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Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1893. évi ok
tóber hó 5-én, délután 4 órakor, sajat helyiségében tartott 
választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Hermann Ferencz 
pénztáros, Máthé József, Mehringer Rezső, Nősek Ignacz, 
Kommer Ferencz, Karikás Mihály, Prindl Nándor, Glück 

Frigyes, Lippert Lajos, Fritz Henrik, Förster Konrád, Mor- 
bitzer Lőrincz, Maloschik A. V., Wrabetz Frigyes, Stadler 
Károly, Hein Lipót, Illits József választmányi tagok, ifj. Ács 
Károly társul, ügyész és Teasdale Öttó társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették: Wirth Ferencz alelnök, 
Sperl Flóris, Krist Feier.cz, Bittner Alajos, Hell Ferencz, 
Eibel Károly, Csalányi Károly, Vincze Lajos, Koch József, 
Steinbeisz János, Blaschka István, és Varsányi Ferencz vá
lasztmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Förtser Konrád és Maloschik A. V. urakat.

1. Felolvastatott az 1893. szeptember hó 6-án tartott 
választmányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
2. Eelolvastatott a budapesti I. II és III. kér. szállo

dások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipartarsulatának átirata, 
melyben zászlószentelési ünnepélyén való részvételéért a vá
lasztmánynak köszönetét mond.

Elnök ennek kapcsán az említett ünnepély szép és 
méltó lefolyásáról emlékezik meg, egyúttal pedig indítvá
nyozza, hogy Smitzberger Nándor urnák, ki társulatunk zász
lóját a hosszú ünnepi menetben minden segítség nélkül egy 
maga vitte, a társulai testiileii képviseletében teljesített 
ezen fárasztó szolgálatáért, a választmány köszöneté jegyző
könyvileg kifejeztessék.

Az átirat tudomásul vétetett és elnök indítványa élénk 
helyesléssel egyhangúlag határozatta emeltetett.

3. Felolvastatott P,.blaszek István segély iránti kér
vénye.

A választmány folyamodónak, tekintettel arra, hogy 
nevezett teljesen vak és ennélfogva keresetképtelen, az eddig 
élvezett havi 3 frtnyi segélyt további hat hónapra meg
hosszabbítja.

4- Felolvastatott özv. Koschatzky Jánosné segély iránti 
kérvénye.

A választmány a nevezettnek 10 frtot szavaz meg 
segély czimén.

5. Bemuttattatott a bécsi pinezér egylet meghívása, 25

évi fennállásának alkalmából rendezendő jubileumi ünne
pélyére.

Tudomásul vétetett s nevezett egyletnek ezen ünnepélye 
alkalmából 25 frtnyi adomány szavaztatott meg a rendelke
zési alapból.

6 Eelolvastatott a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
átirata, melyben az ipartársulat felszólittatik, hogy a Kiss 
Gábor dunapataji iparos által előállított almaborra a tagok 
figyelmét felhívja.

Tudomásul vétetett, az »Értesítő*-ben közzé tétetni ha
tároztatok.

7. Felolvastatott az V. kér elöljáróságnak, mint I-ső 
fokú iparhatóságnak határozata, az ipartársulatnak a beteg- 
segélyző pénztárba kötelezőleg bejelentendő személyzet meg
állapítása tárgyában beadott folyamodványára.

A határozat értelmében, a betegsegélyző pénztárba a 
csel édkönyvvel biró szállodái és vendéglői alkalmazottak kö
telezőleg nem jelentendők be.

Elnök e tárgynál jelenti, hogy a betegsegélyző pénztár 
igazgatósága e határozatot megfelebbezte, mivel azon állás
pontra helyezkedett, miszerint a vendéglői üzletekben és szál
lodákban alkalmazott összes személyzet ipari segédmunká
soknak tekintendő s ép ezért tekintet nélkül arra, vájjon 
cselédkönyv alapján, vagy anélkül van alkalmazásban, a pénz
tárba kötelezőleg bejelentendő.

Addig is, mig az ügy az utolsó fórumnál is eldöntést 
nem nyer, a cselédek bejelentése függőben hagyandó.

Tudomásul vétetett.
8. Olvastatott a fő- és székvárosi magyar királyi 

pénzügyigazgatóság átirata, melyben az ipartársulat fel
szólittatik az iránt, miszerint figyelmeztesse tagjait, hogy 
az esetben, ha uj üzletet nyitni óhajtanak, mielőtt az 
üzlethelyiséget kibérlik,- vagy berendezik, a pénzügy
igazgatóságnál tegyenek kérdést az iránt, vájjon a kimé
rések száma tekintetében van-e üresedés, mert a kimérések 
száma 2505-ben lévén megállapítva, uj engedélyek csak 
annyiban lesznek kiadhatók, amennyiben régi engedélyek 
megszűntek, illetőleg a kimérések fennidézett száma betöltve 
nincsen.

Tudomásul vétetett, az »Ertesitö«-ben közzé tétetni 
határoztatok.

9. Bemutattatok Székely S. E. ur ajánlata egy 
az ipartársulat kebelében létesítendő vegyészeti állomás 
tárgyában.

A választmány ezen ajánlatot, tekintettel arra, hogy az 
azzal egybekötött költségek, az évi költségelőirányzatban fe
dezetet nem találnak s hogy a tagok ez irányban eddig mu
tatkozott szükségletének, az állami vegyészeti intézet telje
sen megfelelt, figyelembe vehetőnek nem találta.

Feier.cz
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10. Bemutattatott a fő- és székvárosi tanács végzése 
a létesítendő tanoncziskola felállítása tárgyában.

A határozat értelmében a tanács oly értelmű javaslatot 
hajlandó a fő- és székváros közgyűlése elé terjeszteni, mely 
szerint z iskola fenntartási költségeihez hozzájárulás fejé
ben évi 500 frt szavaztassák meg s a szükséges tanhelyisé 
gek ingyen fűtéssel és világítással, valamely fővárosi iskola- 
épületben, az iskola czéljaira rendelkezésre bocsáttassanak.

A választmány a határozatot örvendetes tudomásul 
veszi s a határozatban részletezett további intézkedések esz
közlése végett, az atirat, a szakiskola tárgyában kiküldött 
szükebb bizottság előadójának, Glück Frigyes urnák ki
ad a to tt,

11. Elnök jelenti, hogy a közel múltban leégett jég- 
művek igazgatója azzal az ajánlattal járt nála, miszerint a 
nevezett vállalat által létesíteni szándékolt, az előfordult tűz 
eset folytan azonban most fennakadást szenvedett müjég- 
gyarat, illetőleg annak mar teljesen elkészült gépberendezését, 
az ipartársulat által kezdeményezett vallalat vegye át.

Kommer Ferencz ur e tárgyban azon véleményének 
ad kifejezést, miszerint ezen ajánlat annál kevésbé vehető 
figyelembe, mivel ez ügyben a tagok körében oly csekély 
érdeklődés mutatkozott, mely mellett a vallalat sikeres léte
sítése nem remélhető. Szóló nézete szerint tálán bevárandó 
volna egy kedvezőtlen, enyhe tél, mely a természetes jég 
arát te ten esen felemelné s mely körülmény a tagok figyel
mét a "lüjéggyár eszméjére, talán sikeresebben irányítaná.

Többek hozzászólása után elnök felteszi a kérdést, váj
jon az altala bejelentett ajánlat tárgyában, az ajánlattevő 
vállalattal további érintkezésbe lépjen-e ?

A választmány szótöbbséggel elhatározza, miszerint 
az ajánlattevő vállalattal, a részletesebb módozatok iránt, 
elnök érintkezésbe lépjen.

12 A milleniumi kiállítás tárgyában elnök jelenti, hogy 
a biztosítéki alap javára eddig 11.640 forint jegyeztetett, a 
mi eléggé biztató eredmény ugyan, mindamellett még nem 
elegendő arra, hogy a szándékolt mü létesíthető legyen. 
Véleménye szerint a gyűjtést kerületenként kellene szervezni 
s a gyűjtés alkalmával küldöttségileg eljárni.

A választmány elnök véleményét magáévá teszi s el
nököt megbízza az ez irányban teendő további intézkedések 
eszközlésére.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést befe
jezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Teasdále Ottó, Gundel
titkár. elnök.

Maloscliik A. V. Förster Konrád.

A fö- ós szókvárosi m. kir. pénzügyi igazgatóságtól a
következő átiratot vettük :

A budapesti vendéglősök es szállodások, tekintetes ipar— 
társulatának.

(Képvis. G u n d e l  János elnök ur)
B u d a p e s te n .

A folyó évi julius hó 15-én 26830. szám alatt kelt vég
zésben a tekintetes ipartársulat értesittetett arról, hogy a 
nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium a fo yó évi ápril 
hó 16-án 2008. sz. alatt kelt magas rendeletével az igaz
gatóságnak az 1892. évi deczember hó 31-én 76373." sz a. 
hozott határozatát,a melyben Budapest fő- és székváros bél
és külterületén levő kimérési üzletek számát 2505-ben álla
pította meg, helybenhagyni méltóztatott, s Így ui italmérési 
engedélyek csak annyiban adhatók ki, a mennyiben régi en
gedélyek megszűntek és a kimérési üzleteknek 2505-ben 
megállapított száma betöltve nincs. Daczára azonban ezen 
számú meghatározásnak, nagy számban vannak kik uj ital
mérési engedélyek kiadása iránt folyamodnak, a mely folya
modók az engedély elnyerése előtt, miután az 1888 évi

XXXV. törv. czikk 3. §-a, illetve ezen törvényezikk végre 
hajtása iránt 33450—89. sz alatt kiadott utasítás 5. $-a ha 
tározmányához képest a kimérésre szolgáló üzleti helyiséget 
megjelölni tartoznak, függetlenül attól, hogy italmérési enge
délyt nyernek vagy sem, az üzlethelyiséget kibérelik s be 
rendezik, jóllehet a kimérési üzletek szama betöltve van, 
illetve azon közigazgatási kerületben, hová az engedély ki
adását kérelmezik, a kimérési üzletek száma (225 lélekre 
számítva egy kimérési üzletet) magas, s igy engedélyt nem 
is nyerhetnek minek következtében folyamodók az üzlethelyi
ség kibérlése és berendezése áltál igen tetemes kárt szenvednek. 
Hogy az egyes folyamodók a most említett módon elöállható 
kiadásodtól magukat megkíméljék, megkerestetik a társulat, 
hogy tagjaikat figyelmeztessék, hogy mielőtt italmérési enge
dély kiadása ir nt folyamodnának, illetőleg mielőtt a kimérés czél 
jaira szolgáló üzlethelyiséget kibérelnék, a közigazgatási kerület 
vagy lehetőleg az utcza nevének megjelölése mellett a fő- és szék
városi m. k. pénzügy igazgatóság italmérési jövedéki ügyosztályá
nál (Fővámház I. em. 65. sz, a.) kérdést tegyenek', hogy akimérési 
üzletek szama tekintetében van-e üresedés, s igy az engedélyt 
megkaphatják e az esetben, ha egyébként személyük esetleg 
üzlethelyiségük az államrendőrség által nem kifogásoltatnék.

Megkerestetik továbbá a lek. társulat, hogy figyelmez
tessék tagjaikat, hogy kimérési engedély kiadása iránt lehe
tőleg oly üzlethelyiségekre kérjenek engedélyt, hol eddig is 
kimérés gyakoroltatott, s a hol a kimérés eddigi jogosult 
által végkép beszüntettetett, de nem olykép, hogy a kimérést 
más üzletbe helyezte at.

Budapest, 1893. szeptember 21-én.
J)r. Hirseh.

A mesterséges borok készítésének és forgalomba hoza
talának tilalmazásaról szóló 1893. XXIII. t.-czikkre vonatko
zólag kiadandó végrehajtási utasítás végleges megallapitása 
tárgyában a kereskedelemügyi miniszter ur ankettet szándé
kozik egybehvini, hogy a törvény által érdekelt tényezők 
ez iránybani nézeteit és óhajait megismerje. Minthogy az 
alkotandó utasítás iparunkat közelről érinti s az utasítás ter
vezetéből kivehetőleg, a törvényben co templált állandó 
vizsgaló bizottságban iparunk képviseltetése nem szándékol- 
tatik: ipartarsulatunk választmánya, nehogy iparunk érdekei 
támogatásának lehetőségétől elessék, elhatározta, miszerint a 
miniszterhez kérvényt intéz az. iránt, hogy az összehívandó 
ankettre ipartarsulatunk egy képviselője is meghivattassék.

Az ipartársulat elnökének vezetése alatt eljárt küldött
ség a miniszternek a következő kérvényt adta át:

in agy  m éltó ság ú  M iniszter Url 
Kegyelmes Urunk I

A mesterséges borok készítésének és azok forgalomba 
hozatalának tilalmazásáról szóló 1893. XXIII. t.-czikk, illető
leg annak végrehajtása iránt kiadandó miniszteri utasítás a 
vendéglős ipar érdekeit oly közelről érinti, hogy lázattal 
alulírottak a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata nevében azon kérelemmel bátorko
dunk Nagyméltóságod elé járulni, miszerint a fennemlitett 
miniszteri rendelet tárgyában értesülésünk szerint Excelen- 
ciád által egybehívni szándékolt ankettre iparunk képviselő
jét is meghívni méltóztassék, hogy iparunk érdekeinek — 
melyek sok tekintetben a bortermelők és borkerkereskedők 
szintén e rendelet által érintett érdekeivel ellentétesek — 
szóban fogó utasítás megalkotásánál szószólója legyen.

A végrehajtási utasítás erdemi rendelkezéseire vonat-
gj aZ?rIb?n. ni? r n?°St ÍS az°n a,ázatos kérelmünknek 

bátorkodunk kifejezést adni, miszenntaz említett utasítás 9.8 bán 
meghatározott állandó vizsgáló bizottságba, ipartársaink kö- 
senekki * borkereskedokkel egyenlő számú tagok neveztes-

Utóbb előadott alázatos kérelmünk bővebb indokolá- 
^ L ~ . amenny n ,N*gyméltóság°d kegyes meghívásában 
tanók élíteTes'íent ~  a"kett alkalmaval <h»j-

Itt csak röviden utalunk azon körülményre m iszerin t 
ipartarsaink túlnyomó része borkészletüket a termelőktől vá-
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sárolván, a szóban forgó végrehajtási utasítás hatarozmányai 
tekintetében, a borkereskedőkkel legalább is egyenlő suly- 
lyal biró érdekcsoportot képeznek.

Alázatos kérelmünket Nagyméltóságod jóindulatú figyel
mébe ajánlva, maradtunk

Budapest, 1893. október hó 26-án.
Nagyméltóságod alazatos szolgái

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata nevében

Gundel János, 
elnök.*

A miniszter ur távollétében a küldöttséget az állam
titkár ur fogadta, ki oda nyilatkozott, miszerint az ipartár
sulat egy képviselőjének az ankettre való meghívása már 
elhatározott tény s a társulat további kérelme, t. i. az 
állandó bizottságban való kepviseltetése is. a miniszter ur 
jóakaratu figyelmében részesülend.

Az Italmórés jogtalan gyakorlása tekintetében süriin ér
keztek be panaszok ipartársaink köréből, mely panaszok legin
kább kaszinók, egyletek és társaskörök alkalmazottjai ellen irá
nyulnak, kik a torvény hatarozmányainak figyelmen kívül ha
gyásával, szeszesitalok kimérésével és kis mértékben való 
elárusitásával foglalkoznak.

Ipartársulatunk elnöksége e sérelem orvoslása végett a 
fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatósaghoz fordult s 
ipartársulatnnk kérelmét a következő előterjesztésben adta elő :

Nagytekintetü m. kir. Pénzügyigazgatóság 1
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata nevében bátorkodunk a nagytekintetü Igazga
tóság elé járulni, hogy az italmérés gyakorlása körül általunk 
bzonyos irányban tapasztalt sérelemre nézve orvoslást ke
ressünk.

Tény ugyanis, hogy a fővárosban létező nagy számú 
kaszinók, társaskörök, egyletek stb. helyiségeiben legnagyobb
részt szeszes italok korcsmaszejü kiszolgáltatása is gyakorol- 
tatik és pedig nem olykép, hogy a kiszolgáltatandó ital- 
nemüek kizárólag más adóköteles üzletből kismértékben 
szereztetnek be, hanem többnyire akként, hogy az illető 
társaskörök alkalmazottjai, vagy megbízottjai a kiméréssel, 
vagy kis mértékben való elárusitással saját számlájukra, üz- 
leszerüen foglalkoznak.

Az 1888. évi XXXV. t. ez. végrehajtási utasítása 3. 
§-ának utolsó bekezdése szerint: »kaszinók és társaskörök, 
amennyiben az azokban fogyasztott szeszes italokat kizáró
lag más adóköteles üzletből kismértékben szerzik be, adókö 
teles feleknek nem tekintendők. Ha azonban saját maguk, 
megbízottjaik, vagy alkalmazottjaik foglalkoznak kiméréssel, 
vagy kismértékben való elárusitással: ebbeli üzletükre enge
délyt kötelesek váltani s az üzlet minősége szerint illeték s 
adófizetés kötelezettsége ala esnek.®

Nézetünk szerint azonban, ezen utóbbi esetben megál
lapított italmérési engedélyek, úgy jogi, mint méltányossági 
szempontból csak a legkivételesebb esetekben volnának 
kiadandók, nemcsak azon okokból, melyek egyáltalában az 
italmérési üzletek számának korlátozását tették szükségessé, 
nemcsak azon visszahatásnál fogva, melyet ezen üzletek 
fennállása, a fogyasztásnak a nyílt üzletektől való elvonása 
áltál, iparunkra általánosságban gyakorol, hanem még inkább 
arra való tekintettel, hogy legtöbb esetben, az ily kaszinók 
és társaskörökkel egy házban, vagy azok közvetlen közelé
ben levő korcsma üzleteknek nem csak osztályba sorozásá
nál, hanem az azok után fizetendő Ill-ad osztályú kereseti 
adó kivetésénél is, e társaskörök fenállása az illető üzletek 
terjedelmének és jövedelmezőségének megállapítása tekinte
tében igen nyomatékos tényező gyanánt szerepel. Legyen 
szabad reménylenünk, hogy a tekintetes Igazgatóság osztoz
kodik ama nézetünkben, miszerint ezen társasköröknek, mint 
egyes üzletekre nézve kínálkozó jövedelmi források mérlegelése,

másrészt azonban e jövedelmi forrásoknak az említett mó- 
doi való elvonása, a méltanyossaggal össze nem egyez
tethető.

Ehhez képest tiszteletteljes kérésünk oda terjed, miszerint 
kaszinók és társaskörök részére italmérési engedélyek csak azon 
esetben adassanak ki, ha az illető házban, vagy annak közvet
len közelében nyílt korcsma üzlet nem létezik.

De nem csak italmérési engedély alapján, hanem igen 
sok, talán legtöbb esetben anélkül gyakoroltatik ily helyi
ségekben az italmérés, mire nézve nem csak az ily társas
körök többé-kevésbé magán jellege s ebből kifolyólag nehe
zebb ellenőrizhetése, hanem a végrehajtási rendelet fennebb 
idézett pont iának első határozmánya is segédkezet nyújt, 
amennyiben abban a szeszes italok kiszolgáltathatasa nem 
italméresi engedélyhez, hanem csupán azon feltételhez van 
kötve, miszerint az italok más adóköteles üzletekből, kis 
mértékben szerzendők be. E feltételt azonban, a kaszinók 
és társaskörök alkalmazottjainak legtöbbje nem úgy értel
mezi, hogy az illető egyleti helyiségben fogyasztandó ital, 
az egyes fogyasztók részére poharankint, vagy palaczkon- 
kint közvetlenül a vendéglőből hozandó, hanem akként, mi
szerint szeszesit alokat állandóan nagyobb készletben tart
hatók annál is inkább, mivel az igy készletben tartott 
italok proveniencziája nehezen konstatálható, de különben 
is ily irányban ellenőrzés eddig nem gyakoroltatott s igy az 
illetők a jogosultság, vagy legalább jóhiszeműség látszatját 
a maguk részére mindeddig megóvhattak.

Tiszteletteljes kérelmünk e tekintetben tehát oda irányul, 
miszerint a tekintetes igazgatóság hathatós ellenőrzését ezen 
esetekre is terjeszsze ki.

Bupapest, 1893. október hó 15-én.
Kiváló tisztelettel

A budapesti szállodások-, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata nevében

Gundel János, 
elnök.

Az ^Eötvös alap® országos tanító egyesületnek sze
gény tanítók ellátása iránt ipartarsulatunkhoz intézett s áltá
lunk annak idejen közzétett felhívása folytán, felszólítottuk 
nevezett egyesületet, miszerint a segélyezendők névsorát 
velünk közölje, hogy az illetőknek az egyes szaktársainknal 
leendő elhelyezése iránt intézkedhessünk.

E felszólításunkra az egyesület 20 ifjút nevezett meg, 
a következő alirat kíséretében:

Mélyen tisztelt Elnök Úr!
Örömmel vettük mélyen tisztelt Elnök urnák abbeli 

értesítését, mely szerint a »Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartarsulata® választmányának nagy
érdemű tagjai készeknek nyilatkoztak ingyen étkezést biz
tosítani a szegény vidéki tanítók azon fiai számara, a kik itt 
Budapesten az egyetemeken avagy pedig a szakiskolákban 
folytatják tanulmányaikat.

E nagylelkű ajánlatot az »Eötvös-alap orsz. tanítói 
egyesület® s velünk együtt az egész ország tanítósága öröm
mel fogadta; mert tanúságot tesz arról, hogy egyesületünk 
czéljait a fő- és székváros hazafias érzelmű polgársága tel
jesen méltányolja és mindenkor készen all arra, hogy a hazai 
népoktatásügy munkásainak a néptanítóknak, érdemeit áldo
zatkészséggel is megjutalmazza.

Fogadja ezért egyesületünknek a magyarországi nép
tanítók nevében kifejezett halas köszönetét a »Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata* s 
legyen meggyőződve arról, hogy egyesületünk sohasem 
szünig meg azon ifjakat, a kik a jótéteményben részesülni 
fognak, arra buzdítani, hogy tanulmányaiknak befejezése után 
majdan az elet küzdelmei között, a most élvezett jókat hálál
ják meg azon feladatoknak a hűséges teljesítése által, a me
lyek reájuk nemzeti életünk mezején varakoznak.

Tisztelettel mellékelve van szerencsénk megküldeni 
azon egyetemi és más főiskolai tanulók neveit, a kik a sza
bad asztal mellett való étkezésért folyamodtak. Egyelőre 20
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ifjú részére kérjük kiterjeszteni a mélyen tisztelt ipartársulat 
jótékonyságát.

Hálás köszönctünk ismételt kifejezése mellett hazafias 
üdvözlettel vagyunk.

Budapesten, 1893. okt. 15-én.
Mélyen tisztelt Elnök Úrnak

az » Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület« nevében. 
Péterfi Sándor, elnök. Lakits Vendel, titkár.

Ezen átiratra társulatunk elnöksége a következő érte
sítést intézte a tanító egyesülethez;

Az Eötvös-alap orsz. tanító egyesület tekintetes Elnök
ségének. Budapest.

A f. é. október hó 5-én kelt becses átiratukkal hoz
zánk beküldött lajstromban felsorolt 20 tanulónak szabad étke
zésre leendő elhelyezése iránt intézkedtünk s bizton hisszük, 
hogy sikerülni fog valamennyinek a tanév tartamára, a déli 
étkezésre szabad asztalt biztosítani.

Minthogy ez ügyet felkarolni, illetőleg támogatni haj
landó kartársaink mindegyikével még nem volt alkalmunk 
érintkezni, a tanulók legalább egy részének ellátását azonban 
késleltetni, nem akarjuk: addig is, mig többi kartarsaink 
véglegesen nem nyilatkoznak a mellékelt kimutatásban azo
kat közöljük, kik ez ügyben elhatározásukat velünk már 
tudatták.

A kimutatás szerint egy; lőre 10 tanuló részesülhet 
az egész tanév folyamára ingyen ebédben, mig a többiekre 
nézve már a legközelebbi napokban fogunk értesitéssel 
szolgálni.

Egyben van szerencsém ide mellékelve 10 frtot átkül
deni, mely összeg egy bírósági ügyben szakértői dij fejében 
lett részemre megállapítva s a melyet jó szívvel engedek át 
a tisztelt Egyesület czéljaira.

Budapest, 1893. október hó 21-én,
Kiváló tisztelettel

A budapesti szállodások vendéglősök és korcsmárosok ipar
társulata nevében :

éríMdeZ János, elnök.
A fennti átiratban említett kimutatásban a következő kar

társaink neveit közöltük, kik valamennyien egy egy tanuló
nak az egész tanév tartamara ingyen ebédet adni készek és 
pedig: Gundel János, Glück Frigyes, Lippert Lajos, Barabás 
József, Kommer Ferencz, Förster Konrád, Eibel Károly, 
Illits József, Döckert Ferenez és Stadler Károly.

Verhandlungen dér Genossenschaft, anitliche 
Zuschriften, Eingaben etc.

Protokoll über die am 5-ten Október 1893 Nach- 
mittags 3 Uhr, in den eigenen Localitáten abgehaltene 
Ausschuss-Sitzung dér budapester Hoteliers-, Gast- und 
Schankwirthe-Genossenschaft.

Zugegen waren: Johann Gundel Práses, Franz Hermann 
Cassier, und 29 Ausschussmitglieder.

Prásident begrusst die anwesenden Mitglieder, und er- 
klárt die Sitzung für eröffnet. Gleiclizeitig ersucht er zűr 
Authentication des heutigenProtokolles die Herren Konrad 
Förster und A. V. Maloschik.

1. Verlesen wurde das Protokoll dcr atn 6-ten Sep- 
tember 1893 abgehaltenen Ausschuss-Sitzung.

Das Protokoll wurde zűr Kenntniss genommen, resp. 
authenticirt.

2. Verlesen wurde die Zuschrift dér Genossenschaft 
dér budapester Hoteliers-, Gastwirthe-, Wein- und Bier- 
schánker des I., II. und III. Bezirkes, in welcher dieselbe für 
die Theilnahme an dérén Fahnenweih-Feste, dem Ausschusse 
ihren Dank ausspricht. Prásident berichtet aus diesem Anlasse 
über den schönen und würdigen Verlauf des erwáhnten 
Eestes und beantragt zugleich, dass dem Mitgliede Herrn 
Ferdinand Schmitzberger, welcher die Genossenschaftsfahne 
wáhrend dér Dauer des lángén Festzuges, ohne jede Beihilfe 
ganz alléin trug, für dieses im Dienste dér corporativen 
Vertretung dér Genossenschaft geleistete mühevolle Opfer 
dér Dank des Ausschusses protokollarisch ausgedrückt werde.

Die Zuschrift wurde zűr Kenntniss genommen und dér 
Antrag des Prásidenten, mit lebhaftem Beifall einstimmig 
zum Beschlusse erhoben.

3. Verlesen wurde das Gesuch des Stefan Pablaszek um 
Unterstützung.

Dér Auschuss beschliesst, mit Rücksicht darauf, dass 
Gesuchsteller gánzlich erblindet, und mithin erwerbsunfáhig 
ist, denselben die bisher bewilligte Unterstützung von Mo- 
natlich 3 fi., auf weitere 6 Monate zu verlángern.

4. Verlesen wurde das Gesuch dér Witwe Johann Ko- 
schatzky, um Unterstützung.

Dér Ausschuss votirt dér Gesuchstellerin 10 fl. Unter
stützung.

5. Vorgelegt wurde die Einladung des Wiener Kellner- 
Vereines zum Jubileumsfeste seines 25jáhrigen Bestandes.

Wird zűr Kenntniss genommen und dem genannten 
Vereine anlásslich dieses Festés 25 fl. als Spende, aus dem 
Dispositions-Fonde votirt.

6. Verlesen wurde die Zuschrift dér budapester Handels- 
und Gewerbekammer, in welcher die Genossenschaft aufge- 
fordert wird, die Aufmerksamkeit dér Gewerbegenossen auf 
den, durch den Dunapatajer Gewerbetreibenden Gábor Kiss 
erzeugten Apfehvein zu lenken.

Wird zűr Kenntniss genommen und beschlossen, dér 
Aufforderung im Wege des »Ertesitő« zu entsprechen.

7. Verlesen wurde dér Besch’uss dér V-ten Bezirksvor- 
stehung, als Gewerbebehörde I-ter Instanz, in Betreff des in 
Angelegenheit dér Feststellung des in die Arbeiter-Kranken- 
kasse obligat einzumeldenden Personals durch die Genossen- 
schaft eingereichten Gesuches.

Im Sinne des Beschlusses sind die mit Dienstboten- 
büchern versehenen Angestellten des Hotel- und Gastgewer- 
bes nicht obligat anzumelden. Prásident berichtet hiebei, das 
die Direction dér Krankenkasse gégén diesen Beschluss 
appelirt habé, indem dieselbe den Standpunkt vertritt, dass 
in Hotels- und Wirthsgescháften sámmtliche Angestellte 
als gewerbliche Hilfsarbeiter zu betrachten sind, und deshalb 
ohne Rücksicht darauf, ob dieselben auf Grund von Dienstboten- 
büchern, oder ohne diesen inVerwendung stehen, allé, ohne 
Ausnahme in die Krankenkassa obligat einzumelden sind. Bis 
zűr endgiltignn Erled>gung dér Frage in letzter Instanz, ist 
die Anmeldung dér Dienstboten nicht zu bewerkstelligen.

Wird zűr Kenntniss genommen.
8. Verlesen wurde die Zuschrift dér hauptstádtischen 

Finanzdirection, in welcher die Genossenschaft aufgefordert 
wird, ihre Mitglieder aufmerksam zu machen, dass in dem 
P'alle, wenn Jemand von denselben ein neues Gescháft zu 
eröffnen wünscht dér Betreffende sich noch bevor er das 
Gescháftslocal miethen, resp. einrichten würde, an die Finanz
direction wenden möge um zu erfragen, ob hinsichtlich dér 
Zahl dér Schankgescháfte, dér Ertheilung dér angesuchten 
Schankbewilligung kein Hindern ss im Wege steht, indem 
die Zahl dér Schankgescháfte mit 2505 festgesetzt ist und 
neue Schankbewilligungen nur in dem Masse ausgegeben 
werden können, als alté Rechte zurückgelegt werden, resp. 
die obenerwáhnte Zahl dér Schankgescháfte nicht voll ist.

Wird zűr Kenntniss genommen und beschlossen, die 
Zuschrift im Wege des »Értesitő« zu veröffentlichen.

9. Vorgelegt wurde das Offert des Herrn S. E Székely 
in Betreff dér Errichtung einer chemischen Station im 
Schosse dér Genossenschaft.

Dér Antrag konr te, mit Rücksicht darauf, dass die 
mit denselben verbundenen Kosten im Jahres-Budget keine 
Deckung finden und dass den, in dieser Richtung hm bisher 
zu lage getretenen Bedürfnissen dér Mitglieder, das staat- 
liche chemische Institut vollkommen entsprochen hat, keine 
Berücksichtigung finden.

10. Vorgelegt wurde dér Bescheid des Magistrates dér 
I-Iaupt- und Residenzstadt, in Angelegenheit dér zu errich- 
tenden Kellner-hachschule. Im Sinne des Beschcides ist dér 
Magistrat geneigt dér Generalversammlung dér llaupt- und 
Residenzstadt den Antrag zu unterbreiten, es mögen als Bei- 
trag zu den Erhaltungskosten dér Schule jáhrlich 500 fi. 
votirt, und die nöthigen Unterrichtslocale sammt freier
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Heizung und Beleuchtung, in einem dér hauptstádtischen 
Schulgebáude zűr Verfűgung gestellt werden.

Dér Ausschuss nimmt den Bescheid zűr freudigen 
Kenntniss und hándigt denselben behufs Veranlassung dér 
ini Bescheide detaillirten weiteren Verfügungen dem Refe- 
renten des in dieser Angelegenheit entsendeten engeren 
Comités, Herrn Friedrich Glück ein.

11. Prásident berichtet, dass dér Director dér kürzlich 
abgebrannten Eiswerke ihm einen Antrag stellte, wonach 
dass durch die Genossenschaft iniciirte Unternehmen, die 
durch die Gesellschaft dér budapester Eiswerke geplante, 
jedoch wegen des vorgekommenen Brandfalles unterblie- 
bene Kunsteis-Fabrik, resp. dérén schon voHkommen fer- 
tiggestellte maschinelle Einrichtung übernehmen möge. 
Herr Franz Komnier drückt seine Meinung dahin aus, 
dass dér Antrag umsoweniger zu berücksichtigen wáre, 
indem sich in dieser Angelegenheit im Kreise dér Mit- 
glieder ein so geringes Interessé kundgab, dass das Zu- 
standebringen des Unternehmens nicht zu hoften ist. Redner 
ist dér Ansicht, dass ein ungünstiger, inilder Winter abzu- 
warten wáre, welcher den Preis des Natureises bedeutend 
erhöhen würde, in Folge (lessen sich dann villeicht die Auf- 
merksamkeit dér Mitglieder dér Idee einer Kunsteis-Fabrik 
mit mehr Erfolg zuwenden würde. Nachdem noch mehrere 
Mitglieder zűr Angelegenheit gesprochen hatten, stellt Prási
dent die Frage auf, ob er in Betreff des erwáhnten Antrages 
mit den Antragstellern in weitere Berührung treten solle 
oder nicht.

Dér Ausschluss besschliesst mit Stimmenmehrheit dass 
Prásident mit den Antragstellenden Unternehmen in Bezug 
dér Modalitáten in Berührung treten soll.

12. In Betreff dér Millenniums-Ausstellung berichtet 
Prásident, dass zu Gunsten des Garantie-Fondes bisher 
11.640 fi. gezeichnet wurden, welches Resultat zwar befrie- 
digend genannt werden kann, jedoch keineswegs genügt, ura 
die beabsichtigte Theilnahme an dér Ausstellung zu bewerk- 
stelligen. Es müsste daher die Sammlung dér Unterschriften 
Bezirksweise organisirt und bei dér Sammlung deputativ 
vorgegangen werden.

Dér Ausschuss schliesst sich dér Meinung des Prásiden- 
ten an, und beauftragt den l’rásidentnn die in dieser Rich- 
tung hin nothwendigen weiteren Verfügungen vorzunehmen.

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 
Prásident die Sitzung für beendet.

D. U. S.
Ottó Teasclale, Secretár. Johann Gundel, I ’rá se s .

Von Seite dér königl. ungar. Finanzdirection erhielt die 
Genossenschaft folgende Zuschrift:
An die löbliche Genossenschaft dér budapester Hoteliers und 

Gasthwirthe.
Mit dem am 15-ten Juli 1. J. sub Zahl 26830 erbrach- 

ten Bescheid, wurde die löbliche Genossenschaft davon ver- 
stándigt, dass das Finanzministerium, mit hóhér Verordnung 
vöm 16. April 1. J Zahl 20098, den am 31 ten Dezember 
1892, Zahl 76373 erbrachten Beschluss dér Direction, wonach 
die Anzahl dér im Intra- und Extravillan dér Haupt- und 
Residenzstadt bestehenden Schankgescháfte auf 2405 fest- 
gestellt wurde, bestátigte und daher neue Schankbewilligun
gen nur in dem Masse ertheilt werden können, als alté Be- 
willigungen eingezogen werden und die mit 2505 festgesetzte 
Zahl dér Schankgescháfte nicht complet ist. Trotz dieser 
Einschránkung dér Anzahl, sind doch viele, die um Erlan- 
gung neuer Rechte ansuchen und die noch vor Erlangung 
dér Schankbewiliigung, — mit Hinblick darauf, dass im Sinne 
dér Bestimmungen drs § 3 des G. A. XXXV: 1888, resp. 
des § 5 dér in Bezug dér Vollziehung dieses Gesetzes sub 
Zahl 33450 — 89 herausgegebene Verordnung, das dem 
Zwecke des Ausschankes dienende Gescháftslocal zu bezeich- 
nen ist, unabhángig davon, ob die Bewilligung ertheilt wird, 
oder nicht, — das Gescháftslocal miethen und einrichten, ob- 
gleich schon die Zahl dér Schankgescháfte voll ist, 
respective in jenem Bezirke wohin die Schankbewiliigung

erbeten wird, die Zahl dér Gescháfte (225 Seelen auf 
ein Schankgescháft gerechnet) zu hoch ist und daher auch 
die Bewilligung nicht erhalten können, in Folge dessen die 
Gesuchsteller durch die Miethe und Einrichtung des Ge- 
scháftslokales sehr bedeutenden Schaden erleiden. Um dass 
die Gesuchsteller sich von den, in dieser Weise entstehenden 
Auslagen bewahren mögen, wird die Genossenschaft ersucht, 
ihre Mitglieder aufmerksam zu machen, dass dieselben bevor 
sie noch um eine Schankbewiliigung ansuchen, resp. bevor 
sie noch das zum Zwecke des Ausschankes dienende Ge- 
scháftslocal miethen würdcn, erst bei dér Finanzdirection 
(Hauptzollamt I. Stock No 65.) bei Angabe des Bezirkes 
oder womöglich Benenming dér Gasse Frage stellen sollen, 
ob hinsichtlich dér Zahl dér Schankgescháfte eine Stelle 
leer ist und sie mithin die Bewilligung erhalten können, 
wenn im Ubrigen gégén ihre Person, eventuell gégén dass 
Gescháftslocal von Seite dér Staatspolizei kein Einwand 
erhoben wird.

I?erner wird die löbliche Genossenchaft ersucht, ihre 
Mitglieder aufmerksam zu machen, dieselben mögen womög
lich für solche Locale Schankbewilligungen ansuchen, wo 
auch bisher schon dér Ausschank ausgeübt wurde, und wo 
dér Ausschank von den bisherigen Berechtigten endgültig 
eingestellt wurde, jedoch nicht so dass dér Ausschank in ein 
anderes Local v erlegt wurde.

Budapest, ara 21. September 1893. Dr. Hirscli.

In Angelegenheit des Gesetzes über das Verbot dér 
Zubereitung von Kunstwein, G.-A. XXIII. 1893, resp. in Betreff 
dér endgültigen Festsetzung dér bezüglich dieses Gesetzes 
herauszugebenden Vollzugs-Verordnung beabsichtigt dér Herr 
Handelsminister eine Anquette einzuberufen, um die Mei- 
nungen und Wünsche dér durch das Gesetz interessirten 
Factoren, in dieser Richtung hin kennen zu lemen. Indem 
die zu verfassende Verordnung unser Gewerbe nahe berührt 
und aus den Entwurf dieser Verordnung bereits hervorgeht, 
dass die Vertretung unseres Gewerbes in dér, durch das 
Gesetz contemplirten bestándigen Commission nicht beabsich
tigt wird; hat dér Ausschuss dér Genossenschaft, um we- 
nigstens die Möglichkeit dér Unterstiitzung dér gewerblichen 
Interessen zu gewinnen, beschlossen, an den Minister ein 
Gesuch zu richten, wonach dér einzuberufenden Anquette, 
auch ein Mitglicd unserer Genossenschaft beigezogen wer
den möge.

Das, durch die, unter dér Führung des Prásidenten 
vorgesprochene Deputation dem Mi íister iiberreichte Gesuch 
hat folgenden W ortlaut:

Ew. Excellenz, Herr Minister I
Dér G.-A. XXIII. 1893 über das Verbot dér Zuberei

tung und in Handelbringung von Kunstwein, resp. die in 
Betreff dcsselben herauszugebende ministerielle Vollzugs- 
Verordnung berührt die Interessen des Gastgewerbes so 
nahe, dass wir auchtungsvollst Unterfertigte, im Namen dér 
budapester Hoteliers-, Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft 
mit dér unterthánigen Bitté vor Ew. Excellenz treten, es 
möge dér, in Angelegenheit dér obenerwáhnten minis 
teriellen Verordnung unserem Vernehmen nach durch Ew. 
Excellenz einzuberufen beabsichtigten Anquette auch ein 
Vertreter unseres Gewerbes beigezogen werden, um dass 
die Interessen unseres Gewerbes — welche in mancher 
Ilinsicht, mit den ebenfalls durch dicse Verordnung berührten 
Interessen dér Weinproducenten und Weinhándler in Gegen- 
satz stehen — bei dér Verfassung dér in Rede stehenden 
Verordnung, Fürsprache finden.

In Bezug auf den Entwurf dér Verordnung erlauben 
wir uns jedoch schon jetzt jener unterthánigen Bitté Aus- 
druck zu verleihen, wonach in die, im § 9 des erwáhnten 
Entwurfes festgestellte bestándige Commission, auch aus dem 
Kreise unserer Geweibegenossen, u. zw. in gleicher Zahl mit 
den Weinhándlern, Mitglieder ernannt werden mögen.

Die eingehei de Motivirung unserer letzterwáhnten un
terthánigen Bitté, werden wir — im Falle wir dér auszeich 
nenden Einladung Ew. Excellenz theilhaftig werden — an- 
lásslich dér Anquette vorzubringen die Éhre habén.
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Hier wollen wir nur kurz. auf jenen Umstand hmweisen, 
dass indeni unsere Gewerbegenossen ilven Weinbedarf zum 
grössten Theile unmittelbar vöm Produceren beziehen, die
selben in Betreff dér Bestimmungen dér in Rede stehenden 
Vollzugs-Verordnung eine, den Weinhándlern wenigstens 
ebenbürtige Interessungsgruppe bilden.

Unser unterthániges Gesuch dér geneigten Aufmerk- 
samkeit Ew. Excellenz empfehlend, zeichnen wir

Budapest, am 26 ten Október 1893, 
lm Namen dér budapester Hoteliers-, Gast- und Schank-

wirthe-Genossenschaft:
Johann Gundel, P r a s e s .

In Abwesenheit des Herrn Ministers empfing die De- 
putation dér Herr Staatssecretár, welcher sich dahin áusserte, 
dass die Heranziehung eines Vertreters dér Genossenschaft 
zu dér in dieser Angelegenheit einzuberufenden Anquette 
eine bereits beschlossene Thatsache sei, und das weitere 
Gesuch dér Genossenschaft, náhmlich die Vertretung in dér 
bestándigen Commission, von Seite des Herrn Ministers einer 
geneigten Erwágung theilhaftig werden wird.

In Betreff des unbefugten Ausscbankes sind in jüngster 
Zeit, aus dem Kreise unserer Gewerbegenossen háufig Kla- 
gen eingelaufen, welche sich zumeist gégén die Angestellten 
dér Geselligkeits-Vereine und Cassinos richteten, die mit 
Ausserachtlassung dér Bestimmungen des Gesetzes, den 
Ausschank und Kleinverschleiss geistiger Getránke ausüben.

Das Prásidium dér Genossenschaft hat sich behufs 
Sanirung dieses Übelstandes mit folgendem Gesuch an die 
hauptstádt. Finanzdirection gewendet:

Löbliche kgl. Finanzdirection! 
lm Namen dér budapester Hoteliers-, Gast- und Schank-

wirthe-Genossenschaft erlauben wir uns vor die löbliche 
Finanzdirection mit dér Bitté zu treten, es möge ein in 
Bezug dér Ausübung des Ausschankes nach einer gewissen 
Richtung hin bestehender Übelstand, baldmö^lichst beseitigt 
werden.

Thatsache ist es náhmlich, dass in den Localitáten dér 
in dér Hauptstadt bestehenden Cassinos und Geselligkeits- 
vereine, grosstentheils auch dér Ausschank geistiger Ge- 
tránke ausgeübt wird, und zwar nicht derart, dass die zu 
verabreichenden Getránke ausseh iesslich von anderen steuer- 
pflichtigen Gescháften, in kleinem Masse eingeschafft wer
den, sondern meistens so, dass die Angestellten, oder Be- 
trauten dér betreffenden Vereine, sich mitdem Ausschanke, oder 
Kleinverschleiss auf eigene Rechnung gescháftsmássig befassen. 

lm Sinne .les § 2 dér Vollzugs-Verordnungen des G.-A.
XXXV. 1888 sind »Cassinos und Geselligkeits-Vereine, 
insoferne die in denselben consumirten geistgen Getránke 
ausschliesslich aus anderen steuerpflichtigen Gescháften, in 
kleinem Masse eingeschafft werden, nicht als steuerpflichtige 
Partéién zu betrachten. Wenn dieselben jedoch sel'st, oder 
dérén Angestellte, oder Betrau^e sich mit detn Ausschank 
oder Kleinverschleiss befassen: habén dieselben für ihr dies- 
fálliges Gescháft eine Bewilligung zu losen und unterstehen, 
dér Art ihres Gescháftes nach, dér Pflicht dér Steuer- und 
Gebühren-Zahlung.

Unserer Meinung nach jedoch, wáren die für den letzt- 
erwáhnten Fali festgesetzten Schankbewilligungen, sowohl 
aus Rechts- als auch aus Billigkeitsrucksichten nur in den 
ausnahmsweisesten Fál'en zu ertheilen, nicht nur aus jenen 
Gründen, welche iiberhaupt die Einschránkung dér Zahl dér 
Schankgescháfte nothwendig erscheinen liessen, nicht nur in 
Folge jener Rückwirkung. welche dér Bestand dieser Ge- 
scháfte, durch die Entziehung des Consumes von den offenen 
Schankgeschátten, auf unser Gewerbe im Allgemeinen ausübt, 
sondern noch mehr mit Rucksicht darauf, dass in den meisten 
Falién nicht nur bei der Gebühren-Classification, sondern 
auch bei der Vorschreibung der Erwerbsteuer III-ter Classe 
nach den mit solchen Cassinos und Geseliigkeits-Vereinen 
in cinem Hause, oder in náchster Náhe derselben befindli- • 
chen Schankgescháften der Bestand dieser Vereine, hinsicht- 
heh der Feststeliung der Ausdehnung und des Ertrágnisses 
der erwáhnten Gescháfte, als sehr gewichtiger Factor in

Erwegung kommen. Es sei uns gestattet zu hoffen, dass die 
löbliche Direction jener unserer Ansicht beipflichtet, nach 
welcher die Inbetrachtnahme dieser Vereine, als fúr einzelne 
Gescháfte sich darbietende Einnahmsquellen, anderseits aber 
die Entziehung dieser Einnahmsquellen in obenerwáhnter 
Weise, mit dem Billigkeitsgefühle nicht vereinbart werden kann.

Dementsprechend geht unsere achtungsvolle Bitté dahin, 
dass für Cassinos und Geselligkeits-Vereine Schankbewilligun- 
gen nur in jenem Falle ertheilt werden mögen, wenn in dem 
betreffenden Hause, oder in dessen unmittelbarer Niihe kein 
ojfenes Wirtlisgeschaft bestéht.

Jedoch wird der Ausschank in diesem Localitáten 
nicht nur auf Grund von Schankbewilligungen, sondern in 
vielen, vielleicht in den meisten Fállen chne einer solchen 
ausgeübt, wofür nicht nur der mehr oder weniger priváté 
Character dieser Vereine und in Folge dessen dérén schwie- 
rigere Überwachung, sondern auch die obencitirte Verfúgung 
der Vollzugs-Verordnung Gelegenheit bietet, indem in 
derselben die Verabreichung geistiger Getránke nicht zűr 
Schankbewilligung, sondern nur zu jener Bedingung gebunden 
wird, dass die Getránke von anderen steuerpflichtigen Un- 
ternehmungen, in kleinem Masse zu beschaffen sind. Diese 
Bedingung jedoch wird von den Angestellten der meisten 
Vereine nicht in dem Sinne aufgefasst, dass die in dem 
betreffenden Vereins Locale verabreichten Getránke für die 
einzelnen Consumenten glasweise, oder flaschenweise unmit
telbar von einem Wirthsgescháfte zu holen sind, sondern in 
solchem Sinne, dass sie geistige Getránke, bestándig auch 
in grösserem Quantum in Vorrath haltén können, und das 
umsomehr, indem die Provenienz der solcher Art in 
Vorrath gehaltenen Getránke schwer zu constatiren ist, 
im Übrigen aber auch in dieser Richtung hin eine Con- 
trolle bisher nicht ausgeübt wurde, und so die Betreffenden 
den Schein der Rechtmássigkeit, od r doch wenigstens der 
Harmlosigkeit für sich bisher bewahren konnten.

Unsere achtungsvolle Hitte geht dalier diesbezüglich da
hin, die geehrte Direction möge ikre wirksame Controlle auch 
auf diese Falié erstrecken.

Budapest, am 15-ten Október 1893.
Hochachtungsvoll

lm Namen der budapester Hoteliers-, Gast- und Schank
wirthe-Genossenschaft

Johann Gundel, P ra s e s .

An den »Eötvös-Fond« Landes Lehrer-Verein, welcher 
sich in Betreff unentgeltlicher Verköstigung armer Studiren- 
der an unsere Genossenschaft gewendet hat, hat das Piási- 
dium die Aufforderung gerichtet, die Namensliste der zu 
Unterstützenden bekanntzugeben, um in Bezug der Unter- 
bringung der Betreffenden bei unseren Gewerbegenossen, 
Verfügung treffen zu können.

Auf diese unsere Afforderung wurden von Seite des 
genannten Vereines 20 Jünglinge namhaft gemacht in Beglei- 
tung folgender Zuschrift :

Hochgeehrter Herr Prásident 1
Mit Freude habén wir die Verstándigung des hoch- 

geehrten Herr Prásidenten genommen, nach welcher die 
verdienstvollen Mitgheder des Ausschusses der Budapester 
Hotelier-, Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft, sich béréit 
erklárien unentgeltliche Verköstigung zu bieten jenen Söhnen, 
armer Provinz-Lehrer, die hier in Budapest an den Univer- 
sitáten, oder aber an den Fachschulen ihren Studien obliegen.

Dies grossmüthige Anerbieten, hat der »Eötvös-Fond< 
Landes Lehrer-Verein und mit uns die Lehrerschaft des 
ganzen Landes mit Freude begrússt; weil es Zeugmss davon 
giebt, dass die patriotische Bürgerschaft der Haupt und 
Residenzstadt den Zweck unseres Vereines vollkommen wür- 
digt und immerdar béréit ist, die Verdienste der Arbeiter 
des vaterlándischen Volksunterrichtes, der Lehrer, auch mit 
Opferwilligkeit zu belohnen.

Die Genossenschaft der Budapester Hoteliers-, Gast- 
und Schankwirthe-Genossenschaft wolle hiefür im Namen der 
ungarlándischen Volkslehrer den Dank unseren Vereines ént- 
gegennehmen und möge uberzeugt sein, dass unser Véréin
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niemals aufhören wird jene Jünglinge, die dér Wohlthat 
theilhaftig werden anzueifern, dass sie einst nach Beendigung 
ihrer Studien, in Mitte dér Kámpfe de* Lebens, die jetzt 
genossenen Wohlthaten, mit treuer Erfiillung jener Pflichten 
vergelten mögen, welche ihrer auf dem Gebiete unseres nationa- 
len Lebens harren.

In dér Anlage beehren wir uns die Namensliste jener 
Studierender zu übermitteln, welche um unentgeltliche Ver- 
köstigung angesucht habén. Vorkiufig bitten wir die Wohl 
thátigkeit dér hochgeehrten Genossenschaft auf 20 Jünglinge 
auszudehnen.

Mit den wiederholten Ausdruck unseres innigen Dán- 
kés zeichnen wir mit patriotischem Gruss.

Budapest, am 15. Október 1893.
Hochgeehrten Herrn Prásidenten

ergebene im Namen des »Eötvös-Fond« Landes Lehrer-Vcreines.
Atexander Péterfy, P rásident.

Auf diese Zuschrift erging von Seite unseres Prásidiums 
folgende Verstándigung an den Landes Lehrer Véréin :

An das löbhche Prasidium des »Eötvös-Fond< Landes 
Lehrer-Vereines Budapest.

In Betreff dér Unterbringung, resp. freien Verköstigung 
dér, in dér mit ihrem werthen Schreiben vöm 5 ten Október 
1. J. uns eingesendeten Liste benannten, 20 Studirenden 
habén wir Verfügung getroffen und hoffen wir mit Bestimmt- 
heit, dass es uns gelingen wird Sámmtlichen, für die Dauer 
des Schuljahres freien Mittagiisch zu sichern.

Indem wir noch nicht Gelegenheit hatten, mit sámmt
lichen unserer P'achgenossen, welche die Angelegenheit zu 
unterstützen béréit wáren, in Berührung zu trétén, die Ver- 
sorgung wenigstens eines Theiles dér Studirenden jedoch 
nicht hinausschieben wollen: übersenden wir Ihnen einstweilen 
— bis sich nicht auch unsere übrigen Collégén defimtiv ge- 
áussert habén — eine Namensliste jener, welche uns Ihren 
Entschluss in dieser Angelegenheit bereits zu wissen gethan

Dem Ausweise nach können vorderhand 10 Studirende, 
für die Daurr des ganzen Schuljahres mit freiem Mittagessen.

versehen werden, wárend wir bezüglich dér übrigen schon in 
den náchsten Tagén mit weiterer Verstándigung dienen werden.

In einem beehre ich mich in dér Anlage 10 fi. zu 
übersenden, welcher Betrag mir in einer Gerichtsangelegen- 
heit als beigezogener Sachverstándiger zugusprochen wurde 
und den ich mit herzlicher Bereitwilligkeit für die Zwecke 
ihres geschátzten \  ereines überlasse.

Budapest, am 21. Október 1893.
lm Namen dér Budapester Hotelier-, Gast und Schank- 

wirthe-Genossenschaft: Johann Gundel, l ’ráses.
In dem obenerwáhnten Ausweise, habén wir folgende 

Pachgenossen namhaft gemacht, welche sich allé béréit 
erklárten, je einen Studirenden, für die Dauer des ganzen 
Schuljahres mit freiem Mittagessen zu versehen, u. zw.:

Johann Gundel, Eriedrich Glück, Ludwig Lippert, Josef 
Barabás, Franz Kommer, Konrad Förster, Kari Eibel, Josef 
Illits, Pranz Dokkért und Kari Stadler.
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