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A midőn e nevet lapunk eme helyén kiírjuk, ezzel részt 
venni kívánunk azon megható ünnepélyen, a melyet a szere
tet és tisztelet rendez legközelebb egy érdemes férfiúnak, a 
ki földi pályafutásának egv jelentőségteljes határkövéhez ért.

Kammer Ernő ur, ipartársulatunk és választmányunk 
egyik legrégibb és legbuzgóbb tagja, a fővárosi szállodások 
nesztora, szállodája átvételének 25-ik évfordulóját ünnepli f. 
évi november hó 3-án.

istenbe vetett bitünk, a gondviselés igazságos végzetébe 
helyezett bizodalmunk nyer erősödést, ha e befutott földi 
pályára tekintünk, mert a mit a vallás hirdet, az erkölcs 
tanít, beigazolva látjuk ott: egy küzdelmes élet becsületes 
munkásságát a siker pálmája koronázta.

S e sikert nem csak az anyagi javakra értjük, mert a 
kik csak azokat vallják a magukénak s a mellett lelkűk 
sivár, szivük üres, azok a sikert csak hajszolták, de el nem 
érték, nem boldogok azok, csak szegény gazdagok.

Ünnepeltünk elé ez alkalommal azzal a tisztelettel járu
lunk, a melyet a polgár, a szaktárs, a barát belső tulajdonai 
által vívott ki magának. A sors bőkezű volt iránta; becsü
letes munkában gyöngyöző verejtéke termő talajra hullott s 
Isten áldása volt iparkodásán szüntelenül. De bármint változ
tak is ez által viszonyai, bármennyire fejlődött is körülötte a 
jólét, szívben és lélekben mindig változatlanul közel maradt 
azokhoz, a kik — bár szerényebb keretben — de egy ugyan
azon téren működtek vele, nemesen érző szive nem ismérvén 
soha sem rang, sem vagyon szerint közöttünk különbségét.

Isten iránti hálától eltelten fog az ünnepelt kartársunk 
szerető családjától környezve, az Isten házában megjelenni, 
hogy egy hosszú élet megérdemelt sikereiért hálát mondjon.

S ha majd e tisztes ősz, fejét imára hajtva, Istenéhez 
fohászkodik, kartársainak igaz szívből jövő imája is felszáll, 
hogy tevékeny és érdemekben gazdag életenek alkonya hosz- 
8zu s derült legyen!

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

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősé k és korcsmárosok ipartársulatának 1892. évi október 
hó 20-án délután 4 órakor, saját helyiségében tartott választ
mányi üléséről.

-Felen voltak : Gundel János elnök, Wirtli Ferencz alel- 
nök, Feith István, Csalányi Károly, Ilolzwarth György, Vincze 
Lajos, Prindl Nándor, Maloschik A. W., Blaschka István, 
Nősek Ignácz, llell Ferencz, Förstcr Konrád, Krist Ferencz, 
líeutter Nándor, Fritz Henrik, llötzel József, Kommer 
Ferencz, VVrabetz Frigyes, Lippert Lajos, Illits József, Stein- 
beisz János, Glück Frigyes választmányi tagok, ifj. Ács Károly 
társ. ügyész és Teasdale Ottó társulati titkár mint jegyző.

Elmaradásukat kimentették: Barabás József, Stadler 
Károly, Stöckl Tamás és Palkovics Ede választmányi tagok.

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

Olvastatott az 1802. szeptember hó 15-én tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve,

a mely tudomásul vétetett, illetőleg hitelesittetettr
2. Olvastatott Weisz György elaggott és elszegényedett 

társulati tag, segély iránti kérvénye.
A választmány kérelmezőnek 15 frtot szavaz meg segély 

ez i mén.
3. Elnök jelenti, hogy a budapesti pinczéregylet részé

ről, a nevezett egylet által az elmúlt nyáron rendezett táncz- 
vigalom tiszta jövedelméből 50 frt érkezett be a szakiskola 
javára, mely összeg rendeltetéséhez képest elhelyeztetni fog.

Tudomásul vétetett A választmány köszöneté, a buda
pesti pinczéregyletnek lelkes buzgalmáért, a melylyel e köz
érdekű ügyet már ismételten támogatta, átiratban közlendő.

L Bcmutattatott az iparos ifjak országos egyesületének 
meghívója a. f. évi október hó 22-én tartandó nagy alapitó 
ünnepélyére.

A meghívás tudomásul vétetett s a mellékelt 5 frt ÍO 
kr. értékű belépőjegyek a társulat részéről leendő megváltás 
végett átvétettek.

5. Elnök előadja, hogy a vendéglői ipart egy újabb 
csapás érte a fővárosban felmerült kolera járvány által, a 
melynek behatása folytán az ipar terén általános pangás mu
tatkozik. Ezen amúgy is súlyos csapást azonban a fővárosi 
járványbizottság az elviselhetetlenségig fokozta azon határo
zatával, a mely szerint korcsmaüzletek, a melyekben csak 
hideg ételek kerülnek kiszolgálásra, este 8 órakor, olyanok



9 A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és K orestnárosok Ipartársulatanak Értesítője. 10. szám

le
b

púdig, ti melyükben meleg ételek is szolgáltatnak ki, este 10 
órakor zárandók be legkésőbb.

Nem enyhítette ezen intézkedés szigorát azon körülmény 
sem, mikép restaurácziók és szállodák ezen határozat alól 
kivételt képeznek, sőt ép ezáltal lön súlyosabb, mert kivált 
a kisebb üzletek tulajdonosait sújtotta, tehát éppen azokat, a 
kiknek existeneziája a jelenlegi üzleti conjuncturák között 
amúgy is felette nehéz.

Tömegesen jelentkeztek a panaszosok tagtársaink sorai
ból s szóló kötelességének ismerte minden befolyásának érvé
nyesítésével oda hatni, borii/ e.~en sérelmes rendelet visssaoo- 
nattassék.

E czélból egy bő indokolással ellátott folyamodványt 
nyújtott be a járvány bizottsághoz, a melyben ezen rendelet
nek nem csak ipari, illetőleg üzleti, hanem közegészségügyi 
szempontból is káros hatását kimutatta.

Ezen folyamodványnak fájdalom nem volt meg a kívánt 
eredménye, sőt annak tárgyalása alkalmával sajnosán nélkü
lözte a bizottság részéről azon figyelmet és méltánylást, a 
mely ezen iparágat úgy a főváros nyilvános életére gyakorolt 
befolyásánál, valamint adó fejében teljesített tetemes szolgál- 
mányainál fogva jogosan megilletné.

ügy a járványbizottság elnökénél, valamint a főkapi
tánynál ismételten tett személyes tisztelgésnek legalább any- 
nviban volt eredménye, hogy utóbbinak figyelme fokozott 
mérvben ezen ügyre lett terelve s előforduló panaszos esetek
ben — a járványbizottság határozatához képest — a főkapi
tány rendelkezik közvetlenül, a miért is a tagtársak pana
szaikkal közvetlenül és rövid utón forduljanak ily ügyekben 
a főkapitánysághoz. Különben úgy a járványbizottság. valamint 
a főkapitány is lehetőleg méltányosan kíván e rendelet vég
rehajtásában eljárni, s tény, hogy az utóbbi napokban szá
mos üzletre nézve a záróra megszorítását ismét hatályon kivid 
helyezték.

Elnök végül jelenti, hogy ez ügyben a szükséges tudni
valókat a napilapok utján közzé tette.

Elnök jelentése tudomásul vétetett s tekintettel arra, 
hogy a járványbizottság független intézkedési jogába előre
láthatólag a miniszter sem lenne hajlandó beavatkozni, a 
miniszterhez való felebbezés ezen ügyben mellőztetik.

6. Elnök előadja, hogy Kammer Ernő ur a „Vadász- 
kürt4, szállodása szállodája átvételének 25-ik évfordulóját ün- 
noveinber hó 3-án.

Minthogy nevezett a társulatnak és választmánynak egyik 
•gregibb és legbuzgóbb tagja, s ily ünnepély ipari szempont- 
ól is tagadhatatlanul nagy jelentőséggel bir, indítványozza, 

cn 
il

gyimz hozza szólni, illetőleg

miszerint a társulat, illetőleg a választmány ezen ünnepélyen 
megfelelő módon és alakban szintén részt vegyen. Egyúttal 
kéri a választmány tagjait az ügyhöz hozzá szólni, illetőleg 
nepli f. évi konkrét javaslatokat előadni.

Többek hozzászólása után a választmány Gliick Frigyes 
választmányi tag indítványához képest következőleg határoz:

A választmány egyhangúlag kijelenti, hogy Kammer 
Ernő urnák t. évi november hó 3-én tartandó jubileumán tes
tületileg részt vesz, mely alkalommal nevezettnek a társulat 
részéről egy mii veszi kivitelű üdvözlő irat fog átnyujtatni. 
Ezen üdvözlő átirat megrendelésével egy szőkébb bizottság 
bízatott meg. melynek tagjaivá : Wirth Ferencz alelnök, Gliick 
Frigyes, Illits József, Stadler Károly. Holzwarth György és 
Kommer Eerenez választmányi tagok választattak meg.

Egyben határozatba ment, a legközelebbi közgyűlés alkal
mával Kammer Ernő urnák tiszteletbeli elnökké leendő meg
választatását javaslatba hozni.

7. Elnök jelenti, hogy Günzel Manó tagtárs úr egy 
iparunkat közelről érintő tervet óhajt a választmány elé ter
jeszteni. Felkéri tehát nevezettet, hogy az ügyet adja elő.

Günzel Manó ur utalva arra, hogy a tiszta jó minőségű 
jég mily fontos tényező iparunk gyakorlásában s utalva továbbá 
arra, hogy jelenleg a fővárosban a jéggel való ellátás arány
talanul drága, igen időszerűnek vélné egy műjéggyár létesí
tését. Szerinte a műjég úgy tisztaság, mint tömörség és tar
tósság tekintetében felette áll a természetes jégnek. Ennek 
legjobb bizonyítéka, hogy a bécsi jéggyárak által előállított

jég ott előszeretettel használtatik s az ottani gyarak a leg
nagyobb virágzásnak örvendenek. Szóló a gyártelep helye, 
épületei és gépberendezese tekinteteben is mar részletes tájé
kozást szerzett magának, s egy igen alkalmas objectumot sze
melt ki e czélra, a hol a már fennálló és jókarban levő gyári- 
épületek felhasználása, valamint a fölös telek parczellirozása 
által a beruházási költségek tetemesen leszállittatnának.

A gyár. a „budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok jéggyára“ czimet viselné, a mi ellen úgy reményű, 
a társulatnak kifogása nem lehetne.

A választmány Günzel Manó ur nézetét mindenben osztja 
s elismeri, hogy ily jéggyár létesítése felette kívánatos.

8 bár a választmány, mint olyan, a gyár létesítésébe 
befolyást nem gyakorolhat, a választmány tagjai magán utón 
az eszmét felkarolni készek.

8. Elnök bemutatja az „iparosok köre44 elnökségének 
átiratát, a melyben a társulat felszólitatik, az iparkamarai 
választások előkészítésére az iparosok köre altul alakítandó 
nagy bizottságba a. maga részéről 3 tagot megnevezni.

Elnök jelenti, hogy mivel a bejelentés határnapjául f. 
évi október hó 20-ika volt kitűzve, kénytelen volt a bejen- 
lcntést saját hatáskörében, a választmány utólagos jóváha
gyása reményében eszközölni és pedig bejelentettek V irth 
Ferencz alelnök, Stadler Károly és Gliick Frigyes választ
mányi tagok.

Tudomásul vétetett.
Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést befe

jezettnek nyilvánítja.
K. in.' f.

Teasdale Ottó, Gundel János,
titkár. elnök.

A föv. m. kir. pénzügyi igazgatóságtól a következő 
átiratot vettük:

58401.
VI—1892. szám.

A fő- és székvárosi szállodások, és vendéglősök ipar
társulat tekintetes elnökségének,

Budapesten, Lipót-utcza 14 sz.
Budapest fő- és székváros kültelkein a kizárólagos 

italmérési jogosultság bérbeadás utján eszközölt biztosí
tása iránt fönnálló haszonbéri szerződés 1892. évi deczem- 
ber 31-vel lejár, ezen körülményt s ennek folytán követendő 
eljárást ismertető hirdetmény 4 példánya hivatalos tisztelet
tel oly megkereséssel küldetik meg, hogy annak tartalmát 
az érdekelt társulati tagok között ismertetni, illetve terjesz
teni szíveskedjék.

Budapest, 1892. október 19-én.
Hammer.

A nekünk átküldött hirdetmény szószerinti szövege a 
következő :

szám.48401.
VI—1892.

Hirdetmény.
Budapest fő- és székváros kültelkein a bortól-, sörtől és 

égetett szeszes italoktól járó italmérési adó beszedésének kizá
rólagos italmérési jogosultság bérbeadása utján eszközölt biz
tosítása iránt fennálló haszonbéri szerződés 1892. évi deczetn-
ber 31-ével lejár. Ebből kifolyólag az alulírott pénzügyigaz 
gatóság értesíti mindazokat, kik Budapest fő- és székváro

XXXV. t.-cz. 5. §-a, illetőleg ezen törvény végrehajtása iránt 
a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium által 33450/889. 
sz. a. kiadott utasítás 5. §-ának rendelkezéséhez képest fel
szerelt kérvényüket f. évi november hó végéig az alulírott 
kir. pénzügyigazgatóságnál (IX. kér., fővámház I. em. 8. sz. 
a.) benyújtani s abban az esetben kérelmük jogerejü elinté
zéséig az italmérést, illetve a kismértékben való clárusitást 
oly mérvben, mint a minőben azt a folyó évben gyakorolták, 
továbbra is gyakorolhatják, azzal az eltéréssel, hogy ha Buda-
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pest fő- és székváros kültelkein, az 1892. évi XV. t-cz. 10. 
«-ának rendelkezéséhez képest 1893. évi január 1.-től, az 
égetett szeszes italokra nézve a kizárólagos szesz italmérési 
jogosultság1 adatnék bérbe, úgy a,szeszkimérést, a kizárólagos 
szesz-italmérési jogosultság- bérlőjétől nyerendő engedély alap
ján csak akkor gyakorolhatják, ha bor- és sör kimérők.

A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóság. 
Budapest, 1892. október ll-én.

Iianimer,
kir. lanácso , pénzügyigazgató-

Kammer Ernő ur, tagtársunk, 25 éves jubileuma alkal
mával választmányunk tagjai f. é. november hó 3-án (csütör
tök), délelőtt 10 órakor a belvárosi plébánia templomban tar
tandó misére megjelennek, mise után a templom előtt gyü
lekeznek s innen testületileg az ünnepelt üdvözlésére vonulnak.

A járvány-bizottság határozata tárgyában, mely szerint 
a korcsma-üzletek záróraja esti 8, illetőleg 10 óráig lett meg
szorítva, az ipartársulat elnöksége a következő beadványt in
tézte a járvány-bizottsághoz :

Mélyen tisztelt Járvány-Bizottság!
A mélyen tisztelt .Járvány’Bizottságnak a közelmúlt 

napokban a korcsmái záróra megszorítása tárgyában hozott 
és immár érvénybe lépett határozata ellen, alulírott a buda
pesti szállodások, vendéglősük és korcsmárosok ipartársulata 
nevében a következőkben bátorkodom felterjesztéssel élni:

A mélyen tisztelt bizottságnak ama határozata, mely- 
szerint oly korcsmák, a melyekben csak hideg- ételek kerül
nek kiszolgálásra 8 órakor, olyanok pedig, a melyekben 
meleg ételek is kiszolgáltatnak, 10 órakor zárandók be leg
később, kétségkívül azon intenczióból eredt, miszerint az 
alsóbb osztályhoz tartozó nép az éjjeli tivornyázástól, a jár
vány ideje alatt távol tartassák.

Azonban, habár nem akarom tagadni, hogy e rendelet 
által az éjjeli duhajkodás egyes szórványos esetei meggátol
hatok lesznek, általánosságban mégis határozottan kázosnak 
merem ezen intézkedést jelezni es pedig nemcsak ipa
runkra való tekintettel, hanem közegészségügyi szempont
ból is.

Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a szegény munkás-nép 
csakis este, munkaszünet beálltával gondoskodhatik a szük
séges rendes táplálkozásról, a mely szükségletét eddig rende
sen a lakása, avagy munkahelye közelében fekvő egyik
másik korcsmában elégítette ki. Ha már most meggondoljuk, 
hogy a malmok, gyárak, nyomdák és egyéb ipartelepek mun
kásai legtöbbnyire csak a késő esti órákban szüntetik be a 
munkát, ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy a pályaházak
ban megérkező vonatkísérő személyzet is csak a késő esti 
órákban szerezheti meg a maga számára szükséges üdítő 
ételt és italt, akkor úgy hiszem, nem kételkedhetne benne 
senki sem, hogy e rendelet közegészségi szempontból is káros 
hatású, mert a népnek rendes táplálkozásától való eltiltása, 
csak csökkentheti szervezetének ellentálló képességét.

De sórlemes a mélyen tisztelt .Járvány-Bizottsagnak 
ezen határozata iparunkra nézve is, különösen azon meg
különböztetés folytán, a mely szerint restaurácziok es szál
lodák kivételt képeznek, a mi nemcsak a jogegyenlőség elvébe 
ütközik, hanem a kisebb korcsmaüzletek érzékeny megkáro
sítását jelenti.

A külvárosokban ugyanis igen számos kisebb üzlet van, 
a mely ugyan nem sorozható a restaurácziok köze, mind
amellett hivatalnokok, katonatisztek és egyéb a jobb pol
gári osztályhoz tartozó közönséggel bírnak. Ha már most 
meggondoljuk, hogy a közönség ezen része — tudva azt, 
hogy ily kisebb korcsmában 10 óránál tovább nem időz
het — most a nagyobb restaurácziókat keresi fel, a hol ily 
korlátozás nem áll fenn: nyilvánvaló, hogy a kisebb, tehat 
szegényebb korcsmárosok existencziájukban veszelyeztetve 
vannak.

Nem hagyhatom itt említés nélkül, hogy az ily kisebb 
korcsmákat látogató szegényebb nép a korcsmahelyiséget 
amúgy is 10 óra előtt hagyja el, részint a kapuzárásra, ré
szint pedig a másnap korán reggel kezdődő munkára való 
tekintettel, a mire nézve egyes kivételek számba nem jöhet
nek, mert azok ezen rendeletnek érvényben tartása mellett 
sem lesznek elkerülhetők.

Fennebb említett megkülönböztetés azonban a szóban 
forgó rendelet végrehajtásánál is igen sok sérelemre fog okot'n'

isszolgáltatni s e tekintetben már 
panaszok.

Igaz ugyan, hogy ide vonatkozó korábbi felszóllalá- 
sunkra a mélyen tisztelt járványbizottság a tekint, főkapi
tányságot felszólította, hogy ezen rendelet végrehajtásánál 
lehetőleg méltányosan járjon el, a rendeletnek gyakorlati 
alkalmazása azonban mégis csak a kerületi kapitányságok 
nézetétől, sőt sok esetben egyes közrendőrök felfogásától függ. 
Így történhetett, hogy többek közül a K arikás-féle „ Kis pipához/ 
ezimzett, a Krist-féle „Budavárosboz“ ezimzett, továbbá a IX. 
kerületben a Tálos-féle „a 2 kék bakkboz“ ezimzett, valamint 
„a 2 medvéhoz“ ezimzett és még számos más ilynemű üzlet 
tulajdonosai helyiségüket 10 órakor bezárni kényszeritettek.

Daczára annak, hogy ipartársaink nagy része a filloxera 
pusztítása folytán és most újabban a járvány fellépése által — 
a melynek túlzott mértékben való feltüntetése a közönség jó 
részét, a vendéglők látogatásától távol tartja az anyagi 
tönk szélén áll, s ezen felül még a házbérnegyed és az adó
befizetés is közeledik, mégis szó nélkül hajolnánk meg ezen 
intézkedés előtt, ha annak iütencziója az által, hogy ily üzle
tek 8, illetőleg 10 órakor bezáratnak érvényesülést nyerne.

Amennyiben azonban, úgy hiszem, fennebbiekben sike
rült kimutatnom, hogy a szóban forgó határozat a követendő 
czélt nem szolgálja, sőt sok tekintetben azt gátolja: tiszte
lettel kérem a mélyen tisztelt Járvány-Bizottságot méltúgtas- 
sék őzen rendeletét visszavonni. 11a pedig a teljhatalommal 
felruházott Járvány-Bizottság azon meggyőződésben van, hogy 
szeszes italok élvezete este 10 órán túl ártalmas, illetőleg 
azoknak kimérése csak előkelő helyiségekben engedhető meg, 
akkor felkérem a mélyen tisztelt Járvány-Bizottságot az 
egyenlőség nevében, méltóztassék ezen drákói szigorral ho
zott határozatát, az italméréssel foglalkozó összes üzletekre 
kiterjeszteni, vagyis kimondani, hogy mindennemű szeszes 
italok kimérése este 10 órán túl tiltva van annál is inkább, 
mivel meggyőződésem szerint a. tiszt. Bizottság egyes tagjai 
távol vannak azon szándéktól, hogy éppen szegényebb sorsú 
polgártársaikat oly érzékeny károsodás érje.

Kérésemet a mélyen tisztelt Járvány-Bizottság kegyes 
jó indulatába ajánlva, s azon reményben, hogy a fennt elő
adott indokok a mélyen tisztelt Bizottság bölcs méltánylására 
találandnak, maradtam.

Budapesten, 1892. október hó 17-én 
kiváló tisztelettel

a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata nevében: Gundel János.

___________ elnök.
A pénteki reggeli f. é. november hóban következő kar

társaknál fog megtartatni:
Nov. 4-én Stacller Károly urnái VIL kér. Keleti pályaudvar

sürüli hangzanak fel a

Kerepesi ut 44. sz. 
Kis-hid utcza 3. „ 
Váczi korút 65. „

11-én Schwab Antal » »
18-án Wrabetz Frigyes » IV. 
25-én Dökker Ferencz » VII.

A vendéglős ipartársulat kebeléből alakult magyarositó 
társaság minden bét csütörtök napján délután négy órakor 
tartja barátságos összejöveteleit, a melyek alkalmával a tár
sulatot, illetőleg a vendéglő ipart érintő közérdekű kérdések 
kerülnek megvitatásra.

Őszintén örvendünk a nevezett társaság ily irányú mű
ködésének, mert zálogát látjuk ebben ama régi óhajtásunk 
teljesülésének, miszerint az ipar általános érdekei iránti érdek
lődés társulatunk tagjai sorában és minél széles körökben 
meghonosodjék.

Szívesen is teszünk tehát eleget a társaság ama felszól-
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litásának, hogy heti összejöveteleik helyiséget lapunk utján
közzétegyük. . . .  .

Az összejövetelek mint már fenebb említettük, minden
csütörtöki napon délután 4 órakor tartatnak meg, és pedig 

november 3-án, Altmann Lajos vendéglőjében, V ili.
Szentkirályi-utcza 34. sz.;

november 10-én Becskey Vilmos vendéglőjében, Vili. 
Sándor-tér és Bükk Szilárd utcza szögletén;

november 17-én Sehmitzberger Nándor vendéglőjében, 
VIII. Baross-utcza 47 ;

november 24-én Tábori Ferenez vendéglőjében, VII. 
Kerepesi-ut 46 sz ;

deczember 1-én Vörös Lajos vendéglőjében. A III. Köl- 
csey-utcza 4. sz. a.

Is ist
Indem Avir diesen Namen an dieser Stelle unseres Blat- 

es niedersehreiben, Avünschen mir damit an jener rührenden 
Festliehkeit theilznnelunen, Avelche in den nachsten Tagén 
die Verehrung und Liebe einem verdientsvollen Manne be- 
reitet, dér bei einem bedeutungsvollcn Grenzstein seiner 
irdisehen Laufbahn angelangt ist.

Ilerr Ernst Kammer, eines dér ültesten und eifrigsten 
Mitglieder unsercr Genossenschaft, resp. unseres Ausschusses, 
dér Nestor dér budapester líoteliers, feiert die 25-te Jahres- 
Avende dér Uebernahme seines Hotels am 3. November 1. J.

Unser in Gott gesetztes Vertrauen, unser Glaube an 
das gereehte Walten dér Vorsehung findet Stürkung Avenn 
Avir auf den zurüekgelegten Theil dieser Laufbahn blicken, 
denn Avas die Beligion verkündet, die Morál lehrt, Avir schen 
es dórt beAviesen; die ehrliehe Arbeit eines kampfreichen 
Lebens ist durch die Palme des Erfolges gekrönt.

Und den Erfolg beziehen wir nicht nur auf die mate- 
rielen Giiter, denn Av̂ r nur dicse seinEigen nennt und dabei 
in dér Seele öde, im Ilerzen leer ist, dér mag dem Erfolgc 
Avohl nacligejagt habén, aber ohne ihn jc zuerreichcn; nicht 
zu den Glüekliehen, nur zu den armen Beichen zalilen solclie.

Wir treten bei dieser Gclegenheit mit jener Achtung 
vor den Gefeierten, Avelche dér Bürgcr, dér Genosse, dér 
Freund, durcli seine inneren Eigenschaften sicli errungen. 
Das Schieksal Avar freigiebig gégén ihn; sein in ehrlichor 
Arbeit fliessender Sclnveiss fiel auf fruchtbaren Bódén und 
Gottes Segen Avar unentwegt auf seinem Streben.

Jedocli Avie immer sicli auch seine Verhaltnisse hiedurch 
veranderten, wir sehr sicli auch dér Wohlstand um ihn ent- 
Avickelte, im Ilerzen und und in dér Seele blieb er immer 
gleicli nahe Jenen, die — wenn auch in bescheidenerem 
Bálimén — auf einem Felde mit ihm thatig Avarén, sein edles 
Herz kannte weder dem Vermögen, noch dem Bange nach 
unter ilinen einen Untersehied.

Mit dankerfülltem Ilerzen für Gott, Avird unser ge- 
feierter Genosse umgeben von seiner liebenden Familie die 
Kirche aufsuchen, um für den Avohlverdienten Erfolg eines 
iniihevollen Lebens Gott zu preisen.

Und Avenn dér ehrwürdige Greis, sein Ilaupt in stillem 
Gebnete eigend zu Gott sicli Avendet, Avird auch das Gébét 
seiner Genossen emporsteigen: derAbend seines thatenreichne 
und verdientstvollen Lebens möge ein langer und ungetrüb- 
ter sein!

Verhandlungen dér Genossenschaft, amtliche 
Zuschriíten, Eingaben etc.

Protokoll über die am 20 ten Október 1892, Nach- 
mittags 4 Uhr in den eigenen Localitáten abgehaltene 
Ausschusssitzung dér bndapester Hoteliers. Gast- und Schank- 
wirth Genossenschaft.

Zugegen Avarén: Johann Gundel Práses, Pranz Wirth 
Viceprases, Stefan Feith, Kari Csalányi, Georg Holzwarth, 
Ludwigh Vincze, Ferdinand Prindl, A. W. Maloschik, Stefan 
Blaschke, Ignátz Nősek, Franz Hell, Konrad Förster, Franz 
Krist, Ferdinand Reutter, Heinrich Fritz, JosefHötzel, Franz 
Kommer, Friedrich Wrabetz, Ludwig Lippert, Josef Illits, 
Johann Steinbeisz, Friedr. Glück Aussschussmitglieder, Kari 
Ács jun. Rechtsanwalt und Ottó Teasdale Secretar als 
Schriftführer.

Ihre Abwesenheit liessen entschuldigen; Josef Barabás, 
Kari Stadler, Thomas Stöckel und Eduard Palkovics Aus- 
schussmitglieder.

Prásident begrüsst die anwesenden Mitglieder und er- 
klárt die Sitzung für eröffnet, gleichzeitig ersucht er zűr 
Authentication des heutigen Protokolles die Herren Josef 
Illits und Kari Csalányi.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér am 15. September 
1892 abgehaltenen Ausschussitzung.

Das Protokoll wurde zűr Kenntniss genommen, resp, 
authenticirt.

2. Verlesen wurde das Gesuch des vérármten Mit- 
gliedes Georg Weisz um Unterstützung,

Dér Ausschuss votirt dem Gesuchsteller 15 fl. als 
Unterstützung.

3. Prásident berichtet, dass von Seite des budapester 
Kellnervereines vöm Reineinkommen des im 1, J. arrangirten 
Sommer-Tanzkránzchens 50 fl. zu Gunsten dér I?achschule 
eingeflossen sind, welcher Betrag seiner Bestimmung zuge- 
führt Averden Avird.

Wird zűr Kenntniss genommen, und beschlossen dem 
budapester Kellnervereine für den Eifer mit Avelehen der- 
selbe diese gemeinnützige Sache schon Avicdtrholt unter- 
stützt hat, den Dank des Ausschusses im Wege eine Zu- 
schrift auszudrücken.

4. Vorgelegt wurde die Einladung des «Iparos ifjak 
országos egyesülete» zu dessen, am 22. Október 1. J. statt- 
findenden grossen Gründungs-Feste.

Die Einladung Avird zűr Kenntniss genommen und be
schlossen die in dér Anlage übersandten Eintritts Karten im 
Werthe von 5 fl. 40 kr. von Seite dér Genossenschaft ein- 
zulösen.

5. Prásident berichtet, dass das \Virths«G^werbe durch 
die in dér Hauptstadt aufgetauchte Kolera-Epidemie neuer- 
dings eine schwere Heimsuchung erfahren, indem unter dér 
Einwírkung dieser Epidemie auf dem Gebiete des Wirths- 
gewerbes eine allgemeine Stagnation eingetreten ist. Dieser 
ohnehin schwáre Schicksalschlag wurde noch bis zűr Un- 
ertráglichkeit gesteigert durch jenen Beschluss dér haupt- 
stádt. Epidemie-Commission, nach Avelchem solclie Wirths- 
locale, in Avelehen nur kalte Speisen verabreicht Averden, um 
8 Uhr, solche aber, in Avelehen auch Avarme Speisen verab- 
folgt Averden, spátestens um 10 Uhr Abends ge<perrt Averden 
müssen. Die harte Strenge dieser Verordnung konnte durch 
den Umstancl nicht gemildert Averden, dass Restaurants und 
Hotels derselben nicht unterliegen, vielmehr Avurde dieselbe 
gerade durch diese Verfügung noch drückender, indem sie 
so besonders die Besitzer kleinerer Unternehmungen betrifft, 
alsó gerade Jene, dérén Existens unter den gegemvártigen 
gescháftlichen Conjuncturen ohnehin áusserst schAvierig ist.

Schaarenweise kamen die klageführenden Fachgenossen 
um Abhilfe zu suchen und hielt Prásidentes für seine Pflicht 
mit dem Aufgebot all’ seines Einflusses dahin zu wirken, 
dass diese anstössige Verordnung zurückgezogen werde. 
Zu diesem ZAvecke richtete Prásident ein eingehend moti- 
virtes Gesuch an die Epidemie-Commission, in welchem er 
die nachtheiligen Folgen dér in Rede stehenden Verordnung
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nicht nur in Betreff des Wirthsgewerbes, sondern auch von 
sanitáren Gesichtspunkte darlegte. Dieses Gesuch war leider 
nicht von dem gewünschten Erfolge begleitet und wurde 
demselben bei dessen Verhandlung nicht jene Beachtung 
und Würdigung zu Theil, welche diesem Gewerbezweige, 
mit Rücksicht auf dessen Bedeutung, sowohl hinsichtlich des 
hauptstatischen öffentliches Lebens, als auch seiner Steuer- 
leistungen, zukommen sollte. Die bei dem Prásidenten dér 
Epidemie-Commissions und dem Oberstadthauptmann wieder- 
holt stattgehabte persönliche Aufwartung war wenigstens 
insoferne von Erfolg, dass die Aufmerksamkeit des Letzteren 
in erhöhten Masse auf diese Angelegenheit gerichtet wurde 
und vorkommende Beschwerden — dem Beschlusse dér 
Epidemie-Commission entsprechend — unmittelbar durch den 
Oberstadthauptmann erledigt werden, weshalb sich auch die 
Fachgenossen mit etwaigen Beschwerden in dieser Ange
legenheit unmittelbar, und in kurzem Wege an den Ober
stadthauptmann wenden mögen. lm Übrigen wünscht sowohl 
die Epidemie Commission, als auch dér .Oberstadthauptmann 
in Vollziehung dieser Verordnung möglichst' rücksichtsvoll 
vorzugehen und ist auch thatsachlich in den letzten Tagén 
die Beschránkung dér Sperrstunde vieler Wirthslocale wieder 
aufgehoben worden. Schliesslich bemerkt Prásident noch, dass 
er in dieser Sache die Mitglieder auch im Wege dér Tages- 
presse aufkláren liess.

Dér Bericht des Prásidenten wird zűr Kenntniss genom- 
men, und beschlossen von dér Unterbreitung dér Angelegen
heit an den Minister abzusehen, indem voraussichtlich dér 
Minister nicht geneigt sein wiirde sich in das unabhangige 
Verfiigungsrecht dér Epidemie-Commission eiuzumengen.

6. Prásident berichtet, dass Plerr Ernst Kammer Hote- 
lier des »Jágerhorn«, am 3-ten November 1. J. die 25-te Jahres- 
wende dér Übernahme seines Hotels feiert. Indem dér Genannte 
eines dér áltesten und eifrigsten Mitglieder dér Genossen- 
schaft, resp. des Auschusses ist und eine Feier solcher Art 
auch vöm gewerblichen Gesichtspunkte von Bedeutung ist 
beantragt Prásident: die Genossenschaft, resp. dér Ausschuss 
möge sich an dér Feier in entsprechender Weise betheiligen. 
Gleichzeitig ersucht Prásident die Mitglidner des Ausschusses, 
sich in dieser Angelegenheit auszusprechen, resp. concrete 
Vorschláge vorzulegen. Nachdem mehrere Mitglieder zűr Sache 
gesprochen hatten, beschliesst dér Ausschuss, dem Antrage 
des Herrn Friedrich Gliick entsprechend, wie folgt:

Dér Ausschuss erklárt einstimmig an dér am 3-ten 
November 1. J. stattfindenden Jubileums-Feier des Herrn Ernst 
Kammer corporativ Theilzunehmen, bei welcher Gelegenheit 
dem Jubilar von Seite dér Genossenschaft eine künstlerisch 
ausgefertigte Adr;sse überreicht werden wird. Mit dér An- 
schaffung dieser Adresse wird ein engeres Commité, beste- 
hendausden Iderrn Franz Wirth, Friedrich Glück, Josef Illits, 
Kari Stadler, Georg Holzwarth und Franz Kommer betraut. 
Gleichzeitig wurde beschlossen gelegentlich dér náchsten, 
Generalversammlung die Wahl des Herrn Ernst Kammer 
zum Ehren-Práses dér Genossenschaft in Vorschlag zu bringen.

7. Prásident berichtet, dass Herr Emanuel Günzel dem 
Auschusse ein Project vorzulegen wünscht, welches fúr das 
Wirthsgewerbe von grosser Wichtigkeit ist. Prásident ersucht 
daher Herrn Günzel die Angelegenheit vorzutragen. Herr 
Emanuel Günzel führt aus, dass es mit Rücksicht darauf, welch 
wichtiger Factor in dér Ausübung des Wirthsgewerbes ein 
reines Eis, guter Qualitát ist und wie unverháltnissmássig 
theuer sich die Beschaffung des Eises in dér Hauptstadt 
stellt, áüsserst wünschenswerth wáre, dass in dér Ilaüp- 
stadt eine Kunsteis-Fabrik errichtet wiirde. Nach dér Uber- 
zeigung Redners ist das Kunsteis sowohl hinsichtlich dér 
Reinheit, als auch dér Festigkeit nnd Haltbarkeit dem natür- 
lichen Eise vorzuziehen. Dér beste Beweis hiefiir ist, dass 
das durch die Wiener Eisfabriken erzeugte Kunsteis dórt 
mit Vorliebe verwendet wird und die dortigen Eisfabriken 
sich eines blühenden Gescháftsganges erfreuen. Rednem hat 
sich auch schon hinsichtlich des Platzes, resp. Grundes, 
sowie auch hinsichtlich dér Baulichkeiten und Maschinen- 
einrichtungen detaillirte Orientirung verschafft und zum Zwecke

dér Errichtung dér I?abrik ein sehr geeignetes Object ins 
Auge gefasst, wo durch die Ausnützung schon bestehender 
und in gutem Zustande befindlicher Fabriksgebáude und 
Parcellirung des iiberflüssigen Grundcomplexes die Investi- 
tions-Kosten bedeutend vermindert sein würden. Die Fabrik 
würde den Namen »Eisfabrik dér Budapester Hoteliers Gast- 
und Schankwirthe* führen, wogegen die Genossenschaft hof- 
fentlich keine Einwendung erheben würde.

Dér Ausschuss theilt die Ansicht des Herrn Emanuel 
Günzel in dieser Sache vollkommen und anerkennt, dass 
die Errichtung einer soíchen Eis-Fabrik -ausserst wünschens
werth wáre und obgleich auch dér Ausschuss, als solcher 
auf die Errichtung dér Fabrik keinen Eiufluss nehmen kann 
sind die Mitglieder des Ausschusses gerne béréit die Idee 
im privatem Wege zu unterstützen.

9. Prásident legt die Zuschrift des Prásidiums des »Ipa
rosok köre* vor, in welcher die Genossenschaft aufgefordert 
wird, fúr das anlásslich dér bevorstehenden Gewerbe kammer- 
wahlen, durch den »Iparosok köre* zu bildende grosse 
Commité drei Delegirte namhaft zu machen. Prásident berich- 
let hibei, dass indem dér Anmeldungs Termin für den 20-ten 
Október 1. J. anberaumt war, er die Anmeldung in Anhoff- 
nung dér nachtráglichen Genemigung des Auschiisses in eige- 
nem Wirkungskreise vorgenommen hat undzwar wurden ange- 
meldet die Herrn Franz Wirth Kari Stadler und Friedrich Glück.

Wird zűr Kenntniss genommen.
Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 

Prásident die Sitzung für geschlossen.
D. U. S.

Ottó Teasdale, 
Sectetiir.

Joliann Gundél, 
Priises.

Von dér kön.
Kundmachung:
Zahl

ung. Finanzdirektion erhieltenwir folgende

58.401_ 
VI.—1892.

Kundmachunrj.
Dér in Betreff dér, im Wege dér Verpachtung bewerk- 

stelligten Sicherung dér ausschliesslichen Schankberechtigung 
für den Extravillan dér Hauptstadt bestehende Pachtvertrag 
lauft mit 31. Dezember 1892 zu Ende.

Demzufolge verstándigt die gefertigte Pánanzdirection 
allé Jene, welche sich im Extravillan dér Hauptstadt mit dem 
Ausschank oder Kleinverschleiss geistiger Getránke befassen, 
dass wenn sie diese ihre Gescháfte auch vöm 1. Jánner 
1893 an noch weiter auszuüben wünschen, verpflichtet sind, 
ihre im Sinne des § 5 G. A. XXXV. 1888, resp. im Sinne 
des § 5 dér beziiglich dér Vollziehung dieses Gesetzes vöm 
hohen königl. ungar Finanzministerium unter Zahl 33450/889. 
erlassen Verordnung ausgestatteten Gesuche b i s E n d e  
N o v e m b e r  1. J. bei dér königl. ungar. Finanzdirection (IX. 
kér. Fövámház I. em. 8. sz.) einzureichen und können die 
Betreffenden in diesem Falle, bis zűr rechtskráftigen Erledi- 
gung ihrer Gesuche den Ausschank, resp. Kleinverschleiss in 
jenen Ralimén, in welchen sie denselben in laufenden Jahre 
ausgeiibt, auch weiterhin ausüben, mit dem Unterschiede 
jedoeh, dass im Falle die ausschliessliche Schankberechtigung 
von Sp irituosen f ü r d e n  E x t r a v i l l a n  d é r  H a u p t  
u n d  R e s i d e n s t a d t ,  im Sinne dér Verfügungen des §. 10. 
G. A. XV; 1892. vöm 1. Jánner 1893 respachtet würde, dér 
Ausschank von Spírituosen, auf Grund dér vöm Páchterder 
ausschliesslichen Sprit-Schankberechtigung erlangten Bewilli- 
gung nur dann ausgeiibt verden kann, wenn die Betreffen
den Wein- und Bier Schánker sind.

Die Finanzdirection dér Haupt- und Reésidenzstadt
Budapest, am 11. Október 1892. Hammer,

königl. Ratli, Finauzdirector.

Anlásslich des 25 jahrigen Jubileum unseres Mitgliedes 
des Herrn Ernst Kammer, werden die Mitglieder unseree 
Ausschusses dér am 3. November 1892. (Donnerstag), Vor- 
mittags 10 Uhr stattfindenden Messe beiwohnen und von hier 
Corporation zűr Begrüssunge Gefeirten nach dessen Woh- 
nung ziehen.
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Das freitags Frühsttíck wircl im Monate November bei 
folgenden Fachgenossen a'ogehalten:
Am 4 Nov. bei Herrn Kari Stadler VII., Keleti pályaudvar. 

» 11. » » » Anton Schwab » Kerepesi ut 44.
» 18. » » » Fr. Wrabetz IV., Kishid-utcza 3.
» 25, » » » Franz Dökker VI., Vaczi körút 65.

Bezüglich des Beschlusses dér Epideniie-Commission.
nach welchem dieSperrstunde dér Wirthsloeale auf 8, resp. 10 
Uhr Abend besclirankt wurde, hat das Prasidium dér Genossen- 
scliaft folgende Eingabe an die Epidemie-Commission gerichtet:

Löbliehe Epidemie-Commission! Gégén den dureh die 
löbliche Epidemie-Comission in Betreff Beschrankung dér 
Sperrs.unde dér Wirthsloeale kiirzlich erbrachten und bereits 
in Kraft stehenden Besehluss, erlaube ieh mir im Namen dér 
Budapestet1 Hoteliers, Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft 
in Folgcndem achtungsvollst zu petitioniren :

I)er Besehluss dér löbliehen Epideniie-Commission, 
deni zu Folge Wirthsloeale, in welchen nuv kalte Speisen 
verabreieht werden um 8 Uhr, solche aber in welchen auch 
warme Speisen verabfolgt werden spiitestens unt 10 Uhr 
Abend gesperrt werden müssen, ist zweiíellos jener Intención 
entsprungen, dass das zűr niedereren C'lasse gehörige Volk 
von niichtlichen Schwelgereien und sanitiiren Ausschreitungen 
wahrend dér Dauer dér Epidemie fent gehalten werde.

Jedoch wenngleieh ieh auch nicht leiígnen will, dass 
dureh dicse Verordnung vereinzelte Falle nachtlicher Orgien 
hintanzuhalten sein werden, so getraue ieh mich diese Ver- 
fiigung im Allgemeinen dennoch für schadlich zu erklaren 
und zwar nicht nur mit Rücksicht auf unser Gewerbe, son
dern auch von sanitiiren Gesichtspunkten.

Es ist niimlich allgcmein bekannt, dass die ürmére 
Arbeiter-Classe nur Abend, nach Eintritt dér Arbeitsfeier 
für die nöthige regelmassige Nahrung sorgen kaim. welches 
Bedürfniss bisher in dér Hegel in einem, odor dem anderen, 
dér Wohnung odor dem Arbeitsplatze nahe gelegenen Wirths- 
locale Befriedigung fand. Wenn mán nun bedenkt, dass die 
Arbeiter dér Miihlen, Fabriken, Druekereien und anderer 
Etablissments zumeist erst in den spiiten Abendstundcn die 
Arbeit einstellcn, wenn mán ferner berücksichtigt, dass das 
in den Bahnhöfen anlangende Zugsbegleitungs-Personal auch 
nur erst in den spiiten Abendstundcn für sich die nöthige 
Labung suchen kaim, so wird, glaube ieh Niemand bezwei- 
leln können, dass diese \ erordnung auch vöm sanitiiren 
Gesichtspunkte von schiidlichen Folgen ist, indem die Ent- 
zielmng dér gewohnten Nahrungsverhaltnisse des Volkes, nur 
die Wiederstandsfiihigkeit des Ürganismus zu schwachen 
geeignet sein kann.

Tief schiidigend ist jedoch dieser Besehluss dér löb- 
lichen Epidemie-Commission auch für unser Gewerbe, bcson- 
ders dureh jene Distingtion, nach welcher Restaurant und 
Hotels von den Bestimmungen dér Verordnung ausgenom- 
men sind, was nicht nur dem Princzipe dér Rechtsgleichheit 
zuwider liiuft, sondern auch die empfmdliche Schiidigung dér 
kleineren Wirthsgeschafte zűr Folge hat.

In den Vorstadten befinden sicli niimlich zahlreiche 
kleinern Wirthsgeschafte, welche sich zwar nicht unter die 
Restaurants reilien, jedoch ein, den besseren Standén ange- 
hörendes Publikum, sowie Beamte, Üfficiere etc. besitzen. 
Wenn mán nun bedenkt, dass dieses Publikum — wissend, 
dass es in dem kleineren Localen iiber 10 Uhr nicht ver- 
weilen kann — jetzt die grösseren Restaurants aufsucht, 
woseibst eine solche Beschrankung nicht besteht: so ist es 
klar das die kleineren, alsó unbemittelteren Wirthe in ilirer 
Existens bedroht sind.

Nicht unerwiihnt kann ieh es liier lassen, dass das 
solch kleinerc Wirthsgeschafte besuchende ürmere Volk das 
Local olmehin vor 10 Uhr verliisst, theils mit Rücksicht auf 
die Thorsperre, theils mit Rücksicht auf die frühmorgens 
beginnende Arbeit des nüchsten Tages, wobei einzelne Aus- 
nahmen nicht in Betracht kommen können, indem diese auch 
bei Aufrechterhaltung dér Verordnung nicht vermieden wer
den können.

Üben erwahnte Distingtion wird jedoch auch in dér 
Ausführung dér in Redc stehenden Verordnung zu vielen 
Beschwerden Anlass gebeit und sind diesbezüglich auch bisher' 
sclion zahlreiche Klagen laut geworden.

Wohl ist es war, dass die löbliche Epideniie-Commission 
den Herrn Oberstadthauptmann ersucht hat, in dér Vollzie- 
hung dieser Verordnung möglichst rücksichtsvoll vorzugehon, 
die praktische Anwendung des Beschlusses hüngt jedoch im- 
merliin von dér Ansicht dér Bezirksstadthauptmannschafteii, 
in vielen Fiillen sogar von dér Auffassung einzelner Coin- 
missüre ab. So konnte es geschehen, dass das Karikás-seb e 
„zűr klemen Pfeife“, — das Krist-sche „Zűr Stadt Ofen «, 
weiters im IN. Bezirke das Tálos sebe „Zu den 3 blaucn 
Böcken" sowie auch das „Zu den 2 Büren“ genannte Ga^t- 
liaus und auch noch viele andere Geschafte ühnlicher Gat- 
tung um 10 Uhr gesperrt werden mussten.

Trotzdem cin grosser Theil unserer Fachgenossen dureh 
die Verheerungen dér Philloxera und jetzt neuerdings dureh 
das Auftreten dér Epidemie — welche den grössten Theil 
des Publikums von dem Bestiche dér Gasthiiuser abhalt — 
an dem Rande des materiellen Ruines steht und zu alldem 
auch noch das Zinsquartal so wie auch die Steuereinzalilung 
nalit, wiirden wir uns dennoch vor dieser A’erfügung wort- 
Jos betigen wenn dereit íntention, dadurch dass solche Geschafte 
um 8, resp. 10 Uhr gesperrt werden zűr Geltung kommen 
wiirde.

Indem es mir jedoch im Obigen gelungen sein dürf'te 
attszuweisen, dass dér in Rede stehende Besehluss den zu 
verfolgendem Ziele nicht entspricht, vielmehr demselben in 
vieler Hinsicht noch hinderlich ist: erlaube ieh mir achtungs
vollst anzusuchcn die löbliche Epidemie-Commission mör/e 
diese Verfügung wieder arisser Kraft setzen. Wenn aber die 
mit aller Vollmacht ausgeriistete Epidemie-Commission jener 
uberzeugnng sein sollte, dass dér Genusa gcistiger Getranke 
nach 10 Uhr Abend schadlich ist, resp. dérén Verab reichung 
nur in vornehmen Localen gestattet w'erden kann, so bitté ieh 
die geehrte Epidemie-Commission im Namen dér Gleichbe- 
reclitigung, es müge diese draconische Alassregel auf sanimt- 
liche mit dem Ausschanke gcistiger Getranke sicli befassenden 
Unternelimungen ausgedehnt werden, das lieisst ausgesprochen 
werden, dass dér Ausschank jedweder gcistiger Getranke 
nach 10 Uhr Abend verboten ist, umsomehr, <Ia meiner Über- 
zeugung nach die Alitglieder dér geehrten Commission dér 
Absicht gcwiss férné stehen, dass gerade die unbemittelteren 
Mitbürger in so empfindlicher Weise geschüdigt werden 
sollen.

Heine Bitté dér geneigten Beachtung dér löbliehen 
Epidemie Commission empfehlend und in dér llofíhung, dass 
die oben angeführten Alotive dér weisen Erwágung dér ge
ehrten Epidemie-Commission theilhaftig werden

Budapest, am 17. Október 1892.
zeichne ieh achtungsvollst

im Namen dér Budapestet1 Hoteliers. Gast- und Schank
wirthe-Genossenschaft

Johann Gundel.
llinsichtlich des Resultates dieser Eingabe verweisen 

wir auf den in dem Protokolle dér letzten Ausschussitzung 
enthaltenen Bericht des Priisidenten.

Budapest,

o  i* 1 k ' 1 ii n i  r r  n. n  z  ö  s  1 s  o  1) c
Art

bei o Kilo Abnahnie á 5 0  ki1.

M O C Z N I K  L .

conserv-mustárgyár
VIII., Alföldi-utoza 10. sz.
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Síálloiások és io i í j l i ís ik fp l iÉ o !
M indennem ű

konyha- és asztali'
kések

legolcsóbb gyári áron
feltétlen

kezesség mellett

Schubert J, Pál I
kósmííYes és müköszöríís mesternél 

B U D A P W ,
1V» kér., Granátos-u. 3. sz.

Hatvani-utcza sarkán.

Borivóknak, kik a bort savanvuvizoute) azé 
rétik vegyíteni, mindenek e’ött »

Köszörülések és javítások gyorsan és leg
nagyobb szakértelemmel legolcsóbban készít

tetnek.

Mbbeavqnyes

vján.liató. E víz közömbösíti a bor savát és az italnak 
felette kellemetee, ingerlő mellékizt ád, annólkiil, hogy 
azt feketére festené.

•H

U-.t -

A  V é g h le s i

VERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

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

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

Forrás-kezelőség Véghles-Szalatna,
(Zólyom vármegye)

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

m inden szálloda és vendéglőben.

1

V é g h le se 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 erw a sser .

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

nehm sten und erfrischendsten Getránken.

Budapesten H auptniedeflape: ELISABETH-R151G 
Mr. 56.

T ele fo n -V  erbindung*.

Quellen-Direction in Végliles-Szalatna
(Sohler Comitat.)

Zahlreiclie Niederlagen in dér Provinz

(Szegedin, Debreczin, P ressburg, Gross-W ardein, 
Kaschau ect.) Zu habén  in allén M ineralw asser- 
H andlungen in Búd ipest und dér Provinz, wie 

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.
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LÖW ENSTEIN M. (MIHÁLYI

ez ég1 tulajdonos XaÖWESNSTEIN 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 tmindennemű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

§
írói

a

Kizárólagos főraktára az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, valódi Ja m a ik a  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 . • • • • • • • •

©

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

L T I8 ÍG -V Á L T O Z
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
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. ^ 0

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

fehérnem ű, m enyasszonyi kelengyék és ágynem ű-készletről szóló 
300 áb ráv a l e llá to tt á rjeg y zék ü n k e t ingyen  és bérm entve küld jük .

KUNZ JÓZSEF É 8 TÁRSA S t  /;/ K“ 2í
Budapesten, V. kér., D eák-tér.

Az „Országgyűlési Értesítő" kő- és könyvnyomdája, Budapest Granátos-uteza i. szám.
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