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Pro (lomo.
Ipartársulatunk elmúlt működési szakáról, a melynek 

zárókövét a közelmúlt napokban tartott közgyűlésünk ké
pezte, választmányunk ez évi jelentésében részletes képet 
nyújtott. Nem jogot, de kötelességet vélünk gyakorolni, a 
midőn lapunkra vonatkozólag is számot kívánunk adni arról, 
vájjon az, választmányunk czéljainak és törekvéseinek eléré
sében, illetőleg megvalósításában oly segédeszköznek bizo
nyult-e, mint a minőt a választmány, illetőleg ennek előter
jesztése alapján a közgyűlés, lapunk létesítésével az ipartársu
lat érdekében nyerni remélt.

Értesítőnk első számában közzétett programmunkra 
kell utalnunk, hogy e kérdés tárgyalásában helyes utón ha
ladhassunk. Szigorúan szakszerű tartalom, ebben jelölhető 
meg leghelyesebben a lapunk részére kitűzött irány, a mely
nek követésében az elérendő eredmények már csupán egy 
tényezőtől függnek és pedig ama fogékonyságtól, a melylyel 
társulatunk tagjai az ipar érdekei iránt viseltetnek, mivel 
enélkül Értesítőnknek olvasója nem lehetne.

Mert bizony komoly dolgok azok mind, a melyeket Értesí
tőnk programmjában felkaroltunk s beismerjük, hogy e pro- 
grammon belül az olvasók mulattató szórakoztatására, sem 
versek, sem úgynevezett karczolatok, sem adomák vagy »apró 
hírek < közlésével nem működtünk közre, de a mit e programéi
ban megígértünk, azt be is váltottuk. A választmány Érte
sítőnket n e m  is k ü lö n á l ló  c z é I n a k, h a n e m  e s z k ö z- 
nek  tekintette, ezért az Értesítő szerkesztésében is kizárólag 
a társulat belső életének, működésének visszatükröztetésére 
s ezzel kapcsolatban azon eszmék és czélok kifejtésére kellett 
szorítkoznunk, a melyek választmányunk kebelében iparunk 
szellemi és anyagi felvirágoztatása érdekében kezdeményez
telek.

A ki tehát azt állítaná, hogy Értesítőnk e z e n  tartal
mával a tagok érdeklődését nem bírta felkelteni, az nem az 
Értesítő, hanem a társulati tagok ellen emelne súlyos vádat, 
•nivel ezzel tagadásba venné iparunk érdekei iránti fogékony
ságukat.

Mert a ki társulatunk ügyei iránt érdeklődik, a ki a 
vendéglős ipar nemcsak anyagi, hanem szellemi felvirágzását 
is szivén viseli, a ki az iparunk terén fennforgó közérdekű 
kérdések czélirányos és lehetőleg gyors megoldásának szük
ségességétől át van hatva: az lapunk közleményeit el fogja 
olvasni, daczára annak, hogy tartalmából kizárjuk mindazt, a 
mi a tárgyilagos szakszerűségen kívül esik s hogy ennélfogva 
mindazon eszközöket nélkülözi, a melyekkel a komoly tár
gyak iránt kevesebb hajlammal viseltető olvasó érdeklődését 
is a maga részére megnyerhetné.

Értesítőnk azonban más szempontból is figyelmet érde
mel és fennállásában oly tény nyilvánul, melynek nem meg
szüntetésére, hanem mentői inkább való fejlesztésére kell 
törekedni. Nem-e a belső fejlődés, a megizmosodás jelét lát
hatni abban, miszerint ipartársulatunk a fejlettségnek mar 
azon fokára emelkedett, hogy az iparunk érdekében kitűzött 
czélok, a megoldandó kérdések tekintetében mar a megvaló
sítás terére lépett s saját ereiéből egy oly kapocs létesíté
séről gondoskodhatott, a mely a fennforgó fontos czélok 
elérésére az összes társulati tagokat egy együtt érző, együtt 
működő lelkes községgé egyesítse.

Hogy Érresitőnk hivatásának megfelelt és pedig nem 
eredménytelenül, azt talán helyesen ama indítványokból is 
következtethetjük, a melyek a tagok sorából a közgyűlés elé 
terjesztettek. A személyzeti helyközvetités, a szakiskola léte
sítése, valamint iparunknak a milleniumi kiállításon leendő 
méltó képviseltetése, mindmegannyi oly kérdések, a melyek
kel, mint iparunk anyagi, szellemi és erkölcsi érdekeit közel
ről érintő ügyekkel választmányunk a legutóbbi időszakban 
ismételve és behatóan foglalkozott s azon körülményből, 
hogy ezen eszmék megvalósítása a választmányon kívül álló 
tagtársaink által a legutóbbi közgyűlésen megsürgettetett, 
mielőtt még maga a választmány ezen kérdések megoldásá
nak határozott és részleteiben is megállapított alakját meg
határozhatta volna, ebből is kétségkívül az tűnik ki, hogy 
Értesítőnk ezen eszmék hirdetésében nem eredménytelen 
missziót végzett, a mennyiben a tagok érdeklődését ezen 
eszmék iránt felébreszteni tudta.

Mindezt nem dicsekvéskép mondottuk el, nem azért, 
mintha lapunkat a tökéletesedés azon fokán állónak gondol
nánk, a mely a további fejlődést már kizárná, vagy felesle 
gessé tenné, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy kimutas 
suk, miszerint lapunk az adott csekély eszközökkel is fontos 
hivatást végzett nem eredménytelenül s hogy a tagok szel
lemi és erkölcsi támogatását — mert csak erről lehet szó 
megérdemelné.

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

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és koresmárosok ipartársulatának 1893. február hó 
3-án délután 4 órakor, saját helyiségében tattott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Wirth Ferencz társul, alelnök, Hermann 
Ferencz pénztáros, Stadler Károly, Nősek Ignacz, Fritz Hen
rik, Stöckl Tamás, Kammer Ernő, Csalányi Károly, Förster 
Konrád, I’rindl Nándor, Blaschka István, Mehringer Rezső,
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Ilell Ferencz, Kommer Ferencz, Krist Ferencz, Lippert 
Lajos, Eibel Károly, Maloschik A. W., Wrabetz Frigyes, 
Steinbeisz János választmányi tagok, ifj. Ács Káro’y társul, 
ügyész és Teasdale Ottó társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették : Glück Frigyes, Feith István, 
Barabás József, Hötzel József és Holzwarth György választ
mányi tagok.

Wirth Fetencz ur társ. alelnök jelenti, hogy Gundel 
János elnök ur, gyöngélkedése miatt nem jelenhetett meg. 
Szóló megvan róla győződve, hogy a választmány őszinte 
érzelmeivel találkozik, a midőn azon óhajtásának ad kifeje
zést, miszerint a közszeretetben álló elnök mihamarabb tel
jesen felgyógyuljon.

Ezek után üdvözli a megjelent tagokat s az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Prindl Nándor és Kommer Ferencz urakat.

1. Olvastattak az 1892. deczember hó 1-én és 16-án 
tartott választmányi ülések jegyzőkönyvei.

A jegyzőkönyvek tudomásul vétettek és hitelesíttettek.
2. Olvastatott Bányász Béla segély iránti kérvénye.
A választmány folyamodónak 25 frt segélyt szavaz. 

Minthogy nevezett kérvényében állásért is folyamodik, de 
nem jelöli meg közelebbről, hogy minő állást óhajtana elfog
lalni, ez iránt nyilatkozatra szólítandó fel.

3. Olvastatott Benda Venczel segély iránti kérvénye.
A választmány nevezettnek 10 frt segélyt szavaz.
4. Follunder Jánosné segély iránti kérvénye olvastatott.
A választmány folyamodónak 10 frt segélyt szavaz.
5. Olvastattak Makovics Mátyás és Waschisek János 

segély iránti kérvényei.
A választmány mindkét folyamodónak az általuk eddig 

élvezett havi 2 frt segélyt az 1893. évre is megszavazza.
6. Olvastatott Sperlák János kérvénye, melyben elhalá

lozása esetében eltemettetéséről való gondoskodásra kéri a 
a választmányt.

A választmány folyamodót kérelmével elutasítja, mivel 
ez a választmány hatáskörén kívül esik.

7. Olvastatott a győri pinczér-egylet átirata, a melyben 
egy egyleti helyiségül, könyvtár, pinczér iskola és helyszerző 
helyiségül szolgáló egyleti ház megszerzésére, adományok 
gyűjtését kéri.

A választmány a társulat részéről 20 frtot szavaz a 
győri pinczér egyletnek adományul, ezenfelül pedig a tagok 
sorában is gyűjtést rendez.

8. Olvastatott Lurja Ignáczné panaszos beadványa, a 
melyben intézkedést kér az iránt, hogy a tiltott játékokról 
szóló szabályrendelet kifüggesztésének elmu'asztása oly üzle
tekben, a melyekben nem kártyáznák, illetőleg a melyek 
kártyázási engcdélylyel nem bírnak, birsággal ne sujtassék.

Minthogy a kifüggesztés köteles voltat a szabályrende
let határozza meg, a választmány ez ügyben nem intéz
kedhetik.

A szabályrendelet kifüggesztésének köteles volta iránt 
különben is a tagok a társulati »Értesitő« utján is figyel
meztettek.

A választmány egyúttal arra való tekintettel, hogy a 
szóbanforgó rendelet sem a hatóságoknál, sem könyvkeres- 
désben nem kapható, elhatározza, hogy a büntető eljárás fel
függesztése kérvényezhessék a főkapitányságnál mindaddig, 
mig a nyomtatvány megszerezhető nem lesz.

9. Olvastatott Rachota Antal beadványa, melyben a 
kifőzök konkurencziája miatt panaszkodik s a kifőzések meg
szüntetését kívánja.

A választmány a beadványban általánosságban előadott 
indokok alapján semminemű intézkedést nem tehet, mivel a 
kifőzök, ha iparengedély alapján űzik ezen foglalkozást, jogos 
alapon gyakorolják ebbeli üzletüket. Ha azonban a panaszoló 
tagtárs oly eseteket fog megnevezni, a melyekben a ki főzés 
iparengedély nélkül gyakoroltatik, a választmány a szükséges 
intézkedéseket készséggel meg fogja tenni.

10. Olvastatott Máthé József ur és társai beadványa, 
a melyben a legközelebbi közgyűlés tárgyát képező társulati 
tisztviselő választásra vonatkozólag javaslatot terveznek s

egyúttal kérik, hogy ezen javaslatuk a társulat részéről meg
ejtendő hivatalos jelölés alkalmával figyelembe vétessék.

A választmány az átiratban foglaltakat tudomásul veszi 
s elhatározza, hogy az említett átirat az annak idején kikül
dendő kijelölő bizottságnak kiadassék.

11. Olvastatott a budapesti kávés ipartársulat átirata, 
a melyben tudatja, hogy a legutóbbi italmérési illeték kive
tése alkalmával a kivető bizottságok részérőljtapasztalt sérel
mes eljárás miatt a minisztériumnál panaszt emelt s felszó
lítja a társulatot, hogy a siker lehető biztosítása végett ő is 
tegyen ez irányban lépéseket.

E tárgynál titkár jelenti, hogy ezen átirat beérkezése 
idejében az elnökség a hasonló értelemben szerkesztett feleb- 
bezést a minisztériumnál már beadta volt s ott azon biztosí
tást nyerte, hogy a pénzügyi igazgatóság utasittatni fog, 
hogy a kivetés ellen beérkező íelebbezések lehetőleg figye
lembe vétessenek.

Tudomásul vétetett.
12. Olvastatott a kerületi betegsegélyező pénztár átirata, 

a melyben a vendéglői személyzetnek a pénztárba leendő 
bejelentésére szólítja fel az ipartássulatot.

Titkár e tárgynál jelenti, hogy az elnökség akképpen 
értelmezi a törvényt, hogy csak a m u n k a  k ö n y v v e l  
szolgálatba állott alkalmazottak jelentendők be, mig a cse
lédkönyvvel szolgálatba lépett személyzet — a mely a cse
léd törvény határozmányai alá tartozik — a pénztárba nem 
jelentendő be.

A tagok az »Ertesitő« utján ily értelemben értesittettek,
Tudomásul vétetett.
13. Olvastatott a főkapitányság átirata, a melyben a 

társulat értesittetik, hogy a szállodákban megérkező idege
nekre nézve a délutáni bejelentés a szállodások részéről csak 
az esetben eszközlendő, ha a délelőtti bejelentéstől számí
tandó időszakban uj vendég érkezett a szállodába.

Tudomásul vétete t.
14. Olvastatott a fővárosi adófelügyelőség átirata, a 

melyben a társulatot felszólítja, hogy a hatásköre alá tartozó 
ipartüző iparosokról egy kimutatást szerkeszszen, a melyben 
az illető iparosnál munkában levő segédszemélyzet száma stb. 
kitüntetve legyen.

Minthogy a társulat a kívánt adatok felett nem rendel
kezik, a kívánt kimutatást nem bocsáthatja az adófelügyelö- 
ség rendelkezésére.

15. Olvastatott a m. kir. pénzügyigazgatóság átirata, a 
melyben a vendéglő üzletek számának megállapításáról érte
sít. E szerint a vendéglők száma 2505-ban állapíttatott meg 
akképpen, hogy minden 225 lélekre egy italmérési üz
let essék.

Minthogy ped'g utóbbi arány csak akkor fog fennál- 
lani, ha a lakosság száma 566,022 re emelkedett, ez pedig a 
fokozatos növekedést alapul véve 1895. julius 1-én fog eléretni, 
ezen időpontig uj engedély csak az esetben fog kiadatni, a 
mennyiben a létező üzletek közül egy üzlet megszűnik.

Tudomásul vétetett.
Egyúttal határozatba ment a minisztériumhoz kérvényt 

intézni, hogy a mennyiben az üzletek száma a lakosság szük
ségletéhez képest csak 1895. julius 1 ével nyer rendezést, a 
törvényben biztosított illeték leengedés ezen időpontig meg
felelően foganatosittassék. Ezen kérvény megszerkesztésével 
ifj. Ács Károly társ. ügyész bízatott meg.

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

K. m. f.
Teasdale Ottó Gundel János

titkár. olnök.

Jegyzőkönyv a budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmarosok ipartársulatának 1893. február hó 24-én dél
után 4 órakor, saját helgiségében tartott választmányi ülé
séről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alel
nök, Hermann Ferencz pénztáros, Feith István, Prindl Nán
dor, Fritz Henrik, Nősek Ignácz, Palkovics Ede, Kammer
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Ernő, Ilell Ferencz, Mehringer Rezső, Förster Konrád, 
Kommer Ferencz, Lippert Lajos, Stadler Károly, Blaschka 
István, Hein Lipót, Maloschik A. W. Wrabetz Frigyes vá
lasztmányi tagok, ifj. Ács Károly társul, ügyész és Teasdale 
Ottó társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették : Vincze Lajos, I lötzel József, 
Csákányi Károly, Glück Frigyes, Stöckl Tamás, Illits József’ 
Löffelman Vilmos, Barabás József és Krist Ferencz valaszt- 
manyi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Förster Konrád és Ilell Ftrencz urakat.

1. Olvastatott az 1893. február hó 3-án tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett.
2. A jegyzőkönyv egyik pontjával kapcsolatcsanKom

mer Ferencz ur kérdést intéz, vájjon az ipartársulat által 
elfoglalt azon álláspont, mely szerint a cselédkönyvvel szol
gálatba szegődött alkalmazottak a betegsegélyző pénztárba 
nem jelentendők be, a törvényből minden kétséget kizárólag 
magyarázható-e ki, mivel a betegsegélyző pénztár vezető
sége éppen az ellenkező álláspontot foglalja el, azt állitván, 
hogy a cseléd, mely vendéglőkben szolgál, az ipartörvény 
ala tartozó vállalatnál lévén alkalmazásban, a törvény értel
mében a betegsegélyző pénztárba bejelentendő.

A választmány, bár eleve elfoglalt álláspontjának he
lyességében nem kételkedik, mégis arra való tekintettel, 
hogy a törvény e részben egész világosán nem rendelkezik, 
elhatározza, hogy ezen kérdésben a miniszterhez felterjesz
tést intéz, melyet küldöttség utján fog átnyújtani.

A felterjesztés megszerkesztésével ifj. Ács Károly tár
sul. ügyész bízatott meg.

3. Olvastatott özv. Sturm Mihály né átirata, a melyben 
elhalt férje néhai Sturm Mihály ur temetése alkalmával az 
ipartársulat részvételét megköszöni.

Tudomásul vétetett. A választmány egyben határozatilag 
kimondja, hogy a társulati zászló csakis a c t i v  t a g o k  
temetése alkalmával vonul ki. Ezen kérdés részleíes szabá
lyozása kulömben a legközelebbi ülések egyikén napirendre 
veendő.

4. Olvastatott Dantzinger József átirata, a melyben 
elhalt atyja néhai Dantzinger József ur temetése alkalmával 
az ipartársulat részvételét megköszöni.

Tudomásul vétetik.
5. Olvastatott Érti Jánosné segély iránti kérvénye.
A választmány a folyamodónak 15 frt segélyt szavaz.
6. Olvastatott Bogányi Ferencznésegély iránti kérvénye.
A választmány nevezettnek 10 frt segélyt szavaz.
7. Olvastatott a Magyar iskola egylet átirata, a mely

ben a társulat közreműködését kéri arra nézve, hogy társu
lati tagok elhalálozása alkalmával a gyászjelentések magyar 
nyelven, vagy legalább magyar nyelven i s állíttassanak ki.

A választmány az átiratot helyeslőleg tudomásul veszi 
s egyben elhatározza, hogy az átirat a társulati »Ertesitő- 
ben« egész terjedelmében, valamint német fordításban is 
közzé tétessék.

8 Elnök jelenti, hogy a társulati zárszámadások elké
szültek s kéri a számvizsgáló bizottságot a számadások felül
vizsgálatát illetőleg a pénztár rovancsolását megejteni.

Kéri egyúttal a választmányt a közgyűlés helye és 
ideje tekintetében határozatot hozni s egyúttal, amennyiben 
a lefolyt évvel a tisztviselői kar mandátuma lejárt s a leg
közelebbi közgyűlés napi rendjének egyik tárgyát a tisztvi
selői kar választása képezendi, kijelölő bizottságot kiküldeni.

Ezzel kapcsolatban szóló kéri a választmányt, hogy 
elnökké leendő jelölésétől tekintsen el ezúttal. Kényes hely
zetben van, midőn ezt a jelen alkalommal is kéri, mert ha
sonlókép tett már évek óta mindannyiszor a hányszor a 
társulat a tisztviselő választásra készült a mi könnyen oly ma
gyarázatra adhat okot, mintha e kérelemmel csak a látszat
nak akarna hódolni s tüntető bizalmi szavazatot provokálni.

Pedig kérelmét mindig tiszta és őszinte szándékkal 
adta elő a választmánynak.
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A jelen alkalommal pedig különösen kéri a választ
mányt, hogy tekintettel üzleti elfoglaltságára, melynél fogva 
a társulat ügyeinek nem szentelhet már annyi időt mint 
régente, valamint tekintettel különösen egészségi állapotára, 
mely működésében mind gyakrabban gátolja, elnökké leendő 
jelölésétől tekintsen el.

A mennyiben a választmány illetőleg a kijelölő bizott
ság mint választmányi tagot jelölné s a közgyűlés működé
sét ezen tisztségében kívánná, ő annak, a körülményeihez 
képest teljes odaadással igyekeznék megfelelni.

Vonatkozással az elnök szavaira Stadler Karoly ur 
lelkes szavakban ád a választmány, érzelmeinek kifejezést, 
hangsúlyozván, hogy sem a választmány sem a közgyűlés 
nem tekinthet el a jelenlegi elnöknek jövőben leendő meg
választásától anélkül, hogy a nehéz munkával létesített s 
s immár szépfejlődésben levő intézményt a romlással ne fe
nyegetné. Azt az intézményt pedig, a melynek létesítésében 
az oroszlán rész éppen a jelenlegi elnöknek tulajdonítandó, 
nem szabad, kötelességérzetből nem szabad, hogy ő, az 
elnök elhagyja, ameddig a tagok bizalma ő benne összpon
tosul. Hogy pedig e bizalom változatlanul szilárd ma ép úgy 
mint évekkel ezelőtt, arról szóló bensőleg őszintén meg van 
győződve.

Szóló végül kijelenti, hogy az elnök kijelentését nem 
veheti tudomásul

Lelkes éljenzés között elnök kijelenti, hogy a tagok 
akaratának magát aláveti.

A közgyűlés napjául f. é. marczius 20-ika állapittatik 
meg s Kommer Ferencz felkéretik, hogy a vigadó bérlőjé
nél ifj. Kommer Antal urnái közben járjon aziránt, miszerint 
a közgyűlés czéljára egy termet átengedni szíveskedjék.

A kijelölő bizottság tagjaivá felkéretnek: Wirth Ferencz 
alelnök elnöklete alatt Kommer Ferencz, Wrabetz Frigyes, 
Hell Ferencz, Barabás József, Morbitzer Lőrincz, Hermann 
Ferencz, Förster Konrád, Lippert Lajos, Nősek Ignácz, 
és Vincze Lajos urak.

9. Több tárgyalandó indítvány és egyéb tárgyak megvi
tatása végett legközelebb ismét választmányi ülés lévén, elnök 
ezúttal még csak a bekebelezési ivek beszerzésével megbízott 
bizottságot kéri fel jelentés tételre, illetőleg a minta-terv
rajz előterjesztésére.

A minta bemutattatván, a választmány azt igen csinos
nak és megfelelőnek találja s Glück urat mint a bizottság 
előadóját megbízza az iveknek 1500 példányban való meg- 
rende'ésével.

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

Teasdale Ottó Wirth Ferencz
titkár. alelnök,

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1893. évi már- 
czius 2-án délután 4 órakor, saját helyiségében tartott vá
lasztmányi üléséről.

Jelen voltak: Wirth Ferencz pénztáros, Feith István, 
Prindl Nándor, Fritz Henrik, Csalányi Károly, Nősek Ignácz, 
Stöckl Tamás, Reutter Nándor, Mehringer Rezső, Barabás 
József, Förster Konrád, Kommer Ferencz, Hell Ferencz, 
Lippert Lajos, Morbitzer Lőrincz, Wrabetz Frigyes, Hein 
Lipót választmányi tagok, ifj. Ács Károly társul, ügyész és 
Teasdale Ottó társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették: Gundel János társ. elnök' 
Hötzel József, Blaschka István, Illits József, Pawelka Antal, 
Krist Ferencz, Maloschik A. V. választmányi tagok.

Gundel János társul, elnök távollétében, ki közbejött 
elodázhatatlan teendők miatt az ülésen nem jelenhetett meg, 
Wirth Ferencz társ. alelnök foglalja el az elnöki széket s 
üdvözölvén a megjelent tagokat az ülést megnyitottnak nyil
vánítja. Egyben a mai jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Hell Ferencz és Prindl Nándor urakat.

1. Olvastatott az 1893. évi február 24-én tartott vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve.

Tudomásul vétetett és hitelesíttetett.

Korcsmárosok Ipartársulatának Értesítője.
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2. Kommer Ferencz ur jelenti, hogy megbízatásához 
képest, a közgyűlés megtartásához szükséges terem átenge
dése iránt a vigadó bérlőjével, ifj. Kommer Antal úrral érint
kezésbe lépett, ki a termet f. é márczius hó 20-ára az ipar
társulat rendelkezésére bocsájtani szíveskedett.

Tudomásul vétetett.
3. Ifj. Ács Károly társulati ügyész felolvassa az általa 

szerkesztett a betegsegélyző pénztárba bejelentendő sze
mélyzetre vonatkozólag a kereskedelemügyi miniszterhez 
intézendő felterjesztést.

A felterjesztés tudomásul vétetett, s elhatároztatott, 
hogy az küldöttségileg adassék át a miniszternek. A kül
döttség Gundel János ipartársulati elnök vezetése alatt fog 
a legközelebbi fogadó napon a miniszternél tisztelegni. A 
küldöttség tagjai az elnökség utján fognak egybehivatni.

4. Olvastatott a közgyűlés elé terjesztendő évi jelentés.
Az évi jelentés tudomásul vétetett s annak gondos

megszerkesztéséért ifj. Ács Károly társul, ügyésznek a vá
lasztmány köszöneté jegyzőkönyvileg kifejeztetik.

ő. Előterjesztetett az ipartársulat évi zárszámadása, 
mely szerint az összbevétel 5370 frt 49 krczárt az összes 
kiadás 3021 frt 03 krczart tett ki, mihez képest az ipartár
sulat vagyona a lefolyt évben 1748 frt 80 krral gyarapo 
dott, vagyis 37564 frt 24 krra emelkedett.

Tudomásul vétetett.
6. Olvastatott a számvizsgáló bizottság jelentése, mely 

szerint a zárszámadásban kitüntetett eredmény helyesnek, 
valamint a társul, pénztár rendben találtatott.

Tudomásul vetetett.
7. Előterjesztetett az 1893. évi költség előirányzat. A 

költségelőirányzat a bevételek rovatában 4410 frt, a kiadá
sok rovatában 3135 frtot tüntet fel, miáltal 1275 frt felesleg 
mutatkozik. Jóváhagyólag tudomásul vétetett.

8. Előterjesztetett a létesítendő szakiskola javára 
kezeit tőke számadási kimutatása, mely szerint az említett 
czélra kezelt tőke a tőkésített kamatokkal együtt 1983 frt 
3 krczárt tcszcn. A számadási kimutatás a számvizsgáló bi
zottság áltál átvizsgáltatván, ennek a kimutatásra ráve
zetett nyilatkozata szerint helyesnek, illetőleg a kimutatott 
tőke gyümölcsözőlegelhelyezve találtatott. Tudomásul vétetett.

9. Bemutattatott a társulati »Ertesitö« évi számadása, 
a mely a szerkesztő bizottság nevében Glück Frigyes ur 
által részletesen atvizsgáltatott és helyesnek, illetőleg rend
ben találtatott. A számadás szerint az »Értesítő« anyagi 
kezelése az összes kiadások leszámítása után 39 frt 28 kr. 
felesleget eredményezett. Tudomásul vétetett.

10. Eörster Konrád ur, arra való tekintettel, hogy a 
társu'at vagyonának fokozottabb gyümölcsöztetése már 
többször szóba került, előadja, miszerint tudomására jutott, 
hogy egy ház, a mely igen előnyös helyen áll s 61/2°/0 
tiszta jövedelmet hajt s a melynek eladási ára az ipartár
sulat vagyonának megfelelő, eladó.

Indítványozza, hogy a választmány, amennyiben idő
szerűnek látna, ezen ügygyei behatóbban foglalkozzék.

Kommer Ferencz ur a szóban forgó házat fekvésénél 
fogva a társulat czéljaira nem tartja alkalmasnak, legfeljebb 
a társulat vagyonának az eddiginél fokozottabb gyümölcsöz- 
tetése szempontjából jöhetne az tekintetbe, habar figyelem 
mel a fővárosban nagy arányban fejlődő építkezésre na
gyon megfontolandó, vájjon a szóban forgó háznál jelenleg 
mutatkozó tiszta jövedelem, a jövőre nézve állandónak te 
kinthető-e ?

Szóló azt hiszi, hogy amennyiben a takarékpénztári 
kamatláb 3’6%-ra történt leszállítása folytán, a társulati 
tőke egyéb módon való elhelyezése legközelebb amúgy is 
napi rendre kerül, a szóban forgó indítvány is leghelyeseb
ben akkor lesz érdemileg tárgyalható.

A választmány ily értelemben határoz.
Több tárgy napi renden nem lévén, elnök az ülést 

befejezettnek nyilvánítja. K. m. f.
Teasdále Ottó Gundel János.

ti* kár. elnök.

Az Országos Magyar Iskoiaegyesülettöl, a következő 
átiratot vettük:
2609. szám. — 1893. eln.

T. Uraságtok is bizonyára meg vannak győződve azon 
történetileg igazolt tényről, mely szerint a nemzet, az állam 
legerősebb talpköve a nemzeti nyelv megőrzése, gyakorlása 
Hogy a magyar államnak is egyik legfontosabb föntartó 
eleme a nyelvünkhöz való ragaszkodás: ez szintén oly tör
ténetileg bebizonyosodott tétel, melyet érvekkel, okokkal 
támogatni t. Uraságtok előtt hosszasan bizonyítgatni annyit 
tenne, mint megsérteni hazafias, nemes érzületüket. Az is 
kétségbevonhatatlan tény, hogy minél inkább ragaszkodunk 
nyelvünkhöz, a magyar nyelven kifejtett műveltséghez és 
minél jobban, minél szélesebb körben és minél nagyobb buz
galommal ápoljuk e nyelvet és igtatjuk be minden téren 
jogaiba: annál inkább megoszlopozz.uk, megszilárdítjuk allami 
önállóságunkat magyar nemzetiségünket.

Ez okok alapján bizonyára t. Uraságtok előtt is sok
szor visszatetszést szült a körülmény, hogy Budapesten, 
melynek a magyarság szivét, lelkét kellene visszatükröztetnie 
és melynek ép ezért a magyarság jellegével kellene bírnia 
minden legkisebb külsőségeiben is : — itt Budapesten a 
p a r t e  e z é d u lá k ,  a halotti jelentések nagy tömege nem 
magyar nyelven jelenik meg. E  semmi esetre sem örvende
tes körülmény okát nem keressük mi a hazafiatlanságban, 
hanem az átöröklött, hagyományos rossz szokásban, melynek 
talán akkor helye volt, midőn Budapest utczáin ritkán hang
zott föl a magyar szó, de mely most már a magyar szóra 
és a magyarságra oly örvendetesen és kedvezően fejlődött 
viszonyok között érthetetlen és minden jogosultságot nél
külöz. Most már — hála a magyarok Istenének 1 — alig 
van Budapestnek polgára, ki a magyar betűt, a magyar szót 
meg nem értené es most a nem magyar parte ezédulák leg- 
föllebb arra valók, hogy azokat olvasva, a halott fölötti 
kegyeletes megemlékezésünket megzavarjak. Az ily nem 
magyar halotti jelentések olvasásakor nem engedhetjük át 
magunkat teljesen a kegyelet érzelmeinek, mert akaratunk 
ellenére is a visszatetszés egy neme támad föl bennünk, s 
bosszankodunk, hogy a régi rossz szokás még mindig dívik.

Bár távol áll tőlünk valakinek eljárásába beavatkozni 
és valakit az előtte kedves nyelv használatúban megakadá
lyozni, mert ehhez nincs is jogunk és ez ellenkeznék egész 
működésűnket jellemző elvünkkel, mely minden erőszakos
kodásnak ellensége: de mégis mivel tudjuk, hogy igen sok 
esetben az elhaltak rokonai nem fejezik ki határozottan 
szándékukat, hogy mily nyelven óhajtják a halotti jelentést 
kiállíttatni és azt a temetkezési vállalatokra bízzák, — ezért 
és a föntjelzettek alapján arra kérjük t. Uraságtokat, hogy 
bölcs belátásuk és tapintatuk szerint az egyes alkalmakkor 
legyenek szívesek figyelmeztetni a halottak hozzátartozóit 
arra, miszerint a parte ezédulákat m a g y a r u l  állíttassák 
ki és ha az érdekeltek határozottan követelik a más nyel
ven való kiállítást, ez esetben arra törekedjenek, hogy lég 
alább magyarul is kinyomatva legyen a jelentés.

1. Uraságtok bizonyára rendelkeznek nem egy magyar 
halotti jelentéssel, miket minta gyanánt a halott rokonainak 
átadhatnak, esetleg t. Uraságtok legyenek szívesek e tekin
tetben segíteni a netalán magyarul Írni nem tudóknak. Le
gyenek tevékenységi körükben a magyarság és a magyar 
nyelv apostolai 1

Azon kedves reményben, hogy tiszteletteljes kérel
münket az illetőknél érvényesítik, maradunk kiváló tisztelet
tel és hazafias üdvözlettel.

Kelt Budapesten, az «Orsz. Magyar Iskolaegyesület> 
felúgyelobizottságának, 1893. január 13-án tartott üléséből.

Gerlócsy Károly 
Icir. tanácsos,

Budapest, I. alpolgármestere, 
mint az ^Országos Magyar Iskolaegyesiilet*

elnöke,
A fenntiekben kitűzött czélt legjobban úgy véltük 

szolgálni, hogy ezen szép és lelkes felhívást teljes szőve 
gében közzé tettük. Melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe 1

megoszlopozz.uk
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Bálunk anyagi eredménye. A f. é. márczius hó 18-án 
tartott rendező bizottsági zárülésen Glück Frigyes ur bál
bizottsági pénztáros elöterjeszté a bál számadást, a mely 
3615 frt 37 kr. összbevételt és 1975 írt 37 kr összkiadást, 
vagyis 1640 frt t i s z t a  f ö l ö s l e g e t  tüntet fel, a mely 
két egyenlő részben lévén társulatunk és a budapesti pinczér 
egylet között felosztandó, a társulatunkat megillető rész
összeg 820 frtot teszem Meg kell jegyeznünk, hogy ezen 
összegből társulatunk alaptőkéjét csak 410 frt illeti meg, 
nljg a fenmaradó 410 frt a szakiskola javára esik, a mely 
utóbbinak a budapesti pinczér egylet részéről is 164 frt jár, 
úgy, hogy a szakiskola javára kezelt tőke a bál jövedel
méből összesen 574 írttal gyarapodik.

A bizottság örvendetes tudomásul vette e kedvező 
eredményt és Glück Frigyes bálbizottsági főpénztárosnak, 
terhes tisztségének buzgó betöltéséért jegyzőkönyvileg köszö
netét mondott.

A befolyt felülfizetésekről a következő kimutatást 
közöljük:

Budapesti légszesz részv. társaság 157 frt 32 kr, Első 
magy. részv. serfőzde 150 frt, id. Aich Ferencz 100, ifj. 
Haggenmacher Henrik 100, Törley József 50, Bauer testv. 
(Krondorfi) 50. Duminy (Krausz) 50, »Vera« forrás igaz
gatósága 50, Löwenstein Nándor 50, Gundel János 25, 
Kommer Ferencz 20, Gerbeaut Emil 20, id. Kammer Ernő 20, 
Stadler Károly 17, Wadlsteiner F. 12, ö/.v. Kommer J. 
G.-né 10, özv. Slova Erzsébet 10, Littke L. 10, Wassermann 
Jónás 10, Magyar szállító társaság 10, Löffelmann Vilmos 10, 
Louis Francois 10, Borhegyi F. 10, Seltenmayer Adolf 10, 
Szabó, Kaufmann, Pick szódagyárosok 7, Egger B. 7, Vikus 
Karoly 5, Elked Antal 5, dr. Plauer Sándor 5, Schachner 
J, 5, Hüttl Tivadar 5, Stőri A. J. 5, Schuster Ernő 5, 
Wild testv. 5, Pitzek N. 5, Singhoffer Ágost 5, özv. Sinkovich 
N.-né 5, Argay Bódog 5, Plerz Rezső 5, Mayer József 5, 
Illits József 5, Lobmayer Mátyás Károly 5, Placht Frigyes 5, 
Reutter Nándor 5, B. B. Fischer (Pomery Greno) 5, ifj. Ács 
Károly 5, Palkovics Ede 3 frt 81 kr, Kersancz Ferencz 
3 frt, Salzer Ignácz 3, Schmidt Rezső 3, Dangl Ferencz 3, 
Báthori Mihály 3, Förster Konrád 3, Nagy Jenő 3, Zeilner 
Gyula 2, Dreilinger János 2, Marchal József 2, Berndorfer 
U. 2, Seelinger József 2, Schultz Károly 2, Kammermayer 
Karoly 2, Spalt Mátyás 2, Vohmann és Plauer 2, Wazel 
W. 2, Schodits Adolf 2, Koczán Károly 2, Argauer József 2, 
ifj. Karikás Mihály 2, Gill Antal 1, Leth Lajos 1, Maloschik 
József 1, Eberling Antal 1, Zsupán József 1, Mehringer Rezső 1, 
Morbitzer Lőrincz 1 frt, Pillmayer Lőrincz 0.50 kr.

Verhandlungeii dér Genossenscliaft, aintlichc 
Zuschriften, Eingahen etc.

Protokoll über die am 2. Márz 1893, Nachmittags 4 
Ühr, in den eigcnen Lokalitáten abgehaltene Ausschussitzung 
dér budapester Moteliers, Gast- und Schankwirthe-Genos 
senschaft.

Zugegen waren: Franz Wirth Genossenschafts-Vice- 
práses, Franz Ilermann Kassier, Stefan Feifh, Ferdinand 
Prindl, Heinrich Fritz, Kari Csalányi, Ignátz Nősek, Thomas 
Stöckel, Ferdinand Reutter, Rudolf Mehringer, Josef Barabás, 
Konrad Förster, Franz Kommer, Franz Hell, Ludwig Lippert 
Lorenz Morbitzer, Friedrich Wrabetz, Leopold Hein, Áus- 
schussmitglieder, Kari Ács jun Rechtsanwalt und Ottó 
Teasdale Sekretár.

Entschuldigen liessen sich: Johann Gundel Práses, 
Josef Hötzel, Stefan Blaschka, Josef Illits, Anton Pawelka, 
Franz Krist, A. W. Maloschik, Ausschussmitglieder.

In Abwesenheit des Genossenschafts-Prasidenten Herrn 
Johann Gundel, welcher in wichtigen und unaufschiebbarer 
Angelegenheit dér heutigen Sitzung anzuwohnen verhindert 
ist, übernimmt Genossenschafts-Viceprásident Ilerr Pranz 
Wirth den Vorsitz in dér heutigen Sitzung und indem 
dieser die erschienenen Mitglieder begrüsst erklárt er die 
Sitzung für eröffnet. Gleichzeitig ersucht er zűr Authenti-

kation des heutigen Protokolles die Herren Franz Wirth 
und P'erdinand Prindl.

1. Verlesen wurde das Protokoll über die am 24. Feb
ruár 1893. abgehaltene Ausschussitzung.

Das Protokoll wurde zűr Kenntniss genommen resp. 
authenticirt.

2. Ilerr Franz Kommer berichtet, dass er sich dem 
erhaltenen Auftrage entsprechend, in Betreff Überlassung 
eines geeigneten Saales zum Zwecke dér Generalversamm- 
lung, mit dem Páchter dér hauptstádtischen Redoute Ilerrn 
Anton Kommer jun. in Verbindung gesetzt habé, und letz- 
terer die Freundlichkeit hatte, dér Genossenschaft für den 
20-ten Márz 1. J. einen Saal zűr Verfügung zu stellen.

Wird zűr Kenntniss genommen.
3. Rechtsanwalt Kari Ács jun. verliest die in Betreff 

dér Anmeldung des Dienspersonals in die Arbeiter-Kranken- 
kassa, verfasste, dem Ilandelsminister zu überreichende 
Eingabe.

Die Eingabe wird zűr Kenntniss genommen und be- 
schlossen dieselbe dem Minister im Wege einer Deputation 
zu überreichen. Die Deputation wird an dem náchsten 
Empfangstage, unter dér Führung des Prásidenten Herrn 
Johann Gundel bei dem Minister vorsprechen und werden 
die Mitglieder dér Deputation durch das Prásidium einbe- 
rufen werden. * — _ :

4. Verlesen wurde dér, dér Generalversammlung vorzu 
legende Jahresbericht,

Dér Jahresbericht wurde gutheissend zűr Kenntniss 
genommen und für die sorgfáltige Verfassung desselben dem 
Rechtsanwalt 1 lerrn Kari Ács jun. dér Dank des Ausschus- 
ses protokollarisch aüsgedrückt. •.

5. Vorgelegt wurde die Jahres-Schlussrechnung dér 
Genossenschaft, nach welcher die Totál Einnahmen 5370 fi. 
49 kr., die Total-Ausgaben 3621 fi. 63 kr. betrugen, dem 
entsprechend das Genossenschafts-Vermögen sich um 1748 fi. 
86 kr. vermehrt, resp. auf 37,565 fl. 24 kr. erhöht hat.

Wird zűr Kenntniss genommen. . . .» .
fi. Verlesen wurde dér Revisören-Bericht, nach welchem

das in dér Jahres-Schlussrechnung ausgewiesene Kesuitat 
für richtig. sowie auch die Genossenschafts-Cassa in Ord- 
nung befunden wurde.

Wird zűr Kenntniss genommen.
7. Vorgelegt wurde das Budget für das Jahr 1893. 

Das Budget weist in dér Rubrik dér Einnahmen 4410 fl. 
in dér Rubrik dér Ausgaben 3135 fl. aus somit sich ein 
Überschuss von 1275 fl. ergiebt.

Wird gutheissend zűr Kenntniss genommen.
8. Vorgelegt wurde dér Rechnungs-Ausweis über das 

zu Gunsten dér zu errichtenden Fachschule verwaltete 
Kapital, nach welchem letzteres sammt den aufgelaufenen 
Zinsen 1983 fi. 83 kr. betrágt. Dér Ausweis wurde durch 
die Rechnungs-Revisoren überprüft und laut dér auf dem 
Rechnungs Ausweis angeführten Erkláriing derselben für 
richtig, resp. das ausgewiesene Capital fruchtbringend an- 
gelegt befunden.

Wird zűr Kenntniss genommen.
9. Vorgelegt wurde die Schlussrechnung des «Értesítő* 

welche im Namen des Redaktions-Commités durch Herrn 
Friedrich Glück überprüft und für richtig befunden wurde. 
Laut dér vorgelegten, Schlussrechnung resultirte d:e mate
riébe Gebahrung des ltrtesitő nach Abrechnung sámmtlicher 
Ausgaben einen Überschuss von 39 fi. 28 kr.

Wird zűr Kenntniss genommen.
10. Herr Konrad Förster berichtet, mit Hinweis darauf 

dass eine Erhöhung dér Einnahmen nach dem Genossen- 
schafts Kapital schon wiedcrholt in Erwágung gezogen 
wurde, dass er von dér Feilbietung eines Hauses Kenntniss 
erhalten habé, welches in einer vortheilhaften Gegend ge- 
legen, 6l/2°/0 Reinertrágniss abwirft und dessen Kaufpreis 
dem Vermögenstand dér Genossenschaft entsprechend ist. 
Redner beantragt dér Ausschuss möge sich, insoferne er es 
für zeitgemáss erachtet mit dér Angelegenheit eingehend 
befassen
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I-Ierr Franz Kommer hált dass in Rede stehende llaus 
schon vermöge dessen Ragé für die Zwecke dér Genossen- 
schaft nicht geeignet und könnte dasselbe höchstens vöm 
Gesichtspunkte dér erhöhten Fruktificirung des Genossen- 
schaftsvermögens in Betracht kommen, obgleich auch, mit 
Rücksicht auf die in dér llauptstadt sich entw ickelnde 
grosse Bauthatigkeit, erst zu erwagen wáre ob das sich 
ergebende Reinertrágniss auch für die Zukunft als stabil zu 
betrachten ist? Redner glaubt, dass indem durch die Herab- 
setzung des SparrkassenZinsfusses auf 3'6°/0 die anderwei- 
tige Placirung des Genossenschafts-Vermögens ohnehin dem- 
náchst auf die Tagesordnung gesetzt werden wird, dér in 
Rede stehende Antrag am zweckmássigsten bei jener Gele- 
genheit verhandelt werden kan t.

Dér Ausschuss beschliesst in diesem Sinne.
Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 

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

Oltó Tectsdale Johann Gundél
Sekretiir. Priiaes.

Vöm Ungarischen Landes Schulverein erhalten wir fol- 
gende Zuschrift:
Z: 2609—1893

An das löbliche Prásidium dér budapester Hotelier- 
Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft.

Die geehrten Ilerren sind gewiss von dér geschichtlich 
erwiesenen Thatsache iiberzeugt, dass dér stárkste Grundstein 
dér Nation und des Staates in dér Bewahrung und Übung 
dér nationalen Sprache liegt. Dass die Anhánglichkeit an 
unsere Sprache auch eines dér wichtigsten, erhaltenden l?ac- 
tore des ungarischen Staates bildet, ist ebenfalls eine solche, 
geschichtlich erwiesenen Thatsache, welche vor Ihnen des 
Lángeren zu erleutein so viel hiesse, als Ihr edles, patriotisches 
Gefuhl zu beleidigen. Auch das ist eine unzweifelhafte That
sache, dass je mehr wir an unserer Sprache, an dér in unga- 
rischer Sprache entwickelten Cultur festhalten und je mehr, 
in je breiterem Kreise und mit je grösserem Eifer wir diese 
Sprache pflegen und auf jedem Gebiete in ihre Rechte ein- 
setzen: umsomehr stützen und festigen wir unsere staatliche 
Unabhángigkeit und ungarische Nationalitát.

Mit Plinblick auf diese Griinde hat es gewiss auch Sie 
geehrte Ilerren schon oft wiederwártig beriihrt dass in Buda
pest, welches das Ilerz und die Seele des Ungarnthums 
wiederspicgeln sollte und welches eben deshalb in jeder 
geringfügigsten Áusserlichkeit das Gepráge des Ungarnthums 
an sich tragen sollte, ein grosser Theil dér Trauer-Anzeigen 
(Parte-Zettel) nicht in ungarischer Sprache erscheint. Den 
Grund dieses keineswegs erfreulichen Umstandes suchea wir 
nicht in dem umpatriotischen Gefühle sondern in dér ererb- 
ten, traditionellen üblen Gewohnheit, welche vielleicht zu 
jener Zeit am Platze war, als noch in den Strassen Budapests 
selten ein ungarisches Wort erklang, welche aber jetztunter 
den für das ungarische Wort und das Ungarthum erfreulich 
und giinstig sich entwickelten Verháltnissen unerklárlich ist 
und jeder Berechtigung entbehrt.

Ileute schon, hat Budapest kaum einen Bürger, dér — 
Gott sei gepriesen — die ungarische Schrift, das ungarische 
Wort nicht verstehen würde und bezwecken jetzt die nicht 
ungarischen Parte-Zettel höchstens, dass beim lesen dersel- 
ben unsere pietátsvolle Erinnerung an den Todten gestört 
werde. Bei dem lesen solcher nicht ungarischen Trauer- 
Anzeigen können wir uns nicht vollkommen den Gefühlen 
dér Pietát hingeben, weil in uns, selbst wieder unseren Willen 
eine Art des Wiederstrebers erwacht und wir geárgert sind, 
dass dér alté üble Gebrauch noch immer gepflogen wird.

Obwohl es uns férné steht, uns in dasVorgehen irgend 
Jemandes einzumengen und Jemanden in dem Gebrauch dér 
ihm lieben Sprache zu verhindern, wozu wir auch kein Recht 
habén und was auch im Wiederspruche mit unserern, unser 
ganzes Wirken bezeichnenden Principe stehen würde, welches 
jeder Gewaltthátigkeit abhold ist: wenden wir uns, da wir

wissen, dass die Verwandten des Dahingeschiedenen in vielen 
Falién’nicht in bestimter Form angeben in welcher Sprache 
sie die Trauer-.Anzeige ausgestellt wünschen und dies den 
Leichenbestattungs-Unternehmer überlassen, dennoch an Sie 
mit dér B tte, die Angehörigen dér Verstorbenen, Ihrem 
weisen Ermessen und Taktgefühle entsprechend aufmerksam 
zu machen, dass sie die Parte-Zettel in ungarischer Sprache 
anfertigen lassen mögen und im Falle die Interessirten es 
ausdrücklich verlangen, dass die Trauer-Anzeige in anderer 
Sprach ; ausgefertigt werde, ersuchen wir Sie dahin zu wir
ken, dass die Anzeige wenigstens auch ungarisch gedruckt 
werde.

Sie verfiigen gewiss, geehrte Herren, über mehr als 
eine ungarische Trauer-Anzeige, welche Sie als Muster den 
Verwandten des Verstorbenen überlassen können, eventuell 
wollen Sie geehrte Herren diesbezüglich Jenen hilfreicli bei- 
stehen, welche vielleicht dér ungarischen Sprache nicht 
máchtig sind.

Seien Sie in Ihrem Wirkungskreis die Apostel des 
Un.;arthums und dér ungarischen Sprache.

In dér angenehmen Iloffnung, dass Sie unser achtungs- 
volles Ansuchen bei den Betrefíenden zűr Geltung bringen, 
zeichnen wir mit besonderer Achtung und patriotischem Grusse

Kari Gerlóczy 
königl. Katii

I. Vicebürgermeister von Budapest 
als Prásident des »Orsz.ágos 
magyar iskola-egyesület.«

Dem in Obigem ausgesteckten Ziele, glauben wir am 
besten dadurch nützlic i zu sein, dass wir den schönen 
bege^sterten Aufruf vollinhaltlich wiedergeben. Wir empfeh- 
len denselben wármstens dér Aufmerksamkeit unserer P'ach- 
genossen.

Das Reinertrágniss unseres Balles. In dér am 18. Márz
1. J. stattgehabten Schlusssitzung des Ballcomites, legtel Ierr 
Friedrich Glück die Schlussrechnungen des Balles vor, welche 
3615 fi. 37 kr Totaleinnahme und 1975 ÍI 37 kr Totalaus 
gaben, somit 1640 fi. R e i n e r t r á g n i s s  ausweisen, wovon 
die Hálfte, d. i. 820 fi. dér Genossenschafft zufállt. Bemerken 
müsseci wir hiebei, dass von dieser Summe dem Kapitale 
unserer Genossenschaft nur 410 fi. zukommen, wáhrend die 
übrigen 410 fi. zu Gunsten dér Fachschule entfallen, welch 
letztere auch von Seite des Kelln?r-Vereines mit 164 fi. 
betheiligc wird, so, dass sich das zu Gunsten dér Fachschule 
verwaltete Kapital aus dem Ball-Reinertrágniss mit 574 (1. 
v e r m e  h r t  hat. Das Comité nahm das günstige Resultat 
freudig zűr Kenntniss und wurde dem Ballcassier Herrn 
F r i e d r i c h  G lü c k  für den hingebungsvöllen Eifer, mit 
welchen er seines beschwerlichen Amtes waltete, dér Dank 
des Comites protoko'arisch ausgedrückt. In Bezug auf die 
eingeflossenen Überzahlungen verweisen wir auf den im unga
rischen Texte unseres Blattes enthaltenen Ausweise.

Eredeti és közvetlen
D a lm a tiá b ó l S ic z i l iá -  
b ó l és K ö zó p -O la sz -  
o r sz á g b ó l behozott

B A B A I /  A TÜ

Nalur echte

WEINEBvauKAT
1 4 . - ,  16 .—, 1 8 . - ,
2 0 .— és 2 4 .— ír té r t

aus D a lm a tie n , S ic i-  
l ie n  und M it te l- I ta l ie n  
zu fi. 1 4 .—, 1 6 .—, 18. , 

2 0 .— und 2 4 . —
kin ál

N á d l e r  G . J á n o s
einpfiehll

Johann G. Nádler
B U D A PEST ,

V., E rzsébettér 19. szám .
BU D A PEST ,

V., E lis& bethplatz Nr. 19.
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M indennem ű

k o n y h a -  é s  a s z t a l i - f

kések
legolcsóbb gyári áron

fe lté t le n
kezesség mellett

S c h u b e r t h  J ,  P á l  I
kósmüves és müköszörüs mesternél

b u d a p w ,
IV* kér., Granátos-u. 3. sz.

Hatvani-utcza sarkán.

Köszörülések és javítások gyorsan és leg
nagyobb szakértelemmel legolcsóbban készít

tetnek.

ERZSI
Kltiínö gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, elő 

mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.
Kizárólagos szállítók

MATTON, és WILLE, BUDAPEST
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A  V é g h l e s i

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

szénsavdús égvényes savanyuviz.
K ristály tiszta, a bo rt nem  festi, tisz tán  vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyitve a legkellem esebb és legüditőbb ital,

Budapesti főraktár: ERZSÉBET-KŰRUT 56.
Telefon összeköttetés.

F o rrás-k eze lö ség  V éghles-S zalatna,
(Zólyom várm egye)

Számos ra k tá r  a vidéken
(Szeged, D ebreczen, Pozsony, Nagyvárad, K assa 
stb.) —  K apható  B udapesten és a vidéken m inden 
fűszer- és ásványvizkereskedésben, úgyszintén 

m inden  szálloda és vendéglőben.
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kik  a bort savanvuvizotJteJ «ze 
rétik  vegyíteni, m indenek e 'ő tt a

------- -----tíhbcjv?cyei
W s s s ^ s s v

»ján ható. E víz közömbösíti a bor navót és az italnak 
elette kellemetes, ingerlő m ellékizt ád, annélkül, hogy 

azt feketére festené.

ll^ líc j- J

V é g h l e s e r

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
alkalische Sauerwasser.
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12
Lt-lj
12Ik-i
h l
21
12
E

K ristallrein, fárbt den Wein nicht, alléin oder 12l 
mit Wein, Cognac, wie auch  m it H im beersaft 12 
gem ischt gehört dieses W asser zu den ange- 

nehm sten  und erfrischendsten Getránken.

Budapesten Hauptniederíaae: ELISABETH-RISIG 
Mr. 56.

Telefon-Verbindung.
Q uellen-D irection in  V égh les-S za la tna

(Soliler Comitat.) [4-f
Zdhlreiche Niederlagen in dér Provinz [L

(Szegedin, Debreczin, P ressburg, Gross-W ardein. jj- 
Kaschau ect.) Zu babén in allén M ineralwasser- íxl 
H andlungen in B udapest und dér Provinz, wie l2l 

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.
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LÖW ENSTEIN II. (MIHÁLYI
e z  é g tu la j d o n o s  L Ö W E N S T E I N  F . N Á N D O R

B udapest, IV. kér., E sk ü -té r  (a la p itta to tt 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé 
franczia  és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom k o nyhák  részér 

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

a

Kizárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, valódi Jám aika  rum ok.

K ÍV Á N A TBA  árjegyzék bébhentve.

r u m

LOÜIS FRANCOIS & Co.
---------------- ----------
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|  K itü n te té s e k :
1 Paris 1889. EZÜST-ÉREM
! Nizza 1890. ARANY-ÉREM
|  Lissabon 1890. Iíors Concours és
1 NAGY DIPLOM
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[ A u e z e ic h n u n g e n :
|  Paris 1889. SILB. MEDAILLE 
|  Nizza 1890. GOL1). KEDA1LLE |
~ Lissahon 1890. Iíors Concours und =
F GROSSES DIPLOM
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Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

s u o a  «« a x .&<g a m a.ar»
♦ BUDAPEST. ♦

kA A. A.

Az „Országgyűlési É rtesítő  kő- és könyvnyom dája r.-t., Budapest G ranátos-utcza i. szám.
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