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Feltámad-e ?

A keleti népek a sors megmásíthatatlan végzetébe 
hisznek s oly mélyen gyökeredzik bennük e hit, hogy az 
önfentartási ösztönt, az emberi természet ezen elementáris 
erejű nyilatkozását is elnyomni képes. Ebből magyarázható 
ki a keleti népek két legjellemzőbb sajátossága: a hősies 
bátorság és a meddő tunyaság. A haláltól való rettegés ép 
oly ismeretlen előttük, mint a fejlődés, a tökéletesedés iránti 
vagy. Minek is r Hisz’ a sors könyvében úgyis mindenkinek 
megvan Írva földi pályafutása és halala napja akár dicsőség, 
akár gyalázat járjon annak nyomába, a fátum ellen pedig 
hasztalan az emberi igyekvés.

Az emberi fejlődésnek tényleg nincs is nagyobb aka
dálya, mint ama fatalistikus felfogás, a mely a meglevőben 
való feltétlen megnyugvás által a haladás iránti törekvést 
teszi lehetlenné s az emberi akaratot békóba veri.

Fájdalom, nemcsak a messze keleten, hanem idehaza is 
nem egyszer találkozhatunk még a fátumba hívőkkel, s tár
sadalmunk nem jegy osztálya sínyli meg e fatalisztikus fel
fogás okozta fejletlenséget, ama felfogásét, a melynek egyik 
variácziója az ismert verssorban nyer kifejezést: »Hej! hisz 
ráérünk mi arra még.«

Ennek felismerése indította a társulat választmányát 
annak idején arra, hogy iparunk intellectualis fejlődése érde
kében, nem varva tovább a kiviilről jövő iniciativat, saját 
erejéből és akaratából a cselekvés terére lépjen és oly intézmény 
létesítéséhez hozzá fogjon, a melylyel ezen fejlődést biztos, 
reális alapokra vélte fektethetni.

A lelkesedés szent lángja hatotta át a választmányt, a 
midőn e munkájához fogott s mar a diadal öröme szállta 
meg a sziveket a midőn Baross Gábor Magyarország láng- 
lelkű kereskedelmi minisztere, e törekvés jogosultságát mél
tatva a társulat részéről tervbe vett szakiskola felállítását 
helyeselte s egyúttal a fő- és székváros tanácsát telhivta, 
hogy ezen szakiskola létesítése iránt mielőbb intézkedjék.

A vasminiszter azóta már a földben nyugszik, s hon- 
boldogitó terveivel, hazánk anyagi és szellemi felvirágozta
tása iránt oly melegen érző szivével, mintha csak szak
iskolánk is sirba szállott volna.

Hogyan? Kulturális törekvések nem nyernének támo
gatást ? A főváros tanácsa késleltette volna ama kultur- 
eszköz létesítését, a mely arra lenne hivatva, hogy az 
ország fő- és székvárosában oly pinezéreket nevelhessünk, a 
kik az irás és olvasáson kívül az általános műveltség egyéb 
kellékeivel is bírjanak, s a kik hozzájáruljanak ahhoz, hogy 
az idevetődő idegen hazánkat ne érdekes keleti tartomány
nak, hanem kultur-államnak tekintse?

Bizony, nem akarunk ezen kérdésekre felelni, csak kon
statáljuk, hogy másfél év óta várjuk és sürgetjük a szak
iskola létesítését anélkül, hogy a fő- és székváros tanacsa az 
idevonatkozó miniszteri leiratban foglalt utasításnak meg
felelt volna.

Hol nyugszik ügyünk és lesz-e feltámadása ! ? Bizzunk, a 
mint jó keresztényekhez illik 1 T—e.

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

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsniásosok ipartársulatának 1892. november 
hó 16 án, délután 4 órakor, saját helyiségében tartott vá
lasztmányi üléséről.

Jelen voltak : Gundel János elnök, Hermann Ferencz 
pénztárnok, Ilein Lipót, Reutter Nándor, Vineze Lajos. Csa- 
lányi Károly, Eibel Károly, Morbitzer Lőrincz, Nősek Ignácz, 
Kammer Ernő, Fritz Henrik, Kommer Ferencz, Förster 
Konrád, Krist Ferencz, Palkovics Ede, Wrabetz Frigyes, 
Stadler Károly választmányi tagok, ifj. Ács Károly társulati 
ügyész és Teasdale Ottó társulati titká".

Elmaradásukat kimentették: Wirth Ferencz alelnök, 
Mehringer Rezső, Prindl Nándor, Kell Ferencz, Blasehka 
István, Hötzl .József, Illits József és Glück Frigyes választ
mányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg
nyitódnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Palkovics Ede és Eibel Károly urakat.

1. Olvastatott az 1892. október hó 20-án tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve. ..
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A jegyzőkönyv tudomásul vétetett, illetőleg hitelesít
tetett.

2. Olvastatott Kamrner Ernő urnák az ipartársulat el
nökéhez intézett átirata, a melyben utóbbit arról értesíti, 
hogy huszonöt éves működése évfordulója alkalmából, a szak- 
és tanoncz iskola alapításához 500 Írttal hozzájárul, mely 
összeg nevére szóló alapítvány gyanánt kezeltessek.

Elnök ennek kapcsán meleg szavakban emlékezik meg 
azon ünnepélyről, a melynek a választmány is tanúja volt, s 
a mely megható nyilvánulása volt aunak a szeretetnek és 
tiszteletnek, a melylyel mindazok, a kik a tisztelt kartárs
hoz közelállanak, irányában viseltetnek.

A vendéglős ipar iránti tantorithatlan ragaszkodásának 
ismét fényes jelét adta a szak- és tanoncz iskola javára ezen 
alkalomból tett alapítványa által, mely nemes tettével ki
mutatta, hogy a vendéglős ipar jövendő fejlődését is, szivén 
hordja s hogy az ipar terén kezdeményezett minden üdvös 
mozgalomnak meleg pártfogója.

Elnök a választmány összes tagjainak érzelmeit tolmá
csolja, a midőn a tisztelt tagtársnak nagylelkű adományáért- 
a társulat nevében köszönetét mond.

A választmány elnök szavait élénk helyesléssel, végül 
lelkes éljenzéssel kiséri s elhatározta, hogy Kamrner Ernő 
urnák a választmány köszöneté jegyzőkönyvileg kifejez
tessék.

3. Olvastatott Pablaszek István munkaképtelen, volt 
társulati tag segély iránti kérvénye.

A választmány nevezettnek 6 hóra havi 3 Irt segélyt 
engedélyez.

4. Olvastatott Gross József, volt társulati tag segély 
iránti kérvénye.

A választmány nevezettnek, tekintettel hosszasabb be
tegeskedésére 15 frt segélyt szavaz.

5. Olvastatott özv. Föls Ferenczné, volt társulati tag, 
segély iránti kérvénye.

A választmány nevezettnek 6 hóra havi 2 frt segélyt
szavaz.

6. Olvastatott a budapesti pinczér-egylet átirata, a 
melyben az ipartársulati jubileumi alapítvány f. évre kijáró 
összegének elnyerésére Kigel Dávid és Drozda Albert el
szegényedett egyleti tagokat ajánlja.

A választmány a folyó évre kijáró 50 frtnyi jubileumi 
alapítványt két egyenlő részben, a budapesti pinczér-egylet 
által ajánlott két elszegényedett pinezérnek, névszerint Kigel 
Dávid és Drozda Albertnek szavazza meg. Miről a buda
pesti pinczér-egylet, az összeg átküldése mellett értesi- 
sitendő.

7. Olvastatott a budapesti pinczér-egylet átirata, a 
melyben nevezett egylet kérdést intéz, vájjon hajlandó volna-e 
az ipartársulat a jövő 1893. évi farsangi idény alatt a bu
dapesti pinczér-egylettel közösen, ismét bált rendezni P

A választmány, tekintettel a múltban e téren elért er
kölcsi és anyagi sikerre, elhatározza, hogy a bál rendezésé
ben részt vesz. Egyúttal a szükséges bevezető intézkedések 
megtételére a múlt évben, hasonló ügyben alakított szőkébb 
bizottságot küldi ki.

Ezen határozatról a budapesti pincxér-egylet átiratban 
értesitendő.

8. Olvastatott a „Baross szobor-bizottság“ felhívása 
adományok gyűjtésére.

A választmány, tekintettel ama hervadhatatlan érde

mekre, a melyeket Baross Gábor a hazai ipar és kereske
delem ' fellendítése és felvirágzása körül szerzett, s a mely 
érdemeket az egész nemzet hálásan elismer, az ipartársulat 
részéről 50 frtot szavaz meg a szobor javára s egyszersmind
a tagok között gyűjtést rendez.

9. Olvastatott a fő- és szék városi m. kir. pénzügyigaz- 
o-atósá* átirata a kültelcki italmérők italmérési engedélyei- 
nek megújítása tárgyában.

Elnök jelenti, hogy ez ügyben a pénzügyigazgatóságnál 
eljárt s arra törekedett, hogy a külteleki tagtársak mentői 
kevesebb fáradsággal és költséggel juthassanak uj italmérési 
engedélyükhöz.

így sikerült a pénzügyigazgatóságnál kieszközölni, hogy 
azok, akik üzletüket már eddig is a pénzügyigazgatóság ál
tal adott engedély alapján gyakorolták, beadandó folyamod
ványaikat okmányokkal (erkölcsi, illetőségi stb. bizonyítvány) 
felszerelni nem  t a r t o z n a k  s folyamodványaikat csak 50 
kros bélyeggel kötelesek ellátni.

A tagok ez ügyben részint a társulati „Értesítődben, 
részint pedig a napi la, ok utján kellően értesítettek, neve
zetesen arról is, hogy a szükséges folyamodványok a társu
lati irodában díjtalanul állíttatnak ki.

A választmány elnök jelentését tudomásul veszi.
10. Olvastatott a kis- és közép- kereskedők ipartársu

latának átirata, a melyben a kültelki italadónak az 1893. 
évre leendő bérbeadása tekintetében a társulattal közösen óhajt 
eljárni s ide vonatkozó javaslatait több pontban felso-

A választmány ezen ügyet, tekintettel annak kiváló 
fontosságára egy szőkébb bizottságnak adja ki, a mely azt, 
a választmányon kívül álló érdekeltek véleményének meg
hallgatása mellett tanulmányozni fogja s a választmánynak 
legközelebb veteményes jelentést tesz. A bizottság tagjaivá 
Gundel János elnök, llein Lipót és Vincze Lajos választ
mányi tagok, küldetnek ki.

11. Olvastatott Dotzauer Antal társulati tag panaszos 
átirata, a melyben magán jellegű ügyben a választmány köz
benjárását kéri.

Minthogy a választmány nem érzi magát hivatva ma
gán ügyekben közbenjárni, a szóban forgó ügyben nem in
tézkedhetik.

12. Olvastatott a fővárosi járványbizottság átirata, a 
melyben értesít, hogy Gundel János ipartársulati elnök ide 
vonatkozó kérelmére, a kolera járvány csökkenése folytán, a 
korcsma üzletek zárórája tekintetében hozott megszorítás 
részben felengedtetik, nevezetesen, hogy azok a korcsma üz
letek, a melyek említett megszorítás folytán 8 órakor bezá
randók voltak, ezentúl 10 óráig, azok pedig, a melyek 10 
órakor bezárandók voltak 12 óráig tarthatók nyiiva.

Tudomásul vétetett.
13. Olvastatott a mészáros ipartcstület átirata, a mely

lyel a fővárosi husmérési szabályzat módosítása tárgyában 
szerkesztett s a fővárosi tanácshoz beterjesztett emlékiratá
nak másolatát oly megkereséssel küldi át, hogy az ipartár
sulat az abban elfoglalt álláspontot, a vele folytatott közös 
tanácskozásokon létrejött megállapodás értelmében, illetékes 
helyen hathatósan pártfogolja.

Tudomásul vétetik.
14. Palkovics Ede ur indítványozza, hogy az ipartár

sulat a dr. Wekerle Sándor miniszterelnök tiszteletére ren
dezendő fáklyásmeneten testületileg részt vegyen.
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A választmány ezen indítványt egyhangúlag elfogadja, 
3 fölkéri Palkovics Ede urat, hogy Vincze Lajos és ifj. Ács 
Károly úrral egyetemben a részletekre nézve a társulati iro
dát kellő időben értesítse. A tagokhoz ez ügyben intézendő 
felhívás a napi lapok utján fog közzé tétetni.

Több tárgy napi renden nem lévén, elnök az ülést be
fejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.
Teasdale Ottó, Gundel János

titkár. elnök.

A fő és székváros központi járványbizottságától követ
kező átiratot vettük:

Budapest fő- és székváros központi járványbizottsága. 
1892. 1053. kpjbsz.

A központi járványbizottság elnöke jelenti, hogy Gun
del János a korcsmárosok, vendéglősök és szállodások ipar
testületének elnöke azon szóbeli kérelmet fejezte ki, miként 
tekintetbe véve, hogy a kolera járvány elfojtása érdekében 
elrendelt óvrendszabályok miatt a korcsmárosok, vendéglő
sök és szállodások érzékeny veszteséget voltak kénytelen 
szenvedni, a betegedések számának apadása folytán a köz
ponti járványbizottság módot nyújtani szíveskedjék, hogy 
ezek keresetükben továbbra megakadályozva ne legyenek, s 
ez által káruk némileg pótolható legyen.

Felemlítette az ipartestület elnöke, hogy vannak üzle
tek, mint pl. a vasúti pályaházak környékén levők, a hova 
a vasúti alkalmazottak csak akkor mennek cl, ha az utolsó 
személyvonat megérkezett s így ezek az elrendelt zárórák 
következtében fogyasztó közönség nélkül voltak.

Hasonlóképen a fővárosi kávés és kávémérő ipartársu
lat elnöksége is kéri, hogy az esti zárórák hatályon kívül 
helyeztessenek.

Az előterjesztett kérelem alapján s tekintettel arra, 
hogy a t. főorvos nyilatkozata szerint, a kolera betegedések 
csökkenő következetességgel gyérülnek, a központi járvány
bizottság kijelenti, hogy a járvány szempontjából nem emel 
kifogást, ha 1. a kávémérések s azon bor- és sörmérésekben, 
a melyekben az ital mellett meleg ételek nem szolgáltatnak 
ki esti 8 óráról 10 órára ;

2. azon alsóbb rendű bor- és sörmérő üzletek, melyek
ben az italok mellett meleg ételek is kiszolgáltatnak, 
továbbá a korcsmák zárórája pedig esti 10 óráról éjféli 12 
órára terjesztetnék ki.

A pálinkamérési üzletekre nézve általában, valamint a 
szatócsüzletekben gyakorolt pálinkamérésekre elrendelt esti 
8 órai zárórát, a központi járványbizottság további intézke- 
désik még fenntartandónak jelenti ki.

Miről a m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala, az 
összes kér. elöljáróságok, Gundel János, mint a korcsmáro
sok, vendéglősök és szállodások ipartestülete elnöke s a főv. 
kávés- és kávémérő ipartársulat elnöksége értesittetnek.

Budapesten, 1892. november 10.
A központi járványbizottság

Gerlóezy,
kir. tanácsos, első alpolgármester 

bizottsági elnök.

A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóságtól kö
vetkező átiratot vettük:

56592.—VI./l 892. A fő- és székvárosi szállodások és 
vendéglősök ipartársulati tekintetes elnökségének

Budapesten.

Budapest fő- és székváros területén levő s szeszes ita
lok kimérésével, vagy kis mértékben való elárusitásával 
vállalkozók üzleteinek osztályba sorozása s az italmérési 
illetékek kivetésére nézve az 1888. évi 35. fc.-czikk 13. §-a 
értelmében 1893. évi január 1-vel uj kivetési időszak kez
dődik, mely osztályba sorozást, illetőleg az italmérési illeték 
kivetését, az idézett törvény rendelkezéséhez képest a kivető
bizottság eszközli, s a bizottság a pénzügyi hatóság kikül
döttének elnöklete alatt a kerületi elöljáróság kiküldöttéből 
s az ipartársulat által kijelölt egyének közül meghívott szak
értőből alakittatik.

Ehhez képest felkéretik a czim, hogy mindazon kerüle
tekre, a melyekre a czim hatásköre kiterjed, külön-külön 
szakértőket megjelölni, s azok névsorát ide mielőbb közölni 
szíveskedjék, hogy a bizottság működését legkésőbb jövő 
hóban megkezdhesse s befejezhesse.

A kivető bizottságba meghívott szakértők, azon napokra, 
a melyeken a bizottság tárgyalásán részt vesznek, az állam- 
pénztárból 2 frtnyi napidijban részesülnek.

Budapest, 1892. november 15-én.
Dr. Hirsch.

A szakiskola javára Kammer Ernő ur 509 forintot 
adományozott huszonöt éves működésének évfordulója alkal
mából. melv összeg a nemeslelkü adományozó nevére szóló 
alapítvány gyanánt, gyiimölcsözőleg elhelyeztetett.

különfélék.
Baross Gábor emlékszobrára ipartársulatunk által kö

vetkező adományok gyüjtettek és pedig:
1. A társulat ivén:
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata 50 frt, Gundel János 10, Kommer Ferencz 5, 
Kammer Ernő 5, llein Lipót 3, Förster Konrád 2, Vincze 
Lajos 2, Csalányi Károly 2, Wrabecz Frigyes —' Reutter 
Nándor 2, Nősek Ignácz 2, Fritz Henrik 2, Krist Eerencz 
5, Eibel Károly 2, ifj. Ács Károly 3, Teasdale Ottó 1, Her
mán n Ferencz 3, Morbitzer Lőrincz 3, Steinbeisz .János 2, 
Barabás József 3, Schwab Antal 2, Löff'elmann Vilmos 5, 
Wirth Ferencz 2, Gombás István 1, Sperl Flóris 1, Mandl 
Tamás 1, Bányai J. 2, Maloschik A. W. 3, Suchy Gyula 1, 
Schermann Sándor 1, Danzinger József 1, Erős Lajos 1, 
Fritz János 2, Juretzky János 1, Wassermann Jónás 2, 
Mutzl János 1, Tachtler Gyula 1, May Ede 1, Schatfhauser 
Endre 1, Lisievicz Sándor 1, Millisitshlgnácz 1, Mayer Fe
rencz 1, Maiét* József 1, Kiss és Fisc 1, Schwetz Mihály 1, 
Éberhardt Antal 1, Meyer János 1, Elked Antal 2, Kern 
szül. Honi Anna 1, Weisz Antal 1, Leheti Antal 1, Ilornyik 
M. János 1, Schreiber Károly 2 frt, Palkovics Ede 2 frt 40 
kr, Freund Sándor 50 kr. összesen 156 frt 90 kr.

2. Gundel János ipartestületi elnök ivén :
Dökker Ferencz 5 frt, Maloschik János 3, Wild József 

2, Löwenstein M. 2, Páris Vilmos 10, Somogyi István 1, 
Koch József 2, Kleinhackel József 1, Tábory Ferencz 1, 
Lippert Lajos 2, Prindl Nándor 1, Kern Ferencz 1, Do- 
lenszky Ignácz 1, Pelzmann Ferencz 2, Schnell József 1, 
Sebald József 1, Kónya Sándor 1, Wohlfarth Vilmos 2, Bá
bel Nándor 1, Pietzach F. E. 2, Gluckgluck Eortunato 1, 
Krondorti savanyuviz főraktára 5, Leth Lajos 1, Rockstroh 1, 
Aicli János 5 f r t; összeseit 55 frt.

Az összes gyűjtés tehát 211 frt 90 lcrt tesz, mely összeg 
a Magyar leszámítoló és pénzráltó banknak átszolgáliatott.
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Magyarorszag iparosainak és kereskedőinek czim- es 
lakjegyzéke jelent, meg a pesti könyvnyomda részvénytársaság 
kiadásában.'Érdemes munkát végzett dr. Jekelfalussy József 
miniszteri tanácsos, az országos magyar kir. statisztikai hiva
tal igazgatója, ezen mű összeállításával a mely iparosaink és 
kereskedőink üzleti gyakorlatában becses, sok esetben nelku- 
lözhetetlen segédeszközül fog szolgálni s a mely a vendég
lős ipar szenpontjából is figyelmünkre kiválóan érdemes.

A munka négy részből áll, úgy mint: 1. a szorosabb 
értelemben vett Magyarország (Budapest nélkül), II. Buda
pest. III. Fiume és ÍV. llorvát-Szlavonország kereskedőinek 
és iparosainak czim- és lakjegyzékéből.

A felsorolt részeken belül a foglalkozási ágak, magyar 
elnevezésük szerint, betűrendben következnek, az egyes fog
lalkozási ághoz tartozó kereskedők és iparosok nevei pedig 
ismét községek szerint, csoportosítva találhatók a közelebbi 
czim (vármegye, u. posta, utcza, házszám) megjelölésével.

Az egyes foglalkozási ágak nemcsak magyar, hanem 
horvát, német és franczia nyelven is megvannak nevezve, 
mihez képest a munkához az említett négy nyelven szerkesz
tett tárgymutató is van csatolva.

Ezáltal a munka a hazánkban megforduló idegeneknek 
is becses eszközül fog szolgálhatni, a melyet éppen erre 
való tekintettel szállodásaink és vendéglőseink figyelmébe me
legen ajánlunk.

A barlangligeti vendéglő bérbeadására vonatkozó hirdet
ményünkre tisztelt olvasóinkat különösen figyelmeztetjük.

A telepitvényt regényes fekvése, enyhe, egészséges 
éghajlata, szebbnél' szebb kirándulási helyei, hazánk legkel
lemesebb üdülő helyeinek egyikévé teszik, a mely e tekin
tetben legnevesebb fürdőinkkel sikeresen versenyezhet. Kellő 
gondozás mellett, különösen, ha a lakás és ellátás kifogásta
lan leend. e nyári hely népszerűsége, a mely már a legutóbbi 
években is meglepően haladt, bizonyára a legrövidebb idő 
alatt a legtágabb körökre ki fog terjedni.

A bérleti feltételek, valamint a vendéglő tervrajza tár
sulati irodánkban a hivatalos órák alatt (délután 4—7-ig) 
megtekinthetők.

Verliandliiiigeii dér (Tenossenscbaft, amtliche 
Zuschriften, Eingaben etc.

Protokoll über die am 16-ten November 1892. Nach- 
mittags 4 Uhr, in den eigenen Locabtáten abgehaltene Aus- 
schusszitzung dér Budapester Hoteliers, Gast- und Schank- 
wirthe Genossenschaft.

Zugegen waren : Johann Gundel Práses, Franz Hermáim, 
Cassier, Leopold Hein, Ferdinand Reutter, Ludwig Vincze 
Kari Csalanyi. Kari Eibel, Lorenz Morbitzer, Ignátz Nősek, 
Ernst Kammer, Heinricb Fritz, Franz Kominer, Konrád 
Förster, Franz Krist, Eduard Palkovics, Friedrich Wrabetz, 
Kari Stadler Ausschussmitglieder, Kari Ács jun.Rechtsanwalt 
und Ottó Teasdale Secretár.

Jhr Ferr.bleiben liessen entschuldigen : Franz VVirth 
Vic» práses, Rudolf Mebringer, Ferdinand Prindl, Franz Hell, 
Stefan Blaschka, Josef Hötzel, Josef Illits und Friedrich 
Ginek Ausschussmitglieder.

Prásident begrüsst die anvvesenden Mitglieder und 
erklart die Sitzung für eröffnet gleichzeitig ersucht er zűr 
Anthentication des heutigen Protokolles die Herren Eduard 
Palkovics und Kari Eibel.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér am 20 Október 
1892. abgebaltcnen Ausschusssitzung.

Das Protokoll wurde zűr Kenntniss genontmen, resp. 
anthenticirt.

2. Verlesen wurde die an den Prásidenten gerichtete 
Zuschrift des Herrn Ernst Kammer, in welcber derselbe

ersteren d.von verstándigt, dass er gelegentlich des Jahres- 
wende seines fúnfundzwanzigjáhrigen Wirkens als Hoteher, 
zűr Gründung dér Fach- und Lehrlingsclmle 500 fi, beisteuert, 
welcber Betrag als, auf seinen Namen lautende Stiftung ver- 
waltet werden müge.

lm Anhange dessen gedenkt Prásident mit warmen 
Worten jenes I* estes, dessen aucli dei Ausschuss Zcuge 
war, und das eine wirklich rührende Kundgebung jener 
Liebe und Achtung war, mit welcher allé Jene, die dem 
geehrten Fachgenossen nahe stehen, ihn umgeben. Ein glan- 
zendes Zeichen seiner unverbrüchlichen Anhánglichkeit zum 
Wirthsgewerbe hat er neuerlich mit seiner aus diesem An- 
lasse zu Gunsten dér Fach- und Lehrlingsschule gespendeten 
Stiftung geliefert und damit bewiesen, dass er die Entwick- 
lung des Wirthsgewerbes aucli für die Zukunft am ‘.Herzen 
trágt und dass ahe auf dem Gebiete des Gewerbes geplanten 
gemeinnützigen Institutionen seiner wirksamen Unterstützung 
theilhaftig werden.

Prásident verleiht den Gefühlen des gesammten Aus- 
schusses Ausdruck indem er den hochgeschatzten Mitgliedc 
für dessen hochherzige Spende, im Namen dér Genossen
schaft aufrichtigen Dank sagt.

I)er Ausschuss begleilet die Rede des Priis'.denten mit 
lebhafter Zustimmung zum Schlusse mit begeisterter Atla- 
mation und beschliesst, dass Herrn Ernst Kammer, dér Dank 
des Ausschusses protokollarisch ausgedrückt werde.

3. Verlesen wurde das Gesuch des arbeitsunfahigen, 
gewesenen Mitgliedes Stefan Pahlassek um Unterstützung.

Dér Ausschuss votirt dem Genannten für die Dauer 
von 6 Monaten, Monatlich 3 fi. Unterstützung.

4. Verlesen wurde das Gesuch des gewesenen Mit
gliedes Josef Gross um Unterstützung.

Dér Ausschuss votirt dem Gesuchsteller, mit Rücksicht 
auf dessen lángere Krankheit, 15 fi. Unterstützung.

5. Verlesen wurde das Gesuch des gewesenen Mit
gliedes Wttwe Franz Föls um Unterstützung

Dér Ausschuss bewilligt dér Genannten fúr die Dauer 
von 6 Monaten Monatlich 2 fi. Unterstützung.

6. Verlesen wurde die Zuschrift des Budapester Kellner- 
Vereines in welcher derselbe für die im laufenden Jahre fál- 
lige Summe dér Jubileums-Stiftung die verarmten Vereins- 
mitglieder Dávid Kigel und Albert Drozda in Vorschlag 
bringt.

Dér Ausschuss votirt die für das laufende Jahr entfal- 
lende Jubileums-Stiftung von 50 fi. in zwei gleichen Theilen 
den durcli den Budapester Kellner-Véréin in Vorschlag ge- 
brachten verarmten Vereinsmitgliedern Dávid Kigel und 
Albert Drozda, von welchem Beschlusse dér Budapester 
Kellner-Véréin, nebst Übermittelung des Betrages, zu ver- 
stándigen ist.

7. Verlesen wurde die Zuschrift des Budapester Kellner- 
Vereines, mit welcher dér Genannte Véréin anfrágt ob die 
Genossenschaft geneigt wáre in dér náchsten Fasching Saison, 
in Gemeinschaft mit dem Budapester Kellner-Verein wieder 
einen Ball zu arrangiren.

Dér Ausschuss beschliesst, mit Rücksicht auf den in 
dér Vergangenheit erzielten moralischen und materiellen 
Erfolg dér Aufforderung Folge zu leisten. Gleichzeitig wird 
zűr Vorbereitung dér einleitenden Verfügungen, das im Vor- 
jahre in áhnlicher Angelegenheit entsendete engere Comniité 
exmitirt.



11. szám. A Budapesti Szállodások, \ endégló’sők és Korcsmárosok Ipartársulatának Értesítője.

Von diesem Beschlusse ist dér Budapester Kellner- 
Verein im Wege einer Zuschrift zu verstandigen.

8. Verlesen wurde dér Aufruf des BarossDenkmal 
Conunités, zűr Sammlung von Beitrágen.

Dér Ausschuss votirt, mit Rücksicht auf jene uner- 
lösclúichen Verdienste welche sich Gábriel Baross um den 
Emporschwung und das Aufblühen dér heitnischen Industrie 
und des Handels erworben und welche bei dér ganzen Nation 
dankbare Anerkennung finden, von Seite dér Genossenschaft 
50 fl. zűr Errichtung des Denkmals und wird gleichzeitig 
auch unter den Mitgliedern eine Sammlung eingeleitet.

9. Verlesen wurde die Zuschrift dér Kön. ung. Einanz- 
direction in Betreff dér Erneuerung dér Schankbewilligungen 
fúr die Schanker im Extravillan dér Hauptstadt.

Prasident berichtet, dass er in dieser Angelegenheit bei 
dér Finanzdirection vorgesprochen und bestrebt war dahin 
zu wirken, dass die Mitglieder vöm Extravillan mit je weni- 
ger Mühe und Auslagen in den Besitz dér neuen Schank
bewilligungen gelangen. So ist es gelungen bei dér Finanz
direction zu erwirken, dass diejenigen, welche den Ausschank 
auch bisher schon auf Grund dér von dér Finanzdirection 
erlangten Sehankbewilligung ausgeübt habén, ihre einzu 
reichenden Gesuche mit Dokumente (sowie: Sitten, Zustan- 
digkeits-Zeugniss etc.) zu verseken nicht verpjlichtet sint/, und 
ihre Gesuche nur mit einem 50 kr.Stempel zu verseken habén.

Die Mitglieder wurden in dieser Angelegenheit theils
z

im »Ertesitő«, theils im Wege dér Tagesblatter entsprechend 
verstiindigt, namentlich auch davon das die bezüglichen Ge
suche in dér Genossenschafts-Kanzlei unentgeltlich ausge- 
fertigt werden.

Dér Bericht des Prásidenten wurde zűr Kenntniss 
genommen.

10. Verlesen wurde die Zuschrift dér Genossenschaft 
dér Kleinhándler, in welcher dieselbe in Betreft dér Ver- 
pachtung dér Getrankesteuer im Extravillan für das Jahr 
1893, im Einvernehmen mit dér Genossenschaft vorzugehen 
wünscht, und ihre diesbezüglichen Vorschliige in mehreren 
Punkten vorlegt.

Dér Ausschuss leitet diese Angelegenheit mit Hinblick 
auf dérén besondere Wichtigkeit an ein engeres Commité, 
welches mit Zuziehung, ausserhalb des Ausschusses stehen- 
der Jnteressenten, die Angelegenheit eingehend studiren und 
diesbezüglich den Ausschusse demnachst einen Meinungs- 
bericht erstatten wird.

Im das Commité wurden entsendet : Johann Gundel 
l’ráses Leopold Idein und Ludwig Vincze Ausschussmitglieder.

11. Verlesen wurde die Zuschrift des Mitgliedes Anton 
Dotzauer, in welcher dér Genannte in einer Angelegenheit 
privater Natúr Beschwerde fiihrt.

Indem dér Ausschuss nicht berufen ist in Privatangele- 
genheiten zu interveniren, kann von Seite des Ausschusses 
in vorliegender Angelegenheit keinerlei Verfiigung getroífen 
werden.

12. Verlesen wurde die Zuschrift dér hauptstádtischen 
Epidemie-Commission in welcher die Genossenschaft verstán- 
digt wird, dass auf Ansuchen des Prásidenten Johann Gundel, 
in Folge dér Abnahme dér Cholera-Epidemie, die in Betreíf 
dér Sperrstunde dér Wirthslocale erbrachten Einschránkungen 
theilweise aufgelassen, resp. gemildert wurden, namentlich, 
dass jene Wirthslocale welche bisher um 8 Uhr Abend ge-

schlossen werden mussten von nun an bis 10 Uhr und jene 
die um 10 Uhr Abend gesperrt werden mussten bis 12 Uhr 
offen gehalten werden dúrfen.

Wird zűr Kentniss genommen.
13. Verlesen wurde die Zuschrift dér Fleischhauer- 

Corporation mit welcher dieselbe eine Abschrift jenes Me- 
morandums übersendet, welches durch die genannte Corpo
ration in Betreff Módiiicirung des P'leischhauerstatutes ver- 
fas8t und an den hauptstádtischen Magistrat geleitet wurde.

In einem wird auch die Genossenschaft ersucht, den in 
dem Memorandum erláutertcn Standpunkt, im Sinne dér 
gelegentlich dér gemeinschaftlich gepflogenen Verhandlnngen 
getroffenen Vereinbarung, competenten Ortes thunlichst zu 
unterstützen.

Wird zűr Kenntniss genommen-
14. Herr Eduard Palkovics beantragt die Genossen 

schaft möge sich an den zu Ehren des Ministerprásidenten 
Wekerle abzuhaltenden P'ackelzuge corporativ betheiligen.

Dér Ausschuss schliesst sich dem Antrage einstimmig 
an und ersucht Herrn Eduard Palkovics im Vereine mit den 
Herren Ludwig Vincze und Kari Ács jun., die Genossen
schafts-Kanzlei über die náheren Details rechtzeitig zu ver
standigen. Dér in dieser Angelegenheit an die Mitglieder zu 
erlassende Aufruf w ird im Wege dér 1 agesblatter veröffent- 
licht werden

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war erkliirt 
Prasident die Sitzung fúr beendet.

J) U. S.
Ottó Teasdale Johann Gundel

Socretiir. Piases.

Von Seite dér Central Epidemie Commission dér Haupt- 
und Residenzstadt wurde die Genossenschaft. verstiindigt, 
dass auf das Anssuchen des Genossenschafts-Priises Herrn 
.Johann Gundel, die in Bezug dér Sperrstunde dér Wirths
locale eingefiihrte Beschrankung theilweise aufgehobeu resp. 
gemildert wurde. Und zwar wurde die Sperrstunde für solche 
Locale, in welchen nur kalte Speisen verabreiclit werden, von 
8 Uhr, a u f  10 u h r  A b e n d  und für jene Locale in wel
chen auch warme Speisen verabfolgt werden von 19 Uhr 
Abend, a u f 12 U h r M i 11. e r n a c h t ausgedelu\t.

Von dér königl. ungar. Finanzdirection erhielten wir fol- 
gende Zuschrift:

An das löblicho Priisidium dér budapester Iloteliers 
Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft Budapest.

In Betreff dér Classeneintheilung und dér Beniessung 
dér Schankgebiihren, bezüglich dér auf dem Gebiete dér 
Hauptstadt bestehenden Schanken und Kleinverschleiss-Ge- 
sciifte, fangt im Sinne des G. A. XXXV: 1888. §. 13, mit 
1-ten Janner 1893. eine neue Bcmessungs-Periode an, welche 
Classeneintheilung, resp. Schankgebiihren-Beniessung. den 
Verfiigungen des citirten Gesetzes gemiiss, durch die Bemes- 
sungs Commission bewerkstelligt w ird, und ist diese Com
mission unter dem Vorsitze des Exmitirten dér Finanzbe- 
liördc, aus den Delegirten dér Bezirksverstehungen und aus 
den durch die Genossenschaft bezeichneten Sachverstándigen 
zu bilden.

Dem entsprechend wird obige Genossenschaft ersucht 
für jeden dér Bezirke auf welche sich ihr Wirkungspreis 
erstreckt, Sachverstiindige zu entsenden und die Namensliste 
derselben je eher anher bekannt zu gébén, damit die Com
mission ihr Wirken spatestens mit nüchsten Monate beginnen 
und beenden könne. ,i . . ‘
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Die in die Bemessuugs-Commission einberuíenen Sach- 
verstandigen erhalten fiir jene Tagé, an welchen sic den 
Verhandlungen dér Commission beiwohnen, aus dér Staats- 
kassa 2 fi. 1 fiatén.

Budapest am 15-ten November 1892.
I)r. Hirsch.

Zu Gunsten dér Fachschule hat Herr Ernst Kammer 
anlasBÜch seines 25 jahrigen Jubileuma als Hoteliers, 500 
fi gespendet, welehe Summe als, auf den Namen des hocli- 
herzigen Spenders lautende Stiftung f'ruchtbringend angelegt 
wurde.

zösischer Sprache benannt, dementspreehend doni Werke, ein 
in genannten vier Sprachen verfasstes Inhaltsverzeichniss 
beigeben ist.

Hiedurch wird das Werk auch fiir den uns heimsu- 
chenden Fremden als werthvolles Ililfsmittel dienen kőimen, 
welches wir eben mit ITinblick auf dicsen Umstand, dér 
Aufmerksamkeit unserer Hoteliers und Gastwirthe warmstens 
empfehlen.

H IRD ETÉSEK .
A L L E R L E I .

Für das Denkmal Gábriel Baross sind durch unsere 
Genossenschaft in Summe 211 frt 90 kr gesammelt worden. 
Die Namensliste dér Spender veröffentlichen wir im ungari- 
schen Texte unseres Blattes.

Unsere Annonce in Betreff Verpachtung dér Restauration 
in Barlangliget empfehlen wir dér besonderen Aufmerksamkeit 
unserer geehrten Leser.

Die romantische Lage, das inilde, gesunde Kiima, die 
vielen reizenden Ausflugs-orte maehen diese Ansiedlung zu 
einen dér angenehmsten Erliolungsorte unseres Vaterlandes, 
weleher in dicsér Hinsicht mit unseren berühmtesten Kur- 
orten erfolgreich concurriren kann. Bei gehöriger Pfiege, 
besonders wenn die Wohnungs- und Verpflegungs-Verhalt- 
nisse entsprechende Regelung finden, wird die Popularitat 
diescs Sommerortes, welehe übrigens schon iu den letzten 
Jahren überraschend zugenommen hat, gewiss in kürzester 
Zeit in den weitesten Kreisen Verbreitung finden.

Die Pachtbedingnisse, so wie auch dér Situations-Plan 
dér Restauration sind in dér Genossensehaftskanzlei wahrend 
den Amststunden (Nachmittags von 4 bis 7 Uhr) zűr Ein- 
sichtsnahme aufgelegt.

Ein Namens- und Wohnungs Verzeichniss dér Gewerbe 
und Handeltreibenden Ungarns ist im Verlage dér Pester 
Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft erschienen. Ein verdienst- 
volles Werk schuf hiemit Ministerialrath Dr. Josef Jekel- 
falussy, Director des königl. ungar. Landes-Statistischen 
Bureaus, das in dér Geschafts-Prax unserer Kaufieute und 
Gewerbetreibenden als werthvolles, in vielen Falién unent- 
behrliches Ililfsmittel dienen wird und das auch vöm Gesiehts- 
punkte unseres Gewerbes unserer besonderen Beachtung 
werth ist.

Das Work besteht aus vier Theilen und zwar: Namens- 
und Wohnungs-Verzeichniss dér Gewerbe- und Handeltrei
benden I, in im engeren Sinne des Wortes genommenen 
Ungarn (Budapest ausgenommen), II, in Budapest, III. in 
Fiume und IV. in Kroatien und Slavonien.

Im Ralimén dér angeführten Theile folgen die einzelnen 
Beschiiftigungs-Zweige in alphabetischer Ordnung, die Namen 
dér, den einzelnen Beschaftigungs-Zweigen angehörenden 
Handel- und Gewerbetreibenden aber, sind wieder nacli den 
Stadten und Gemeinden, mit Angabe dér naheren Adresse 
(Comitat, letzte Post, Gasse, Hausnummer) grupp irt.

Die einzelnen Beschaftigungszweige sind nicht nur in 
ungarischer, sondern auch in kroatischer, deutscher und fran-

ü u
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Szepes-Béla város elöljárósága részéről 
ezennel közhírré teletik , hogy a

Barlangligeti vendéglő
f. é. deczember hó 15-én d. u. 2 órakor 

SZEPES-BÉLÁN
a városház tanácsterm ében  a ján la ti tá rgya
lás m ellett 3 esetleg 6 évre bér beadatn i fog. 
A 300 frt bánatpénzzel e llá to tt a ján la tok

f. évi deczember 15-ének d. u. 2 óráig
vagyis a tárgyalásnak pon tban  2 órakor 
leendő m egnyitásáig a város főbírói h iva
talánál nyú jtandók  be.

Az árverési feltételek a jegyzői irodá
ban a h ivatalos órák alatt betekin thetők .

Kelt S z e p e s  - B é l á n ,  1892. novem 
ber hó 17-én.

Haaz Sándor,
V. jegyző.

Ludvigh,
v. főbiró.

MUSTÁR eredeti franczia mód
ő kiló vételnél á 3 0  kr.

SENF original fran zösisch e Art
bei n Kilo Abnahme á s o  kr.

K apható

M O C Z N IK  L.
conserv-mustárgyárában

Budapest, VIII., Alföldi-utcza 10. sz.
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