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K észü lő d és  a  m ille n iu m i k iá l l í tá s r a .
Iparunknak, illetőleg ennek képviseletében ipartársula

tunknak a milleniumi kiállítássá! szemben elfoglalandó állás
pontjáról elvileg volt már alkalmunk megemlékezni s az 
akkor kifejtett nézetünk, bár annak hivatalos tárgyalások 
akkor még nem szolgáltak alapul, választmányunknak leg
utóbb tartott ülésében hozott hitározata által mindenben 
igazolást nyert.

Választmányunk nemcsak iparunk szolgálatában elvállalt 
kötelessége iránti helyes érzékének, hanem lelkes hazafisá- 
ganak és áldozatkészségének is kétségtelen jelét adta, a 
midőn nemcsak ipartársulatunknak a kiállításon való részvé
telét határozta el, hanem egyúttal az ennek alapfeltételét 
képező anyagi alap megteremtéséről is gondoskodott s saját 
körében legott gyűjtést rendezvén, csupán a jelenlevők áldo
zatkészségéből is már közel 5000 frtot biztosított e czélra.

Meg vagyunk róla győződve, hogy választmányunk 
ezen ténykedését ipartársaink egész körében lelkes örömmel 
fogadják s hogy a tervbe vett vállalkozás mentői fényesebb 
sikere elé sem kishitű bátortalanság, sem szűkkeblű önérdek 
akadályul nem áll s ipartársaink buzgó, hazafias együtt
működését a visszavonás bomlasztó példája rontani nem 
fogja.

Ez utóbbit nem ok nélkül reméljük. Ugyanis mi czélja 
lesz a milleniumi kiállításnak ?

Tudvalevőleg az, hogy hazánk 1000 éves fennállását 
egy monumentális oly művel ünnepeljük, a melylyel a müveit 
világ előtt kimutassuk, hogy nemzetünk, az évszázadokon 
keresztül nemcsak hazája, hanem jórészben a nyugati kultúra 
védelmére vívott véres harczai daczára ma az anyagi és 
szellemi fejlettség oly fokán áll, hogy e téren is méltó helyet 
foglal el Európa többi népei között.

E nagy próbatétel kulturális életünk minden ágazatára 
kell, hogy kiterjeszkedjék. A tudomány és művészet, az ipar 
és kereskedelem, szóval szellemi tehetségünk minden termé
két, műveltségűnk, haladásunk minden tanujelét be kell ott 
mutatnunk, minélfogva hazafias szent kötelesség gyanánl 
háramlik minden egyesre ép úgy mint minden erkölcsi testü
letre, hogy ezen nagy nemzeti vállalkozást, amennyiben

ennek sikeréhe: közreműködésével hozzá járulhat egész oda
adással támogassa. Mert a hol a nemzeti becsületet állítjuk 
sorompóba, ott mindnyájunknak, kivétel nélkül, készen kell 
lennünk azt még a legnagyobb áldozatok árán is győzelemre 
segíteni.

S most már kérdezem, távol maradhatna-e iparunk a 
a nemzeti erők eme versenyén, a mely kultúrtörténetünknek 
egy dicső lapját képezni hivatva van ?

Ki állíthatná jó és tiszta lelkiismerettel, hogy részvé
telünk ott felesleges, vagy talán iparunk jelenlegi helyzetében 
indokolatlan ?

A ki ilyet állítana az vagy a nemzeti érzület, az 
alkalom nagy jelentősége iránt érzéketlen s ez esetben 
hazafiságát vonom kétségbe, vagy pedig iparunkat becsmérli 
annyira, hogy annak a kulturális haladás ezen nagy verse
nyében helyet adni szükségtelennek tartja.

Mindkét alternatíva azonban — jól tudjuk — tagtár
sainktól egyformán távol áll s ezen meggyőződésünkből ered 
ama hitünk, hogy ipartársaink egy lelkes községgé forrva, 
ezen ügyet teljes oddaadással támogatni fogják.

Hogy mi módon, illetőleg mily alakban vegyen részt 
ipartársulatunk a milleniumi kiállításon, ez most a fő- és 
immár aktuális jellegű kérdés.

Nem lehet feladatunk e helyen a választmánynak ez 
irányban hozandó határozatának prejudikálni, ezért e tárgy
ban részletes javaslatokat, vagy terveket nem említünk. 
Csak általános elvi szempontból akarunk erre vonatkozó 
véleményünknek kifejezést adni.

Az 1885. évi országos kiállításon iparunk tudvalevőleg 
úgy volt képviselve, hogy azt, az összes európai kiállítások, még 
ott is, a hol a szálloda és vendéglős ipar a legnagyobb fej
lettségnek örvend, e tekintetben eddig túlhaladni nem voltak 
képesek.

A milleniumi kiállítás már a különösen ünnepélyes alka
lomnál fogva is, a mely annak alapját képezi, terjedelemben, 
fényben túl kell szárnyalnia az 1885, évi országos kiállítást, 
egészen eltekintve attól, hogy figyelemmel a több mint egy 
évtizedre terjedő időközre, kulturális életünk minden terén 
haladást is kell felmutatnunk.
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E tekintetben iparunk sem tehet kivételt s felette el
szomorító dolog volna, ha iparunk a kiállításon s/m/nJccíót, 
vagy éppen hanyatlást mutatna fel.

De éppen az 188o-iki kiállítás fenyes erkölcsi sikere, a 
mint egyrészt kétszeresen kötelességünkké teszi a szálloda 
és vendéglős ipar fejlődését a tervezett alkalommal az el
múltnál lehetőleg még fényesebben bemutatni, ép úgy más
részt nehézzé teszi ezt a mondott siker, mert jól tudjuk, hogy 
nem könnyű feladat leend iparunknak az alkalomhoz méltó 
oly alakban való képviseltetését kitalálni, mely az elmúlt 
1885. évi kiállításhoz képest haladást képezzen.

E feladat csak nagy keretben mozgó mü létesítésével 
oldható meg, minek első alapfeltétele azonban a megfelelő 
anyagi biztosíték beszerzése, mert a rendelkezésre álló anyagi 
eszközöknek legalább hozzávetőleges ismerete előtt e kér
désben határozni nem lehet.

A lelkesedés a melylyel választmányunk ezen ügyet 
felkarolta, az áldozatkészség, mely már eddig is fényesen 
nyilvánult s bizonyára ipartársaink legszélesebb körében is 
intensiv követésre talal, valamint iparunk kipróbált vezér- 
harezosai, a kik zászlónkat a múltban is oly fényes erkölcsi 
sikerre vezették: mindezek garancziát nyújtanak az iránt, 
hogy hazánk 1000 éves fennállásának emlékére rendezendő 
kiállításon, a magyar kultúra, a magyar műveltség, a ma
gyar munka és szorgalom ünnepének dicsőségéből, majdan a 
vendéglős ipar is joggal részt követelhet magának.

T— 0 —

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

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatanak 1893. april hó 17-én, 
délután 4-órakor, saját helyiségében tartott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alel- 
nök, Kammer Ernő tiszteletbeli elnök, Hermann Ferencz pénz
táros, Sperl Flóris, Máthé József, Csákányi Károly, Nősek 
Ignácz, Koch József, Mehringer Rezső, Prindl Nándor, 
Blaschka István, Vincze Lajos, Reitter György, Stöckl 
Tamás, Karikás Mihály, Maloschik A. V., Krist Ferencz, 
Wrabetz Frigyes, Kommer Ferencz, Bittner Alajos választ
mányi tagok, ifj. Ács Károly társulati ügyész és Teasdale 
Ottó társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették: Illits József, Fritz Henrik, 
Reutter Nándor, Barabás József, Glück Frigyes, Stadler 
Károly és Hein Lipót választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Koch József és Sperl Flóris urakat.

1. Olvastatott az lí?93. april hó 7-én tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett, illetőleg hitelesít
tetett.

2. Olvastatott Glück Erhardt János úr átirata, a mely
ben gyermeke születése alkalmával az ipartársulat részéről 
kifejezett üdvözletért köszönetét mond.

Tudomásul vétetett.
3. Olvastatott a »Magyar Egyesülete átirata, a melyben 

az ipartársulat által adott 100 frtnyi adomány átvételét elis
meri és megköszöni.

Tudomásul vétetett.
4. Olvastatott Penninger József segélyiránti kérvénye.
A választmány folyamodónak 20 írt segélyt szavaz.

5. Elnök előadja, hogy a fő- és székváros törvényható
ságának legutóbb tartott közgyűlésén, az ipartársulat ide
vonatkozó kérvénye alapján elhatároztatott, miszerint a ven
déglőkre eddig fennállott éjjeli záróra eltöröltessék. Minthogy 
ezen határozat még a belügyminiszter jóváhagyásától függ, 
több oldalról azon óhajtás nyilvánult, miszerint az ipar
társulat küldöttségileg járuljon a miniszter elé, az említett 
határozat jóváhagyásának kieszközlése czéljából.

Eltekintve már most az éjjeli záróra eltörlésének elő
nyös, vagy káros voltának kérdésétől, elnök úgy véli, hogy 
az ipartársulat, ha eljárásában következetes akar maradni, 
minden rendelkezésére álló eszközzel arra kell törekednie, 
mikép a fő- és székváros határozata érvényt nyerjen.

A miniszternél leendő tisztelgés már azért is szükséges
nek mutatkozik, mivel a főkapitány, kinél elnök ez ügyben 
már eljárt, a szóban forgó határozat érvényesülését közrendé
szeti szempontból ellenzi.

A választmány elhatározza, hogy ez ügyben küldött
ségileg tiszteleg a belügyminiszternél. A küldöttség Gundel 
János vezetése alatt Kammer Ernő tiszt, elnök, Rommer 
Ferencz, Csalányi Károly és ifj. Ács Karoly urakból alakul. 
Az e tárgyban a miniszternek átnyújtandó kérvény megszer
kesztésével ifj. Ács Károly társ. ügyész bízatott meg.

6. Elnök előadja, hogy a mesterséges borok készítésé
nek és forgalomba hozatalának eltiltásáról szóló törvény- 
javaslat, mely alkotmányos tárgyalás végett most került a 
képviselóház elé, a közgazdasági bizottságban több irányban 
módosítást szenvedett, mi áltál a vendéglős-ipar érdekei is 
közelről érintetnek.

A bornak, szőlőfaj és termővidék szerinti elnevezésének 
megszorítása, mint a hogy az az említett módosításban con- 
templálva van, valamint a vízzel vegyitett bor forgalomba 
hozatalára nézve minden megkülönböztetés nélkül megállapí
tott büntető határozmányok a vendéglős-ipar érdekei szem
pontjából okvetlenül megváltoztatandók volnának.

Ez ügyben különben a magyar kereskedelmi csarnok is 
adott be egy kérvényt a kereskedelemügyi miniszterhez.

Elnök Teasdale Ottó társulati titkárt megbízta az ez 
— ügyben a kereskedelmi miniszterhez intézendő felterjesztés 
megszerkesztésével s felszólítja nevezettet a felterjesztés fel
olvasására.

A felterjesztés felolvastatvan, jóváhagyólag tudomásul 
vétetett, annak átadásával az előbbi pont alatt megnevezett 
küldöttség bízatott meg.

7. Elnök jelenti, hogy a milleniumi kiállítás igazgatója 
Németh Ignácz úr őt (az elnököt) magahoz kérette s fel
szólította, miszerint az ipartarsulat nevezné meg azon 
fővárosi vendéglősöket, kik a kiállítási területre adandó 
vendeglő-engedélyek elnyerésére úgy szakértelmük, valamint 
egyéb üzleti körülményeik tekintetében is alkalmasak és egy
úttal megjegyezte, hogy az erre vonatkozó engedélyek meg
adásánál a társulat véleménye mérvadó lesz.

Elnök azt hiszi, legczélszerübb lesz a tagokat az Érte
sítőben felszólitani, hogy azok, a kik a kiállítási területen ven
déglőre reflektá'nak, ezen körülményt a társulati irodában 
jelentsék be. A kiállítás igazgatóságának teendő véleményes 
jelentés azután a bejelentések alapjan lesz összeállítandó.

A választmány ily értelemben határoz.
8. Elnök felkéri a választmányt, hogy tekintettel azon 

körülményre, miszerint az ipartársulatnak a milleniumi kiállí
táson leendő részvétele, illetőleg ezen résztvétel alakja, for
mája iránt megállapodásra kell jutni, foglalkozzék mindenki 
ezen kérdéssel, hogy a jövő ülésen, melynek napirendjére 
ezen tárgy fel fog vétetni, tárgyalásra alkalmas javaslatok 
álljanak rendelkezésre.

Tudomásul vétetett.
9. Elnök előadja, hogy egy mü-jéggyár felállítására, 

illetőleg berendezésére újabban ismét ajánlat érkezett hozzá, 
a mely Glück Frigyes úrnak, mint ezen ügy előadójának 
átadandó lesz.

Egyúttal kéri a választmány újabban megválasztott tag
jait, hogy az ez ügyben működő bizottságban résztvegyenek.
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Tudomásul vétetett. E bizottság Sperl Flóris és 
Bittner Alajos választmányi tagokkal kibővittetik.

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

K. m. f.
Teasdale Ottó, Gundel János,

elnök. titkár.
Koch József.
Sperl Flóris.

Értesítés. Uj bekebelezési iveink elkészültek s tisztelt 
tagtársaink rendelkezésére állanak, megjegyezvén, hogy a 
régi bekebelezési ivek az újakkal d í j t a l a n u l  kicserél
tetnek.

A lll-ad osztályú kereseti adó kivetése ipartársaink 
körében is méltó felháborodást okozott s ipartársulatunk 
elnöksége kérvény utján fordult az adófelügyelőséghez, hogy 
a megállapított adótételek revízióját, illetőleg leszállítását ki
eszközölje.

A kérvény szószerinti szövege a következő:
Méltóságos adóf elügyelő ur !

Tisztelettel alólirott ipartársulat, a hozzá nap nap után 
az adókivetés tárgyában beérkező nemcsak alapos, de jogos 
panaszok folytán, indíttatva érzi magát az összes budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok nevében, az 
1893—95. évekre javaslatba hozott hajmeresztő adótételek
nek a viszonyok- és tényleges adatokon alapuló helyesbí
tését — illetőleg azok leszállításának eszközöltetését az 
alábbi indokoknál fogva, kérelmezni.

Köztudomású tényekre hivatkozunk és ezekre kívánjuk 
alapítani kérelmünket; ugyanis tagadni nem lehet, hogy az 
utóbbi három év alatt — eltekintve az altalános rósz termé
sektől — jelesül iparunkat csapás után csapás érte, melyek 
míndannyia bénitólag hatott; mert a mig egyrészt a szőllök 
rohamos elpusztulása, a mi iparunk pusztulását is nagy mérv
ben előmozdította, minden igyekezet, törekvés, a megélhetés
érti küzdelem meddő maradt, s üzleteinket a legnagyobb erő
feszítés és nagy áldozatok árán — nem számítva nappali és 
éjjeli fáradalmainkat — voltunk képesek meg- és fentartani 
— addig másrészt a folytatásként bekövetkezett pusztító 
járvány, ennek szigorú következményeként bekövetkezett 
altalános üzletpangás utolsó életerőnket is kimerítette.

Ily rongált és aggasztó körülmények között talalt ben
nünket a mostani uj adókivetés. És mit kell tapasztalnunk, 
a helyett, hogy elszomorító helyzetünk enyhittetnék, a III. 
osztályú kereseti adó a méltányosság és viszonyoknak meg- 
felelőleg leszállittatnék, avagy jobb jövő reményében az előző 
három évre kivetett adó ismét meghagyatnék, tapasztaljuk 
azt, hogy a lll-ad oszt. kereseti adó minden közelebbi indok 
nélkül — sőt mellőzve a konkrét adatokat, a melyek nélkül 
jogosan határozni sem lehet — meghatványoztatik.

Ezen visszás helyzet az, mely arra késztetett, hogy 
ezen sérelmünk orvoslását keressük s felkérjük Méltó
ságodat :

Méltóztassék ezen kérelmünk folytán az adóügyi előadó 
urak javaslatait behatólag megvizsgáltatni, s meggyőződvén 
az előadottak valóságáról odahatni, hogy az adó kivetése 
igazságos legyen és a valóságnak megfelelő adatokon ala
puljon.

Tisztelettel
a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata nevében:
Gundel János, 

elnök.

A milleniumi kiállításon való részvételt határozta 
el választmányunk a legutóbbi ülésén s első teendője gya
nánt egy oly anyagi alap gyűjtéséről gondoskodott, amely

az ipartársulat által létesítendő mii sikeres és akadálytalan 
befejezését biztosítani hivatva leend.

Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az ipartársulat által 
kiállítandó objectum költségei az ipartársulat pénztárából 
nem fedezhetők, mivel ezek ipartársulatunk egész vagyonát 
kimerítenék s úgy e részről legfeljebb bizonyos összegű 
hozzájárulás vehető igénybe.

A kiállítással kapcsolatos bevételek sem állapíthatók 
meg ma még oly pontosan, hogy a kiállítás költségeit már 
ezekhez arányosítani lehetne.

Szükséges tehát egy úgynevezett biztosítéki alap gyűj
téséről gondoskodni a mely által a felmerülő költségek min
den eshetőségre fedezést nyerjenek.

Természetes, hogy az ezen alap javára jegyzett hozzájá
rulások csak annyiban fognak igénybe vétetni, illetőleg csak oly 
arányban lesznek befizetendők, amennyiben a kiállítással egy
bekötött bevételek a költségek fedezésére elegendők nem volnának.

Hozzájárulások gyűjtése végett összes választmányi 
tagtársainkhoz aláirási iveket juttatunk, a melyeket tisztelt 
tagtársaink áldozatkészségébe ez utón is melegen ajánljuk.

Az elnökség az említett gyüjtőiveket a következő fel
hívás kíséretében küldötte szét:

Tisztelt Kartárs u r !
Hazánk ezer éves fennállásának emlékére rendezendő 

ünnepélyek kimagasló részletét, köztudomás szerint a kultu
rális haladásunkat, ipari és közgazdasági fejlettségünket fel
tüntető nagy országos kiállítás fogja képezni.

Minden honpolgár hazafias kötelessége ezen nemzeti 
vállalkozást teljes odaadással, önzetlenül szolgálni, mert ennek 
sikere a nemzet becsületbeli ügye.

Fokozott mérvben kötelessége ez a hazai ipar kép
viselőinek, legyenek azok akár egyesek, vagy akár testüle
tek, mert ezek közvetlen közreműködésének eredményétől 
függ, vájjon a millenniumi kiállítás méltó lesz-e nemzetünk 
ezer éves, dicsőséges múltjához.

Ezen kötelesség alól ipartársulatunk, mint a vendéglős- 
ipar képviselője sem vonhatja ki magát s választmányunk a 
legutóbb tartott ülésén hazafias lelkesedéssel egyhangúlag 
elhatározta, hogy ipartársulatunk a kiállításon résztvesz s az 
ennek kezdeményezésére szükséges biztosítéki alap gyűjtését 
legott megkezdette.

Kedvező auspicium gyanánt említjük fel, hogy ezen 
rögtönzött gyűjtés felette biztató eredményt mutatott fel, 
amennyiben a választmány jelen volt tagjai 4570 forintot 
jegyeztek.

Es pedig adakoztak: Gundel János elnök 500 írt, Kam- 
mer Ernő tiszt, elnök 500 frt, Reutter Nándor 300 frt, Kom- 
mer Ferencz 500 frt, Glück Frigyes 500 frt, Stadler Károly 
500 frt, Bittner Alajos 100 frt, Steinbeisz János 100 frt, Var
sányi Ferencz 50 frt, Máthé József 20 frt, Karikás Mihály 
100 frt, Mehringer Rezső 100 frt, Stöckl Tamás 50 frt, Nősek 
Ignácz 50 frt, Fritz Henrik 100 frt, Hell Ferencz 200 frt, 
Blaschka István 200 frt, Koch József 200 frt, Hein Lipót 
100 frt, Hermann Ferencz 100 frt.

Választmányunk egyben elhatározta, miszerint az ösz- 
szes válaszmányi tagokhoz aláirási iveket küld oly czélból, 
hogy választmányi tagtársaink, kik intenciónkat kétség
kívül legjobban ismerik s kiknek a társulat kebelében viselt 
tisztségüknél fogva ez ügyben teljes odaadással közreműködni 
fokozott mérvben kötelességük, a hazafias önérzetünket ép 
úgy, mint iparunk reputáczióját oly közelről érintő vállalko
zásunk anyagi biztosítására, kartársaink egész körére kiter
jedő gyűjtést rendezni szíveskedjenek.

E végből a mellékelt aláirási ivet van szerencsém azon 
kérelemmel átszármaztatni, miszerint a gyűjtést kartársaink 
között minél szélesebb körre kiterjeszteni méltóztassék.

Az aláirási-iv visszaküldésére nézve külön értesítéssel 
fogunk szolgálni.

Budapest, 1893. május hó 17 én.
Kartási üdvözlettel

Gundel János, 
elnök.
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Az országos Magyar Iskolaegyesülettöl kővetkező á t
iratot vettük:

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata nagyérdemű elnökének: Gundel János urnák, 
kiváló lisztelettel.

Budapesten.
Az  ^Országos Magyar Iskolaegyesület« nek az 1893* 

évi ápril hó 13-án tartott felügyelöbizottsági ülése lelkes 
örömmel vette tudomásul, hogy a szállodások, vendéglősök, 
korcsmarosok, ipartársulata egyesületünk anyagi támogatá
sára 100 (száz) forintnyi összeget adományozni szíveskedett. 
E nemes tettük i« egyik bizonyítéka annak, hogy becses 
ipartársulatukat és ennek tagjait bátrán számíthatjuk a min
den téren megindult magyarosodasi törekvések őszinte baj
nokai közé.

Midőn egyesületünk köszönetét tolmácsolni szerencsém 
van: kérem a hazafias ipartársulatnak továbbra is jóakaratát 
egyesületünk törekvései iránt.

Kiváló tisztelettel és hazafias üdvözlettel:
Budapest, 1893. évi május hó 9.

Gerlóczy Károly.
kir. tanácsos. Budapest I. alpolgár
mestere. mint az »Orsz. Magyar

Iskola Egyesülete elnöke.

A Magyar egyesülettől a következő átiratot vettük:
Budapest, 1893. ápril 15.

Tekintetes Gundel János urnák a budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulati elnökének.

Budapest.

Az ipartársulat részéről küldött o é. 100 frt — száz 
forint adományt véve, ezen összeg a Magyar Egyesület pénz
tárába a mai napon bevételeztetett.

Fogadják hazafias áldozatkészségükért hálás elismeré
sünket és köszönetünket.

Kiváló tisztelettel: 
Szávoszt Emil, föpénztáros.

Uj tagok. F. évi május havában ipartársulatunk tagjaivá 
felvétettek:
Feldmár Márton korcsmáros X. kér. felső vaspálya-uteza 5. 
Koch József » VIII. kér. Vas-utcza 11.
Weisz Bertalan > VII. kér. Király-utcza 7.

Verhandlnngen dér Genossenschaft, amtliche 
Zuschriften, Eingaben etc.

Protokoll, über die am 17. April 1893, Nachmittags 
4 Uhr, in dem eingenen Localitáten abgehaltene Auschuss- 
sitzung dér budapester Hoteliers, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenschaft.

Zugegen waren: Johann Gundel Práses, Ernst Kammer 
Ehrenpráses, Franz Wirth Vicepráses, Franz Hermann Cassier, 
Flórian Sperl, Josef Máthé, Kari Csalányi, Ignatz Nősek, Josef 
Koch, Rudolf Mehringer, Ferdinand Prindl, Stefan Blaschka, 
Ludwig Vincze, Georg Reitter, Thomas Stöckl, Michael 
Karikás, A. V. Maloschik, P'ranz Krist, P'riedrich Wrabetz, 
Franz Kommer, Alois Bittner Ausschussmitglieder, Kari Ács 
Jun. Rechtsanwalt und Ottó Teasdale Secretar.

Ihr Fernbleiben liessen entschuldigen: Josef Illits, Hein- 
rich Fritz, Ferdinand Reutter, Josef Barabás, Friedrich Glück, 
Kari Stadler und Leopold Hein, Ausschussmitglieder.

Prásident begrüsst die anwesenden Mitglieder und erklárt 
die Sitzung für eröffnet. Gleichzeitig ersucht er zűr Authen- 
tication des heutigen Protokolles die Herrn Josef Koch und 
Flórian Sperl.

1. Verlesen wurde das Protokoll des am 7-ten April 
1893. abgehaltenen Ausschusssitzung.

Das Protokoll wurde zűr Kentniss genommen, respective 
authenticirt.

2. Verlesen wurde die Zuschrift des Herrn Johann 
Erhardt Glück in welcher dér Genannte für die von Seite dér 
Genossenschaft anlásslich dér Geburt seines ersten Kindes an 
ihn ergangenen Glückwiinsche seinen Dank ausspricht.

Wird zűr Kentniss genommen.
3. Verlesen wurde die Zuschrift des ^Magyar P-gye- 

sület« mit welcher genannte Véréin den Empfang dér von 
Seite dér Genossenschaft gewidmete Spende im Betrage von 
100 fi. bestátigt und für dieselbe seinen Dank ausspricht.

Wird zűr Kentniss genommen.
4. Verlesen wurde das Gesuch des Josef Penninger um 

Unterstützung.
Dér Ausschuss votirt dem Gesuchsteller 20 fi. C nter- 

stützung.
5. Prásident berichtet, dass in dér jüngsten General- 

versammlung des Municipium dér Ilaupt- und Residenzstadt, 
auf Grund des bezüglichen Gesuches dér Genossenschaft be- 
schlossen wurde, die bisher für Gastháuser bestehende nácht- 
liche Sperrstunde gánzlich aufzuheben. Indem dieser Beschluss 
von dér Genehmigung des Ministers abhángig ist, wurde von 
mehreren Seiten dér Wunsch geáussert, die Genossenschaft 
möge sich deputativ an den Minister wenclen, um die Geneh
migung des in Rede stehenden Beschlusses zu erwirken. 
Abgesehen von jener P'rage, ob die Aufhebung dér Sperr
stunde für vortheilhaft betrachtet werden kann, ist Prásident 
dér Ansicht, dass die Genossenschaft, wenn sie in ihrem 
Vorgang consequent bleiben will, mit allén ihr zu Gebote 
stehenden Mitteln dahin trachten muss, dass dér Beschluss 
dér Ilaupt- und Residenzstadt iu Kraft trete. Ein deputa- 
tives Vorsprechen beim Minister erscheint auch schon deshalb 
nothwendig, weil der Oberstadthauptmann den Beschluss aus 
polizeilichen Rücksichten nicht befürwortet.

Der Ausschus beschliesst sich in dieser Angelegenheit 
deputativ an den Minister des Innern zu wenden Die Depu- 
tation, welche Prásident Johann Gundel fuhren wird, besteht 
aus den Ilerren Ernst Kammer Ehrenpráses, Franz Kommer, 
Kari Csalányi und Kari Ács jun. Mit der Verfassung des in 
dieser Angelegenheit zu überreichenden Gesuches wird Herr 
Kari Ács jun. betraut.

6. Prásident berichtet, dass der Gesetzentwurf über das 
Verbot der Zubereitung von Kunstwein, welcher behufs ver- 
fassungsmássiger Verhandlung gegenwártig dem Abgeordne- 
ten-IIause vorliegt, im volkswirthschaftlichen Ausschusse in 
Betreff mehrer Verfügungen Anderung, respective Erweiterung 
erfahren, welche auch das Wirthsgewerbe nahe berühren. 
Die Beschránkung der Benennung des Weines der Weingegend, 
respective der Trauben-Gattung nach, wie dieselbe in der 
erwáhnten Abánderung geplant wird, sowie die in Bezug auf 
die im Handel-setzung des Kunstweines, respective auf die
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Verabreichung des mit Wasser gemengten Weines ohne jeden 
Unterschied festgesetzten Strafverfügungen, sind vöm Gesichts- 
punkte dér Interessen des Gewerbes unbedingt abzuiindern.

In dieser Angelegenheit hat übrigens auch die >Unga- 
rische Kaufmannshalle* petitionirt und hat auch Prásident deu 
Genossenschaftssecretár Ottó Teasdale mit dér Verfassung 
des diesbezüglich an den Handels - Minister zn richtenden 
Gesuches betraut.

Das Gesuch wurde verlesen und gutheissend zűr Kent
niss genommen. Mit dér Ueberreichung derselben wurde die 
ini vorigen Punkte genannte Deputation betraut.

7. Prásident berichtet, dass dér Director dér Millenium- 
Ausstellung Ilerr Ministerial Rath Németh sich mit dem An- 
suchen an ihn (dem Prásidenten) gewandt hat, die Genos- 
senschaft möge jene hauptstadtischen Gastwirthe, welche zűr 
Errichtung eines Restaurants auf dem Terrain dér Ausstellung 
sowohl hinsichtlich ihrer Fachkentniss als auch ihrer sonstigen 
Verhaltnisse geignet wáren, namhaít machen und bemerkte 
zugleich, dass bei Ertheilung des diesbezüglichen Bewiiligun- 
gen, die Meinung dér Genossenschaft massgebend sein werde- 
I’rásident meint, dass es am geignetesten wáre, die Mitglieder 
im Wege des Értesítő zu verstandigen, dass allé Jene, welche 
auf dem Ausstellungs-Terrain auf ein Wirthsgescháft reflec- 
tiren, diesen Umstand in dér Genossenschaftskanzlei anzeigen 
mögen. Dér dem Director dér Ausstellug zu erstattende 
Meinungsbericht würde dán auf Grund dér erfolgten A nmei- 
dungen zu verfassen sein.

Dér Ausschus beschliesst in erwahnten Sinne.
8. Prásident ersucht den Ausschuss mit Riicksicht auf 

jenen Umstand, dass hinsichtlich dér Form dér Betheiligung 
dér Genossenschaft an dér Milleniums-Ausstellung nun schon 
bald ein Beschluss gefasst werden muss, es möge jedes Mit- 
glied sich mit dieser Frage beschaftigen, um dass in nachster 
Sitzung, auf dérén Tagesordnung die Angelegenheit gesetzt 
werden wird, schon zűr Verhandlung geeignete Antriige vor- 
gebracht werden können.

Wird zűr Kentnisse genommen.
9. Prásident berichtet, dass íür die Einrichtung dér 

Kunsteisfabrik neuerlich ein Offert eingelangt ist, welches 
Herrn Friedrich Glück, als dem Referenten dér Angelegenheit 
zu übergeben sein wird. Gleichzeitig ersucht Prásident die 
neugewahlten Mitglieder des Ausschusses, sie mögen sich 
dem, in dieser Angelegenheit entsendeten Commité an- 
schliessen.

Wird zűr Kentniss genommen und dass Comité mit 
den Ilerren Alois Bittner und Flórian Sperl erweitert.

In dem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 
Prásident die Sitzung für geschlossen.

D. U. S.
Ottó Teasdale, Johann Gundel,

Socretar. Priises.

Kundmachung. Die neuen Incorporationsscheine sind be- 
reits verfertigt und stehen den Geehrten Mitgliedern zűr 
Verfügung mit dem Bemerken, dass die altén Incorporations- 
Scheine mit den neuen u n e n t g e l t l i c h  eingetauscht 
werden.

An dér Milleniums • Ausstellung wird laut dem 
Beschlusse dér jüngsten Ausschussitzung auch unsere Ge
nossenschaft theilnehmen, und hat dér Ausschuss in erster 
Reihe für die Gründung eines solchen Eondes Sorge getrof- 
fen, welcher berufen sein soll die Ausführung des durch die 
Genossenschaft zu schaffenden Werkes zu sichern.

Es ist bekannt, dass die Kosten des, durch die Genos
senschaft auszustellenden Objectes nicht durch die Genossen- 
schafts-Kassa bestritten werden können, indem hiedurch das 
Vermögen des Genossenschaft vollstándig erschöpft werden 
würde, weshalb von dieser Seite in besten Falle eine gewisse 
Summe als Beitrag in Anspruch genommen werden kann.

Auch die mit dér Ausstellung verbundenen Einnahmen 
können heute noch nicht derart festgestellt werden, dass die 
Kosten dér Ausstellung denselben angepasst werden könnten.

Es ist daher Nothwendig für die Schaffung eines Ver- 
sicherungs-Fondes Sorge zu tragen durch welchen die auf- 
laufenden Kosten für allé Falié Deckung finden.

Selbstverstdndlich trenden die zu Gunsten dieses Fon- 
des gezeichneten Tieitrage nur in dem Masse in Ansprucli 
genommen, resp. nur in jenem Verhaltnisse einzuzahlen sein, 
als die mit dér Ausstellung verbundenen Einnahmen sich zűr 
Deckung dér Kosten als ungenügend enreisen ivürden.

Behufs Sammlung von Beitrágeu, habén wir an sámmt- 
liche Auschussmitglieder Sammelbögen versendet, welche 
wir auch auf diesem Wege dér Opferwilligkeit unserer 
geehrten Genossen wármstens empfehlen.

Die Bemessung dér Erwerbsteuer III. Classe rief auch 
im Kreise unserer Gewerbegenossen gerechte Entrüstung 
hervor und hat sich das Prasidium dér Genossenschaft im 
Wege einer Petition an das Steuerinspectorat gewandt um 
die Revision resp. Herabsetzung dér festgestellten Steuer- 
sátze zu erwirken.

Die Petition lautet wie folgt :

Euer Hochgeboren 1 Plerr Steuerinspector 1
Achtungsvoll unterfertigte Geuossenschaft fühlt sich in 

P'olge dér in Betreff dér Steuervorschreibung unausgesetzt 
einlaufenden begründeten und gerechtfertigten Klagen bewo- 
gen, im Namen sámmtlicher budapester Iloteliers, Gast- und 
Schankwirthe um die, den bestehendeu Verhaitnissen entspre- 
chende Berichtigung, respective Herabsetzung dér für, die 
Bemessungsperiode 1893—95. in Vorschlag gebrachten har- 
stráubenden Steuersatze auf Grund dér untén angeführten 
Motive zu petitioniren.

Auf bekannte Thatsachen berufen wir uns, und sei uns 
gestattet unsere Bitté auf diese zu basiren. Es ist namlich 
nicht zu leugnen, dass in den letzten drei Jahren — abgesehen 
von den allgemein schlechten Fáchsungen — besonders unser 
Gewerbe Schlag auf Schlag betroffen hat, dérén jeder lahmend 
gewirkt, in dem, wahrend einerseits die rapidé Verwiistung dér 
Weinculturen auch den Ruin unseres Gewerbes Vorschub 
leistete, alles Streben, aller Fleiss fruchtlos blieb und so viele 
unserer Geschafte, trotz dér grössten Kraftanstrengung nicht 
bestehen konnten, anderseits auch die Fortsetzungsweise ein- 
getretene Cholera-Epidemie, respective die, als dérén unmittel- 
bare Folge eingetretene allgemeine Stagnation auf geschiift- 
lichem Gebiete, noch unsere letzte Lebenskraft erschöpfte.

Unter solch niisslichen Verhaitnissen hat uns die jetzige 
Steuervorschreibung betroffen, und mussten wir hiebei die 
traurige Erfahrung machen, dass anstatt dér traurigen Lage
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unseres Gewerbes Rechnung getragen würde und die Erwerb- 
steuer III- Classe den Verháltnissen und dér Billigkeit ent- 
sprechend herabgesetzt, oder doch wenigstens — in Anhoff- 
nung einer besseren Zukunft — die Bemessung dér 
vorhergehenden drei Jahre auch weiterhin belassen würde, 
die erwáhnte Steuer ohne jeden naheren Grund, sogar mit 
Ausserachtlassung dér vorliegenden concreten Daten — oline 
welche ein rechtsgültiger Beschluss gar nicht erbracht werden 
kann — potencirt wird.

Diese unhaltbare Lage ist es, welche uns da2u bewog 
Abhilfe fúr den im Obigen dargelegten Uebelstand zu suchen, 
und Ew. Hochgeboren zu bitten:

Ew. Hochgeboren mögen auf Grund unserer achtungs- 
vollen Bitté die Vorschláge dér Herren Steuerreferenten einer

eingehenden Prüfung unterziehen und \  erfügen, dass die 
Steuerbemessung eine gerechte sei, und auf den 1 hatsachen 
entsprechenden Daten basire.

Achtungsvoll
lm Namen dér budapester Hoteliers, Gast- und Schank- 

wirthe-Genossenschaít
Joliann Gundel, 

Prases.

Neue Mítglíeder. lm Monate Mai 1. J. wurden folgende 
Mitglieder aufgenommen:
Martin Feldmár Schankwirth X. kér. felső vaspálya-u. 5. 
Josef Koch » VIII. kér. Vas-utcza 11.
Bartholomeus Weisz » VII. kér. Király-utcza 7.

U K

P o lo sk á k
és más rovarok , valamint e g e r e k  és P a tk á n y o k  
teljes kiirtását elvalialja jutányos árban szavatolás melllett

R e in e r  G é z a
hatóság, engedélyezett rovarirtási vállalata B U D A P E S T ,  
V I.. V á c z i-k ö r u t  5 3 . sz . Ugyanott kapható

A C A N T H IA
l e g jo b b  s z e r  m in d e n fé le  f é r g e k  e l le n .

W A N Z E N
und andere In se k te n , auch M áuse und R a tte n  volt- 
stándige Ausrottung übernimmt zu biliigen Preisen unter 

Garantie

G é z a  R e in e r
behördl. konzess. Insekt nvertilgungs-Anstalt B U D A 
P E S T ,  V I., V á c z i-k ö r u t  N r. 53 . Daselbst zu habén

ACANTHIA
anerkannt bestes Mittel gégén allerlei U n g ez iffe r .

OlaszBOROKAT
1 4 .—, 15 .—, 1 6 . - ,
1 8 .— és 2 0 .— ír té r t

kínál

Nádiéi1 G. János
BU DA PEST,

V., E rzsébettér 19. szám.

Italiener

zu fl. 1 4 .—, 15 .—, 1 6 .—, 
1 8 .— und 2 0 .—

oíTerirt

lohann 6. Nádler
BUDA PEST,

V., E lisab eth p la tz  Nr. 19.

H I R D E T É S E K
fe lv é te tn e k

a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Koresmárosok Ipartársulatának

értesítője
k ia d ó h iv a t a lá b a n ,  B U D A P E S T , I l i . ,  H im z ő - u t c z a  I.

*>•
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M indennem ű

k o n y h a -  é s  a s z t a l i 

kések
legolcsóbb gyári áron

fe lté t le n
kezesség mellett

S c h u h e r t h  J .  P á l  1
késmiives és míiköszörüs mesternél 

B Ü D A P - K S T ,

IV* kér., Granátos-u. 3. sz.
Hatvani-utcza sarkán.

Köszörülések és javítások gyorsan és leg
nagyobb szakértelemmel legolcsóbban készít

tetnek.

S S E i a B a 5 Í S B S S S B Í E S S S Í S ® B S S a B B S S @ ^ § l B l B ^ § i a S S ^ § ^ = j 3 = j 2 3 g B ^

V  é g h l e s e rA  V é g h l e s i

V ER A -FO R R Á S
a legjobb és legolcsóbb

Bj szénsavdús égvényes savanyuviz.
JjE K ristály tisz ta, a bo rt nem  festi, tisz tán  vagy 
fiy borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 

vegyítve a legkellem esebb és legüditőbb itaj,fflJJif i
ffi

OS

k
Ü3
1

Budapesti főraktár: ERZSÉBET-KQRUT 56.
Telefon összeköttetés.

F orrás-keze lő ség  V égkles-Szalatna,
(Zólyom várm egye)

Számos ra k tá r  a vidéken
Li„
s

(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

Y ER A -Q U ELLE
das beste und billigste

an K o h l e n s á u r e  r e i c h s t e
alkalisohe Sauerwasser.

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

nehm sten  und erfrischendsten G etránken.

Budapeste Haiiptniedeflane: ELISABETH-RIMG 
Mr. 56.

Telefon-V erbindung.
Q uellen-D irection in  V égh les-S zala tna

(Sohler Comitnt.)
Zahlreiche Nicderlagen in dér Provinz

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

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.



A budapesti Szállodások. Vendéglősök és Koresmárosok Ipartarsulatanak Értesítője. 5. szám,
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LOW ENSTEIN M. (MIHÁLY
gS czég*tn la ,jd on os L O W E N S T E I N  F . N Á N D O R
0  B udapest, IV. kér., E sk ü -té r  (a la p itta to tt 1864.)

1 a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
ü  m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé 

|3  franczia  és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom k o nyhák  részér
finom főző bo rt: Maciéra, M arsalla, Sherryt.

a

a

Kizárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, va lód i Jam aika  rum ok.

kívánatra árjegyzék bérmentve.

&

LOUIS FRANCOIS & Co.
@’T ------

..................................................... íjjlll

1 K it ü n t e t é s e k : z
1 Párls 1889. EZÜST-ÉREM =
|  Nizza 1890. ARANY-ÉREM |
1 Lissabon 1890. Hóra Concours és |
1 NAGY DIPLOM 1

iiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniifiii

............................................................................... .
|  A u s z e ic h n u n g e n : |
1 Paris 1889. SILB. MEDAILLE 1
1 Nizza 1890. GOLD. KEDAILLE 1
|  Lissabon 1890. Hóra Concours und |
1 GROSSES DIPLOM I

iiffimiiii.......ti......... .......    gm
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Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

B U D A  és 31 . O C »  M A K tttf
♦ BUDAPEST. ♦

I V.
Az „Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyom dája r.-t., Budapest G ranátos-utcza i. szám.
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