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D R E H E R  A N T A L .
Ritkán történik, hogy e helyen személyekkel 

foglalkozunk, mert lapunk bázisa, kerete, hivatása 
egyaránt szigorúan jelöli ki számunkra a feltétlen 
tárgyilagos, pártatlan magatartást.

Csak kiváló és csakugyan rendkívüli alkalmak, 
olyanok, a melyek elől kitérni kötelességmulasztás 
számba menne, bírnak bennünket arra, hogy ezen 
elvünktől eltérjünk s helyet engedjünk egyéni érzel
meinknek is, a melyek azonban ily esetben — ezt 
bátran állíthatjuk — iparlársaink közös érzésével 
mindig azonosak.

Ez a közös érzésünk, a tisztelet és bála érzelme, 
vezérel bennünket ma is, a mikor Dreber Antal ur 
nevét Írjuk lapunk élére, aki üzlete átvételének 
25-ik évfordulója alkalmából 10,000 frlot juttatott 
ipartársulatunkboz oly rendelkezéssel, hogy a jelzett 
összeg mint alapítvány kezeltessék s annak évi 
kamatja', önhibájukon kívül elszegényedett ipartár
sulati tagok segélyezésére forditassanak.

Nincsen e világon nemesebb, boldogitóbb érze
lem, mint az, a melyet a jótétemény fakaszt az em
beri szivekben.

Ez érzelemnek akarunk kifejezést adni azok 
nevében, a kik egykoron hivatásukra nézve hozzánk 
tartoztak, de a sors állal üldöztetvén, most sziiköl- 
ködésükben is csakoly közel, de talán még közelebb 
állanak hozzánk mint ezelőtt, meri az összetarto- 
zandóság érzületén kívül, még a könyörület, a részt
vevő gondoskodás emberbaráti kötelessége is hozzá
juk fűz bennünket

Ezeknek háláját, ezeknek köszönetét mi átérez- 
zük annak egész valójában s ennek kifejezésére 
kívülünk senki illetékesebb, hivatottabb nem lehet.

Ipartásulatunk, a legutóbbi napokban tartott 
közgyűlésén, egyhangúlag, nagy lelkesedéssel disztaggá 
választotta meg a nemeslelkü jótevőt. Magában véve 
szerény, igénytelen kiiüntelés, a dúsgazdag, hatalmas 
embernek.

Amit e kitüntetés azonban külső fényben nél

külöz, pótolja azt majd ama örömkönyek ragyogása, 
a melyeket szegényeink szemében, az enyhülés és 
hála fakaszt, amely ragyogást az Isten hatalmas 
láthatatlan keze elvezeti oda a nemeslelkü adakozó 
szivébe, hogy abban, a jó cselekedet boldogító öntu
datának maradandó derűjét keltse.

A tá r s u la t  tá rg y a lá s a i ,  h iv a ta lo s  á t i ra to k , 
v é g z é s e k , b e a d v á n y o k  s tb .

tott

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, vendég
lősük és korcsmárosok ipartársulatának 1895. január hó 18-án, 
d'lulán 4 órakor, saját helyiségében. Gundel János elnöklete 
alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: W'irth Ferencz alelnök, Ilermann Ferencz 
pénztáros, Stökl Tamás, Mehringer Rezső, Erist Ferencz, 
Noszek Ignácz, Prindl Nándor, lappért Lajos, Holt Ferencz, 
Blasehka István. Bitlner Alajos. Eoch József, Barabás József, 
Ilein Iapói, Sieinbeisz János,Förster Konrád, Kommer Ferencz, 
Gliick Frigyes, Varsányi Ferencz, lllils József, választmányi 
tagok, Teasdale Ottó társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették: Maloschik A. választmányi 
tag, ifj. Ács Károly társul, ügyész.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyilottnak nyilványil.ja, egyben a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére felkéri I'arabás József és Gliick Frigyes urakat.

1. Felolvaslatott az 1894. évi deczember hó 17-én tar- 
választmányi ülés jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
2. Elnök jelenti, hogy Schmidt Antalné, volt társulati 

ki kiskorú gyermekeivel együtt a legnagyobb Ínségben 
mint hajléktalan, családjával együtt a szükségbarakban

tengődik, az ipartársulat elnökségéhez segélyért folyamodott 
s szóló tekintettel a folyamodó Ínséges helyzetére, 5 frtot 
utalványozott, ki részére segélyképpen.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
3. Felolva3tatott Albrecht Antónia segély iránti kér-

tag, 
él s

vénye.
A
4.
A

választmány folyamodónak 10 frt segélyt szavaz meg. 
Felolvaslatott Benda Venczel segély iránti kérvénye, 
választmány a folyamodónak 10 frt segélyt szavaz

meg.
5. Felolvaslatott Bogányi Ferenczné segély iránti 

kérvénye.
A választmány folyamodó kérelmét teljesihetőnek nem 

találta.
6. Felolvaslatott a kereskedelemügyi m. kir. miniszter
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átirata a székes főváros tanácsához, a melyben a szállodák
ban és vendéglőkben alkalmazott háztartási cselédeknek, vala
mely elismert jellegű betegsegélyző pénztárnál való köteles 
biztositása tárgyában, az I-ső és Il-ik foka iparhatóság által 
hozott azon határozatot, mely szerint a jelzett minőségben 
alkalmazott cselédek, betegsegélyző pénztárnál kötelezően 
nem biztositandók, Ill-ad fokban jóváhagyja.

Tudomásul vétetik azzal, hogy az átirat az «Ertesitőben» 
közzé teendő.

7. Elnök jelenti, hogy a létesítendő szakiskola évi fenlar- 
tási költségeihez még hiányzó 300 frtnak, kormánysegély 
gyanánt leendő elnyerése végett, Gltick Frigyes szak társ 
úrral együtt, a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnái tisz
telgett, átadván egyúttal a miniszternek az ipartársulat elnök
ségének idevonatkozó Írásbeli felterjesztését is. A miniszter 
biztató Ígérettel vette át az ipartársulat kérvényét, teljesen 
méltányolván az ipartársulatnak a szakiskola létesítésére irá
nyuló törekvését.

Az ennek kapcsán, a szakiskola felállítása tárgyában 
megindult eszmecsere folyamán, a választmánynak egy tagja 
nehézségeket vél látni a lanonczügynek, a választmány által 
tervezett rendezésének végrehajthatósága tekintetében, neveze
tesen utal ama nehézségekre, a melyek a tanonczok kötelező 
szerződtetéséből, az azzal egybekötött hatósági bejelentések 
és egyébb időt rabló, terhes kötelezettségekből a szaktársakra 
háramlanak, a mi egyeseket arra indíthat majd, hogy tanon- 
czokat egyáltalában nem tartanak, hanem pinczérekkel helyet
tesítik azokat.

Glück Frigyes ur lelkes szavakban tiltakozik ezen fel
fogás ellen és sajnálatának ad kifejezést a felett, hogy a 
választmány kebelében — habár csak elszigetelve is — ily 
felfogás helyet talál. Az ipartársulat sok évi küzdelmének czélját 
látja szóló ezen felfogással megtámadva, mely czélnak mentői 
gyorsabb és mentői teljesebb kivívásához,a választmány,illetőleg 
az ipartársulat, egész erkölcsi reputácziójával van lekötve.

A választmány, a mely Glück Frigyes ur szavait élénk 
helyesléssel fogadta, a szakiskola mentői előbb való létesíté
sét szükségesnek tartva, elhatározza, hogy az ez ügyben a 
társulat által még m. évi június havában a székes főváros 
tanácsához, a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez leendő 
felterjesztés végett benyújtott tanterv, illetőleg szervezeti 
szabályzat jóváhagyása megsürgetendő.

8. Elnök jelenti, hogy az országos kiállítás czéljára 
létesítendő biztosítéki alaphoz való hozzárjárulásról szétkül
dött gyüjtőivek közül eddig csak a komáromi ipartársulatnak 
megküldött gyüjtőiv került vissza 50 frtnyi jegyzéssel, a mi 
szóló nézete szerint nem tekinthető kecsegtető jelnek. Többek 
hozzászólása után

a választmány elhatározza, miszerint a gyütőivek beszol
gáltatására kitűzve volt határidő, vagyis f. é. február hó 1-én 
bevárandó, a mikor azután, a kiállítás ügyében végleges 
határozat fog hozatni.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést 
befejezettnek nyilványitja.

K. m. f.
Teásdule Ottó, 

titkár.
Gundel, János 

elnök.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven- 
déklősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. évi február 
hó 7-én, délután 4 órakor, saját helyiségében, Gundel János 
elnöklete alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Kammer Ernő diszelnök, Kommer Fe- 
rencz, Varsányi Ferencz, Nősek Ignácz, Blaschka István, 
Koch József, Eippert Lajos, Prindl Nándor, Mehringer Rezső, 
Försler Konrád, Bein Lipót, Karikás Mihály, Barabás József, 
Wrabetz Frigyes, Morbitzer Lőrincz választmányi tagok, ifj. 
Ács Károly társulat ügyész és Teasdale Ottó társulati titkár.

Elmaradásukat kimentették: Krist Ferencz, Wohlfarth 
Vilmos, Máthé József, Reiter György, Maloschik A., Sperl 
Flóris választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjeleni tagokat, az ülést meg-

nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Prindl Nándor és Förster Konrád urakat.

1. Felolvastatott az 1895. január hó 18-án tartott vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
2. Felolvastatott Müller Vilma, Müller Miklós volt tár

sulati tag leánya segély iránti kérvénye.
A választmány a folyamodó kérelmét teljesíthetőnek 

nem találta.
3. Felolvastatolt özv. Szakmári Istvánné segély iránti 

kérvénye.
A* választmány a nevezettnek 5 forint segélyt sza

vaz meg.
4. Felolvastatott özv. Follander Jánosné segély iránti 

kérvénye.
Minthogy folyamodó az ipartársulat részéről már több 

ízben segélyeztetett, a választmány a nevezett kérelmét ez
úttal nem vehette figyelembe.

5. Felolvastatott özv. Pablaszek Istvánné segély iránti 
kérvénye.

Minthogy a folyamodónak a közel múlt napokban el
hunyt férje az ipartársulat részéről éveken át rendes havi 
segélyben részesült, a mely anyagi támogatás igen jelenté
keny összeget képvisel, a választmány a nevezett özvegy 
kérelmét teljesíthetőnek nem találta.

6. Elnök a kiállítás ügyét bocsátván tárgyalás alá, 
röviden előadja ezen ügy fejleményeit és jelenlegi állását.

Az ipartársulat az 1896. évi ezredéves országos kiállí
táson részt venni óhajtván, még 1893. november hó 29-én 
oly kérelemmel fordult a kiállítás igazgatóságához, miszerint 
az ipartársulatnak egy kiállítási pavillon felállításához 1809 
□-in. területet átengedni szíveskedjék.

Úgy az elnökség, mint a választmány buzgó igyekvés- 
sel serénykedett ezen czél megvalósithatásán, áthatva ama 
tudattól, miszerint ha2alias kötelességében áll minden esz
közzel odahatni, hogy a haza ezredéves fennállásának dicső 
ünnepén, az ország kulturális haladásának feltüntetésében, 
a szállodai és vendéglői ipar — mint a kulturállapolnak 
egyik, bár szerény, de talán nem utolsó ismérve — szintén 
képviselve legyen.

A választmány ipartársulatunknak a kiállításon való 
részvételét mindjárt kezdetben ama feltételtől függőnek is
merte fel, vájjon sikeriil-e oly összegű anyagi alapot meg
teremtenie, a mely e kiállításnak méltó alakban és keretben 
való létesítését minden irányban biztosítja.

Az e czélból a tagtársak körében megindított gyűjtés 
kezdetben a legjobb sikerrel kecsegtetett, csakhamar azon
ban fájdalmasan kellett konstatálni, hogy a tervbe vett vál
lalkozásunk a tagtársak tágabb körében a feltétlenül szük
séges anyagi támogatásban nem részesült oly mértékben, 
mint a hogy azt a tervezett kiállítás költségei megkövetel
ték volna. Az ügy iránti hazafias lelkesedés kartársaink 
egész körében meg volt ugyan, azonban iparunk viszontag
ságos helyzeténél s az iparunkra nehezedő súlyos terheltnél 
fogva, a kartársak áldozatkészsége, hazafias érzésüknek meg
felelő mérvben, fájdalom, nem nyilvánulhatott.

Tudvalevőleg azonban, czélunkról még ekkor sem mon
dottunk le s ama reményben, hogy a vidéki szaktársak bevo
násával, mozgalmunkat talán mégis sikerre vezethetjük, egy 
— Stadler Károly és Glück Frigyes szaktársak által meg
szerkesztett — lelkes és valóban buzdító felhívással fordul
tunk vidéki kartársainkhoz, a melyben azokat, kiállítási ter
vezetünk lehető részletes ismertetése mellett, közreműködésre 
szóllitoltuk fel.

Ezen kisérlelünk — eltekintve a komáromi és szabad
kai társegyletek dicséretes példájától, a melyek tehetségük 
szerint áldoztak e czélnak — éppenséggel eredménytelen 
maradt.

Ezek után elnök nyilatkozatra kéri fel a választmány 
tagjait aziránt, vájjon a fenforgó körülmények mellett léle- 
sithetőnek tartják-e az ipartársulatnak az 1896. évi millen
niumi országos kiállításon való részvételét.

Minthogy a választmány jelenlevő tagjainak egybe-
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hangzó véleménye szerint a rendelkezésre álló anyagi eszközök 
a kiállítás méltó formában való létesítéséhez elégtelenek.

a választmány kény leien volt, őszinte sajnálattal s 
hazafias óhajtása, ellenére határozatikig kimondani hogy 
agy a fővárosi, valamint a vidéki karlársak elégtelen közre
működése, illetőleg a tervezett kiállítás méltó alakban való 
létesítéséhez szükséges anyagi hozzájárulás elégtelen volta 
miatt, a kiállítás eszméjét mint a fenforgó viszonyok 
között megvalósíthatatlanl elejti. A miről a kiállítás igazga
tósága a tényállás kimerítő előterjesztése mellett értesítendő.

Minthogy azonban a taglársak között bizonyára, 
számosán lesznek, a kik boraikat kiállítani óhajtják s kívá
natos volna, hogy a budapesti vendéglősök, legalább a kiál
lítás borászati osztályában alakítandó külön «vendéglősök 
csoportjában* részt vegyenek, a választmány egyben elhatá
rozza, miszerint az összes társulati tagokhoz felhívás inté
zendő, a melyben azok, a kik boraikat a jelzett módon 
kiállítani hajlandók, felszóliItalnak, ezen szándékukat egy 
e tárgyban tartandó értekezlet sürgős egvbehivása végett. —
az elnökséggel posta fordultával közölni.

Több lárgv napirenden nem lévén, elnök az ülést be
fejezettnek nyilvánítja.

K. in. f.
Teás dalé Ottó. . Gundel János,

titkár. elnök.
P rindl Nándor. F örster Kon rád.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulatának, 1895. évi márczius 
hó 5-én, délután 4 órakor, saját helyiségében, Gundel .János 
elnöklete alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Kammer Ernő tiszt, elnök, Wirtli Ferencz 
alelnök, llermann Eerencz pénztáros, l’alkovics Ede, Prindl 
Nándor, Stöckl Tamás. Erist Ferencz. Illits József, Koch 
József. Varsányi Ferencz, Nősek Ignácz, Frilz Henrik, Malo- 
schik Antal, Sperl Flóris, Kommer Ferencz, Glück Erigyes. 
Steinbeisz János, Stadler Károlv, Wrabetz Frigyes, Förster 
Konrád választmányi tagok, ifj. Ács Károly társul, ügyész 
és Teasdale Ottó társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették: Bittner Alajos, Blaschka 
István, Csalányi Károly, W’ohlfarth Vilmos választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést ineg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére felkéri Sperl Flóris és Illits József urakat.

1. Elnök meleg szavakban emlékezik meg ama veszte
ségről, amely az ipartársulalot Holzwarth György ur halálá
val érte. Javasolja, hogy a választmány e gyászeset felett 
érzett fájdalmának jegyzőkönyvileg kifejezést adjon, az 
elhunyt özvegyéhez pedig részvétirat intéztessék.

Határozattá emeltetett.
2. Felolvastatott az 1895. évi február hó-én 7 tartott 

választmányi ülés jegyzőkönyve.
A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
3. Felolvastatotl Föls Ferenczné segély iránti kérvénye, a 

melyben eddig élvezet t havi segélyének meghosszabbítását kéri.
A választmány a folyamodónak ti hóra havi 2 forintot 

szavaz meg.
4. Felolvastatott Beiner Bernál segély iránti kérvénye.
A választmány a nevezettnek 5 frt. segélyt szavaz meg.
5. Eelolvastatott a vasúti podgyászhordók egyesületének 

átirata, a melyben az egyesület némi anyagi támogatását kéri.
A választmány e kérelmet teljesíthetőnek nem találta.
6. Felolvastatotl a Magyar iskola egyesület átirata, a 

melyben az egyesület támogatását kéri.
Minthogy a társulat alig két évvel ezelőtt is 100 Irtot 

adományozott a nevezett egyesületnek, s a társulat, által a 
közel jövőben megvalósítandó czélok. a társulat anyagi ere
jének felette takarékos igénybe vételét teszik szükségessé, a. 
választmány ezúttal, a nevezett egyesületnek nagyobb össze
get nem juttathat. Körülményeihez képest azonban mégis 
áldozni kívánván e hazafias czélnak, 25 frtot szavaz meg a 
magyar iskolaegyesület részére. A választmány kebeléből 
egyúttal az egyesületbe való belépésre jelentkeztek:

Rendes tagokul, (évi 5 frt) Kommer Ferencz. Illits 
József. Erist Ferencz.

Pártoló tagokul (évi 2 frt) S p e r l  Eloris, Förster Konrád, 
Prindl Nándor. Maloschik Antal.

Amiről az országos magyar iskola-egyesület elnöksége 
átiratban értesítendő.

7. Felolvastatotl a székes főváros törvényhatósága 
ezredéves kiállítási bizottságának átirata, a melyben az 
idegenek elszállásolása ügyének rendezését pendíti meg s a 
társulatnak ez ügyben netalán már tett intézkedéseiről érte
sítést kér.

Tudomásul vétetett azzal, hogy az ügy egy külön egybe
hívandó szállodások értekezletén lesz érdemileg tárgyalandó.

8. Elnök jelenti, hogy a közgyűlés napjául f. évi már
czius hó 28-át tűzte ki, a mely napra Egerváry Géza ur. a 
vigadó bérlője a szükséges termet, Kommer Ferencz ur szives 
közbenjárására, a közgyűlés czéljára átengedni szíveskedett.

Tudomásul vétetett.
9. Ifj. Ács Károly társul, ügyész felolvassa az általa 

szerkesztett évi jelentést.
Az évi jelentés jóváhagyólag tudomásul vétetett s annak 

gondos és szakszerű megszerkesztéséért ifj. Ács Károly 
társul, ügyésznek jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott.

10. Elnök jelenti, hogy a társulat zárszámadásai elké
szültek, azoknak mielőbbi átvizsgálása végett tehát a szám- 
vizsgáló bizottság sürgősen egybehívandó volna. Minthogy e 
bizottság egyik tagja, ifj. Kammer Ernő ur, jelenleg, gyen
gélkedése folytán, távol van, nevezettnek helyettesítése válik 
szükségessé, miért is Egerváry Géza lagtárs urat ajánlja 
mint helyettes számvizsgálót.

E javaslat egyhangúlag határozattá emeltetett.
11. Elnök felkéri a választmányi, hogy utalással az 

idén bekövetkező tisztujilásra, a maga kebeléből kijelölő 
bizottságot küldjön ki.

A kijelölő bizottság a következő tagokból alakul:
Wirtli Eerencz mint elnök, Kommer Ferencz, Wrabetz 

Erigyes. llell Eerencz, Barabás József, Morbitzer Eől’incz, 
llermann Eerencz, Eörster Konrád, Lippert Lajos, Nősek 
Ignácz, Vincze Lajos. Koch József, Steinbeisz János.

12. Glück Frigyes ur, mint a létesítendő szakirányú 
tanoncziskola előkészítő bizottságának előadója, az iskolai 
ügy állásának részletes ismertetéséiül felmentve érzi magát, 
minthogy ez ügy az előbb felolvasott évi jelentésben kime
rítő ismertetést nyeri. Felkéri egyúttal Walter Károly ural, 
mint a szükebb bizottság jegyzőjét, hogy a legutóbbi bizott
sági ülés jegyzőkönyvéi olvassa fel.

A felolvasott jegyzőkönyv szerint a minisztertől módo
sítás végett visszaérkezett iskolai szabályzat, a magas 
minisztérium intencióinak megfelelően kiigazittatolt s módo
sítóit szövegében kinyomaltatván, jóváhagyás végett, ismét 
fel terjesztetett.

A tanonezok összeiraltatása foganatosíttatott olykép, 
hogy a megfelelő összeirási űrlapok közvetlenül az egyes 
kerületi elöljáróknak megküldetnek, akik eze i űrlapokat ki
töltés végett hivatalból szétküldik, illetőleg ismét össze
gyűjtik.

A bizottság egyúttal megállapodott abban, hogy a 
felügyelő bizottságba küldendő 9 tagul, a választmánynak a 
következő urakat, lóg ajánlani : Gundel János, Kommer 
Eerencz. Wirtli Eerencz, Stadler Károly, Glück Erigyes, 
Barabás József, Illits József, Löfi'elmann Vilmos és Prindl 
Nándor.

Egyben az igazgatói állásra Walter Károly fővárosi 
tanítót és bizottsági jegyzőt jelöli az előkészítő bizottság.

Arra való tekintettel, hogy a szakirányú tanoncziskola 
előreláthatólag az 1895 — 9(5 iki iskolai év kezdetével meg
nyílik, Glück Erigyes ur megjegyzi, miszerint a költségek 
fedezése tekintetében a közgyűlésnek megfelelő előterjesztés 
lesz teendő.

A választmány az előterjesztetteket jóváhagyólag tudo
másul vevén, elnök azon meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy az egész választmány óhaját tolmácsolja, amidőn azon 
reményéi fejezi ki. hogy a felügyelő bizottság elnökül Glück
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Frigyes urat fogja jelölni, aki a szakiskola eszméjének meg
teremtője és fáradságot és áldozatot nem kímélő harczosa, 
valamint igazgatóul Walter Károly ural. az előkészítő bizott
ság jegyzőjét, aki ezen minőségében már eddig is sokat 
fáradozott az ügy körül.

Egyúttal felhatalmazást nyert a felügyelő bizottság, 
hogy a felmerülő sürgősebb költségeket — utólagos elszá
molás mellett — kiutalványozhassa.

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

K. m. f.
Teasdale Ottó, Gundel,

titkár. elnök.
I llits  Józsel'.

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartárs illatának 1895. évi már
czius hó 18-án, délután 4 órakor, saját helyiségében, Gundel 
•János elnöklete tartott rendkívüli választmányi üléséről.

•leien voltak : Kammer Ernő liszt, elnök, Wirth Ferencz 
alelnök, Hermann Ferencz pénztáros, Sperl Floris, Stöckl 
Tamás, Erist Ferencz, Máthé József, Ilein Lipót, Nősek 
Ignácz, Förster Konrád, Reitter György, Maloschik Antal, 
Vincze Lajos, Palkovics Ede, Barabás József, Wrabetz Frigyes, 
Bittner Alajos. Steinbeisz János, Mehringer Rezső, Wohlfarth 
Vilmos, Blaschka István, JTindl Nándor, Morbitzer l.őrincz, 
Kommer Ferencz, Koch József, Varsányi Ferencz választmá
nyi tagok, ifj. Ács Károly társul, ügyész és Teasdale Ottó 
társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették : Illits József és Hell Fe
rencz választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyi- 
toltnak nyilvánítja, egyben a inai ülés jegyzőkönyvének hite
lesítésére felkéri Erist Ferencz és Maloschik Antal urakat.

1. Elnök jelenti, hogy a mai rendkívüli választmányi 
ülés egybehivására ama nagylelkű alapítvány szolgáltatót! 
okot, a melyet Dreher Antal ur, az ipartársulat elszegénye
dett munkaképtelen tagjai javára létesített.

Dreher Antal ur ugyanis, üzletátvételének, f. évi márc. 
hó 21-én megünnepelendő 25 éves jubileuma alkalmából 
10.000 frtnyi alapítványt tett, mely alapítvány az ipartársu
lat kezelésére bizatik s a melynek évi kamatjai elszegénye
dett társulati tagok segélyezésére fordítandók.

Elnök reményű, hogy a választmány egyhangú helyes
lésével találkozik, a midőn javasolja, miszerint a nagylelkű 
adakozónak az ipartársulat köszöneté egy üdvözlete átiratban 
kifejeztessék; a jubileumi ünnepélyen a választmány küldött- 
ségileg részt vegyen s végül, hogy a f. é. márczius hó 28-án 
tartandó közgyűlésen, Dreher Antal urnák, az ipartársulat 
disztagjául való megválasztatása inditványoztassék.

Elnök egyúttal felolvassa a már előzetesen szövegezett 
köszönő átiratot.

Gliick Frigyes ur magyarnyelvű átiratban kívánná a 
társulat köszönetét tolmácsolni.

Többek hozzászólása után, az elnök szavazás alá bo- 
csálván a kérdést

a választmány az átiratot a felolvasott szövegében el
fogadja s az elnök javaslatait határozattá emeli. A küldött
ség tagjai : Kammer Ernő liszt, elnök, Kammer Ferencz, 
Palkovics Ede és Mehringer Rezső urak.

2. Elnök bemutatja az alapítványi oklevél tervezetét, 
a mely szólónak, hozzászólás és a választmánynak leendő 
előzetes bemutatás végett átadatott.

A tervezet némi módosítással helyeslőleg tudomásul 
vétetett.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 
nyilvánítja.

K. m. f.
Teasdale Ottó, 

titkár.
M aloschik Antal.

befejezettnek

Gundel,
elnök.

Dreher Antal úrhoz, az általa tett 10.000 frtos alapit 
vány adományozása alkalmából, ipartársulatunk elnöksége a 
következő iratot intézte:

Nagyságos Dreher Antal urnák.
Schw echat.

Aich Ferencz igazgató ur által arról értesültünk, hogy 
Nagyságod ipartársulatunknak 10.000 irtot szánt oly rendel
kezéssel, miszerint a nevezett tőke, elszegényedett ipartár
sulati tagok segélyezése czéljából, mint alapítvány kezel
tessék.

Már az alkalom, a gyárai átvételének 25-ik évfordulója, 
a mely ezen nemeslelkü adományára indokul szolgált, tanú
ság arra, s ezt mi hálásan érezzük is, hogy Nagyságod ezen 
alapítványával ama viszonyról óhajtott megemlékezni, a 
mely a magyar székesfőváros vendéglősei és Nagyságod ipar
telepei között — ezeknek kitűnő vezetése és világverseny- 
képes gyártmányai folytán — évek hosszú során át fejlődött 
és mindinkább erősbödött.

Választmányunk, a melynek Nagyságod nemeslelkü 
elhatározását a f. é. márczius hó 18-ki e tárgyban tartott 
rendkvüli ülésben jelentettük be, a társulat elszegényedett 
tagjai nevében mélyen érzett hálával vette tudomásul, a  mely 
abban a lelkes óhajtásban talált kifejezést, vajha a gondvi
selés megengedné, hogy nagy müveiben, a melyekkel Nagy
ságod a monarchia mindkét állama iparának emelése 
körül oly kiváló érdemeket szerzett, éppúgy nemes ember- 
baráti szeretetéből eredő számos alkotásaiban, még évek 
hosszú során át örömét lelhesse.

Hogy köszönetünknek csak némiképen is kifejezést 
adhassunk, választmányunk egyben elhatározta, mikép a f. 
é. márczius hó 28-án tartandó közgyűlésen Nagyságodnak 
ipartársulatunk disztagjává leendő megválasztása iránt javas
latot tesz.

Egyesületünk szerény keretében nem rendelkezünk 
magasabb kitüntetés felett: kérjük tehát fogadja azt mint 
ama általános tisztelet és becsülés kifejezését, a melylyel 
a mayvar főváros vendéglősei Nagyságod irányában őszinte 
szívből viseltetnek.

Budapest, 1895. márczius hó 18-án.
Kiváló ‘tisztelettel

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata nevében.

Gundel János  
elnök.

Az idei bálunk alkalmából a következő felülfizetéseket 
vettük:

I-ső magyar részv. serfőzde 150 frt., Polgári serfőzde 
150 .-, Dreher serfőzde 100.—, Haggenmacher Henrik 
100. Louis Francois 50.—, Bauer testvérek 50.—, Törley 
•I. 50.—, Király serfőzde 50.—, Páris Vilmos 50,—, Duminy 
pezsgőgyár 45 —, Illits József 45 —, Vera forrás 45 —, 
Löwenstein M. 45.—, Gundel János 25.—, Glück Frigyes 
25.—. Kommer Ferencz 25.—, Stadler Károly 24. — , Hüttl 
Tivadar 20. -, Gerbeaud E. 2 0 .- , Hanna'serfőzde 15,—, 
Slova úrnő 10.—, Szatmári pinezér egylet 10.—. Ifölle .1. M. 
10. -, Böhm Emil 10. -, Kassai pinezér egylet 10.—, Lölfel- 
mann Vilmos 10. — . Aich János 9.—, König és Fehrer urak 
gyűjtése 8.50,Popián Xsiginond 7. -  ,Schaelmer .1. u tó d a? .- , 
.lulianni ur gyűjtése 6.—, ifj. Ács Károly 5.— . id. Singholfer 
5.—, Ment András 5.—, Reinprecht A. 5.—, Kleinoschek 
(Graz) 5.—, Werner Antal 5.—, Elked Antal 5. . özv. Vikus
Károlyné 5.—, Hessmann Károly 5.—, Sturm József 5.—, 
Fuszek Józsefné 5.—, Mösner Ferencz 5.—, Dilrich Károly 
5.—, Dr. Hauer Sándor 5.—. id. Marchal József 5.—, Schusler 
Ernő 5. - ,  Lölfelmann V. 5.—, IlambalerN. 5.—, ifj. Kommer 
Antal 5.—, id. Pitzsch Félix 5 .—, ifj. Pitzsch Félix 5.—, 
Bereczky Lajos 5.—, Milacher és Wagner 5.—, Reichel 
Károly 5.—, Mayer József 5. — , Reutter Nándor 5.—, Fürst 
Tivadar 5.—, Lobmayer M. K. 5. - ,  Mehringer Rezső 5.—, 
Glück Ernő 5.—, Sinkovits úrnő 5.—. Wampetits M. 5.—-, 
Argauer József 4.—. Schwab Antal 4.— , Szahó Imre ur 
gyűjtése 3.—, Wagner és Milacher 3.—, Schermann Sándor
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3.—, Stein János 3.—, Dr. Telbisz János 3.—, Szabadkai 
pinczér egylet 3.—, Kocli József 3.—, Konus E. M. 3.—, 
Langer Antal 3.—, Parlagin J. 3.—, Nősek Ignácz 3.—, 
Puczer György 2.—, Hainczel Mihály 2.—, ifj. Ilerczer Konrád
2.—, Natter J. 2.—, Jemelka Ferencz 2.—, Kertész János 
2.—, Seeling József 2.—, Schultz Károly 2.—, Takáts Lajos 
2.—, Kaufmann József 2.—, ifj. Marchal József 2.—, Haus- 
vatter Sebestyén 2.—, Bechtorisz S. 2.—, Weisz Bertalan 
2.—. ifj. Kommer Ferencz 2.—, Spalt Mátyás 2 .—, Schnell 
József 2.—, Schmidt Rezső 2.—, Bccskey Vilmos 2.—, Mertl 
István 2.—, Schindler Sándor 2.—, Moor Ferencz 2.—, Broos 
Samu 2.—, Varga István 2.—, Sturm Gyula 2.—, iíj. Juranovits 
F. 2.—, Psihal János 2.—, Novák J. 1.50, Biró János 1.50 
Kaszás Lajos 1.—, Tóth József 1.—, W. J. 1.—, St. K. 1.—, 
Schmürmacher J. 1.—, Lázár István 1.—, Scliück Ignácz
1.—, VVeingruber Ármin 1.—. üsinger János 1.—, Stumpf 
József 1.—, Pillmayer LŐrincz t.—, Dr. Kiss István 1.—, 
Gurné 1.—, Mayer József 1.—, Skonpil József 1.—, Oláh 
István 1.—, id. Singhoíl'er A. 1.—, Hofherr Jakab —.50 kr., 
végül Piper és Heidsick-czég 100 frank.

Hálásan kell megemlékeznünk még a légszesztársiilat 
igazgatóságáról, a ki a világítást díjtalanul engedte át bálunk 
alkalmával, valamint Egerváry G-éza úrról, a vigadó bérlőjé
ről, a ki az összes helyiségeket kedvezményes áron bocsá
totta rendelkezésünkre. — Fogadják az összes nemeslelkü 
adakozók, őszinte köszönetünket.

Anlásslich dér 10,000 fl. Stiftung des Herrn Anton
Dreher, hat das Prasidium unserer Genossenschaft an den
■edlen Spender folgendes Dankschreiben gerichtet:

Hochgeboren Herrn Anton Dreher r, , . ,° Schwechat.
Durch Herrn Director Franz Aich wurden wir in Kennt- 

niss gesetzt, dass Ew. Hochgeboren unserer Genossenschaft 
10,000 11. zugedacht habén, mit dér Bestimmung, dass das 
genannte Capital als Stiftung, belmfs Unterstützung verarm- 
ter Genossenschaftsmitglieder verwallet werde.

Schon die Gelegenheit, die 25-te Jahreswende dér 
Uebernahme ihrer Etablissementes, welche die Veranlassung 
zu dieser hochherzigen Spende gab, bezeugt es, und dankbar 
fiihlen wir es auch, dass Ew. Hochgeboren mit dieser Stiftung 
jener Beziehungen gedenken wollten, die sich zwischen den 
Gastwirthen dér ungarischen Haupt- und Residenzstadt und 
Ihren Industrie-Werken — Dank dér ansgezeiclmeten Leitung 
und dér weltconcurrenzfahigen Erzeugnisse derselben — durch 
eine lángé Reihe von Jahren entwickelten und slalig festigten.

Unser Ausschuss, welchem die hochherzige Enlschliessung 
Ew. Hochgeboren, in seiner am 18-ten Mürz 1. J. aus die- 
sem Anlasse stattgehabten ausserordentlichen Sitzung vor- 
gelegt wurde, nalnn dieselbe, im Namen dér verarmten Mit- 
glieder unserer Genossenschaft mit tiefgefühltem Danke zűr 
Kenntniss, dér in dem begeisterten Wunsche ausklang, es 
müge Ew. Hochgeboren durch die Vorsehung beschieden sein, 
sich an ihren grossen Werken, mit welchen Ew. Hochgeboren 
sich um die Hebung dér Industrie beider Staaten dér 
Monarchie, so überaus verdient gemacht habén, ebenso auch 
an Jhren mannigfáchen Schöpfungen edler Menschenliebe, 
noch ungczahlte Jahre zu erfreuen.

Um unseren Danke auch nur einigerinassen Ausdruck 
verleihen zu können, hat unser Ausschuss beschlossen, die 
Wahl Ew. Hochgeboren zum Ehrenmitgliede unserer Genossen
schaft, dér am 28-ten Mürz 1. J. slattfindenden General- 
versammlung vorzuschlagen.

In dem bescheidenen Bálimén unserer Vereinigung ver- 
fügen wir über keine höhere Auszeichnung; wir bitten daher, 
dieselbe als den Ausdruck jener allgemeinen Achtung und 
Werthschützung entgegen zu nelimen, welche die Gastwirthe 
dér ungarischen Hauptstadt, Ew. Hochgeboren, aufrichtigen 
Herzens entgegen bringen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
im Namen dér budapester Hoteliers-, Gast- und Scliank- 

wirthe-Genossenschaft:
Johann Gundel 

I’riisiflent.
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LOWENSTEIHII. (MIHÁLY
c z é g tn la j d o n o s  L Ö W E N S T E I N  F . N Á N D O R  É

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

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 
franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér

finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos fő rak tá ra  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, va lódi Jamaika, rum ok.

• • • • • • • •  K ÍV Á N A TBA  Á BJEO 7ZÉK  BÉBMENTVE. • • • • • • • •

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
A az

L O U IS  F R A N C O IS  & Co
II

II

P R O M O N T O R .

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.

JJL ll ll

TT l l

Auszeichnungen:
P a r i s  1889 . S1LB. MEDAILLE 

N iz z a  1890 . GOLD. MEDAILLE
L is s a b o n  1890 . Hors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T e m e s v á r  GROSSE G0LD.-MEDA1LLE.

F őképviselők: — General- V ertretung:

B U D A  é s  á í . 0 C S I i U Í W
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u t c a  16.

Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyom dája részv.-társaság. Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.—13.


	03

