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A mii leni nini kiállítás és a vendéglős ipar.

Hazánk 1000 évi fenállásának nagy ünnepét megérni és 
ünnepelni a mi nemzedékünknek jutott osztályrészül.

Fokozott büszkeséggel tölti el minden igaz hazafi keblét 
a közel jövőben rejlő ezen ünnep, a mely nemzetünk dicső 
történelmi múltjánál fogva bizonyára hazánk határain túl is 
meleg érdeklődésre számíthat s kultúránk, iparunk és egyéb 
társadalmi viszonyaink fejlettségét illetőleg, kétségkívül az 
egész művelt világ figyelmét felénk tereli.

Mi természetesebb tehát, mint hogy Magyarország köz
véleményét, élénken foglalkoztatja a kérdés, mi módon fogja 
a nemzet ezen epochalis ünnepét méltóan megünnepelhetni ? 
Köztudomású dolog, hogy ezen nemzeti ünnep kimagasló 
részletéül egy, kulturális haladásunkat, ipari és közgazdasági 
fejlettségünket feltüntető nagy országos kiállítás van tervbe véve.

Nehéz és hosszas vajúdás kisérte e kérdés elvi meg
oldását, amennyiben a világkiállítás eszméjének is sok hívője 
akadt s a két tábor egymással élénk ellenkezésbe jutott, mig 
végre a már igen elkeseredett tollharez, igen nyomós és 
figyelemre méltó indokoknál fogva, az országos kiállítás ren
dezésének törvénybe iktatásával véget ért.

Országos kiállításunk lesz tehát, igy határozta azt, el a 
a törvényhozás s igv hallottuk ezt újabban a kereskedelem
ügyi miniszter nyilatkozatából is. Fsak a hely és az idő kér
dése vár még végleges megoldásra, hogy azután a nemzeti 
lelkesedés ezen, kulturális történelmünkben páratlanul álló 
nagy mű létesítéséhez hozzáfogjon.

Nem végzek talán felesleges munkát, ha ezen időpontot 
felhasználom arra, hogy a mi iparágunk szempontjából hozzá 
•szóljak a kiállítás rendezésének immár eldöntött kérdéséhez, 
illetőleg, ha felderíteni igyekszem azon visszahatást, a melyet 
az országos kiállítás rendezése, a vendéglői iparra nézetem 
szerint gyakorolni fog.

Ilogy az országos kiállítás létesítése a vendéglői iparra 
általában véve előnvös-e, e kérdésre nézve jól tudom, hogy 
a vélemények elágazók s tudom azt is, hogy a szaktársak 
túlnyomó nagy része az országos kiállítástól iparunkra nezve 
üdvös befolyást nem vár. Nem azt akartam ezzel állítani, 
mint ha a szaktársak többsége a kiállítás eszméje iránt ellen

séges indulattal viseltetnék, mert ha e kérdésben anyagi érde
keink tekintetében különböző véleményen vagyunk is, abban 
mégis mindnyájunknak egyet kell értenünk, hogy a midőn 
1000 éves nemzeti múltunk megünnepléséről van szó, a midőn 
ezen ünnep méltó rendezése tekintetében az egész nemzet 
ambiczióját ébren látjuk : akkor a mi iparunk, még jelenlegi 
válságos helyzetében sem absentuálhatja magát, akkor a buz
galmat nem az anyagi haszonból szabad merítenünk, a közre
működést nem az anyagi kilátásoktól lehet függővé tennünk, 
hanem a haza iránti szeretetünkből, hazafias önérzetünkből 
kell a nemzeti ügy iránti lelkesedésünknek fakadnia.

Ezen szempontok előtt tehát még azoknak is meg kell 
hajolniok, a kik a kiállítást magukra nézve anyagilag káros
nak tartják.

De hát tekintsük közelebbről a kérdést, hogy tényleg 
minő befolyással lehet iparunkra a rendezendő kiállítás, a 
miben könnyebbségünkre van az a körülmény, miszerint nem 
is egészen abstraet feltevésekből kell kiindulnunk, amennyiben 
az 1885. évi országos kiállítás lefolyása e tekintetben igen 
sok támpontot szolgáltat.

S itt be kell vallanom, hogy az akkor nyert tapasztala
tok inkább azoknak látszanak igazat adni, a kik a kiállítás
tól iparágunk fellendítése tekintetében semmi üdvös eredményt 
nem várnak. Mert bár az akkori kiállítás sikere, arányaihoz 
mérten teljes volt, bár az idegenek forgalma fővárosunkban 
a remélt számnál csekélyebb nem volt, mégis a csalódás 
emlékét őrzik magukban ezen időből a vendéglő ipar művelői.

Láttuk akkor nap nap után a látogatók végnélküli sorát 
a kiállítási terület felé zarándokolni, láttuk a kiállítási korzó 
feledhetetlen szép képét, ragyogó fényével, igazán világvárosi 
színezetével, — de a városi vendéglőkben sehol nem tapasz
taltuk a forgalomnak ama élénkségét, a melyet képzeletünk 
már előre alkotott magának. Ha hozzá vesszük még azt a 
pangást, a mely a kiállítást követte, s a mely szükséges 
folyománya minden oly országos vállalkozásnak, mely a nemzet 
erejét huzainosb időn át fokozott mérvben megfeszíti: akkor 
valóban be kell vallanunk, hogy az aggodalmak ez irányban 
éppen nem indokolatlanok.

Es mégis, nem tudom elhinni, hogy iparunk legalább 
némi hasznot a kiállításból ne nyerne.
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Üzletágunk, a kereskedelem, az ipar, a társadalmi élet 
fellendülésének és virágzásának igen érzékeny barometerje. 
Az általános jólét üzletünk menetében inkább kifejezést nyer, 
mint bárhol másutt, bárha annak behatása minden egyéb 
üzletágnál is érvényesül.

Minden oly vállalkozás tehát, a mely a kereskedelmet, 
az ipart, a nyilvános életet élénkíteni, szóval a lakosság 
hangulatát emelkedetté tenni alkalmas, kétségkívül iparunkra 
sem téveszti el hatását. Már pedig ez irányban egy nagy
szabású kiállítás, mozgalmas életével, a vidékre és külföldre 
gyakorolt vonzerejével tagadhatatlanul a legalkalmasabb 
eszköz, nem is említve a kereskedelem és ipar terén már csak 
a kiállítás rendezése által is beálló fokozott tevékeny
séget s az annak nyomában járó munka, illetőleg kereset 
szaporodást.

Ila tehát az idegenek .Mekkája ismét csak a kiállítási 
terület lesz is, a fővárosi kereset-viszonyok javulása folytán 
hiszem, hogy iparágunk általában véve még sem fogja meg- 
sinyleni a kiállítást. Nem nyüzsgésről álmodozom, képzeletem
ben nem látom üzleteinket emberrajoktól ellepve, hanem 
inkább intensiv fejlődést várok, inkább a fővárosi lakosság 
jólétéből szármázó virágzást remélek mint a rendezendő 
kiállítás közvetett behatását.

A kiállítás helye és ideje még nyílt kérdés. Erre nézve 
ip,uunk szempontjából is csak az az óhajtásom, hogy mind
kettőt, az időt és a helyet is sikerüljön szerencsés kézzel 
megjelölni, mert bárhol és bármikor rendeztessék a kiállítás, 
nemcsak nemzeti önérzetünket, hanem iparágunk érdekeit is 
csak a kiállítás teljes sikere elégítheti ki.

T—e.

A társulat tárgyalásai, hivatalos átiratok, végzések, 
beadványok stb.

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök es korcsmarosok ipartársulatának 18112. szeptember 
hó lo-en, délután 4 órakor, saját helyiségében tartott választ
mányi üléséről.

•leien voltak: Gundel János elnök, Wirtli Eerencz 
alelnök, Hermann Eerencz pénztáros, Stöckl Tamás, Holz- 
warth György, Eeith István, Reutter Nándor, Lippert Lajos, 
Idein Lipót, Csalányi Károly, Ilell Eerencz, Prindl Nándor, 
l'iitz Henrik, Kammer Ernő, Nősek Ignácz, Eörster Konrád,
\\ rabetz frigyes, lllits József, Eibel Károly, Kommer Eerencz 
és Morbitzer Lőrincz választmányi tagok, ifj. Ács Károly 
társ. Ügyész és Teasdale Ottó társ. titkár mint jegyző.

Elmaradásukat kimentették: Barabás József. Maloschik 
A. W., Mehringer Rezső, Vincze Lajos és Krist Eerencz 
választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg
nyitódnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesité- 
sére Holzwarth György és Lippert Lajos urakat kéri fel.

1. Olvastatott az 1892. május 27-én tartott választmányi 
ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vetetett és hitelesíttetett.
2. Elnök jelenti, hogy a szabadkai pinczéregylettől a 

társulat részére meghívó érkezett a nevezett egyesület zászló- 
szentelési ünnepélyére.

Minthogy a nyári szünet miatt választmányi ülés nem 
tartatott, a szabadkai pinczéregylet buzgólkodása azonban a

társulat őszinte rokonszenvére érdemes, Elnök a választmány 
utólagos jóváhagyásának reményében saját hatáskörében 10 
frtot utalványozott nevezett egyletnek, a mely összeg, átirat 
kíséretében, rendeltetési helyére már elküldetett.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
3. Elnök jelenti, hogy a kárpitos-segédek budapesti 

segélyegyesületének zászlószentelési ünnepélyére is érkezett 
meghívó.

A választmány nevezett egyesületnek 5 frtnyi adományt 
szavaz meg ezen alkalomból.

4. Olvastatott Waschisek János kérvénye, a melyben 
segélyének továbbra való meghagyását, illetőleg annak némi 
fel ja vitását kéri.

A választmány kérelmezőnek eddigi segélyét továbbra 
is megszavazza ; a segélyösszeg felemelésére vonatkozó kérel
mének azonban nem adhat helyt.

5. Olvastatott Schöner Betti és (fattyán József segély 
iránti kérvényük.

A választmány Schöner Betti asszonynak 10 frt, Gattyán 
Jóssefnek 15 frtot szavaz meg, mint a társulat elszegényedett 
tagjainak.

0. Olvastatott Bocz János n.-szombati vendéglős átirata, 
a melyben kérdést intéz, vájjon a társulatnak és a temetke
zési egyletnek tagja lehet-e?

A választmány, tekintettel az alapszabályok határoz- 
mányaira, a melyek szerint csak budapesti vendéglős vehető 
fel társulati tagul, Bocz János urat az ipartársulati tagok 
sorába nem veheti fel. Hasonlóképpen nem vehető fel a 
temetkezési egylet kebelébe sem, mivel a választmány a sze
mélyes körülmények, u. m .: kor, egészségi állapot, stb. tekin
tetében, magának tájékozást nem szerezhet.

7. Elnök jelenti, hogy egy ajánlat érkezett be, a mely 
mindenféle conservek (hús, zöldség, halak, stb) elkészítését, 
egészen uj módszer szerint, a társulat figyelmébe ajánl, ille
tőleg ily conservek házilagos elkészítésére a társulatot felhívja.

A választmány az ajánlatot véleményadás végett egy 
szükebb körű bizottságnak adja ki, a mely Wirtli Eerencz 
alelnök elnöklete alatt Kommer Eerencz, Holzwarth György, 
Reutter Nándor, Csalányi Károly és lllits József urakból áll.

8. Elnök jelenti, hogy a szakiskola ügyét Rózsavölgyi 
tanácsnok urnái ismételve sürgette, fájdalom eddig eredmény
telenül, amennyiben a dologban még mindig nem történt 
intézkedés.

Tudomásul vétetett. Ács Károly társ. ügyész egy a 
tanácshoz intézendő sürgető beadvány megszerkesztésével 
bizatik meg.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést 
befejezettnek nyilvánitja.

K. in. f. Teasdale Ottó
társulati titkár.

Uj tagok. Társulatunkba újabban beléptek:

Nemes Lajos korcsmaros V., Lipót-körut 21. szám.
Raab Antal » Hl., Templom-u. 7. »

l.tóbbi a társulatnak régebben tagja volt s most ismét 
a tagok sorába lépett.
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A pinczór szakiskola ügyét társulatunk elnöke a fő- es 
székváros tanácsánál ismételve megsürgette, fajdalom eddig 
eredménytelenül. Nem csak a mi iparágunk speczialis érde
keinél fogva, hanem általános culturalis erdekek szempont 
jaból is felette sajnálatos, hogy ezen ügy elintézése ennyire 
késleltetve lesz. E tárgyban tehát választmányunk legutóbb 
tartott ülésében elhatározta, hogy egy sürgető átiratot intéz 
a fő- és székváros tanácsához, oly kérelemmel, hogy ügyün
ket eyy álló esztendei pihentetés után végre valahára tárgya
lás alá vegye

A fővárosi husmérósi szabályzat tervezete ellen a mé
száros ipartestület felfolyamodással élt, a melynek eredménye 
gyanánt, a kidolgozott szabályzat a közélelmezési bizottság
hoz átdolgozás végett visszautasittatott. Ipartársulatunk ez 
ügyhöz a mészáros ipartestület felszólítására annak idején 
véleményt adott s abban teljesen magáévá tette a felszólamló 
ipartestület nézetét, a mely a szabályzatnak különösen ama 
intézkedését tartotta sérelmesnek és a gyakorlatban kivihetet
lennek, mely szerint csakis 6 hetes — 1 éves borjuk busa 
kerülhet eladásra. Ha ezen rendelkezés tényleg fenmaradna, 
mi is megéreznek annak kellemetlen hatását ipargyakorla
tunkban, amennyiben a vendéglőket látogató közönség- első 
sorban a vendéglősöket okozná a .,borjú húsnak‘‘ keresztelt 
marhahúsért.

Ez ügy azonban hihetőleg kedvező megoldást nyerend, 
annyival is inkább, mivel a közélelmezési bizottság ide vonat
kozó újabb tárgyalásaira, úgy a mi iparunk, valamint a 
mészáros ipar körébe kiszemelt szakértők is meg fognak 
hivatni.

Vendéglő bérbeadás. A rudas-fürdői vendéglő bérbe
adására vonatkozólag a fő- és székváros tanácsától következő 
átiratot vettük:
ad 31451 
1892. VJ. SZam<

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata tekintetes Elnökségének Budapesten.

A fő- és székváros közönsége tulajdonát képező rudas 
fürdői vendéglőnek 1892. évi november hó 1-től három évre 
leendő bérbeadása iránt, f. é. október hó 3-án délelőtt 10 
órára nyilvános árverés íratván k i : van szerencsénk az erre 
vonatkozó árverési hirdetményt, és a bérleti feltételeket ’/. 
alatt csatolva oly megkereséssel megküldeni, miszerint ezt 
tagjai között, minél szélesebb körben közhírré tenni és tekin
tettel arra, hogy a fő- és székváros közönsége különösen nagy 
súlyt fektet arra, hogy a szóban forgó vendéglői üzlet, ahoz 
értő szakember által személyesen gyakoroltassák, — az illető 
szakkörök figyelmét ezen körülményre fölhívni szíveskedjék.

Budapesten, 1892. évi szeptember hó 21-én.
A polgármester helyett

Márkus József 
tanácsnok.

31451 szám 
92.

Árverési hirdetmény. Budapest fő- és székváros közön
sége a tulajdonát képező Rudasfürdőben lévő vendéglőnek 
1892. évi november hó 1-től 1895. október hó végéig ter
jedő három évre bérbeadása iránt f. évi október hó 3-án 
írásbeli ajánlatok utján nyilvános árverést tart.

Miről bérleni szándékozók oly felhívással értesittetnek, 
hogy a hivatalos minta szerint kiállított Írásbeli 50 kros 
bélyeggel s 200 frt, azaz kétszáz frt bánatpénznek, akár kész
pénzben, akár takarékpénztári könyvben vagy elfogadható s 
árfolyam szerint 90° 0 al számítandó értékpapírokban, a köz
ponti pénztarba történt letételét tanúsító letéti nyugtával 
ellátott ajánlataikat, legkésőbb f. é. október hó 3-án dél
előtt 10 óráig Alkér Gusztáv alpolgármester ur vagy helyet
tese kezeihez (IV. kér. régi városház I. emelet, tanácsterem) 
nyújtsák át, — később érkező, vagy utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

Az árverési feltételek időközben a Lipót utczai újváros
ház II. emelet 27. ajtó alatt a tan. Vl-ik ügyosztályban, a 
hivatalos órák alatt betekinthetók s ugyanott ajánlati min
ták is kaphatók.

Fenntartja magának a fő-és székváros közönsége azon 
jogot, hogy a beadandó ajánlatok bármelyikének elfogadása 
vagy el nem fogadása tekintetében szabadon határozzon.

Budapesten, 1892. szeptember hó 21-én.
„1 fő- és székvárosi tanács.

Árverési feltételek. Budapest fő- és székváros közönsége 
a főváros tulajdonát képező Rudasfürdőben levő vendéglőt 
1892. évi november hó 1-étől, három egymásután következő 
évre. vagyis 1895. évi október hó végéig a következő felté
telek mellett bérbeadja :

1. Köteles bérlő a szerződési feltételek pontos betartá
sának biztosítására 290 frtnyi biztosítékot akár készpénzben, 
akár helybeli takarékpénztári betéti könyvben akár a főváros 
által elfogadhatóknak kijelölt s a napi tőzsdei árfolyam 
90%-val, semmi esetre azonban a névértéken felül számítandó 
értékpapírokban letenni, mely biztosíték bérlőnek csak a 
szerződés lejárta után és a szerződési feltételek pontos telje
sítésének beigazolása alapján fog ez iránt benyújtandó kérvé
nye folytán visszaadatni.

2. Köteles bérlő a bérleti összeget minden év november 
hó 1-én és május 1-ején előleges félévi részletekben a fővárosi 
központi pénztárba lefizetni.

3. Kötelezhetik bérlő a bérlet egész tartama alatt jó 
ételeket és jó italokat a vendégeknek, saját maga által hónap- 
ról-hónapra megállapítandó, a fürdő helyiségeiben kifüggesz
tendő és a fürdő igazgató által ellenjegyzendő étlap árjegyzék 
szerinti árakon kiszolgáltatni, mely étlap áraitól eltérésnek 
semmi szili alatt történnie nem szabad, továbbá magyar 
nyelven szerkesztett étlapot és italjegyzéket ncponta kiadni, 
különösen pedig arról gondoskodni, hogy egész éven át, de 
főleg a fürdő-idény alatt ízletes reggeli, ebéd- és vacsora 
kapható legyen.

4. Köteles továbbá bérlő a vendégek kiszolgálására tisz
tességesen öltöztetett, szolgálatra alkalmas, udvarias pinezéréket. 
tartani, valamint egész személyzetét oda utasítani, hogy a 
közönség irányában udvariasságot, előzékenységet és minden 
tekintetben becsületes eljárást tanúsítsanak.

5. Tartozik bérlő a sétatért saját költségén jókarban és 
tisztán tartani, különösen pedig a fürdő-idény alatt naponkint 
söpörtetni és locsoltatni.

6. A bérlet tartamára bérlőnek lakásul a rudasfürdői 
gazdasági épület II. emeletén 2 szoba, továbbá vendéglő 
helyiségül, a fürdőépület földszintjén 2 vendégszoba közte, 
átjáróval, s konyha előtérrel, árnyékszék, egy kézi pincze és 
padlás, a kertben, illetve a sétatéren a kiosk adatik át. — 
Alindezen helyiségeket köteles bérlő kifogástalan jókarban
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tartani, s a bérleti időszak lejártával azokat ugyancsak kifogás
talan jókarban a fővárosnak visszaadni.

7. Bérlő a vendéglői üzletet személyesen köteles gyako
rolni és a főv. közönségének beleegyezése nélkül, a bérle
ményt másra át nem ruházhatja, vagy azt akár egészben, akár
részben albérbe nem adhatja.

8. Ha bérlő ezen a fenti 1—7. pontok alatt felsorolt 
teltételeket nem teljesítené, sőt ha ezen feltételek és kötele
zettségek közül csak egyet is megszegne, vagy elmulasztana, 
Budapest fővárosának jogában állami vagy pénzbírsággal 
sújtani bérlőt, es pedig első ízben 50 írt, második es minden 
további esetben annyiszor-mennyiszer 100 frt pénzbírsággal, 
vagv a jelen szerződést bírói közbenjárás nélkül tanácsi hatá
rozattal bármikor felbontani és bérlőt ezen bérleményből 
azonnal felmondás és bírói közbenjárás nélkül, közigazgatási 
utón kitenni, mely intézkedésnek magát, haszonbérlő aláveti, 
minden jogorvoslattal való élhetes nélkül.

A főváros ezen most körülírt bírságolási vagy szerző
dés felbontási jogát tetszés szerint együtt vagy külön bármely 
sorrendben gyakorolhatja, úgy, hogy a szerződés felbontását 
birságo ásnak megelőznie nem kell.

9. Bérlő első sorban a rudasfürdői igazgatóság és a 
Rudasfürdőre felügyelő házi bizottmánynak lévén alárendelve, 
köteles azok határozatának és rendelkezéseinek engedelmes
kedni. miután az igazgató és két bizottsági tag a szerződés 
minden pontját szigorúan ellenőrizni vannak hivatva, a bérlő 
pedig köteles ezek irányában tisztelettel és engedelmességgel 
viseltetni. A mennyiben pedig az igazgatóság vagy a két 
felügyelő bizottsági tag azt észlelné, hogy a bérlő a szerző
dés valamely pontjának meg nem felelne, azt annak pontos 
teljesítésére felszólítják és Int ezen felszólítás daczára köte
lezettségének eleget nem tenne, feljelentik a fővárosi tanács
nak, mely ellene a 8. pont értelmében járand el. — Ha pedig 
a főváros tanácsa a szerződést a 8. pont értelmében felbon
tottnak nyilvánitá és bérlőt kitenné : ez esetben jogosítva 
leend a bérbeadó főváros a bérelt helyiségeket a bérlő költ
ségére és veszélyére akár árverés utján, akár szabad kézből 
másnak bármi áron bérbe adni, s bérlő a bérkülönbözetért 
a hátralevő időre felelős leend, ellenben nctaláni többletre 
igényt nem tarthat.

10. Bérlő a szerződésből eredő kötelezettségeinek telje
sítéséért nemcsak letett biztosítékával, de összes ingó és 
ingatlan vagyonával felelős.

11. A szerződéssel járó bélyeg és illeték költségeket 
vagy egyéb kiadásokat a bérösszegekről kiállítandó nyugták 
bélyegeivel együtt bérlő egyedül és sajátjából viseli.

12. A szerződésből eredhető pe ekben aláveti magát 
bérlő a budapesti IV. kér. kir járásbíróság illetékességének 
és a sommás eljárásnak.

18. Ezen árverési feltételek az ajánlattevőkre nézve és 
pedig a, mennyiben valamely ajánlat többek által együttesen 
tétetnék, az összes együttes ajánlattevőkre egyetemleges kö
telezettséggel, — az ajánlat benyújtása, illetve megtétele 
időpontjától — a főváros közönségére nézve pedig csak az 
ajánlat elfogadása esetén a szerződés tanácsi jóváhagyása 
napjától kötelezők.

Budapesten, 1892.
A fii- és székváros tanácsa.

Die Millenium-Ausstellung und das Gastwirth- 
‘Gewerbe.

Das grosse Fest des 1000-jahrigen Bestandes Vngarns 
zu ériében und zu leiem ist unserer Genaiation nnheiin 
gefallen.

Mit erhöhtem Stolze erfüllt die Brust cines jeden 
Fatrioten, das in dér nahen Zukunít stehende hőst, vclchcs 
in Folge dér ruhmreichen geschichtlichen Vergangenheit 
unserer Nation gewiss auch ausserhalb dér Grenzen unseres 
Vaterlandes auf warmes Interessé zölden darí und hinsichtlich 
unserer Cultur, unserer Industrie, wie überhaupt unserer 
gesellschaftlichen Verhaltnisse zweifellos die Aufmerksamkeit 
dér ganzen gebildeten V olt auf uns lenken wird.

Was ist daher natürlicher als, dass die öftentliche 
Meinung Ungarns lebhaft durch die Erage bescháttigt wird, in 
welcher Weise die Nation dieses epochale Fest wiirdig hege
lien könnte ?

Allgemein bekannt ist es, dass als hervorragmider Theil 
dieses nationalen Eestes eine, unseren culturellen h ortschritt 
unsere industrielle und gewerbliche Eutwicklung darstellende 
grosse Landes-Ausstellung geplant ist.

Lángé und schwere Weben begleiteten schon die prin- 
zipielle Lösung dicsér Frage, indem auch die Idee einer 
Welraussfellung viele Anhanger hatte und beide Láger in 
sclmrfen Gegensatz zu cinander kamen bis endlich dér schon 
sehr erbittert geführte Federkrieg, in Eolge sehr trifftiger und 
naheliegender Gründe, mit dér legislatorisehen Entscheidung 
zu Gunsten dér Landes-Ansstellung, sein Ende fend.

Eine Landes-Ausstellung werden wir daher habén, so 
beschloss es die Gesetzgcbung und so hörten wir es auch 
jiingst aus dem Munde unseres Handclsministers. Nur die 
Frage des Zeitpunktes und des Terrain harrt nocli ihrer 
endgiiltigen Lösung, um dass sodann die nationale Begeiste
rung die Ausführung dieses, in unserer Culturgesichte bisher 
beispielloss dastehenden grossen AVerkes in Angriff nelime.

Es ist vielleicht kein nützloscs Beginnen, wenn ich die 
Gelegenheit benütze, um vöm Standspunkte unseres Gewerbe- 
zweiges zűr nun schon entschiedenen Frage dér Errichtung 
einer Landes-Ausstellung das Wort ergreife, respective, wenn 
ich jene Rückwirkung aufzukliiren trachte, welche die Errich
tung einer Ausstellung auf unser Gewerbe, meiner Aussicht 
nach, ausüben wird.

Gb die Landes-Ausstellung für das Wirths-Gewerbe im 
allgemeinen vortheilhaft ist, hinsichtlich dieser Frage weiss 
ich wohl, dass die Meinungen getheilt sind und weiss auch, 
dass dér iiberwiegendc Thcil dér Fachgenossen, von dér 
Ausstellung für unser Gewerbe keine günstige Einwirkung 
erwartet. Daniit wollte ich nicht etwa behaupten, dass die 
Mehrheit dér Fachgenossen dér Idee dér Ausstellung feindlich 
gegenüber steht, denn wenn wir auch in dieser Frage hin
sichtlich unserer materiellen Interessen verschiedener Ansicht 
sind, so miissen wir doch allé insgesammt darin iibereinstim- 
men, dass wenn von dér Feier unserer 1000-jahrigen nati
onalen Vergangenheit die Kedc ist, wenn wir hinsichtlich dér 
wiirdigen Begehung dieses Festes die Ambition dér ganzen 
Nation wacli seben, unser Gewerbe selbst auch in seiner 
heutigen schwierigen Lage sich nicht absentuiren kaim, wir 
den Eífer nicht aus den materiellen Nutzen schöpfen dürfen, 
die Mitwirkung nicht von den materiellen Aussichtcn abhangig 
maciién kőimen, sondern dér Borii unserer Begeisterung für
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die nationale Sache in unserer A aterlandsliebe, in unserem 
patriotischem Selbstgefühl seinen Ursprung finden muss.

Von dieselt Gesichtspunkten müssen sicli dalier auch 
jene heugen, die die Ausstellung für ikre Person, materiell 
sckadlick haltén.

Jedocli besehen wir uns die Frage etwas naher, von 
wcleher Einwirkung wohl die zu crriehtende Ausstellung auf 
unser Gewerbe thatsüchlich sein kaim? Diesbezüglich wird 
misei' Urtkeil dureli jenen Umstand erleichtert, dass wir gar
nicht von rein abstracten Voraussetzungen auszugehen brauchen, 
indeni dér A erlauf dér 1885-cr Landes-Ausstellung in dicsér 
Hinsickt selír vicl Anlialtspunkte liefert.

I nd liier muss ick ick bekennen, dass die Erfakrungen 
aus jener Zeit jenen Recht zu gébén seheinen, die von dér 
Ausstellung für das Aufblüken unseres Gewerbes keinerlei 
giinstiges Resultat erhoff'en. Denn obgleicli dér Erfolg dér 
danialigen Ausstellung im Verkaltniss zu ikren Diniensionen 
cin Vollstiindiger genannt werden kaim, obgleicli aucli dér 
Frcmdenverkehr unserer Ilauptstadt liinter dér erkofften Zalil 
nickt zurückblieb, bewakren die Angekörigen des Gastwirtk- 
Gewerbes dennock das Andenken dér bittérén Enttauschun<>'o
aus jener Zeit in sicli.

AVir sálién zu jener Zeit die Besucher Tag fiir Tag in 
kellen Ilaufen nach dem Ausstellungs-Terrain pilgern, 
s.dien das unvergesslich scköne Bild des Ausstellunsrs-Uorsos 
mit seinem blenden Glanz, seinem wirklich weltstiidtischen 
Eindrucke, in den stadtischen Restaurants aber begegneten 
wir nirgends jenem lebliaften Verkchre, welchen wir damals 
mit Gewiesheit erkofften. AVenn wir min noch jene Stagna- 
tion in Betracbt zielien, welclie auf gcscliaftlicbem Gebiete 
dér Ausstellung folgte und welclie eine nothweudige Folge 
eincr jódén solcken Landes-Untei nehmung ist, welclie die 
Kraft dér Nation langere Zeit kindurch in erhölitem Maasse 
in Spannung bitit: so müssen wir wirklich gesteken, dass die 
Befiircktungen nach dicsér Richtung kin nickt gerade unbe- 
gründet sind.

Und docli kaim ick es nickt glauben, dass die Ausstel
lung fiir unser Gewerbe so ganz ölnie Nutzen wiire.

Unser Gewerbezweig ist ein sehr eniptindlickes Baro
méter für den Aufsckwung und das Emporblühen des 
llandels, dér Industrie und des gesellsckaftlicken, öffentli- 
clien Lebens. Dér allgemeine AVohlstand findet in dem Gangé 
unseres Geschaftes Ausdruck mehr, denn irgendwo, obsckon 
die Einwirkung desselben sicli aucli bei allén anderen 
Gewerbezweigen geltend maciit. Ein Jedes solches Unter- 
nekmcn daher, welches den Jlandel, die Industrie,überkaupt 
das öffentliche Leben anzuregen, kurz die Stimmung dér 
Bewolmer zu lieben gecignet ist, wird zweifellos aucli auf 
unser Gewerbe seinen Eindruck nickt verfeklen. Nun aber 
ist in dieser Hinsickt eine gross angelegte Ausstellung mit 
ikrem bewegten Leben und Treiben, mit ilirer Anziehungs- 
kraft auf die Provinz und das Ausland gewiss das geeignctste 
Mittel, garnicht zu erwahnen die alléin sokon dureli die 
Erricktung dér Ausstellung auf dem Gebiete des llandels 
und dér Industrie sicli kundgebendc gesteigerte Thiitigkeit, 
welclie natürlicher AVeise eine Vermekrung dér Arbeit, resp. 
reicherem Arerdienst zűr Folge hat.

AVenn dalier dass Mekka dér Fremden aucli wiede? 
das Ausstellungs-Terrain werden sollte, glaube ick, dass in 
Folge dér Besserung dér hauptstiidtiscken A erdienst-A er-

kiiltnisse, unser Gewerbe dureli die Ausstellung, cennock 
keinen Sckaden n eh mén wird. Nickt von cinem bunten 
Treiben triiume ick, auch sielit meine Pkantasie unsere 
Geskhiifte nickt von cinem Mensckenschwarni didit belagert, 
ick erwarte vielmekr eine intensive Entwicklung; ‘lioffe. ein, 
aus dem AVohlstand dér kaupstiidtisclien Bevölkerung liervor- 
gehendes Aufblüken unseres Gewerbes als das indirecte 
Resultat dér zu erricktenden Landes-Ausstellung.

Das Terrain und die Zeit dér Ausstellung ist noch 
eine offene Frage. Diesbezüglich, bili ick aucli vöm Gesickts- 
punkte unseres Gewerbes von jenem Wunscke beseelt, das 
beides, die Zeit und das Terrain mit scliarfem, fachkundi- 
gwn Auge erfasst und festgesetzt werde, denn wan immer 
und wo immer die íVusstellung errichtet wird, so werden 
nickt nur unser nationales Selbstgefühl, sondern aucli die 
Interessen unseres Gewerbezweiges nur dureli das vollstündige 
Gelingen derselben, Befriedigung finden. 'J'—e.

Verliandlungen dér Genossenschaft, anitliche 
Zuscliriften, Eingaben etc.

am 15. September 1892. Nachmit- 
en Localitiiten abgekaltene Aussckuss- 
Iloteliers, Gast- und Sckankwirthe-

tags
Protokoll iiber die 
í Illír in dér eigei 

sitzung dér budapcster 
Genossenschaft.

Zugegen waren: .1 okaim Gmidéi Priises, Franz 
AKcepriisos, Franz Hermáim Gassier, Tkomas Stöckel, 
llolzwart, Stefan Feitli, Ferdinand Reutlier, Ludwig 1 
Leopold Ilein, Kari Csalányi, Franz Kell, Ferdinand 
Heini'ick Fritz. Ernst Kammer, Ignatz Nősek, Konrad Förster, 
Friedrick AVrabetz, -losef Illits, Kari Eibel, Franz Koinmer 
mid Lorenz Morbitzer Aussclmssniitglieder, Kari Ács jun. 
Recktsanwalt und Ott Teasdale Secretar als Sckriftfiikrer

Ikr Fernbleiben liessen cntsckuldigen: -losef Barabás, 
A. AV. Malosckik, Rudolf Mekringer, Ludwig Vincze und 
Franz Krist Aussckussmitglieder.

Prasident begriisst die anwesenden Mitglieder und 
erklart die Sitzung für eröffret, gleiekzeitig ersuckt er zűr 
Autkentication des keutigen Protokollos die Kerren (íeorg 
llolzwartk und Ludwig lappért.

1. A erlesen wurde das Protokoll dér am 27. Mai 1892. 
abgekaltencn Ausschusssitzung

AVirtk
(íeorg

apport,
Prindl,

Das Protokoll wurde zűr Kenntniss genommen resp.
Autkenticirt.

2. Prasident bericktet, dass von Seite des szabadkaer 
Kellner-Vereines, anlasslick dessen Faknenweik-Festes eine 
Einladung an die Genossenschaft ergangen ist.

Indeni wegen dér Sonnner-Ferien in den vertlossenen 
AVochen keine Ausschusssitzung abgekalten wurde, dér edle 
Eifer des szabadkaer Kellner-A’ereines jedocli dér aufrichtigen 
Simpatkien dér Genossenschaft wertli ist, hat Prasident, in 
Ankoffnung nachtraglicker Genekmigung des Aussckusses dem 
genannten A'ereine 10 ti. angewiesen, welcker Betrag, in 
Begleitung einer Zusckrift, seinem Bestimmungsorte bereits 
zugefükrt wurde.

AVird gutkeissend zűr Kenntniss genommen.
3. Prasident bericktet, dass auch von Seite des Vereines 

dér budapcster Tapezierer-Gehilfen, anlasslick dessen Faknen
weik-Festes eine Einladung an die Genossenschaft ergangen ist.

Dér Aussckuss votirt dem genannten ATereine 5 9. als

4. Arerlesen wurde das Gesucli des -Tollúim AVaschisek 
um Belassung seiner bisker genossenen Unterstützung, resp. 
um Erhöhung derselben.

Dér Aussckuss bewilligt dem Petenten die bisker genos- 
sene Unterstützung von monatlick 2 H. auch für die Zukunft; 
dér auf die Erhöhung dér Unterstützung bezüglichen Bitté, 
jedocli, konnte nickt Raurn gegeben werden.
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5. Verlcsen wurden die Gesuche dér Betti Schöner und 
des Josef Gattyán, um Unterstützung.

Dér Ausseliuss votirt dér Betti Schöner 10 tí.. dem Jósét 
Gattyán 15 tt. Unterstützung, beiden als verarmtcn Mitgliedern 
dér Genossenschaft.

6. Verlesen wurde die Zuschritt des llerrn Johann Boez 
Bahnrestaurateur in Tyrnau, in weleher dersclbe antrágt, ob 
er als Mitglied dér Genossenschaft, resp. des Leichenvereines 
aufgenommen werden kaim.

Dér Ausseliuss erkliirt llerrn Johann Boez, mit Riick- 
sicht auf die Bestimmungen dér Genossenschaft-Statuten, in 
derem Sinne nur budapester \\ irthe Mitglieder dér Genossen
schaft werden können, in die Reihe dér Genossenschatts- 
Mitgliedcr niclit aufnehmen zu können. Ebenso kaim auch die 
Aufnahme des Genannten in den Leiehenverein niclit erfolgen, 
in dem dér Ausseliuss über die persönlichen l nistánde, sowie: 
Altér, Gesundheitszustand. etc. die nothwendigen Informationen 
niclit einbringen kann.

7. Prasident berichtet, dass cin (litert cingelangt ist, in 
welchem dér Genossenschaft dér Antrag gestellt wird, die 
Fabrikation von Conscrven (Fleisch. Fische, Gemiise, etc.) nacli 
vollkommen neuer und ausgezeichnet bewahrter Art in eigencr 
Régié zu betreiben.

Dér Ausseliuss weist das (litert belmfs Antragstellung 
an ein engeres Commité welches unter dem Yorsitze des Yice- 
priisidenten llerrn Franz Wirth aus den llcrren Franz Kommer, 
Georg llolzwarth, Ferdinand Reutter, Kari ( ’salánvi und Josef 
lllits besteht.

8. Prasident berichtet, dass er die Angelegenheit dér 
Fachschule bei llerrn Magistratsrath Rózsavölgyi wiederholt 
urgirt hat, leider bisher ohne Resultat. indem in dicsér Saclie 
noeh immer keine Yerfíigung getroffen wurde.

Wird zűr Kenntniss genommen und Reehtsanwalt Kari 
Ács jun. mit dér Verfassung einer in dicsér Angelegenheit an 
den Magistrat zu richtenden Urgenz betraut.

I). u. S.
Ottó Teasdalo Johann Gundel

Secretiir. Priises.

Neue Mitglieder. Als Mitglieder dér Genossenschaft 
wurden aufgenommen :
Ludwig Nemes Schankwirth Y., Lipót körút 21.
Autón Raab III., Templom-u. 7.

Letzt Genannter war friiher einmal schon Mitglied dér 
Genossenschaft und írat jetzt wieder in die Reihe dér Mit
glieder ein.

Die Angelegenheit dér Kellner Fachschule wurde durch 
dér Prases dér Genossenschaft schon wiederholt beim haupt
stádtischen Magistrate urgirt, bisher jcdoch leider ohne 
Erfolg. Niclit nur wegen dér speciallen Interesssen unseres 
Gewerbezweiges, sondern auch vöm Standpunkte dér allge- 
meinen Culturinteressen ist es lebhaft zu bedauern, dass 
die Angelegenheit derart verschlept wird. Ind dieser Saclie 
hat um unser Auschuss in seiner jiingsten Sitzung beschlos- 
sen, an den hauptstádtischen Magistrate iné Urgenz ergehen 
zu lassen, mit dér Bitté, unsere Angelegenheit nacli einer 
einjahrigen Rast, endlich doch zu verhandeln.

Gégén den Entwurf des hauptstádtischen Fleischhauer 
Statutes hat die Corporation dér Budapester Fleischhauer an 
die Generalversammlung appellirt, als dessen Resultat, die 
Riickleitung dér Yorlage an die Proviantirungs-Commission 
belmfs l marbeitung dér bemángelten Bestimmungen. zu ver- 
zeichnen ist. I nsere Genossenschaft hat in dieser Angele
genheit, auf Aufforderung dér Fleischhauer Corporation, 
seiner Zeit, ein Gutachten abgegeben, worin wir die Meinung 
dér genannten Corporation vollkommen theilten, indem die

selbe besonders gégén jene Yerfíigung des Statutes Stellung 
nahni, nachwelcher unter dér bezeiclmung „Kalbfleiseh" nur 
des Fleisch solcher Kíilber in Yerkauf kommen darf, die 
6 Wochen bis 1 Jahr alt sind. Wenn dicse Restimwung auf- 
recht erhalten bliebe, so wiirden auch wir die unangenelnnen 
Folgen derselben in dér Ausübung unseres Gewerbes ver- 
spiiren, indem das Publikum dér Restaurants in erster Reihe 
die Gastwirthe für das „KalbHeisclU genannte .,RindHeischu 
verantwortlich maciién wiirde.

Die Angelegenheit diirfte jcdoch eine zufriedenstellende 
Lösung tinden indem den diesbeziiglichen neuerlichen Bera- 
thungen dér Provientirungs-Commission, sowohl unserem, als 
auch dem Fleischhauer Gewerbe angehörende Sachverstündige 
zugezogen werden.

Restaurant Verpachtung In Bezug auf die Verpachtung 
des Bruckbad-Restaurants erhielten wir vöm Magistrate dér 
llaupt- und Residenzstadt folgende Zuschrift:
y , , l 31.451
Za 1 a<„ 1892. Yl.

Au das löbliche Priisidium dér Genossenschaft dér buda
pester lloteliers, Gast- und Schankwirthe. Budapest.

Indem in Betreff dér, vöm 1. November 1892. begin- 
nenden dreijahrigen Verpachtung des, das Eigenthum dér 
Commune bildenden Bruckbad-Restaurants, für den 3. Október 
1. J. Yormittags 10 Uhr eine öffentliche Feilbietung aus- 
geschrieben wurde, beehren wir uns die diesbczügliehe Kund- 
machung und die Pachtbedingnisse beiliegend mit dér Bitté 
zu übersenden, dieselben unter Ihren Mitgliedern in je 
weiteren Kreisen bekannt zu gébén und, indem die Commune 
dér llaupt- und Residenzstadt ein besonders grosses Gewicht 
darauf legt. dass das in Rede stehende Restaurants von einem 
Sachkundigen Fachniann persönlich geleitet, resp. ausgeiibt 
werde, die. Aufmerksamkeit. dér betrettenden Fachkreise auch 
auf diesen Umstand wacli zu rufen.

Budapest, am 21. September 1892.
Für den Biirgermeister

Márkus József 
Miunstratssrath.

Concurs-Ausschreibung. Die Commune tler Haupt- und 
Residenzstadt hált ín Betretf dér vöm 1. November 1892 
bis Ende Október 1895 dauernder Verpachtung des, Eigen
thum dér Commune bilden den Bruckbad-Restaurants am 3. Ok
tóber 1. J. im Wege schriftlicher Offerte, eine öffentliche 
Feilbietung.

Wovon die Pachtlustigen mit dér Aufforderung ver- 
stándigt werden, ihre nacli dem ámtlichen Formular ausge- 
fertigten schriftlichen, mit 50 kr. Stempcl und dem Depocs- 
Schein dér hauptstádt. Central-Cassa über Deponirung von 
200 fi. sage Zweihundert Gulden Reugeld in Baaren, oder 
in Sparkassa-Einlage,* oder aber in annehmbaren und mit 
90° 0 dér Tagescourses zu berechnenden Werthpapiren ver 
sehenen Offerte lángstens bis 3. Október 1. J., Vormittags 10 
Uhr zu Hánden des Yhcebürgermeisters Alkér Gusztáv, oder 
dessen Stellvertreter (IV. Altes Stadthaus I. Stock, Rathsal) 
zu überreichen. Spáter einlangende Nachtrags-Offerte werden 
niclit berücksichtigt.

Die Pachtbedingnisse sind im Neuen Stadthaus (Lipót 
utcza) II. Stock, Thtir Nr. 27, in dér Y’I-ten Magistrats- 
Section, warend den Amtstunden zűr Einsichtnahme vorge- 
legt und sind daselbst auch Offert-Formulare erháltlich.

Die Commune dér Haupt- und Residenzstadt behált 
sicli das Recht vor, hinsichtlich dér Annahme oder Abwei- 
sung dér eingelangten Offerte íréi zu entscheiden.

Budapest, am 11. September 1892.
J)er Magistrat Jer Haupt- und liesidenstadt

Hinsichtlich dér Pachtbedingnisse weisen wir auf die 
im ungarischen 1 exte verötfentlichte dieabezüglicho Anzeige.
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Mindennemű
konyha- és asztali- 1

kések
legolcsóbb gyári áron

feltétlen
kezesség mellett

Schuberth J, Pál |
í késm iives és míiköszöríis m esternél -  

H Z  B U D A P E S T ,  ~
ÍV* kér., Granátos-u. 3. sz.

Ilatvani-utczii sarkán.

Borivóknak *bort f,avanvuvizoMei ,z®rétik vegyíteni, mindenek e’ött a

Köszörülések és javítások gyorsan és leg
nagyobb szakértelemmel legolcsóbban készít

tetnek.

ajánlható. E viz közömbösíti a bor savát és az italnak 
felette kellemetee, ingerlő mellékizt ád, annélkül, hogy 
,zt feketére festené.

égvényes

^SSSSS-¥K\

A  V é g h le s i

VERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

h  szénsavdús égvényes savanyuviz.
f i

ffi!
íS

I,
I j

|E3I,
£

ÍÜJÜÜI

la

K ristály tisz ta , a bo rt nem festi, tisztán  vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyitve a legkellem esebb és legüditőbb ital,

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

Forrús-kezelőség Véghles-Szalatna,
(Zólyom vármegye)

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

m inden szálloda és vendéglőben.

V é g h le se r

YERA-QUELLE
das beste und billigste

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

K ristallrein, fárbt den Wein niclit, alléin oder 
mit Wein, Cognac, wie auch m it H im beersaft 
gem ischt geliört dieses W asser zu den ange- 

nehm sten  und erfrischendsten Getránken.

Budapesten Hauptniederlage: ELISABETH-RI51G 
Np. 56,

T elefon-V erbindung*.

Quellen-Direction in Véghles-Szalatna
(Sohler Gomitat.)

Zdhlreiche Niederlagen in dér Provinz

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

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.
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LÖW ENSTEIN M. (MIHÁLY)

czégtulajdonos L Ö W EN ST 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, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé 
franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák  részér

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

sKizárólagos főraktára az „Anglo Continenthal Thee-As8Ociatsion“-nak  j@
legjobb fekete teákban, valódi Ja/maika rum ok. H

M M M M  kívánatba árjegyzék bekmentve. • • • • • • • •  fi
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