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Választmányunk évi jelentése.
Tisztelt közgyűlés!

A legutóbb lefolyt évben, melyről ezúttal közgyűlési 
napirendünk értelmében számolunk be, több rendbeli, társu
latunk éleiébe vágó kérdés volt megoldandó, melyek tevé
kenységünket nem csekély mérvben vették igénybe: mert 
minden esetben kedvező eredményt igyekeztünk — fáradtsá
got s időt nem kiméivé — elérni.

Küzdelem volt, küzdelem lesz jeligénk a jövőben is, 
mert egyedül csak ez vezethet cl bennünket azon ígéret 
földére, melyet elérni és odajutni hő vágyunk. Ehhez azon
ban összes szaktársaink önzetlen, kitartó és akadályt nem 
ismerő támogatására van szükségünk, mert szétforgácsolt erő, 
egyenetlenkedés és közönbösség, az egyesek verejtékos mun
káját is meghiúsítják s mindig csak óhajjal, kívánalommal 
fogunk szemben állani, ámde soha tényleges eredinénynyel.

A legszebb eszmék is, általános támogatás, odaadó 
munkásság nélkül csakis hiú vágyak maradnak s eredmé
nyük pedig a csüggedés és a tört remény.

Ugyanezért nem mulaszthatjuk el a legmelegebben szak
társaink figyelmébe ajánlani az általános érdeklődést, a foly
tonos éberségei, szakmánkat érdeklő ügyek meleg felkarolá
sát, közös érdekeinknek kitartás, egyetértés és az összetartás 
általi diadalra juttatását. Ezek azon eszközök, melyek a si
keres és eredménydus munkásságnak létalapját és alapfelté
teleit képezik.

Ily tényezők mellett bátran szánhatunk síkra és küzd 
hetünk meg azon áramlatokkal, melyek velünk szemben mind 
unlalan mutatkoznak és próbára teszik erőinket; e téren kel 
megmutatni, hogy nemcsak nem hiányzik az erő. de meg 
van a bátorság is szembeszállani azokkal, hogy eszméinket 
megvalósítsuk és diadalra juttassuk.

A felsorolt tényezők megerősödése, megizmosodása 
nekünk (gyutlal fokozott buzdításul szolgálna arra, hogy a 
belénk helyezeti bizalom hatványozott viszonzásául úgy az 
egyes szaklársaink. valamint az ipartársulat érdekeinek meg
óvása. illetőleg ápolása tekintetében minél áldásosabb ered
mények elérésére törekedjünk.

Tömörüljünk tehát, lényünk egy test és egy lélek, mert 
csak igv számit hatunk arra. hogy kitűzött czéljaink a meg
valósuláshoz közelebb jussanak.

Az olykor-olykor fel-felvillanó lelkesülés és tömörülés 
mindig megszüli a kellő hálást s ennek köszönhetjük azon 
eredményeket, melyeket ez idő szerint felmutathatunk s me
lyek tekintetében szolgáljanak felvilágosításul és bizonyítékul 
az alább részletesen felsorolandó adatok.

Ugyanis a választmány a községi fogyasztási adók és 
egyéb illetékekre vonatkozólag a székes főváros közgyűlése 
által megái lapított díjjegyzékben, jelesül pedig a sör, ásvány- 
és szikviz, úgy a zsírra nézve kontemplált adóemelés ellen, 
úgy a beliigy- mint a pénzügyminiszternél küldöttség utján 
járt el és kérvényt nyújtott ál. Joggal véljük feltételezhetni, 
hogy ezen eljárásunk nem volt befolyás nélkül a miniszter



') A budapesti Szállodások. Venéglősök és Korcsmárosok Ipartársulftlának Édesítője. 2. szám.

ama elhatározására, mely szerint a székes főváros közgyű
lésének ide vonatkozó határozatától, jóváhagyását megta
gadta.

A községi választásokban is tevékeny részt vettünk, ép 
ezen incidens mutatta meg, hogy mire képes a tömörülés, a 
vállveteti munka és bátor szembeszállós az előítélettel szem
ben ugyanis küzdelembe vitt zászlónkat, abból diadal
masan hoztuk vissza s e téren kitűzött czéljainkat elértük. 
A választási urna igazolta azt, a mennyiben abból 12 szak
társunk került ki. részint, mint a székes főváros bizottságá
nak, résziül mint a kerületi választmány tagja s igy remé
nyünk vau egyes szakmánkat érdeklő ügyben határozottab
ban felléphetni s bizonyos ellenünk irányuló áramlatokat 
ellensúlyozni.

A 10 kros sörös korsók tárgyában is sürgősen intéz
kedtünk s e tekintetben sikeresen jártunk el. mert az e te
kintetben a miniszterhez benyújtott felterjesztésünkre a pénz
ügyigazgatóság utján leérkezett határozat értelmében ezen 
korsók használata megengedtetett, a mennyiben azok 03-ra 
vannak hitelesítve.

Jelentjük továbbá azt is, hogy az 1894. év folyamán, a 
pinczéregyletlel együttesen megtartott tánczvigalom kedvező 
anyagi sikerrel járt, a mennyiben a tiszta jövedelem 1973 
frl 3 ki t Lett ki. mely összeg a társulat és a pinczér-egylet 
pénztára között egyenlő arányban osztatott meg s igy ipar- 
társulatunkra 986 irt 51 kr. jutott, mely jutalék az utólag 
felmerült 18 Irt 58 krnyi költség levonása után 967 frt 93 
krnyi összegben az e tárgyban hozott egyhangú választmányi ha
tározathoz képest a pinczér szak irányú tanoncziskola alapja javára 
fordittatni rendeltetett. Minthogy a budapesti pinczéregylet is, 
a reáeső jövedelmi részből 197 forint 20 krt adományozott, 
ennélfogva a fennemlitetl alap javára, a báljövedelemből ösz- 
szesen 1165 frt 13 kr jutott.

Ezen kedvező eredményen felbuzdulva, a választmány 
elhatározta, mikép 1895. évben ismét rendez tánczvigalmat 
a társulat nevében a pinczéregylettel együttesen, melynek 
anyagi eredményéről jövő évi jelen lésünkben számolan- 
dunk be.

A budapesti vendéglőstanonczok szakirányú tanoncz- 
iskolájának kérdése legutóbbi jelentésünk óta tetemesen előre 
haladt, mert azóta a szervezeti szabályzat és tanterv is, 
nemcsak elkészült, hanem az a székes főváros lek. tanácsa 
utján az illetékes minisztériumhoz jóváhagyás végett felter- 
jesztetelt. a honnan az némi módosításokkal ellátva, azok 
pótlására, és a tervezet ismételi felterjesztésére utasittattunk; 
a pótlások eszközlése után a tervezet általunk már is bemu
lattatott, s igy teljes joggal remélhetjük, hogy szakirányú 
tanoncziskolánk az 1895. évi iskolai év kezdetével élelbelépni 
lóg, s igy annak üdvös hatását rövid idő múlva teljes mérv
ben érezni fogjuk.

Ezúttal tudomására hozzuk a t. közgyűlésnek azt is, 
hogy a tanoncziskola évi költségei — tanhelyiség, fűtés és 
világítás nélkül — 1800 frtot tesznek ki, a mely költségek 
viseléséhez a székes főváros tek. tanácsa évi 5 .0 frtnyi se
gélyt, valamint ingyen tanhelyiséget, szabad fűtéssel és vilá
gítással szavazott meg, ipartársulatunk pedig évi 1000 frttal 
járulna. E két összeg egybevetéséből kitűnik, hogy évi 300 frt 
fedezetlenül marad. E szempontból még annak idején folya
modtunk a kereskedelmi miniszter úrhoz évi 300 frt segély- 
engedélyezése iránt, magát a kérvényt küldöttség nyújtotta 
át és ez alkalommel a miniszter ur a küldöttségnek kijelentette, 
hogy bár ezen ügy nem az ő, hanem a vallás- és közokta
tásügyi minisztériumhoz tartozik, a neki átnyújtott kérvényt 
pártoló vélemény kíséretében teendi át az illetékes szak- 
miniszterhez.

Minthogy azonban ezen kérvényünk később, — utalás
sal az ily czimen a kormány állal már eddig engedélyezett 
segélyek tetemes összegére — elutasító elintézést nyert, jó
nak láttuk, hogy közvetellcnül a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz újból folyamodjunk, és ez. alkalommal kül
döttség járjon el

A küldöttség eme tisztében eljárt, és a szakminiszter 
ur a küldöttségei szívélyesen fogadta, a küldöttséggel beha

tóan értekezett, és ez alkalommal ígérte is a támogatást, 
azonban a kérelem érdemleges elintézésekor azon határozat 
hozatott, hogy a segély nem teljesíthető, miután az ez 
irányú alapok teljesen kimeritvék.

' E tárgynál nem mulaszthatjuk el kiemelni azt, hogy 
ipartársulatunk elnöke Gundel János a lefolyt évben házas
ságának 25-ik évfordulóját ünnepelvén, ez alkalommal a 
létesítendő tanoncziskola javára 1000 frtos alapítványt tett, 
oly hozzáadással, hogy ezen tőke kamatai évenkint a tanoncz
iskola két jó maga viseletű, jeles előmenetelő bizonyitványnyal 
bíró tanítványának jutalmazására lesznek fordítandók. A vá
lasztmány ezen nemes adományért még annak idején az el
nöknek hálás köszönetét fejezte ki a társulat nevében.

Ugyancsak a tanoncziskola alapjára Bajkay Mihály ur 
szaktársunk üzlete felhagyása alkalmából 50 frtot adomá
nyozott, a köszönet adományozónak jegyzőkönyvileg fejez
tetett ki.

Mint már a múlt 1893. évi jelentésünkben kiemeltük, 
hogy a betegsegélyző pénztár azon felfogása és határozata 
ellen, mikép a szállodákban és vendéglőkben cselédkönyvvel 
alkalmazottak szintén kötelesek tagjai lenni a pénztárnak, 
jogorvoslattal éltünk, minek következtében az 1. fokú ipar
hatóság beadványunk értelmében határozott, mely határozat 
a székes főváros tanácsa által másodfokban, úgy legutóbb 
az illetékes miniszter által harmadfokban helybenhagyatott. 
s igy ez tigy reánk nézve kedvezően dőlt el.

.Jelentésünk folyamán már most áttérünk az 1896. év
ben megtartandó milleniumi kiállítás ügyére és e tekintetben 
a következőket jelenthetjük.

A választmány e tárgyban minden lehetőt elkövetett, 
hogy ipartársulatunk a kiállításon méltóan képviselve legyen. 
Az ez iránybani mozgalom a legszélesebb alapokra fektetve 
megindittatott. A kiállítási igazgatóságnál a szükséges lépések 
a hely megválasztása és a terület nagysága szempontjából 
idejekorán megtétettek. Irányelvül kimondatott egyúttal az 
is, hogy az 1885-iki kiállításunk színvonalát a milleniumi 
kiállításnak meg kell haladnia, hogy igy társulatunkhoz méltó 
k iá Ili tás t ren dezhessü n k.

A kiállítási költségek figyelemmel az 1885. évi kiállí
tásra körülbelül 25—30,000 frttal előirányoztattak. Ezen elő
zetes megállapítások után, hozzáláttunk a biztosítéki alap 
gyűjtéséhez és pedig aláírási ivek utján, a mely gyűjtés azon
ban minden törekvésünk, buzgóságunk és fáradozásunk da
czára kellő eredményt nem mutathat fel. E közben már a 
kiállítási építkezési tervek és költségvetések is elkészültek, 
sőt megbiráltattak, és ezekre nézve a döntés is megtörtént, 
Azonban sajnálattal kellett látnunk, hogy a helybeli gyűjté
sűnknek 15,970 írtra rugó eredménye egyáltalában nem áll 
arányban azon kiadásokkal, melyek mulhatlanul szükségesek 
arra. hogy ipartársulatunkhoz méltó kiállítást rendezhessünk.

Ily körülmények között megkíséreltük azt, hogy nyilvá
nos felhívás utján széles e hazában lakó szak társaink figyel
mét hívjuk a milleniumi kiállításra azon hozzáadással, hogy 
aláírási ivek utján ők is járuljanak a felállítandó mű léte
sítéséhez.

Felhívásunk kiáltó szó maradt a pusztában, mert egyes 
egyedül a komáromi ipartársulat járult 50 frttal, úgy egyes 
szabadkai vendéglősök 8 frttal járultak aláírás utján a biz
tosítéki alaphoz, inig a többieknél, felhívásunk minden ered
mény nélkül maradt.

Hogy fővárosi szaktársaink áldozatkészsége, nem nyi
latkozhatott meg oly mértékben, a mint az tagtársainknak 
mindenkor bebizonyult hazafias érzésétől elvárható volt, az 
kétségkívül azokban a súlyos sorscsapásokban leli magyará
zatát, a melyek iparunkat, az utóbbi években érték. Vidéki 
szaktársainknak c s a k n e m  k i v é t e l n é l k ü l i  közönye 
azonban, meg a lentérintett körülmény figyelembe vétele 
mellett is, nagyon sajnálatos jelenség.

Ezek voltak azon indító okok, melyek a választmányt 
arra késztették, hogy a milleniumi kiállítás tárgyában e köz
gyűlést megelőzőleg végérvényesen döntsön.

A választmány az idő előrehaladottságára, valamint arra 
való tekintettel, hogy minden további fáradozása sikertelen
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marad, egyhangúlag hozott, határozatlal eldöntötte azt, mikép 
— bár legnagyobb sajnálatára — az 1896. évi milleniumi 
kiállításon önálló kiállítással részt nem vesz.

Még rátérünk a lefolyt év egyik emlékezetes ügyére és 
ez Kosulh Lajos nagy hazánkfia temetése. A temetésen ipar- 
társulatunk saját zászlója alatt testületileg vett részt, igy 
rótta le a kegyelet adóját, egyúttal a ravatalra egy díszes 
koszorút helyezett.

Kapcsolatosan ezzel jelentjük azt is, hogy a «Kossuth* 
szoborra rendezett gyűjtésben tevékeny részt vettünk, úgy, hogy 
a  szak társaink körében eszközölt gyűjtések eredmény eképen 
825 Irt 50 krt. fizettünk be a gvüjtöivek egyidejüleges bemu
tatása mellett az illetékes helyen.

A most előterjesztettekben körvonaloztuk általános
ságban kifejtett munkásságunkat és az eredményeket s igy 
áttérünk ipartársulatunk beléletére és működésére, és c 
tekintetbeni .jelentésünket a következőkben terjesztjük elő.

A társulási szellem fokozatos fejlődésének tulajdonítandó, 
hogy ezúttal kedvezőbb eredményt mutathatunk fel hosszabb 
idő után, ugyanis társulatunk tagjainak száma szépen emel
kedett s igy ipartársulatunk 1895. évi január hó 31-én 718 
tagot számlált, kik közül 17 szállodás, 32 vendéglős és 669 
korcsmáros volt.

Ezen számadatokra figyelemmel, társulatunk vagyona 
kimutatott 3113 Irt 63 kr. kiadási összeg levonása után 
1541 Irt 29 krral gyarapodott, és igy ipartársulatunk összva
gyona a bemutatott és kezeink között levő évi mérleg tanú
sítása szerint, az ingók leli ári értékével 39.699 frt 83 krra 
rúg. Ezenkívül a társulat vagyonát képezi még egy húsz 
frankos majlandi sorsjegy.

A mérleg szerint kitüntetett jövedelmen kivid, az alap
tőkének gyarapítására szolgálnak még a künnlevő hátralékos 
tagsági dijak és esetleges beiratási dijak.

A mint már fentebb jeleztük, a lefolyt évben teljesített 
kiadások — beleértve a rendes kiadásokat, segélyezéseket 
és adakozásokat, — mely utóbbiakról részletes kimutatáso
kat alább közöljük összesen 3113 frt 63 krt. lettek ki.

A segélyek és adományok tekintetében kimutatásunk 
a következő, u. m.:

S e g é ly e k :
Albrecht Antónia . . . . . .  10 frt — ki
Albrecht F. Károly . . . . .  60 « -- «
Benda Venczel . . . . .  10
Bruttovszki Jakabné . . . .  10 4 --
Érti Jánosné . . . . . . .  10 « -- *
Follunder Jánosné . . . . .  10 « — *
Föls Ferenczné . . . .  22 * --
Hatton Antal . . . . . . . 24 ■i — «
Kispert János . . . . . . .  10 A ——
Koschatzkv Jánosné . . . .  10 « — «
Lafferl József . . . . . . .  20 « --
Mayer Ferencz . . . . . .  60 «
Müller Miklósáé . . . . . .  10 « «
Nakovics Mátyás . . . . . .  24 « —
Pablaszek István . . . . . . 33 ■X
Reiner Bernát . . . . . . . 10 « «
Schmidt Antalné . . . . . .  5 G. ~ —
Schőner Betti . . . . « 50
Somogyi Józsefné . . . . .  5 « — «
Sperlak János . . . . . .  3 V • —
Szakmáry Istvánné . . . 10 «
Talhammer Károlv . . . . .  10 «
Válfy Ferenczpé . . . . . . 10 «

A d o m á n y o k :
A budapesti pinezér egyletnek 50 frt. — kr.
A szatmári pinezér egyletnek 10 frt — kr. 60 frt — kr.

Mindössze 439 frt 50 kr.
A társulat belélete tekintetéből bejelentjük, hogy a 

lefolyt év folyamán, a választmány kebelében változás állott 
be, a mennyiben Eibel károly buzgó tagtársunk jobb létre 
szenderült, az igy megüresedett állásra sorshúzás utján 
Wohlfart Vilmos póttag ur hivatott be.

Eibel Károly elhunyt választmányi tag temetésén társu
latunk zászlója alatt testületileg vonult ki s ez alkalommal 
koszorút helyezeti a ravatalra.

llasonlókép részt vett társulatunk Erohner János nagy 
nevű szaktársunk temetésén, és a ravatalra a rendelkezési 
alapból koszorút helyezett.

Az eddig felsoroltakban a t. közgyűlésnek leplezetlen 
képét nyújtottuk kifejteit tevékenységünknek és munkásságunk
nak, feltártuk egyúttal társulatunk anyagi helyzetét, és igy 
vagyoni állapotát, miért is felkérjük a L. közgyűlést, hogy 
úgy működésűnk, mint a pénztár kezelése tárgyában a ren
delkezésre álló adatok alapján, az elnökség, a választmány, 
valamint a pénztárnok és számvizsgálók részére az alapsza
bályok értelmében a felment vényt megadni méltóztassék.

Egyúttal felkérjük <>. t. közgyűlést az ezennel bemuta
tott, jövő esztendei költségelőirányzat elfogadása és .jóváha
gyására: a. költségelőirányzat bevételi rovatában 4500 Irtot 
tüntet fel. melylvel szemben a kiadások 3360 Irtot lesznek 
ki, minek folytán a társulat vagyona újabban 1200 littal fog 
gyarapodni.

Most pedig át'ériink a mai napirend lényeges pontjára, 
a tisztikar választására.

Tisztel Közgyűlés!
Alapszabályaink értelmében az összes tisztviselői kar 

működésének ideje a mai napon lel ellett, minek folytán, úgy 
az elnökség, mint a választmány, nemkülönben a számvizs
gálók tiszteletbeli állásaikról lemondanak s igy önök hivatva 
vannak, ma. u.j tisztviselői kart választani.

Ezen alkalomból kedves kötelességünknek ismerjük 
mindnyájunk nevében köszönetünket kifejezni azon őszinte 
és osztatlan bizalomért, a melylvel önök működésünk egész 
tartama alatt változatlanul viseltettek: ezen megtiszteltetéssel 
szemben, viszont kötelességünknek ismertük állandóan fel
adatunkat híven és pontosan teljesíteni, ipartársulalnnk tagjai 
javát előmozdítani, hogy igy a belénk helyezeti bizalomra 
méltónak igazoltuk legyen magunkat.

Nem mulaszthatjuk el kijelenteni azt is, mikép elisme
réssel adózunk azon hatalmas és önzetlen támogatásért, 
melyben működésünk egész ideje alatt részesültünk, csakis 
ezen támogatás melleit sikerült, a kivívott eredményeket 
elérhetni, miért is e tekintetben fogadják szives köszöne
tünket.

A midőn évi jelentésünket ezennel berekeszlenénk. 
kérjük azt jóváhagyólag tudomásul venni, és a napirenden 
levő tárgyak megvitatásába és eldöntésébe bocsátkozni.

Budapest. 1895. év márczius havában.
J  rálasztmánii.

K Ö L T S É G E L Ő IR Á N Y Z A T .
1895. évre.

/ /  e  v é t e !
Tagdíj stb. után .............................................  3000 frt — kr.
Kamatok ................  ................................. 1500 » — »

(tsszesen . 4-500 frt — kr.
K  i  n, ü  ti s

Házbér, fűtés, világítás és apróbb kiadások . 486 frt — kr.
Fizetések és ju ta lm a k ..................................... 1100
ífj. Ács Károly társ. ügyész tiszteletdija . . 200
Irodaszerek, nyomtatványok stb........................ 140
Posta költségek .........................................  50
A társulati »Eri esi tő« subvencziója . . . .  200
Fuvar k ö l ts é g e k .............................................  10
Segélyek és adom ányok.................................  600 »
Temetkez. kiad...................................................  90 * — »
Előre nem látóit k iadások ................................. 100

3300 frt — kr.
Fölösleg.............................................................   1200 » — »

Összesen . 1-500 frt — kr.



a budapesti szállodások,

B E V É T E L

vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1894*. évi vagyonáról.

KIADÁS
Irt kr. frt kr.

30808 154
500 —

1495 j92

454 48
1200 1—

200 —
1

132 13
40 78

200 —
37 88

439 50

I

171 90

1

1
78 50
25 — 3040 17

234 20
1

42078 83

A takarékpénztárban elhelyezett 
tőke 1894. február 1-én........

Kamat az elhelyezett tőke után 
F. é. tagdijak után befolyt . . . .
Hátralékos tagdijak.....................
Beiratási dijak után befolyt . . .  
Pénztárkészlet 1894. év február

hó 1-én.......................................

frt kr. frt kr.

37208 541

1495 92,
2931 —

13 —
215 — 3159

215
1

37

1893. évi tőke-állag a f. évben 
kivételezett 400 frt levonásával

Az év folyamán elhelyezett tőke
Yőkésitett kam at...........................
Házbér, fűtés, világítás és egyéb

házi kiadások.............................
Fizetések és jutalmak...................
Ifj. Ács Károly társ. ügyész tiszt.

d i ja ..............................................
Irodaszerek, nyomtatv. könyvek

stb.................................................
Posta-költségek.............................
Az »Érlesitő« subvencziója........
Fuvarköltségek...............................
Segélyek és adományok...............
Kossuth Lajos elhalálozása alkalm. 

felmer, kiadások:
K oszorú.............................  40.—
Gyászjelvények................... 20.—
Egyéb költségek................. 11.90
Adomány a  Kossulh-szoborra • 100.— 
Temelk. kiadások (20 temetés után 
A múlt közgy. alkalm. felmer, kiad. 
Pénztárkészlet 1895. január hó 31.

42078 83

Vagyon-kimutatás.
A budapesti főv. egyesült takarékpénztárban 171981/1. könyvecske szerint.............
A pesti hazai I-ső takarékpénztár-egyesületnél 37464/11. » » .............
A budapesti főv. egvesült takarékpénztárban 11859/111. » » .............
A » » » » 11800/1V. » » .............
A pesti hazai I-ső takarékpénztár-egyesületnél 97197/V. » » .............
A » » » » 58025/c/VI. » » .............
A » » » » 79956/c/VlI. » » .............
A » » » » 86648/d. » » ............

frt kr. frt kr.

7567
12309
7103
5070
1130
3462
2016

144

05
87
85
03
71
70
07
18 38804

234
661

40
20
17

Pénztári készlet 1895. január hó 31-én ...........................................................................
A leltár értéke 10% leírása u tá n .....................................................................................

Összeg. . . . 39099 83

Ezenkívül egy mailandi sorsjegy 20 frank értékben. Sorozat: 6788. szám 34.

Budapest, 1895. január hó 31.-én.

Gundel János s. k. Wirth Ferencz s. k.
elnök. alelnök.

Hermann Ferencz, Teasdale Ottó, Lippert Lajos, Reutter Nándor, ifj. Kammer Ernő helyett: Egerváry Géza
pénztárnok. titkár. számvizsgálók.
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A számvizsgáló bizottság jelentése.
T iszte lt kö zg yű lé s!

■\ tisztelt közgyűlés által reánk ruházott kötelessé
günknek eleget teendő I'. évi márczius hó 12 és 13-án az 
ipartársulat helyiségében, a társulat bevételeiről és kiadásairól 
vezetett könyveket beható vizsgálat alá vettük s azokat 
rendben, valamint az évi zárszámadás tételeit a pénztárkönyv 
tételeivel megegyezőnek találtuk. Nemkülönben meggyőződést 
szereztünk, a társulati pénztár beható rovanesolása által arról 
is, hogy a társulati vagyon, illetőleg pénzkezelés teljesen 
kifogástalan.

Ipartársulatunk 1894. évi vagyon állagára vonatkozólag 
a következő eredményt állapítottuk meg:

Tőke 1893. évről . . . .  37208.54
Leltár >> » . . . .  731.03
Készpénz 189;,’. évről . . 215.37
Vagyon 1893. év végén . . 38158.54

fíevé te l 1894. évben:
Tagdíjak slb. után . . . .  3159.—
K am atok...................  1195.92

Összesen 1651.92
K iadás  1894. é v b e n ........... 3040.17

10% leltárérték leírás . . . 73.40
Összesen 3113.63

Fölösleg 1894. évben 1541.29 
mi állal az ipartársulat vagyona 1891. év végével 39099 Irt 
83 krra emelkedett.

Kzek alapján azon kérelemmel járulunk a tisztelt köz
gyűlés elé. méltózlassék a társulat elnökségének és választ
mányának az alapszabályszerti felmentvényt megadni.

Budapest. 1895. márczius hó 13-án.

tten lle -t*  \ i u n l o v ,  s. k. L i p p c v t  L h j o s s s. k.
K g e r v á r y  t í é z n ,  s. k.

KIMUTATÁS
a vendéglős-tanoncz szakiskola javára  kezeli tőke 1894. évi állagáról.

2130 03

907 93

197 20
50

I 18 75

Tőke 1893. évről a 799.",;', c lakarék-pénzlári könyv 
szeriü l ................................................................................

Az 1894. február 21-én tarto tt bál jövedelm éből 
az i p a r l á r s u l a l l ó l .....................................................

Az 1894. február 21-én tarto tt bál jövedelm éből 
a budapesti pinczér egyletlől .............................

R ajkay  Mihály u r a d o m á n y a ...................................
1894. évi k a m a t o k ...........................................................

i<l. Kanuner Ernő alapítvány
Tőke 93470 c takarék-pénztári könyv szerint . .
K am atok előző é v e k r ő l ...............................................

1894. é v e k r ő l ...............................................

Gnndel János alapítvány
Tőke 2803 sz. lakarék-pénzlári könyv szerint . .
Kam atok 1894. é v r ő l ...................................  ..................

5029 40

500
21 85
21 00

1000 
22 58

Budapest, 1894. deezem ber 31-én.

(ítindel János 
elnök.

líarmnnn Forencz Wirth Ferencz Toasdale Ottó
pénztáros. alclnük. titkár

Á tv izsgá lván , helyesnek  ta lá ltu k . A k im u ta to tt 5029 t’r t  
40 krnyi töke ti 79955c. és 93470 c, ille tő leg  2803. sz. takarék - 
pénztári könyvecskék sz e r in t a „P es ti hazai I. takarék -pénz tá r 
egyesületénél" illető leg  a „Belvárosi tak arék -pénz tá rnál“ gyü- 
m ölcsözöleg el van helyezve.

B udapest, 1895. m árczius hó 13-án.

ifj. Ktoinmer Ernő lu d y e t t :
Egerváry (ióza Renttor Nándor Lippott Lajos

s z á in v i í  « K á l ó k .

EINLADUNG
zn dér ain 28. Mtirz 1895. Nachmitlags 3 Ubr im Speisesaale dér hauptstádt. Redonte abzuhaltenden

i r vj. Vx
A Á I? 71)r r j í v r j v á

elér Genossenschaft dér Budapesler lloleliers, Gasl- und Scliankwirlhe.

T a g ’ e s o r d n u n g ’:
1. .lahresbericht.
2. Bericht dér Revisoren.
3. .lahres-Bilanz.
L EiTheilung des Absolulorium...
5. Genehmigung des .lahres-BudgeK
0. Evenluelle Antriige dér Milglieder. (§. 8.)
7. Malii dér Funktioniire: (I. I’riises; 1 Vice-Priises; I Kassier; 

Ausschuss- und 12 Ersalz-Ausschuss-Mitglieder.
3 Rechnungsrevisoren; 30 Ordentlicln

l)er Generalversammlung dér Genossenschaft
lung de» Leichenvereinea.

Iblgt fortsctzungsweise die XII. ordeutliche Generalvernamm
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Jahresbericht des Ausschusses.
Geehrte Generalversammlung !

lm verflossenen Jahre, tiber welches wir im Sínné des 
1. Punktes dér Tagesordnung unserer Generalversammlung 
Rochenschaft ablegen, waren mehrere, unsere Genossen
schaft. nahe berührende Fragen sn lösen, welche unsere 
Wirksamkeit in niclit geringem Masse m Anspruch nabmen, 
da wir in jeder dieser Angelegenheiten — niclit Műbe. 
nocli Zeit scheuend — ein günstiges Resultat zu erreicben 
bestrebt waren.

K a m p f war unser Eosungswort in dér Vergangenbeit 
und K a in p f wird es auch in dér Zukunft sein, denn nur 
dieser kann uns in das gelobte Land fiihren, welches zu 
erreicben unser beisser Wunscb ist. Hiezu aber bedürfen 
wir dér solbstlosen, ausdauernden und vor keinem Hinder- 
nisse zurückscheuenden Unterstützung aller unserer Fach
genossen, denn die Zersplitterung dér Kriifte, Ilader und 
Gleicbgüítigkeit vereiteln auch die mühsame Arbeit dér Ein- 
zelnen, wodurch wir immer nur Wünscbe vor uns habén 
werden, jedocb nie faktiscbe Resultate. Aucb die schönsten 
Ideen Ideiben ohne allgemeine Unterstützung und hinge- 
bungsvolle Arbeit, nur eitles Streben und babén dann nur 
Mut.h- und HoíTnungslosigkeit zűr Eolge.

Wir können daher niclit versaumen das allgemeine In
teressé, die ununterbrocliene Aufmerksamkeit, die warme 
Unterstützung dér unser Fach berübrenden Angelegenheiten, 
die Mitwirkung durcli Ausdauer, EinPacht und Testes Zu- 
sammenhallen zum Zwecke des Sieges unserer gemeinsamen 
Interessen, unseren Fachgenossen eindringlichst ans Herz zu 
légén. Das sind jene Mittel, welche die Existenzbasis und 
die Grundbedingungen einer erfolgreiclien und wirksamen 
Tbiitigkeit sind.

Mit solchen Faktorén können wir mutliig ins Féld 
zielien und jene Strömungen bekümpfen, welche wider uns 
gar huniig zu Tagé treten und unsere Kralt auf die Probe 
stellen; auf diesem Felde ínüssen wir zeigen, dass es uns 
niclit nur an Kraft nicht mangelt, sondern dass wir auch 
den Mutb besitzen, Allém und Jedem enlgegen zu treten, 
um unsere Ideen zu verwirkliclien und zum Siege zu vér
belien.

Die Festigung, die Erslarkung dér aufgezahlten Fak
torén würde uns nur noch im erböbten Masse dazu anspor- 
nen, dass wir als Erwiederung des in uns geselzten Ver- 
trauens, binsicbtlich dér Wahrung respective Förderung* dér 
Interessen sowobl unserer Mitglieder, als aucb unserer Ge
nossenschaft, je grössere Resultate zu erreicben bestrebt 
seien.

Schaaren wir sicli daher eng aneinander, sein wir ein 
Körper und eine Seele, denn nur so ist es möglich, dass 
unsere ausgesteckten Ziele dér Verwirklichung niilier ge- 
langen.

Die bie und da auflodernde Begeisterung, hat. ja aucb 
bislier immer die Wirkung nicht verfeblt und dieser Tliat- 
saclic können wir jene Resultate verdanken, welche wir 
gegenwartig aufweisen können und binsicbtlich welcher die 
nachstebenden Daten als Aufklarung und Beweise dienen 
mögen:

Gégén den, durch die Generalversammlung dér llaupl- 
und Residenzstadt, in Betreff dér Gommunal-Verzehrungs- 
Steuern und anderweitigen Taxen festgestellten Tarif, nament- 
lidi gégén die contemplirte Erhöbung dér Verzebrungssteuern 
für Bier, Mincral- und Sodawasser, so aucb Schweinefett. 
hat unser Ausscbuss Stellung genommen und sowobl dem 
Minister des Innern, als aucb dem Finanzminister ein dies- 
bezügliehes Memorandum deputativ tiberreicbt. Wir glauben 
annebmen zu dürfen, dass unser Vorgehen auf die Ent- 
sehliessung des Ministers, nacb welcher derselbe den dies- 
beztiglichen Bescbluss dér Gommune nicht genebmigte, niclit 
ohne Einfluss war.

Aucb an den Gommunal-Wablen nabmen wir regen 
Antheil und bal auch dieser Act. unseres Wirkensbewiesen, 
welche nambafte Resultate durcli enges Aneinanderscbaaren,

vereiute Arbeit. und mutbiges Enlgegen treten dem Vor- 
urtbeile, sowie auflaucbenden Uindernissen gegentiber er- 
reichbar sind.

Unsere Faline habén wir namlicb siegreicb aus diesem 
Kainpfe davongetragen und unsere aul diesem felde aus
gesteckten Ziele erreicht.

Die Wahlurne bestatigte dies, da aus derselben 12 un
serer Fachgenossen als Mitglieder tbeils dér bauptstadtiscben 
Generalversammlung, tbeils dér Bezirks-Ausschüsse siegreicb 
hervorgingen. wodurch wir Hollnung babén, in einzelnen, 
unser Fach berübrenden Angelegenheiten bestimmlcr auf- 
Ireteii zu können und gewiss, wider uns gerichlete Strö
mungen erlolgreicb bekümpfen zu können.

Audi in Angelegenbeit dér sogenannten 10 kr. Bier- 
krügel babén wir cinen Erfolg aufzuweisen, indem im Sinne 
des, auf unser diesbeziigliches an den Minister gerichtetes 
Memorandum, im Wege dér Finanzdirection herabgelanglen 
minisl.eriellen Bescblusses, dér Gebraucb dieser Krügel er- 
laubt wurde, insoferne namlicb dieselben auf 0.03 Liter ge- 
eicht sind.

Wir berichten ferner, dass dér im Vereine mit dem 
Budapester Kellner-Véréin im Laufe des Jahres 1894 abge- 
hallene Ball ein günstiges, materielles Resultat erzielte, indem 
das Reinerlragniss 1973 11. 3 kr. betrug, welcher Betrag 
zwischen dem Kellner-Verein und unserer Genossenschaft zu 
gleicben Theilen vertbeilt wurde und somit auf unsere Ge
nossenschaft 980 11. 5 kr. entíiel, welcher Betrag, nacb Ab- 
zug dér nacbtraglich erwachsenen Spesen von 18 11. 08 kr.. 
somit alsó 967 íl. 93 kr., im Sinne des einstimmig erbracb- 
ten Bescblusses unseres Ausschusses, dem Fonde dér zu cr- 
richtendcn Facbscbule beigescblossen wurde.

Indem auch dér Kellner-Verein von seinem Reinerlrag- 
niss-Antbeile 197 íl. 20 kr. zu diesem Zwecke opferte, so 
wurden dem obgenannten Fonde, von dem Ball-Reinertrag- 
niss insgesammt 1105 11. 13 kr. zugeführl.

Ermulhigt durcli dies günstige Resultat, bal. dér Aus
scbuss beschlossen im Laufe des Jahres 1895, vereint mit 
dem Kellner-Vereine, wieder einen Ball zu arrangiren, tiber 
(lessen Resultat wir in unseren nacbstjahrigen Bericht Re- 
cbenschaft légén werden.

Die Angelegenbeit dér Kellner-Fachschule, ist seit un- 
serein letzten Bericht wesentlicb vorgeschritten. indem seit- 
her das Organisations-Stalut und dér Lehrplan nicht nur 
i'ertiggestellt., sondern im Wege des bauptstadtiscben Magi- 
strates dem competenten Ministerium behufs Genehmigung 
vorgelegt wurde, von wo bereits die genannten Vorschlage 
mit einigen Modificalionen, mit dér Weisung an uns zurück- 
langten, dieselben nacb erfolgter Abanderung abermals vor- 
zulegen.

Dieser Weisung wurde unsererseits sofort entsprocben 
und babén wir daher die berechtigte Hoffnung, dass die 
Facbscbule zu Beginn des Schuljahres 1895 ins Leben ge- 
rufen wird und die beilvolle Wirkung derselben nunmebr in 
knrzer Zeit sclion fühlbar werden wird.

Wir bringen bei dieser Gelegenbeit dér geebrten Ge- 
neralversammlung aucb zűr Kenntniss, dass die Jabreskosten 
dér Facbscbule — ausscbliesslic.b dér Kosten für Schullocal. 
Ileitzung und Beleuchtung — circa 1800 11. betragen, zu 
welchen Kosten die Gommune dér Hauptstadt 500 fi. als 
jiibrlichen Beilrag. so wie die unentgeltliche Ueberlassung 
eines Schullocales sammt freier Heitzung und Beleuchtung. 
votirt hat. und zu welchen die Genossenschaft einen jiihr- 
liclien Betrag von 1000 11. beisteuern würde.

Es bleiben somit nocli 300 11. als unbedeckte Kosten.
Wir babén daher noch seinerzeit. eine Petition um Be- 

willigung eines jiibrlichen Untersttitzungs-Beitrages an den 
llerrn Jlandelsminister geleitet, respective deputativ tiber
reicbt und hat dér Herr Minister unserer Deputation erklart, 
dass, obzwar die Angelegenbeit, nicht sein Ressorl belriíft, 
sí ndern zum Gultus- und Unterrichtsminislerium geliört, er 
dennocb die ilun überreichte Petition befürworlend dem com
petenten Ressortminister tibersenden wird.

Indem nun aber dieses unser Gesucb — untéi* llinweis
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auf die namhafte Summe, dér durch die Begierung bisher 
schon zu ahnlichen Zwecken bewilligten Unterstiitzungen — 
abweislich beschieden wurde, habén wir uns bewogen gefühlt, 
uns nochmals und unmittelbar an den Herrn Cultus- und 
Unterrichtsminisler zu wenden.

Dér Heii' Minister empfing unsere Deputation auf das 
Freundlichste, erkundigte síeli eingehend über den Stand 
unserer Angelegenheit und versprach dieselbe thunlichst zu 
unlerstützen, die Petition wurde jedoch spiiter, mit dér be- 
reits oben angeführten Motivirung ebenfalls abweislich er- 
ledigt.

Nicht unerwahnt kőimen wir es hier lassen, dass dér 
Prasident unserer Genossenschaft, Herr Johann Gundel, an- 
lasslich dér im verílossenen Jahre stattgehabten Feier seines 
25-jahrigen Hochzeitsjubileums zu Gunslen dér Fachschule 
eine Stiftung von 1000 fi. gründete, mit dér Bestimmung, 
dass die Zinsen des Gapitals jahrlich zűr Pramiirung zweier 
vorzüglicher Schüler dér zu errichtenden Fachschule zu ver- 
wenden sein werden. Dér Ausschuss verlieh seinem Danke, 
ftir diese liochherzige Spende, im Namen dér Genossenschaft. 
protokollarischen Ausdruck.

Wie wir schon in unserem Berichte über das Jahr 
1893 hervorgehoben habén, traten wir jener Auíl'assung dér 
Arbeiler-Krankencassa, wonach die in Hotels und Restau
rants mit Dienstboten-Büchern versehenen Ángcstellten, bei 
dér Krankenkasse ebenfalls obligat anzumelden sind. ent- 
schieden entgegen, und hat síeli die Gewerbebehörde 1. Instanz 
für die Richtigkeit unseres Standpunktes, wonach namlich 
solche Angestellte, bei dér Krankenkassa nicht obligat anzu
melden sind, ausgesprochen.

Dieser Beschluss 1. Instanz wurde sowohl durch den 
hauptstadtischen Magistrat in II., als auch kürzlich durch den 
competenten Minister in ÍII. Instanz bestatigt, und erfuhr 
somit die Angelegenheit eine für uns günstige Erledigung.

Wir übergehen nun auf die Angelegenheit dér Bethei- 
ligung an dér Millennium-Ausslellung und könncn diesbezüg- 
lich folgendes berichtcn:

Dér Ausschuss bot in dieser Angelegenheit alles auf, 
um die würdige Belheiligung dér Genossenschaft an dér 
Ausstellung zu ermöglichen. Die diesbezügliche Bewegung 
wurde in weilestem Rahmcn eingeleilet, und die nöthigen 
Schritte bezüglich des Platzes und dér Ausdehnung des 
Grundcomplexes bei dér Ausstellungs-Direction veranlasst. 
Es wurde hiebei als Grundprincip ausgesprochen, dass die 
Millinneums-Ausstellung, jene vöm Jahre 1885, ihrem Niveau 
nach überragen muss, um das dieselbe unseres Gewerbes 
wiirdig sei.

Die Rostén wurden, mit Rücksicht auf die Ausstellung 
vöm Jahre 1885, mit circa 25.000—30.000 Gulden veran- 
schlagt. Nach Festsetzung dieser Principien, gingen wir an 
die Gründung eines Garantie-Fondes im Wege von Sammel- 
bögen, konnten jedoch diesbeziiglich, trotz allén Eifers, und 
aller Álühe, welclie wir daran setzten, kein enlsprechendes 
Rcsultat erreichen. Unter dessen waren auch schon die 
Ausstellungs-Bauplane und Kostenübcrschlage angefertigt, ja 
sogar schon überprüft und hinsichtlich derselben Entschei- 
dung getroffen. Jedoch mussten wir mit Bedauern walir- 
nehmen, dass das 15.970 íl. betragende Resultat unserer 
Sammlung aus dem Kreise unserer hiesigen Collégén in 
keinem Verhiiltnisse zu dér Summe jener Rostén stcht, 
welclie unbedingt nothwendig sind, um eine, unserer Ge
nossenschaft würdige Ausstellung zu errichlen.

Unter solchen Umslanden unternahmen wir noch den 
Versuch, die Aufmerksamkeit unserer Fachgenossen in allén 
Gegenden des Landes, auf die Milleninms-Ausstellung zu 
lenken, indem wir dieselben AufTorderten, zum Zwecke des 
geplanten Werkes, im Wege dér beigegebenen Sammelbögen, 
ihr Möglichstes beizusteuern.

Dieser unser Aufruf verhallte aber leider wie dér Ruf 
in die Wtiste, denn nur alléin die Genossenschaft in Komá
rom und einzelne Gastwirthe in Szabadka, bekundeten 
Interessé und Opferwilligkeit für die Sache, indem erstere

50 íl., die letzteren 8 íl. zeiclmelen, wahrend bei allén 
übrigen unser Afruf erfoglos blieb.

Dass die Opferwilligkeit unserer Collégén in dér Haupt- 
stadt sich nicht in dem Masse ofi'enbaren konnte, als es 
von dem immerdar bekundeten patriotischem Gefühle unse
rer Mitglieder zu erwarten war, mag wohl in den schweren 
Schicksalsschlágen, welclie unser Gewerbe in den letzlen 
Jahren betroífen, seine Erklarung finden. Die f á s t  a u s -  
n a h m s lo s e  Gleichgültigkeit dér Provinz jedoch, ist selbst 
bei Berücksichtigung des oberwahnten Umstandes, eine tief 
bedauerliche Erscheinung.

Die obenerwiihnten Thatsachen waren die Motive, in 
Folge dérén unser Ausschuss, in Angelegenheit dér Mille- 
niums-Austellung noch vor dér Generalversammlung end- 
gültig entschied.

Dér Ausschuss beschloss nahmlich einstimmig, jedoch 
mit aufrichtigen Bedauern, dass die Genossenschaft mit 
Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit, sowie mit Rücksicht 
auf die Aussichtslosigkeit alhr weiteren Bemühungen, die 
Idee dér Errichtung einer selbstslandigen Ausstellung fal
len lásst.

Noch eines denkwürdigen Ereignisses des verílossenen 
Jahres müssen wir Erwahnung thun und dies ist das Able- 
ben des grossen Patrioten, Ludwig Kossuth. An dem Lei- 
chenbegiingnisse nahm unsere Genossenschaft corporativ 
unter dér Genossenschaftsfahne tlieil und legte dér Aus
schuss als Ausdruck seiner Pietat, im Namen dér Genossen
schaft cinen Kranz auf die Bahre des grossen Mannes 
nieder.

Hiebei berichtcn wir noch, das wir an dér Sammlung 
zu Gunslen des «Kossuth-Denkmals» werkthátigen Antheil 
nahmen, so das wir als Resultat dér, im Kreise unserer 
Mitglieder eingeleitelen Sammlung, mit Hinzurechnung dér 
durch den Ausschuss im Namen dér Genossenschaft aus 
dér Genossenschafts-Rasse votirten 100 íl., insgesammt 
825 íl. 50 kr, bei gleichzeitiger Rückreichung dér be- 
trefi'enden Sammelbögen, an competenter Stelle einliefern 
konnten.

Im Obigen habén wir unsere Thatigkeit und dérén 
Resultate in Allgemeinen Umrissen dargethan und über
gehen nun auf die inneren Angelegenheiten unserer Genos
senschaft und berichten hierüber folgendes:

Dér zunahmenden Entwicklung des Chorgeistes muss 
es zugeschrieben werden, dass wir nach liingerer Zeit wie- 
der ein giinstigeres Resultat aufweisen können.

Die Zahl dér Mitglieder unserer Genossenschaft hat 
sich crfreulich vermehrt und zahlte unsere Genossenschaft 
mit 31-ten Jánner 1895 718 Mitglieder, wovon 17 Hoteliers, 
32 Gastwirthe und 669 Schankwirlhe waren.

Mit Rücksicht auf die oben ausgewiesenen Daten, hat 
sich das Vermögen unserer Genossenschaft, nach Abzug dér 
mit 3113 11, 63 kr bezifTerten Auslagen, mit 1541 11. 29 kr 
vermehrt und belrágt somit das GesamrUtvermögen dér 
G nossenschaft, lant dér vorgeleglen und in Iliren Handen 
befindlichen Bilanz inch Inventar, 39,699 11. 83 kr und 
ausserdem ein Mailiinder Loos im Werthe von 20 frc.

Ausser den in dér Bilanz ausgewiesenen Einnahmen 
dienen zűr Vermehrung des Stammkapitals auch die bisher 
rückstandigen Quartalgeljühren.

Wie schon obenerwáhnt, betragen die Auslagen des 
verílossenen Jahres 3113 íl. 63 kr, in welcher Summe so
wohl die ordentlichen Auslagen, als auch die verabreichten 
Unterstülzungen und Spenden inbegrifTen sind.

Den Ausweis über die im verílossenen Jahre ertheilten 
Unterstülzungen und Spenden íinden unsere geehrten Mit
glieder im ungarischen Texte unseres Berichles.

In Betreff dér inneren Angelegenheiten unserer Ge
nossenschaft müssen wir noch erwiihnen, dass auch unser 
Ausschuss eine Ánderung erfahren, indem auf die, durch 
das Ableben des Herrn Kari Eibel leer gewordene Stelle 
im Ausschusse, durch Auslosung, Herr Wilhelm Wohlfarth 
einberufen wurde.
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Aii dér Beerdigung tles dahingeschiedenen Aussehuss- 
mitgliedes, llerrn Kari Eeibel, belheiligte sich die Genossen
schaft corporativ unter dér Genossenschaftsíahne und legle 
auf die Bahre des verblieheneii einen Kranz nieder.

Ebenso betlieiligten wir uns auch an doni Eeichen- 
begangnisse unseres rühmlichst bekannten Paci igen ossen. 
llerrn Johann Frohner und légién aul dessen Bahre, aul 
Koslen unseres Disposition-Fondes, einen Kranz nieder.

lm Obigen habén wir eine getreue Schilderung unseres 
Wirkens, ein Ireues Bild des Genossenschafts-Vermögens. dér 
Cassa-Gebahrung und dér Verwaltung gegeben und ersuehen 
daher die geehrte Generalversammlung, sowohl hinsiehtlich 
unserer Wirksamkeit, als auch hinsiehtlich dér Cassa- 
gebahrung uns. den Prasidium, so wie auch den Cassier 
und den Revisoren das statulenmiissige Absolulorium zu 
ertheilen.

Zugleich billen wir das hiemit unlerbreitele niichst- 
jahrige Budgel gulzuheissen, resp. anzunelunen.

Das Budgel zeigl in dér Bubrik dér Einnalnnen 
4500 II., in dér Bubrik dér Ausgaben 3300 íl., womit sich 
eine neuerliche Zunalune des Genossenschafts-Vermögens 
von 1200 II. ergibt.

Indem wir unseren vorliegenden Bericht gulheissend 
zűr Kenntniss zu nehmen billen, übergehen wir aul den 
wichtigsten Gegensland unserer heutigen Tagesordnung.

Geehrte Generalversammlung!
lm Sinne dér Slaluten ist das Mandat sümmllicher 

Funclioniire mit dem heutigen Tagé abgelauíen und légén 
somil das Prasidium, dér Ausschuss, sowie auch die Revi
soren ihre Ehrenstellen nieder. Sie sind daher berufen, heute 
neue Functionare zu wahlen. In Anbetracht dessen. erachten 
wir es für unsere Pflicht flinen für dass in uns gesetzte 
Vertrauen. welches Sie wahrend dér ganzen Dauer unseres 
Mandates bekundeten, aulrichtig zu danken. Wir waren be- 
strebt. Ihres auszeichnenden Vertrauens dadurch wertli zu 
sein, dass wir die Inleressen dér Gesammtheit, wie auch 
eines jeden Einzelnen unserer Genossenschaft nach Kraften 
förderien. Auch kőimen wir niehl verabsaumen, lür die uns 
zu Theil gewordene Unterslützung unseren wiirmsten Dank 
auszusprechen, nur durch diese Unterslützung war es mög- 
licli, die erzielten Besultalc zu erreichen.

Indem wir hiemit unseren Jahresberichl schliessen, 
bitien wir denselben gulheissend zűr Kenntniss zu nehmen 
und die Verhandlung dér auf dér Tagesordnung belindliehen 
Gegenstande vorzunehmen.

Budapest, im Miirz 1895.
7)er A/isseh/iss.

Bericht dér Rechnungs-Revisoren.
Geehrte G eneralversam m lung!

Entsprechend dem diesfálligen Auftrage dér geehrten
Generalversammlung, habén 1 nterfertigte am 12. und 13. Miirz
1. .1. in den Amlslokalitalen dér Genossenschafl, die über die 
Einnalnnen und Ausgaben dér Genossenschafl gcführten Biicher 
einer eingehenden Prüfung unterzogen, und sowohl diese in 
Ordnung, als auch die Posten dér Schlussrechnung mit den 
Posten des Cassabuches übereinstimmend gefunden. Ebenso 
überzeugten wir uns auch — durch eingehende Scontrirung 
dér Genossenschafts Gassa— dass die Vermögen, resp. Geld- 
gebahrung eine vollkommen ordnungsmassige isi.

Beziiglich des Vermögensslandes vöm Jahre 1894. habén 
wir folgendes Resultat festgestelit:

Capital vöm Jahre 1893 . . . .  37208.54
Inventar vöm Jahre 1893 . . . 734.63
Baargeld vöm Jahre 1893 . . . 215.37
Vermögen am Ende desJahres 1893. 38,158.54

E innahm en  an Guartalgeb. etc. von 1894 3159.—
an Zinsen von 1894 . . . . . 1495.92

Síimmé 4654.92
Ausgaben  im Jahre 1894 . . . 3040.17

10% Inventar-Abniilzung 73.46 311363 
Ueberschuss im Jahre 1894 . . . 1541.29

wodurch sich das Genossenschafts-Vermögen mit Ende des 
Jahres 1894 auf 11. ö. W. 39699 frl 83  kr. erliöht.

Auf Grund dieser Dalén bitien wir die geehrte General
versammlung dem Priisidium und Ausschus das Absolutoriiim 
im Sinne dér Statuten ertheilen zu wollen.

Budapest, am 13. Miire 1895.

R e u t t e r  N á n d o r ,  m. p. L i p p e r t  L a j o s ,  m. p. 
E y e r v á r y  G é z a ,  ni. p,

A U S  W E I S
über den Stand des zu Gunsten dér Kellner-Fachschule ver- 

walteten Capitales im Jahre 1894.

Capital vöm Jahre 1893 lant Sparkassabuch

Irt kr.

Nr. 79955/c................................................. i 2130 03
Vöm Reinertriigniss des am 2l-len Feber !

1894 abgehaltenen Bal les. von Seite dér
G enossenschaft........................................ 967 93

Vöm Reinertriigniss des am 21-ten Feber :
1894 abgehaltenen Balles, von Seite des
budapester Kellner-Vereines . . . . 197 20

Spende des llerrn Michael Raj ka v . . . 50 —'
Zinsen vöm Jahre 1894 .............................. 118 75

Ernst Kammer sen. Stiftung
Capital lant Sparkassabuch Xr. 93470/c. . 500 —
Zinsen von vorhergehenden Jaliren . . . 21 85
Zinsen vöm Jahre 1891-.............................. 21 06

Johann Gundel-Stiftung
Capital lant Sparkassabuch Xr. 2803. . . 1000 —
Zinsen vöm Jahre 1894 .............................. 22 58

..
Összesen . . 5029 40

Budapest, am 31. Dezember 1894.

Johann Gundel
Pri/fins.

F ranz Herm ann F ranz Wirtli Ottó l'easdale  
Cnssir. Vice/triisrs. Si'crotnr.

Vorstehenden Ausweis habén wir überprüfl und für 
richtig befunden. Das ausgewiesene Capital von 5029 11. 
10 kr. ist lant Sparcassabuch Nr. 79955/c und 93470/c, 
resp. 2803, in der«Pester vaterliindischen 1-tenSparcassa* 
resp. in dér «Innerstadter Sparkassa* fruchtbringend 
angelegt.

Budapest, am 13-ten Miirz 1895.

Für E rn st K a m m e r ju n .:
Géza Egervárv, Férd. Reutter. Ludw ig  L ipper

Rrvisoren
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B U D G E T
fi'lV  <lllH  . T i t l l l ’

K ln n a ln iic n
Alitglieds-Taxen eh'. . . . 
Zinsen .................................

3000.
1500.

>iiiiiine . . II. 4500.
. I u s l i iy o n

.Mielhe, Heitzung, Beleuchlung und Diverse . . .
Gehiilter und Renumeralionen..................................
Honovar des Bechlsanwaltes Herrn Kari Aesjun.
Kanzleispesen, Drucksorlon ö le ..........................................
Post-Auslagen ..............................................................
Subvenlion an den »Krlesilő« dór Gonossensehafl,
Eahrspesen ..................................................................
ünterstützungen und Spenden.................................
Leichen-Spesen.........................................................
Unvorhergesehene Ausgaben.....................................

I bérsekuss . . 
Summe . .

480.
1400.
200 .
140.
50.

200.
40.

600.
90.

100.

Borivóknak,^; bort savanvu virzAMai «se 
vegyíteni, mindenek e.'fltt e

tján ható, B via ktaBmbduti a bor savát éa az italnak 
telette keltam«te^ ing«ri£ m ellékizt ád, .anélkü l, hogy  
azt feketére feetoné.

3300.
1200.

.♦*♦******♦************♦***********♦**»

II. 4500. * * l f t W * l * t * l * W * * * 1 K W

Bérbe adandók
l-ső májustól fogva, vagy előbb, népligeti ven
déglő helyiségei.

(N u s d o r f i  e rd ő ),
váezi-nt 39. szám, valamint a hozzátartozó néhány 
ezer négyszögöl telek, melyek

gyári czélokra
is alkalmasak, berendezéssel együtt, vagy a nélkül, 
1800, esetleg 1600 frt évi bérletdijért. Közelebbi 
felvilágosítással szolgál a házfelügyelő, vagy a tu

lajdonos.

G eittner Jós. A.
A n d rá ssy -u t 102. sz.

*1 fi it n  > •críob  a n y a i

ffiolgári Serfo%o
részvény társaság.

-<>38o-

& Szsnt-István-sör.
Polgár-sör.

H irdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban.

ERZSt
gKittinő gyógy-és élvezeti v íz; emeli az étvágyat, elő

mozdítja az emésztést, Ildit és élénkít.
K iz á r ó la g o s  sz á llító k

?MATT0NI és WILLE, BUDAPEST.
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II

LÖWENSTEIN M. [MIHÁLY
c 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

Budapest, IV. kér., Eskü-tér (alapittatott 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
mindennemű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé 

|S  franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér 
finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos fő rak tá ra  az „Anqlo Continenthal Thee-As8Ociation“-nak
legjobb fekete teákban, va lódi Jam aika  rumok. B

• • • • • • • •  kívánatra árjegyzék bérmentve. • • • • • • • •

P E Z S G Ő CHAMPAGNER

L O U IS  F R A N C O IS  & Co
P R O M O N T O R .

II II II

K itüntetések:
P á r i a  1889. EZÜST-ÉREM 

N iz z a  1890. ARANY-ÉREM 
L is s a b o n  1890 . Hors Concours és 

NAGY DIPLOM
T e m e s v á r ,  NAGY ARANY-ÉREM.

Auszeichnungen:
P a r i s  1889. S1LU. MEDAILLE

N iz z a  1890 . GOLI). MEDAILLE 
L is s a b o n  1890 . Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T e m e s v á r  GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

II II II
Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc z a  16.

Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyom dája részv.-társaság. Budapest, IV., Vármegye-utcza 1 1 .-1 3 .
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