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F e l h í v á s !
Ipartársulatunknak az 1896. évi ezredéves or

szágos kiállításon való részvétele tárgyában választ
mányunk tudvalevőleg kénytelen volt, őszinte sajná
lattal s hazafias óhajtása ellenére határozatilag 
kimondani, hogy úgy a fővárosi, valamint a vidéki 
kartársak elégtelen közreműködése, illetőleg a ter

vezett kiállításnak, az iparunkhoz méltó alakban 
való létesítéséhez szükséges anyagi hozzájárulás 
elégtelen volta miatt, a kiállítás eszméjét — mint 
a fenforgó viszonyok között megvalósithatatlant — 
elejti.

Minthogy azonban kartársaink között bizonyára 
számosán lesznek, a kik boraikat kiállítani óhajtják 
s kívánatos volna, miszerint a budapesti vendéglősök 
legalább a kiállítás borászati osztályában egy nagyobb 
alcsoport alakításával részt vegyenek, a választmány 
elhatározta, hogy az összes tagtársakhoz újból fel
szólítás intézendő, amely szerint azok, a kik a kiál
lítás borászati osztályában alakítandó, « vendéglősök 
csoportjában» boraikat kiállítani óhajtják, ebbeli 
szándékukat a megfelelő bejelentés eszközölhetése 
végett legkésőbb f. é. június hó :20-ig az ipartársulat 
elnökségével közöljék.

Megjegyezzük, hogy a kiállítás igazgatóságánál 
eszközlendő bejelentések határideje f. é. július hó 
1-ével lejár. Az elfoglalandó terület, állványok stb. 
nagyságának, méreteinek előzetes megállapithatása 
végett tehát f. é. junius hó :20-ig tudnunk kell, hogy 
kartársaink közül kik. és hányán vesznek részt a 
kiállításon.

Budapest, 1895. május hó 31-én.

Kartársi üdvözlettel
a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata nevében:
Gumiéi János, 

elnök.

A tá r s u l a 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 .

Jegyzököny. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok f. é. márczius 20-án, délután 4 
órakor, saját helyiségében, Gundel János elnöklete alatt tar
tott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Kammer Ernő tiszt, elnök, llermann 
Ferencz pénztáros, Csalányi Károly, Prindl Nándor, Nősek 
Ignácz, Morbitzer Lőrincz, Lippert bajos, Blaschka István, 
Bell Ferencz, YVrabetz Frigyes, Förster Konrád, Glück Fri
gyes, Maloschik Antal, Kommer Ferencz, Illits József választ
mányi tagok, ilj. Ács Károly társul, ügyész és Teasdale Ottó 
társul, titkár.

Elmaradásukat kimentették: Krist Ferencz választmá
nyi tag.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri Lippert Lajos és Morbitzer Lőrincz urakat.

1. Felolvastattak az 1895. márczius hó 5-én és márczius 
hó 18-án tartott választmányi ülések jegyzőkönyvei.

A jegyzőkönyvek tudomásul vétettek és hitelesítetlek.
2. Kammer Ernő tiszt, elnök jelenti, hogy Dreher Antal 

25 éves jubileuma alkalmából Dreher ur üdvözlésére exmi- 
lált küldöttség kiküldetésének megfelelt. A küldöttség Dreher 
urnái Schwechatban tisztelgett, a ki e megtiszteltetésnek 
nagyon megörült.

Ennek kapcsán elnök jelenti, hogy a Dreher ur 10.000 
frtnyi alapítványát a Pestihazai I. takarékpénztári 4%-os köt
vényekbe helyezte el és pedig 10.400 frt névértékű kötvényt 
vásárolt 10.019 frt 54 krért. A 19 frt 54 krnyi vételár- 
többlet a rendelkezési alapból volna legczélszerübben pót
landó.

Egyben javasolja, hogy a mennyiben a nevezett érték
papírok feltétlenül megbízhatók és a mellett jobban kama
toznak, az ipartársulat tőkéje is ezen papírokban helyez
tessék el.

A választmány a jelentéseket jóváhagyólag tudomásul 
veszi és elhatározza, hogy a társulatnak a takarékpénztár
ban elhelyezett tőkéje, 35.000 frt erejéig, az említett érték
papírokban helyeztessék el.
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3. Felolvastatott a számvizsgáló-bizottság jelentése, a 
mely szerint a zárszámadás helyesnek találtatott, és a tár
sulati vagyon 39.699 írt 83 krral állapíttatott meg, minél
fogva a tavalyi állaghoz képest 1541 Irt 2> kr vagyonsza- 
porulat mutatkozik.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett és a számvizsgáló- 
bizottságnak buzgó eljárásáért jegyzőkönyvi köszönet sza
vaztatott.

í. Bemutattatott a szakirányú tanoncziskola javára 
kezelt töke kimutatása.

A kimutatás szerint szabad tőke gyanánt 3463 frt 
91 kr áll rendelkezésre, alapítványokban pedig 1565 frt 
49 kr. összesen tehát 5029 frt 40 kr kezeltetik a mondott 
czél javára.

(Hűek Frigyes ur a 3463 írt 91 krnyi rendelkezésre 
álló összegből 2000 Irtot alapitványnyá óhajtaná átváltoztatni, 
a melynek kamatjaiból pl. egy jó tanulót ismereteinek kibő
vítésére a külföldre lehetne kiküldeni.

A választmány a jelentést jóváhagyólag tudomásul ve
szi. Glück Frigyes ur javaslatát azonban — a jelzett czél 
teljes méltánylása mellett — időszerűnek még nem véli, 
annál is inkább, mivel egyes tanulók ily irányú támogatása 
— ha azt az anyagi eszközök megengedik — amúgy is 
eszközölhető.

5. Glück Frigyes ur jelenti, hogy az «Ertesilő» zár
számadását Stadler Károly úrral egyetemben átvizsgálta és 
azt rendben találta. Az «Értcsitő» kezelése 54 forint 
56 krajezárnyi fölösleget eredményezett, a mely Teasdale 
Ottó szerkesztő által részint követelésekben, részint kész
pénzben kimutat látott.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett, egyben Glück Frigyes 
és Stadler Károly uraknak, ez ügybeni buzgó eljárásukért 
a választmány köszöneté jegyzőkönyvileg kifejezletett.

6 Felolvastatott Wagner József, a «Vendéglős* szer
kesztőjének beadványa, a melyben lapját a társulat hivatalos 
közlönyének jellegével felruházni s azt anyagi és erkölcsi 
támogatásban részesíteni kéri.

A választmány e megkeresésnek eleget nem lehet, mi
vel hivatalos közlönynyel már rendelkezik, a mely pedig 
minden társulati tagnak díjtalanul jár.

E mellett azonban a választmány elismeréssel adózik 
a «Vendéglős» szakszerű, kitűnő vezetésének, minélfogva azt 
erkölcsi támogatásban, mint eddig, ugv a jövőben is része- 
sitendi. A miről Wagner József ur megfelelően értesítendő.

7. Bemutattatott a rendelkezési alap évi számadása, a 
mely szerint a tőkeállag 407 frt 61 krt tesz.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett és Hermann Ferencz 
pénztárosnak, mint ezen alap kezelőjének, jegyzőkönyvi kö
szönet szavaztató! t meg.

8. Felolvastatott Manswirth Adolf segélye iránti kér
vénye.

A választmány a nevezettnek 10 forint segélyt sza
vaz meg.

9. Felolvastatott Bottenslein József segély iránti kér
vénye.

A választmány a kérvényezőnek 15 forint segélyt sza
vaz meg.

10. Felolvastatott Nell Antal kérvénye, a melyben a 
Dreher Antal-féle alapítványból segélyt kér.

A választmány a nevezettet értesittetni rendeli, hogy

kérvényét jövő márczius hóban adja be, minthogy az 
alapítvány első félévi kamatjai csak akkor kerülnek ki
osztásra.

11. Elnök felhatalmazási kér arra, hogy Dreher Antal
nak disztaggá történt megválasztásáról szóló oklevelet meg
rendelhesse.

A felhatalmazás megadatott.
Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést be

fejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Teasdale Ottó, Gundel János,
titkár. elnök.

Jegyzőkönyv. Felvétetett, a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. április hó 
16-án. délután 4 órakor, saját helyiségében, Gundel János 
elnöklete alatt tartott rendkívüli választmányi üléséről.

Jelen voltak: Kammer Ernő tiszt, elnök, Wirth Ferencz 
alelnök, Mehringer Rezső, Kommer Ferenez, Krist Ferencz 
Kern Ferencz, Blaschka István, Koch József, Steinbeisz 
János, Vincze Lajos, Glück Frigyes, Wrabelz Frigyes, Lip- 
pert Lajos, Barabás József, Förster Konrád, Bittner Alajos, 
Nősek Ignácz, Maloschik Antal választmányi tagok, ilj. 
Ács Károly társulati ügyész és Teasdale Ottó társulati 
titkár.

Elmaradásukat kimentették: Jfj. Karikás Mihály, Illils 
József, Varsányi Ferencz, Bein Lipót választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitotlnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri Bittner Alajos és Förster Konrád urakat.

1. Felolvastatott az 1895. évi márczius hő 28-án tar
tott XXI-ik rendes közgyűlés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett, hitelesíttetett, egy
ben annak gondos megszel keszléseért ifj. Ács Károly tár
sulati ügyésznek a választmány köszöneté jegyzőkönyvileg 
ki fejeztetett.

2. Felolvastatott Hinterwiesz István segély iránti kér
vénye.

A választmány a kérvényezőnek 10 forint segélyt sza
vaz meg.

3. Felolvastatott Nagy Istvánné segély iránti kér
vénye.

A választmány a folyamodó kérvényét teljesíthetőnek 
nem találta.

4. Felolvastatott Ebendorfer Ferencz kérvénye, a mely
ben a választmányt, szakba vágó állás elnyerésére, közben
járásra kéri fel.

A választmánytagjai e kérelmet tudomásul vették s a 
mennyiben arra alkalom kínálkozik, figyelembe fog vétetni.

5. Elnök jelenti, hogy a mai választmányi ülés sürgős 
egybehivására az «Oesterreichischer Gastwirth-Verband* át
irata szolgáltatott leginkább okot, a melyben az ipartársula
tot a szövetkezet 10 éves fennállásának f. é. április hó 19-én 
tartandó jubileumára meghívja.

Az említett átirat felolvastatván, elnök kérdést intéz, 
kik volnának hajlandók az ipartársulat képviseletében a 
mondott jubileumon részt venni.

Minthogy a választmány köréből senki sem jelentkezett 
a résztvételre, a küldöttség eszméjét el kellett ejteni. El-
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határoztalott azonban a szövetkezeiét szívélyes hangú 
átiratban üdvözölni és a jubileum napján sürgönyileg is 
üdvözölni.

Több tárgy a napirenden nem lévén, elnök az ülést 
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.
Teasdale Ottó, Gundel János,

titkár. elnök.

A kiállítás igazgatójától a következő átiratot vettük : 
"Lisztéit elnök u r !

A fővárosi napilapok közléseiből megnyugvással szerez
tem tudomást arról, hogy a budapesti szállodatulajdonos urak 
a székes főváros kiállítási bizottság színe előtt azt a kijelen
tést tették, hogy az ezredéves országos kiállítás tartama alatt 
szállodáikban a szobák árait fölemelni nem fogják.

Miután azonban az ezredéves országos kiállítás kellő 
reklamirozása érdekében európaszerte, sőt a tengerentúli 
államokban is nagyszabású és jelentékeny költséget fölemésztő 
mozgalmat szervezünk és mindent el lógunk követni, hogy 
az idegen forgalom a kiállítás évében olyan legyen, a milyen 
itt még nem volt s a milyen a nagy nemzeti ünnephez méltó, 
miután ebből kifolyólag már most meg kell nyugtatnunk a 
külföldet az iránt, hogy a lakás-viszonyok nálunk a kiállítás 
folyamában is kielégítők és megfelelők lesznek s erre nézve 
magunknak is kellő garancziát kell szerezni : bizalommal 
fordulok t. elnök úrhoz azzal a kéréssel, hogy a fő- és szék
város szállodatulajdonosait mielőbb értekezletre összehívni és 
ez alkalommal odahatni szíveskedjék, hogy a szálloda-tulaj
donos urak már most fikszirozzák szobaáraik maximumát s 
erről akár külön-külön, akár együttes kötelező nyilatkozatot 
intézzenek a kiállítás igazgatóságához.

Erre annál is inkább múlhatatlanul szükségünk van, 
mert egyrészt már most kell teljesen tisztában lennünk arra 
nézve, milyen Ígéreteket tehetünk e tekintetben hirdetmé
nyeinken a külföldön, másrészt pedig — a mennyiben esetleg 
a jelzett irányban kellőkép megnyugtató és kielégítő Ígére
teket jó eleve beszereznünk nem sikerülne — az a föladat 
háramlik ránk, hogy az idecsődilett nagy közönség lakás
igényeinek kielégítésére nézve már most keressük az erre 
alkalmas másnemű módokai és eszközöket.

En azonban megvagyok róla győződve, hogy az iparuk 
jó hírneve érdekében mindig úttörő ipartestületi vezélerliak 
ez irányban is jó példával fognak előljárni s hogy őket a fő
város többi szállodásai is követni fogják a saját jó hírnevük 
s a főváros szállodás ipara jó hírnevének állandó biztosítása 
szempontjából is.

Ez alkalomból még azt is ügyeimébe kívánom ajánlani 
t. elnök urnák s általa t. szaktársainak, hogy a mennyiben 
a külföldi szállodatulajdonosoknak, a kikkel állandó össze
köttetésben és úgynevezett csere-ajánlati viszonyban vannak, 
a kiállításra vonatkozó kisebb plakátokat becses ajánlatukkal 
kifüggesztés végett megküldeni akarnak, ilyenekkel tetszés 
szerinti számban készséggel szolgálunk s ebbeli közreműkö
désüket hálás köszönettel fogadjuk.

Kiváló tisztelettel
Budapest, 1895. évi junius hó bán.

Schnierer, 
m in isz te ri tanácsos, 
k iá llítási igazgató.

Az ipartársulati titkár lemondása. Teasdale Ottó, ipar- 
társulati titkár, ezen állásáról lemondott. Lemondását a kö
vetkező átirattal jelentette be a társulati elnökségnél :

Mélyen tisztelt elnök u r !
Magán viszonyaim változása következtében, az ipar- 

társulatnál viselt titkári állásomról lemondani vagyok kény
telen.

A • időn a jő indulat ama számos nyilvánulásaiért, 
a melyekkel Nagyságod, valamint a választmány minden egyes

tagja csekély személyemet évek során át elhalmozott s a 
melyek a megválás tudatát reám nézve valóban fájdalmassá 
teszik, egyszerű, keresetlen szavakban, de annál őszintébben 
köszönetét mondok, fogadja egyúttal ama biztosítást, hogy 
bármikép alakul jövőm, bármiként üldözzön, vagy kedvezzen 
a sors, az ipartársulalnál Nagyságod jóságos vezetése és buz
dítása alatt eltöltött szolgálatom nemcsak örökké kedves 
emlékem, de büszkeségem is marad.

Budapest, 1895. május hó 27-én.
Hálás és kész szolgája

Teasdale Ottó.

A u f r u f !
ín Angelegenheit dér Theilnahme unserer Ge- 

nossenschalt an dér Milleniums-Ausstellung, war 
unser Ausschuss bekanntlich gezwungen, mii auf- 
richtigem Bedauern und seinem patriotischen Wun- 
sebe entgegen, beschlussweise auszusprechen, dass 
die Genossenschal't, in Folge dér ungeniigenden Mit- 
wirkutig sowohl dér bauptstádtischen, als auch dér 
Provinz-Genossen resp. dér ungeniigenden materiellen 
Unle'-slützung, welcbe die Ausführung dér geplanlen 
Ausstellung in dér, unseres Gewerbes würdigen Form 
nicbl ermöglicbt, die ldee dér Ausstellung — als 
unter den obwaltenden Umstánden undurchführbar 
— fallen lásst.

Indein jedocb unter unseren Genossen gewiss 
záblreicbe sein werden, die ihre Weine auszustellen 
beabsicbtigen und es wünschenswerth ware, wenn 
die Budapestet’ Gastwirtbe wenigstens in dér Aus- 
stellungs-Abtheilung lür Weincultur mit dér Bildung 
einer grösseren Gruppé theilnebinen wiirden, hal 
dér Ausschuss bescblossen, an samintliche Milglieder 
neuerdings einen Aufruf zu erlassen, wonach allé 
jene, welcbe in dér Abtbeilung fúr Weincultur in 
dér zu bildenden «Gruppé dér Gastwirtbe* ihre 
Weine auszustellen wünschen, diese ihre Absichl, 
bebufs Veranlassung dér entsprecbenden Anmeldung, 
langslens bis 20. Juni 1. J. dem Prásidium anzeigen 
mügén.

Wir bemerken liiebei nocb, dass dér Terntin 
íur Anmeldungen bei dér Ausstellungs-Direction am
1. Juli 1. J. ablauft, wessbalb wir bebufs vorher- 
gehender Festsetzung dér Grösse des Platzes, dér 
Dimensionen dér nötbigen Stellagen etc. bis láng- 
stens 20, Juni 1. J. wissen müssen, wer und wie 
viele unserer Collégén auszustellen gesonnen sind.

Budapest, am Bt. Mai 1895.
Mit collegialent Gruss im Namen dér Budapestet’ 

Holeliere, Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft:
Joluinn Gmulel

Prtises.

Protokoll über die am 2(5. Márz 1895, Nachmittags 4 
Uhr in den eigenen Lokalitaten, unter dem Vorsitze des Ge- 
nossenschafts-Prasidenten, Herrn Johann Gundel abgehaltene 
Ausschuss Sitzung dér Budapestet’ Hoteliers, Gast- und 
Schankwirthe-Genossenschaft
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Zugegen waren: Ernst Konnner, Ehren-Prases; Eranz 
Hermann, Cassier: Kari Csalányi. Ferdinand Prindl, Ignatz 
Nősek, Eorenz Morbitzer, Eudwig Eippert, Stefan Blaschka, 
Eranz Hell, Friedrich Wrabelz, Konrad Förster. Friedrich 
Glück, Anton Maloschik, Eranz Konnner, Josef lllits, Aus- 
schussmitglieder; Kari Ács jun. Rechlsanwall und Ottó 
Teasdale, Secretiir.

Ihr Eernbleiben entsckuldigten: Eranz Krisl, Aussckus- 
mitglied.

Prasident begrüsst die anwesenden Mitglieder und er- 
klart die Sitzung für eröíínet; gleichzeitig ersuchl er zűr 
Authentieation des heutigen Protokolles die Herren Eudwig 
Eippert und Eorenz Morbitzer.

1. Verlesen wurden die Protokolle vöm 5. Marz und 
18. Marz 1895.

Die Protokolle wurden zűr Kenntniss genommen und 
authenticirt.

2. Ehren-Prásidenl Herr Ernst Kamnier bericktet, dass 
die, anliisslich des 25-jiikrigen Jubileuirs des Herrn Anton 
Dreker zu dessen Begrüssung exmittirte Deputation ikrem 
Auftrage entspraek. Die Deputation mackte ikre Auíwartung 
bei Herrn Dreher in Schwechal, dér über das Ersckeinen 
derselben sehr erfreut war. lm Anschlusse zu diesem Be- 
richte meldet Prasident, dass die 10,000 Gulden Stiftung des 
Herrn Anton Dreher in 4%-igen Obligationén dér I. Pester 
Vaterlandiscken Sparrkassa angelegl wurde. Und zwar wur
den Obligationen im Nominalwerthe von 10.400 11. um den 
Kaufpreis von 10,019 11. 54 kr. gekauft. Dér Mehrbetrag des 
Kaufpreises von 19 11. 54 kr. ware dem Dispositions-Fonde 
zu entnehmen.

Prasident beantragt zugleick. dass, indem die genann- 
ten Werthpapiere unbedingt sicher sind und nebenbei das 
Kapital sick besser verzinst, als in dér Sp irkasse, das Ge- 
nossenschafts-Vermögen auck in diesen Werlhpapieren an- 
gelegt wérdén müge.

Dér Ausschuss nimmt die Berichte gutkeissend zűr 
Kenntniss und besckliesst, das in dér Sparkasse belindliche 
Genossensehafts-Kapital bis zűr Höhe von 35,000 11. in den 
genannten Werthpapieren anzulegen.

3. Verlesen wurde dér Berickt dér Recknungs-Reviso- 
ren, nach welchem die Schlussrechnung lur richlig befunden 
und das Genossenschafts-Vermögen init 39,699 11. 83 kr. 
constatirt wurde, somit sich, im Vergleicke zu dem vorjak- 
rigen Vermögensstand, eine Vermögenszunahme von 1541 fi. 
29 kr. ergiebt.

Wurde gutheissend zűr Kenntniss genommen und den 
Revisoren dér Dank des Aussckusses protokollalisch aus- 
gedrückt.

4. Vorgelegt wurde dér Ausweis über das zu Gunsten 
dér Kellner-Fachschule verwaltete Kapital. Eaut dem Aus- 
weise werden an disponiblem Kapital 3463 fi. 91 kr., an 
Stiftungen 1565 11. 49 kr., daker insgesamml 5029 II. 40 kr. 
zu Gunsten des genannten Fondes verwaltet. Ilerr Friedrich 
Glück scklagt vor, von den disponiblen 3463 II. 91 kr. den 
Betrag von 2000 11. in eine Stiftung umzuwandeln, dérén 
Zinsen zűr weiteren Ausbildung eines vorzüglicken Schülers 
u. zw. beispielsweise Entsendung bekufs Fackstudien nach 
dem Auslande zu verwenden ware.

Dér Ausschuss nimmt den Berickt gutkeissend zűr 
Kenntniss. Den Vorscklag des Herrn Friedrich Glück halt

dér Ausschuss — bei voller Würdigung des bezeichneten 
Zweckes • vorlüufig nocli nickl. für zeilgemiiss, umsomekr, 
da die Untersttitzug einzelner Scküler nach dieser Ricktung 
kin — wenn es die materieken Miltel gestatten — auck 
oknedein bewerkstelligt werden kann.

5. Herr Friedrich Glück meldet, dass die Schlussrech
nung des «Ertesitő» durcli den Redner im Vereine mit Herrn 
Kari Stadler überprüfl und für richlig befunden wurden. Die 
Gebakrung des «Értesítő* resultirle cinen Übersckuss von 
54 fl. 56 kr., welcher vöm Bedakteur Ottó Teasdale tkeils 
in Eorderungen, tkeils in Baargeld ausgewiesen wurde.

Wurde gutkeissend zűr Kenntniss genommen und den 
Herren Kari Stadler und Friedrich Glück für ihr eifriges 
Vorgeken dér Dank des Aussckusses protokollarisck ausge
drückt.

6. Verlesen wurde die Eingabe des Herrn Josef Wag
ner, Bedakteur des «A vendéglős*, in welcher dér Genannte 
seineni Blatté den Gkaracter eines olficiellen Organes dér 
Genossensckaft zu verteiken und dasselbe moralisck und 
materiell zu unterstützen ersuckt.

Dér Ausschuss konnle dem Ansucken nicht willfakren, 
indein die Genossensckaft über ein oíficielles Organ bereits 
verfügl, welckes jedem Milgliede unentgeltlich zugesekiekt 
wird. Nebenbei jedock zolll dér Ausschuss dér fachlicken, 
vorzüglic’ m Eeitung des *A vendéglős* seine volle Aner- 
kennung, wesskalb die moralische Unterstützung von Seite 
des Aussckusses, wie bisher, so auck in dér Zukunft dem 
Blatté gesickert bleibt.. Wovon Herr Josef Wagner entspre- 
ckend zu verstandigen isi.

7. Vorgelegt wurde die Schlussrechnung des Disposi- 
tions-Fondes, laut welcher dér Kapitalsstand 407 11. 61 kr. 
betrag t.

Wird gutkeissend zűr Kenntniss genommen und dem 
Kassier Herrn Eranz Hermann für die pünktliche, sorgfaltige 
Gebakrung des Fondes, dér Dank des Aussckusses protokolla
risck ausgedrückt.

8. Verlesen wurde das Gesuck des Adolf Manswirth um 
Unterstützung.

Dér Ausschuss votirt dem Gesucksteller 10 11. als Un
terstützung.

9. Verlesen wurde das Gesuch des Josef Botlenstein 
um Unterstützung.

Dér Ausschuss votirt dem Gesuchsteller 15 11. als Un
terstützung.

10. Verlesen wurde das Gesuck des Anton Nell um 
Unterstützung aus dér Dreher-Stiftung.

Dér Ausschuss besckliesst den Genannten anzuweisen, 
sein Gesuck im Marz nacksten Jakres einzureichen, da die 
erslen kalbjiikrigen Zinsen dér Stiftung ersl dann zűr Ver- 
theilung gelangen.

11. Prasident ersuckt um Ermachtigung, das Diplom 
über die erfolgle Wakl des Herrn Anton Dreker zmn Ekren- 
mitgliede dér Genossensckaft anfertigen lassen zu können.

Die Ermöcktigung wurde ertheilt.
I). II. S.
Ottó Teasdale, Joliann Gundel,

Secretiir. Prilses.
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H irdetések

r
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Term észetes gyüm ölcs nedvekből előállított

hűsítő italait a t. ez. vendéglős, korcsm áros és kávéháztulajdonos urak becses ügyeimébe.
Gyárunk teljesen az uj egészségügyi miniszteri szabályrendelet szerint van berendezve. —  

Szigorúan pontos állandó orvosi felügyelet a latt van. — Szállitó-kocsijaink s üvegeink' különös 
tisztaságára a t. vevők pontos előzékeny kiszolgálására nagy gond és ügyelem fordittatik. W

Egyúttal kijelentjük, hogy benünket semmiféle szerződés nem köt és el nem zár attól, hogy 
tisztelt vevőinket bárm ikor kiszolgálhassuk. £

Midőn telepünk berendezését és a gyártás szives megtekintését, valam int töm eges m egrende- Se 
léseiket kérjük, vállalatunk szives tám ogatását a t. vendéglős, korcsm áros és kávés urak’ szives 
jó indulatába ajánljuk. Kiváló tisztelettel
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B u d a p e s t ,  Ü llő i-ú t, s x á m .
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LOWENSTEIN B. (MIHÁLY)
c z é g tu la jd o n o s  L O 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 
franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér 

finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos fő rak tára  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, valódi Jam aika rumok.

kívánatra árjegyzék bérmentve.
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Főképviselők: — General- V ertretung:
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B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc a  16.
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