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beadványok stb.

Jegyzőkönyv felvétetett a budapesti szállodások ven- 
lősök és korcsmárosok ipartásulatának 1893. június hó 20-an, 
délután 4 órakor, saját helyiségében tartott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök. Kammer Ernő tiszt, 
elnök. Wirth Ferencz alelnök, LIell Ferencz, Csalányi Károly, 
Stökl Tamás, Blaschka István, Prindl Nándor Nősek Ignácz, 
Stadler Károly. Karikás Mihály, Máthé József, Glük Frigyes, 
Förster Konrád, Vincze Lajos, Koch József, Wrabetz Fri
gyes, Bittner Alajcs, Morbitzer Lőrincz, Reitter György 
választmányi tagok, ifj. Ács Károly társul, ügyész és 
Teasdale Ottó társuk titkár.

Elmaradásukat kimentették: Illits József, Maloschik A. 
V., Barabás József, Fritz Henrik, Mehringer Rezső, Krist 
Ferencz, Steinbeisz János, Kommer Ferencz, és Var
sányi Ferencz.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg
nyitódnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri 'Vincze Lajos és Förster Konrád urakat.

1. Olvastatott az 1893. május hó 15-én tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv, annak 7-ik pontjának záradák alakjá
ban történt módosításával tudomásul vétetett.

2. Olvastatott Weisz György segély iránti kérvénye.
A választmány folyamodónak 10 frt (tiz) segélyt

szavaz.
3. Olvastatott Somogyi Józsefné segély iránti kérvénye.
Elnök előadja, miszerint a készvényező Ínséges hely

zetére való tekintettel — mely sürgős segélyre szorult— 10 
frtot utalványozhatott ki folyamodónak.

A választmány elnök jelentését jóváhagyólag tudo
másul veszi s folyamodónak a nyert 10 frtnyi segély össze
gen felül még 10 frtot (tiz forint) szavaz meg.

4. Olvastatott Albrecht Antónia segély iránti kérvénye.
A választmány folyamodnak 10 Irt segélyt szavaz.
5. Olvastatott Aichenauer Károly kérvénye, melyben 

ínséges helyzetére való tekintettel segélyt kér.
A  választmány nevezettnek a rendelkezési alapból 

15 frt (tizenöt forint) segélyt szavaz.
6. Bemutattatott Székely C. E. ur ajánlata egy a 

társulattal összeköttetésben álló vegyészeti állomás létesítése 
tárgyában.

A választmány — minthogy a bekövetkező nyári 
szünet miatt az ez ügyben folytatandó tárgyalások amúgy 
is fennakadáit szenvednének — a beadvány érdemleges 
tárgyalását a legközelebbi ülésre halasztja.

7. A milleniumi kiállításon való részvétel ügyeben el
nök azon nézetének ád kifejezést, hogy jelenleg mindenek 
előtt a biztosítéki alapnak mentői tekintélyesebb összegben 
va'ó beszerzésére kell törekedni. Minthogy pedig a kiállí
tandó objectum eszméje, alakja az e czélra átengedhető 
terület nagyságától és fekvésétől függ, sok részben szüksé
ges volna a terület megszerzése iránt a megfelelő lépéseket 
már most megtenni.

A választmány az ez ügyben való eljárásra Gundel 
János elnökből és Gliick Frigyes és Stadler Károly választ
mányi tagokból álló szükebb bizottságot kéri fel.

7. A létesítendő jéggyár ügyében Glück Frigyes ur 
jelentést tesz. Az ez ügyben folytatott tanácskozások a 
gyártás módszerének megállapítására nem vezetett. A gyár 
berendezésére több ajánlat érkezett, a melyek a gyártási 
módszer külömböző nemeit magában foglalták. A folytatott 
tanácskozások során a bizottság minden tagja meggyöződhc- 
hetett arról, hogy a vállalat létesítéséhez tetemes töke igé- 
nyeltetik. Ha képesek leszünk circa 150000 frtot ipartár
saink körében gyűjteni, a vállalat biztosítottnak tekinthető, 
ha nem, akkor — mivel üzletünkön kívül álló elemeket is be 
kellene vonni, kik a vállalat jövedelmezőségében találnák fel 
kizárólag érdeküket — az egész intézmény nyerészkedő üz
letté válhatnék.

A gyártási módszer megválasztásánál különben is fő
leg a kivitellel megbízandó gyár megbízhatóságára kellsulyt 
fektetni.

A jéggyár létesitéséhez szükséges telekre is érkezett 
be egy ajanlat. Minthogy azonban az előbb érintett kérdé
sek tekintetében megállapodás még nem jöhetett létre, ez 
az ajánlat figyelembe nem jöhetett.

Stadler Karoly ur azon véleménynek ad kifejezést, 
hogy mindenek előtt tudni kellene, mily számmal lesznek 
azok, a kik a vállalat létesítésén részt venni akarnak és 
mily nagy az illető résztvevők jégszükséglete télen és nyáron, 
hogy ezáltal a rendelkezésre álló anyagi eszközök, a létesí
tendő gyár kiterjedése és a gyártandó jég mennyisége te
kintetében hozzávetőleges számítás legyen megejthető.

E czélból alkalmasnak találná, ha az Értesítőben ez 
ügyben kimerítő tudósítás tétetnek közzé, a laphoz pedig 
kérdőivek mellékeltetnének, a melyek a tagok által kitöltve 
és a társulati irodába beküldve a fenebb említett kérdések 
megfejtéséhez a szükséges adatokat szolgáltatnák.

A választmány Glück Frigyes ur jelentését tudomásul 
veszi s a Stadler Károly ur által javasolt intézkedések 
eszközöltetését határozza el.

9. Olvastatott az országos magyar iskola egyesület át
irata, a melyben a közgyűlés által megzavazott 100 frt ado
mány átvételét elismeri és érte köszönetét mond.



2. 7. szám.

Tudomásul vétetett.
10. Mathé József ur a választmány figyelmét a buda

pesti pinezér egylet által létesítendő helyszerzési irodára 
hívja fel s azt a kérdést veti fel, nem volna-e kívánatos, 
hogy az ipartársulat, választmánya ezen intézmény iránti 
érdeklődésének az által adna kifejezést miszerint annak léte
sítésében illetőleg szervezésében bizalmi férfiak révén 
részt vesz.

A választmány, minthogy a kérdéses helyközvetitő 
intézet a budapesti pinezér egylet kebelében alakul, ezen 
intézmény létesítésébe nem avatkozhatik s éppen azért hí
vatlanul bizalmi férfiakat sem küldhet ki ez ügyben.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést befejezettnek 
nyilvánítja.

K. m. f.
Teasdale Ottó, Gitndel János,

titkár. elnök.

A tö- és szék városi in. kir. pénzügyigazgatóság
tól következő átiratot vettük :
268.30,
VI. 1893. szám.

A tekintetes budapesti szállodások és vendéglősök 
ipartársulatának tek. Gundel János elnök ur kezeihez

B u d a p e s t e n  
V. Istvánfőherczeg szálloda

A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóság Buda- 
fő- és székváros területén kiszolgáltatható kimérési engedé
lyek számának megállapítása tárgyában következő

V é g z é s t
hozott.

A nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztérium folyó 
évi ápril hó 16 án 20098. szám alatt kelt magas rendele
tével, a m. kir. pánzügyigazgatóságnak 1892. évi deczember 
hó 31-én 76373. szám alatt hozott határozatát, a melyben a 
Budapest fő- és székváros területén kiszolgáltatható kimérési 
engedélyek számát 2505-ben megállapította, a budapesti 
szesz, likörgyárosok, készítők és kimérők ipartársulatának 
feleöbezését figyelmen kívül hagyva, fenntartandónak talalta.

Miről Budapest fő- és székváros tanácsa, a fő- és szék
városi m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala, továbbá 
érdekelt felek, u. m.: a Budapesti szállodások, vendéglősök 
ipartársulata (Gundel János elnök kezéhez V. kér., István 
főherceg szálloda), az I—III. kér. szállodások és vendéglő
sök ipartársulata, a Budapesti szesz- és likőr-gyárosok és 
kimérők ipartársulata (Adler Károly ur kezéhez a Gschwindt- 
féle szeszgyárban), a Budapesti kis- és közép-kereskedők 
ipartársulata (Diviáczky János elnök ur kezéhez, VII., Klau- 
zál-utczában), továbbá valamennyi fővárosi m. kir. pénzügyőri 
biztosság és a kebelbeli számosztály azzal értesittetnek, hogy 
a kimérési engedélyek számának (megállapítása) megváltoz
tatása illetőleg újból való megállapítása, ha ennek szüksége 
előálland, az érdekeltek vagy az 1888. évi XXXV. t. ez. 8. 
§ ának végpontjában megállapított hatóságok valamelyikének 
kezdeményezése folytán, az ott felsorolt hatóságok által az 
italmérési engedélyek számának megállapítására nézve fenn
álló szabályok értelmében fog bekövetkezni.

Budapesten, 1893. évi julius hó lő-én.
Szvoboda.

Az »Eötvös-alap orsz. tanító i egyesület® elnök
ségétől következő átiratot vettük :

Mélyen tisztelt Ipartársulat 1 
Az >Eötvös-alap országos tanítói egyesülete nevében

járulunk a mélyen tisztelt Ipartársulat elé, alázattal kérvén, 
hogy a vidéki szegénysorsu tanítóknak a budapesti tudo
mányos egyetemeken és más főiskolákon jelesen tanuló 
gyermekei a mélyen tisztelt Ipartársulat egyes tagjainál 
ingyen ebédet vagy vacsorát kapjanak.

Nem kell hosszasan indokolnunk és bizonyítanunk, hogy 
a magyar néptanítók legnagyobb része még ma sem részesül 
olyan díjazásban, a milyen őt nemzetnevelő munkájáért 
méltán megilletné; legtöbb vidéki néptanító ma sem képes 
arra, hogy gyermekét a fő- és székvarosban iskoláztathatná. 
Az »Eötvös-alap jótékonysági egyesület® sincs abban a hely
zetben, hogy a hozzá nagy számmal folyamodók mindegyi
két segélyezhetné.

A fő- és székvárosi szálloda-tulajdonos és vendéglős urak 
közül eddigelé is többen voltak, kik egyetemes gyűléseink 
tartása alkalmával mindenkor segítségünkre voltak az ide 
jött vidéki tanítók elszállásolásában; voltak egyesek, kik a 
tanítók gyermekeinek egy-egy ebédet adni is kegyeskedtek. 
Nagy szolgálatot tettek ezzel a tanítóknak, kik hálásak 
ezért irántuk ; de talán még nagyobb szolgálatot tettek és 
tesznek az ily jótékonyságot gyakorlók a magyar nemzet
nek, mert az ily módon gyámolított ifjak egyikéből-másika- 
ból igen hasznos polgára lehet a magyar hazának, büszke
sége az emberiségnek.

Még azt sem kérjük, hogy kizárólag a tanítók gyer
mekeit segélyezzék a fő- és székvárosi szállodás és vendég
lős urak egy-egy ebéd vagy vacsora adása által ; nagy 
volna örömünk, ha bárkivel éreztetnék is ebbeli nagylelkű
ségüket azok közül, a kik általunk kérik a jótéteményt 
illetve segélyezést.

A külföld előtt is jó hatása lenne ennek a minden 
ember tiszteletére és hálájára méltó cselekedetnek ; mert azt 
bizonyítaná, hogy Magyarország társadalmi viszonyaival, a 
jótékonyság terén sem marad a müveit államok és országok 
mögött.

A jótékonyság gyakorlásának, a segélyezés módozatainak 
megállapitásara nézve készséggel nyújtunk segédkezet, a 
mélyen tisztelt Ipart .rsulat megbízottjával intézvén el, hogy 
kik és kiknek hajlandók adni ellátást és mily módozatok 
felhasználásával ?

Újból is alázattal kérjük a mélyen tisztelt ipartársu
latot: hallgassa meg bizalomteljes kérésünket és nyújtsa ki 
segítő jobbját a vidéki naptanitók és más szegény családok 

jelesen tanuló gyermekeinek a gyámolitására, módot adván 
nekik arra, hogy magukat a magyar hazának hasznos pol
gáraivá neveltethessék.

Alázatos kérésünk teljesítésének reményében vagyunk.
Budapesten, 1893. junius 19-én 
a mélyen tisztelt ipartársulatnak 
az »Eötvös-aIap orsz. tanítói egyesület® nevében

alázatos szolgái:
Péterfy Sándor 

elnök.
Választmányunk ezen átiratot a legközelebbi ülésén 

tárgyalni fogja. Addig is azonban társulatunk elnöksége a 
legmelegebben ajánlja a tanító egyesület ezen kérését a tár
sulati tagok figyelmébe, felkérvén egyúttal a tiszt, társulati 
tagok közül azokat akik az említett kérelem emberbaráti és 
hazafias teljesítésében közreműködni készek, hogy ezen szán
dékukat a társulati irodában (akár csak levelezőlap utján) 
tudatni szíveskedjenek.

Verliandlungen dér Genossenschaft, auitliche 
Zuschriften, Eingaben etc.

Protokoll über die am 20-ten Juni 1893, nachmittags 
4 Uhr, in den eigenen Localitáten abgehaltene Ausschuss- 
Sitzung dér budapester Hoteliers-, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenschaft.

Zugegen waren: Johann Gundel I’ráses, Ernst Kammer 
Ehrenpráses, Franz Wirth Vicepráses, Franz Hell, Kari 
Csalányi, Thomas Stöckl, Stefan Blaschka, Ferdinand Prindl, 
Ignatz Nősek, Kari Stadler, Michael Karikás, Josef Mathé, 
Friedrich Glück, Konrad Förster, Ludwig Vincze, Josef 
Koch, Friedrich Wrabetz, Alois Bittner, Lorenz Morbitzer, 
Georg Reitter Ausschussmitglieder, Kari Ács jun. Rechts- 
anwalt und Ottó Teasdale Secretár.
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Ihr Fernbleiben liessen entschuldigen: Josef Illits, A. 
V. Maloschik, Josef Barabás, Heinrich Fritz, Rudolf Mehrin- 
<rer, Franz Krist, Johann Steinbeisz, Franz Kommer unt! 
Franz Varsányi Ausschussmitglieder.

Prásident begrűsst die anwesenden Mitg'ieder und er
klárt die Sitzung für eröffnet. Gleichzeitig ersucht er zűr 
Authentication des heutigen l’rotokolles die Ilerren Ludwig 
Vincze und Konrad Förster.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér ani 12-ten Mai 
1893 abgehaltenen Ausschusssitzung-

Das Protokoll wurde mit Abánderung des Punkt 7 in Form 
ciner Endclausel, zűr Kenntniss genommen, resp. authenticirt.

2. Verlesen wurde das Gesuch des Georg Weiss um 
Unterstützung

Dér Ansschuss votirt dem Gesuchsteller 10 (1. Untcr- 
stützung.

3. Verlesen wurde das Gesuch dér Frau Josef Somogyi 
um Unterstützung. Prásident berichtet hieb'i, dass er mit 
llinblick auf die dringende Nothlage der l’ctentin, derselben 
in Anhoffnung nachtráglicher Gcnehmigung des Ausschusses, 
10 11. als Unterstützung anweisen liess.

Der Ausschusi nimmt den Bericht des Prasidenten gut- 
heissend zűr Kenntniss und votirt der Gesuchstellerin, ausser 
der schon erhaltenen Summe nocli 10 11. als Unterstützung.

4. Verlesen wurde das Gesuch der h'rau Antónia 
Albrecht um Unterstützung.

Der Ausschuss votirt der Gesuchstellerin 10 11. Untcr- 
stutzung.

5. Verlesen wurde das Gesuch des Kari Aichenauer, in 
welchem er mit Hinclick auf seine dringende Nothlage um 
eine Unterstützung ansucht.

Der Ausschuss votirt dem Genannten 15 11. aus dem 
1 lispositions P'onde.

0. Vorgelegt wnrde das Offert des IlerrnS. E. Székely 
in Betreff Errichtung eincr mit der Genossenschaft in Ver- 
bindung stehenden chemischen Station.

Der Ausschuss verschiebt die meritorische Verhandlung 
dieser Angelegenheit — mit llinblick auf die bevorstehenden 
Sommer-Ferien — auf die folgende Sitzung.

7. In Betreff der Theilnahme an der Millenniums-Aus- 
stellung ist Prásident der Ansicht, da^s gegenwártig vor 
allém anderen die Sammlung der Unterschriften fúr den 
GarantieFond eifrig betrieben werden müsste, um genannteu 
Fond auf eine ansehnliche Summe zu erhöhen. Indem aber 
die ídee und Gestalt des AusstellungsObjectes zum grossen 
Theile von der Eage und Ausdehnung des zu dicsem Zwecke 
verfügbaren Grundstückes abhángig ist, wáre es angezeigt, 
hinsichtlich der Beschaffung des nöthigen Grundstückes die 
geeigneten Schritte schon jetzt einzuleiten.

Der Ausschuss schliesst sich der Meinung d<s Prási- 
denten an und entsendet zűr Einleitung der diesbezüglich 
nöthigen Schritte ein Comité, bestehend aus dem Prasidenten 
Horni Johann Gundel und den Herrn Friedrich Glück und 
Kari Stadler.

8 In Betreff der zu errichtenden Eisfabnk, trágt Herr 
h'redrich Glück den Bericht des in dieser i angelegenheit 
exmittirten Commités vor : Die in der erwáhnte Angelegen 
licit gepflogenen Berathungen konnten hinsichtl eh der Er 
zeugungs Methode zu keinem Beschlusse füliren.

Für die Einrichtung der Fabrik sind mehrere Olferte 
cingelangt, welche verschiedenen Erzeugungs-Methoden ver- 
treten. lm Laufe der gepflogenen Berathungen konnte das 
entsendete Commité die Überzeugung gewinnen, dass zűr 
zűr Errichtung des Unternehmens ein bedeutendes Capital 
nothwendig ist. Wenn wir im Standé sein werden, circa 
150.000 fi. im Kreise unserer Fachgenossen aufzubringen, so 
ist das Unternehmen als gesichert zu betrachten, wenn nicht, 
so wurde — mdem wir auch ausserha’b unseres Paches ste- 
hende Elemente heranziehen müssten, die ihr Interessé aus- 
schliesslich i<i der je grössercn Verzinsung ihres eingezahlten 
Capitales suchen würden — die Gefahr nahe liegen, dass 
die geplante Einführung ihres eigentlichen Characters ei«t- 
kleidet, zu einem Speculations Unternehmen gemacht würde.

Bei der Wahl der Erzeuguns-Methode ist im Übrigen 
besonders auf die Leistungsfáhigkeit der mit der Ausführung, 
resp. Einrichtung zu betrauenden Fabrik, Gewicht zu légén.

Für den zűr Errichtung der Fabrik nöthigen Grund- 
complex ist auch ein Offert eingelangt. Indem jedoch in 
Betreff der vorhin erwáhnten Fragen nocli keine Vereinbarung 
erzielt wurde, so konnte auch erwáhntes Offert nicht in 
Betracht gezogen werden.

Herr Kari Stadler ist der Meinung, dass in erster 
Reihe zu wissen nötliig wáre, wie viele der Fachgenossen 
sich an dem Unternehmen betheiligen möchtcn, und wie 
gross der líisbedarf der Betreffenden im YVinter und Sommer 
ist, um dass auf Grund dieser Daten hinsichtlich der zűr 
Verfügung stehenden materiellen Mittel, der Ausdehnung der 
zu errichtenden P'abrik und des zu erzeugenden Eisquantums 
aproximative Berechnung möglich scien.

Zu diesem Zwecke wáre es angezeigf, dass im »Érte
sítőé diesbezüglich eine eingehende Verstándigung veröffent- 
liclit werde, und dem Blatté Frage-Bogén beigegeben wer
den, welche durch die Mitglieder ausgefúllt und der Kanzlei 
eingesendet, die nöthigen IJaten liefern würden.

Der Ausschuss nimmt den Bericht. des Herrn Friedrich 
Glück zűr Kenntniss und beschliesst die Ausführung der von 
Herrn Kari Stadler angeregten Verfügungen.

9. Verlesen wurde die Zuschrift des ^Országos 
magyar iskola-egyesület , in welcher derselbe der Empfang 
der von der Generalversammlung votirten Spende von 100
II. anzcigt und fiir dieselbe seinen Dank ausspricht.

Wird zűr Kenntniss genommen.
10 Ilerr Josef Mátlic ruft die Aufmerksamkeit des 

Ausschusses auf das durch den budapester Kellner-Véréin 
zu errichtende Stellenvermittlungs-Bureau wach und stellt die 
Frage, ob es nicht wünschenswcrth wáre, wenn der Aus- 
schuss seinem Interessé fúr die Saclie dadureh Ausdruck ver- 
leilien möclite, dass er bei der Schaffung dieser Institution 
durch Vertrauensmánner mitwirken würde.

Der Ausschuss spricht seine Meinung dahin aus, dass 
er sich in die Errichtung des fraglichen Dienstvermitt- 
lungs Bureau’s als interné Angelegenheit des Kellner-Vereines 
nicht einmengen, und eben deshalb auch in dieser Angele
genheit ungerufen keine Vertrauensmánnern entsenden kann.

In dem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 
Prásident die Sitzung fiir gcschlossen.

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

Secrotitr. Priisos.

Von d e r königl ungni*. F inanzdirection der I-Iaupt- 
und Residenzstadt erhielten wir eine Zuschrift, wonacli der 
unter Zahl 76,373/92 erbrachte Beschluss der Finanzdirec
tion, dem zu Folge die Zahl der auf dem Territórium der 
Haupt- und Residenzstadt verausfolgbaren Schankbewilli- 
gungen mit 2505 festgesetz wurde, vöm Finanzminister 
bestátigt wurde.

Die Abánderung resp. die neuerliche Feststellung der 
Anzalil der Schankbewilligungen wird, wenn die Nothwen- 
digkeit derselben hervortritt, auf Iniciative der Interessentcn, 
oder einer der im Endpunkt des § 8 des G.-A. XXXV. 
1888 bestimmten Behörden, im Sinne der fúr die festsetzung 
der Zahl der Schankbewilligungen bestehenden Bestimmungen, 
durch d e dórt aufgezáhlten Behörden erfolgen.

Vöm »Eötvös-Fond Lnndes-Lelirer-Verein* kam
uns folgende Zuschrift zu:

Sehr geehrtc Genossenschaft 1
lm Nanien des »Eötvös-Fond Landes-Lehrer-Vereines« 

wenden wir sich an die sehr geehrte Genossenschaft, indem 
wir unterthánigst bitien, dass die an den budapester Univer- 
sitáten und anderen Hochschulen mit vorziiglichcn Erfolg 
studirenden Söline armer Ptovinz-Lehrer, bei den cinzelnen 
Mitgliedern der sehr geehrten Genossenschaft mentgeltlich 
Mittag- oder Abendessen bekommen mögen.
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Wir brauchcn es nicht weitlaufig zu motiviren und 
bewcisen, tlass dér grösste Theil dér ungarischen Volks- 
lehrcr auch lieute noch inimer nicht so besoldet ist, wic.es 
denselben fúr dérén bedeutungsvolle Arbeit billiger \\ eise 
zukommen sollte; die meisten dér Provinz-Lehrer sind auch 
heute nicht in dér Lage ihre Kinder in dér Haupt- und 
Residenzstadt studiren zu lassen. Auch dér Híotvös-Pond 
Wohlthatigkeits-Verein* ist nicht in dér Lage, cinen jeden 
dér in grosser Zahl sich bittlich an den Véréin Wendenden 
zu unterstiitzen.

Unter den Hotel- und Gasthaus-Besitzern dér Ilaupt- 
nnd Residenzstadt waren auch bishcr schon mehrere, welche 
uns anlasslich dér Abhaltung unserer l ’lcnar Versainmlungen, 
bei dér Bequnrtirung dér hierher gekommencn Provinz-Lehrer 
hilíreich beistanden; es waren einzclne, welche den Kindern 
dér Lehrer je ,ein Mittagcssen zu vcrabreichen die Giite 
liatten. Einen grossen Dicnst crwiesen dieselben hiemit den 
Lehrern, welche ihnen hiefür dankbar sind. Jedoch vielleicht 
cinen noch grösseren 1 )ienst crwiesen und erwciscn dicse 
Wohltháter dér ungarischen Nation, weil aus den cinen oder 
den andcren dér solchcr Art Untcrstützten ein sehr niitz- 
lichcr Bürerer dér ungarischen Heimath, ciné Zicrde dér 
Menschheit werden kaim.

Wir bitten auch nicht, dass die hauptstadtischen Herren 
I Iotelicrs und Gastwirthe ausschliesslich nur die Kinder dér 
Lehrer durch Verabreichung je eines Mittag- oder Abend- 
essens unterstiitzen mögen; grosse Freude würdc es uns 
berciten, wcnn sie dicse ihre Grossniuth wem inimer gégén 
iiber ausiiben würdcn, welche durch uns die Wohlthat, resp. 
Untcrstützung ansuchen.

Auch vor dein Auslande wiirde dicse, dér Dankbarkeit 
tiad Achtung eines jeden Menschen würdige I hindimig von

•t.
guter Wirkung sem ; weil es Zeugniss gébén wiirde davon, 
dass Ungarn mit seinen gcsellschaftlichen Verhiiltnissen auch 
au? dem^Gebiete dér Wohlthiitigkcit liinter den gebildeten 
Staaten und Landern nicht zurucksteht.

Hinsichtlich dér l'eststellung dér Modnlitaten und dér 
Ausubung dér Untcrstützung gehen wir mit grösster Bereit- 
willigkeit an die Hand, indem wir mit den Bevolhniichtigtcn 
dér ’sehr geehrtcn Genossenschaft voreinbaren wiirden, wcr 
von den Herren und wem dieselben geneigt waren Vci- 
köstigung zu gébén mid unter welchen Modalitatcn,

Wiederholt bitten wir, die sehr geehrte Genossenschaft 
möge unsere vertrauensvolle Bitté erhören und ihre luilfreiche 
Reclitc zűr Unterstützung vorziiglich studirender Kinder von 
l’rovinz-Lehrer und anderer armer Fanniién darreichen, indem 
sie denselben die Möglichkeit bietet sicli zu nützlichen 
Burgern des Vaterlandes heranzubilden.

In dér lloffnung, dass unserer unterthanigen Bitté 
Katim gegeben wird, zeichnen wir

Budapest, ani 19. Jutii 1893.
lm Namen des »Eötvös-Fond Landes Lehrer-Vereines<. dér 

sehr geehrtcn Genossenschaft unterthanige
Alexander Péterfy, 

Prilses.
Unser Ausschuss wird diese Zuschrift in dér niichsten 

Sitzung verhandeln. jedoch auch bis daliin schon enipftehlt 
das Prasidiuni unserer Genossenschaft die Bitté des Lelirer- 
Vereines aufs wiirmste dér Aufmerksamkeit dér Genossen- 
schafts-Mitglieder und ersucht zugleich jene h'achgenossen, 
welche in dér nienschenfreundlichen und patriotischen Er- 
füllung dér erwiilmten Bitté niitzuwirken béréit sind, diese 
ihre Absicht in dér Genossenschafts-Kanzlei (wenn auch nur 
mittels Correspodenz-Karte) anztimelden.flic2 a c± i

Kősziklából fakadó kristálytiszta

V é g h le s i  „ V e r a “ - f o r r á s .
Hazánk igen kedveli szénszavdiís savanyuvize. Hathatós szer 
az emésztési zavaroknál. Ilonái vegyiive kellemes savanykás 

izíí iiditő és liszla italt képez.
a b o r t  n e m  f e s t i .

a miért a nagyérdemű közönség fröcscs gyanánt nagyon kedveli, 
s e végből a vendéglős urak igen felkarolták.

Legújabb orvosi bizonylatok a ,. VERA“-FORRÁS-ról:
A véghlesi V E R A  forrás vizét úgy a vezetésem 

alatt alléi m. kir. egyetemi belgvógj ászati kórodán, vala
mint a magán-gyakorlatban, évek során át és folyvást 
növekedő kiterjedésben sikerrel használom a lég ző 
szerv ek , gyom or , ivarszervek  és hólyagnak  
heveny és idült huriitos m egbetegedésénél, sápkór  
és v é r sz e g é n y sé g  eseteiben, úgyszintén Brightkórns 
sz ív b e teg ek  és d iab etiku s betegeknél.

Ezen vizitek teljes tisztasága, kitűnő kezelése, 
szerencsés vegyi alkata és sziklatillajból való eredése 
teszik, hogy ez teljesen fertözetm eiites, egészséges 
italt képez, amely kiválóan ajánlható ott, hol a d ió iéra , 
tiplius és más az ivóvíz által terjedő fertőzoti beteg
ségek uralkodnak.

B u d a p e s t e n ,  1893. márczius hó I én.
Dr. K o r á n y i F r ig y e s ,

a főrendiház tagja. kir. tanácsos, egyel, tanár, 
az (Írsz. közegészségügyi tanács elnöki1, slb.

A véghlesi Vera-forrás vizét, ugy a nyilvános gyermek
gyógyintézetemben. mint a magán-gyakorlalomiiaii : az emésztési 
es légzési szervek, nemkülönben a vizelési bántalmak. úgyszintén 
az angolkór és vérszegénységben szenvedő’ gyermekeknél évek óta 
sikerrel használom. Általában a gyermekek e vizel szívesen iszszák. 
s minthogy az. anyagcseréi élénkíti, s igy a szervezetet erősíti, azt 
nemcsak beteg, de egészséges gyermekeknek és a mennyiben, mint 
tisztán forrásvíz a trachyt-szikíából nyeretik; tiszta ivóvíz hiányában 
vagy járvány alall rendes használatra különösen ajánlom

liudapeslen. 1893. márczius hó 2ö-én
Dr. K övér Kálmán. gvermek-uvógvász.

Die einem Steinfelsen entspringende kristallreine
V é g h ü e s e r  „ V e r a (<- Q u e l le
isi dér belieblesle und an Koblensaure reicbsle Siiuerling. Wirksam 
bei Verdauung's-Störungen. Mit Wein vermiscbl. isi sie ein 
erl’risclieiidcs. reines Sauerwasscr,

f a r b t  d e n  W e in  n i c h t ,
aus welcbem Grmide es von dem p. t. Publikum als Sprilzer gern 
geliunken wird und die Herren Gaslwirtbe dasselbe aligemoin ein- 
geíiihrt babén.

Neueste árztliche Zeuguisse fiir die „Vera-“-Quelle:
Has Wasser dér Véghlescr Vera-Quelle wende icb sowolil an 

dér unter nieiner Leiliuig stehenden königl. ung. I nivcrsitiils-Klinik 
l'ür innerlicbe Krankheiteii. als auch iu dér Prlval-Praxis .bilire 
bindiircb und in konliiinirlicb wacbsender Aiisdebnuiig. mii Erl’olg 
bei Kraiikbeilen dér Atlinnmgsorgane, acutea und ehronischen 
catarrhalisch°n Erkr. nkungen des Magens de Secularorg ne und 
Blase, iu Pálién von Bleichsucht und Bluiarmuth, wie auch bei 
Brieght-, Herz- und diabelitischen Kraukeu au.

Die vallstandige Reinheit, ausgezeichi.eL M.inipulation, vurllieil- 
cbemlsche Zusammensetzung und das Entspringen dieses Wassers 
aus dem Felsengrunde. macht es zum ganzlich infektionslosen. ge- 
sunden Getránke, welcbes insbesondere dórt zu empl’oblen ist. \vo 
C.iolera, Typlius und andere durch das Trlnkwasser sich ausbreitende 
Infektionskrankhelten herrschec.

li u ( l a p o s t ,  am I. Mitrz 1893
Dr. Friedrioh Korányi,

Milglied des Magnaliuibausi'S, königl. Katii.Universiliits-Prol'essdr 
und Direktor dér Klinik. Práses des Landes Sanitálsratbes.

Seit labre verordne icb das Wasser dér Véghle:er Vera-Quelle 
sowobl in meiner öllénllieben Kiiiderbeilanstalt als auch in meiner 
Privat-Praxis nicht nur bei den. an Krankheiteii dm- Verdauungs 
und Athmungs-Organe, sondern auch an Harnbeschwerden, lérner 
an dér Englischen Krankhelt (Rachitis) und Blularmuth leidenden 
Kindern mit lírl'olg. lm allgenii’inmi Ilinkén die Kinder dieses 
Wasser gerne. mid da dasselbe den Stoffwechsel beíördert. und so 
den Organismus kráftigt. so cmpfelile icb es insbesondere nicht 
nur den kranken, sondern auch den gesunden Kindern In Erman- 
gelung eines Trlnkwassers oder wlihrend einer Epideniie zum ge- 
wölinlichen Gebratiche schon deslialb, weil dasselbe als reines 
Quelwasser aus eineni Trachytfelsen gewonnen wird.

Budapest, ani 25. Maiz 1893.
Dr. K olom an K övér, Kinderaz.l.

Erliáltlich in allén Apothekcn, SpezcrcihaiKlIungen und Gastháusern. 
Ilaupliiiederlage : VII,, E lisabethring  56.
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Kizárólagos szállítók íSf'MTÍ3

MATTON! ÉsWILLE. BUDAPEST . 3 ®

Borivóknak, kik  a bort savanvuvizutnei öze 
ré tik  vegyíteni, mindenek e’ö tt »

ajánlható. E víz közömbösíti a bor savát és az italnak 
telette kellemetes, ingerlő m ellékizt ád, annélkül, hogy 
azt feketére festené.

1 Niichst dér Königsgasse mid dér int Iliin bcíindlichcn Markt- 
ballcn. Akaziengasse 56 sitid

*•
{

J schöne Gasthaus- und Cafíehauslocale {
mit grossen Spiegclschciben aticlt thcilbar l'iir Gescháftslokale,

|  tageshelie Souterainlokale {
4  für Kegclbalm, Kiiclie cet. aucli Werkstátten.
4 eleg’ante Gassenwohnung mit í- Zimmer. Ilad cet. Gas,
4 Telegraf, Tapeten per BJ 1. A u g u s t  b i l i ig  z u  v e r m i e t h e n .  J
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II

LOWENSTEIN M. (MIHÁLYI
c z é g tu la jd 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 .)

I a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
3  m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservckben, csokoládé 
SS franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom k o n y h ák  részér 
O  finom főző b o rt: M adera, M arsalla, Sherryt.
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Kizárólagos fő rak tára  az „Anglo Continenthal Thee-Associatiori“-nak
gj legjobb fekete teákban, va lódi Jam aika  rum ok.
fa • • • • • • • •  kívánatra árjegyzék bérmentve. •••••@•0

&
&

P E Z S G Ő A # * CH A M PA GN ER

LOUIS FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .
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K it ü n t e t é s e k :
P a r is  1889. EZÜST-ÉKEM 

N izza 1890. AKANY-ÉKEM 
L issab o n  1890. Hors Concours és 

NAGY DIPLOM
T em esvár, NAGY AKANY-ÉKEM.

A u s z e ic h n u n g e n :
Paris 1889. SII.B. MEDAILLE 

Nizza 1890. GOLI). MEDAILLE 
Lissabon 1890. Ilors Concours inul 

GKOSSES DIPLOM
Temesvár GKOSSE G0LD.-MEDA1LLE.
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Főképviselők: — General- V ertretung:

B U D A  és B L O C H
B U D A P E S T ,  A k a d é m i a  u t c z a  16.

szám.Az „Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája r .-t., Budapest G ranátos-utcza I.
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