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Note
an in Herrn k. u. Minister
Grafen Festetics
Exo.
dto Ofen, 11. Juni 867
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Ensch m.p.
Bhm.
gesehen
Janko
F

mit Ausnahme der Modistin Klein

F

Ansuchens des

Dem erste k. u. erste Kronhüter, Graf Georg
Károlyi hat in der gegen gefallige
Zurückstellung angeschlossene Zuschrift mir
inne Gewerbsleute nahmhaft gemacht, welche
von der Instandsetzung der Kron-Insignien
sich betheiliget haben und von denen die
Meisten entweder gar keine, oder F eine
verhältnißmäßig nur sehr geringe Entlohnung
für ihre hiebei geleisteten Arbeiten ansrechen.
Ich gebe mir die Ehre, Euer Exc. zu ersuchen,
mir gefälligst bekannt geben zu wollen, in
welcher Weise nach Hochdero Ermessen, die
gedachten Gewerbsleute für ihre Leistungen zu
entlohne wären, damit ich in die Lage komme
Sr Majestät hierüber einen bestimmten a.n.
Antrag zu machen.
Zugleich bin ich, aus Anders eines F von ihre
Pester Pfeifenschneiders Holländer, welcher ein
Schnitzwerk eine Ansicht von Pest mit der
Kettenbrücke darstellend, als Geschenk für Sr.
kais. Hochheit den durchl. Kronprinzen Herrn
Erzh. Rudolph überweichst und um die
Verleihung des Hoftitels gebeten hat, in dem
Falle, Euer Exc. um die eine gütige Auskunft
des über die persönlichen und gewerblichen
Verhältnisse dieses Geschäftsmannes zu
ersuchen.
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Jegyzék
gróf Festetics
kir. magy. miniszter úrnak
helyben
Kelt Buda, 1867. június 11.
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Ensch s.k.
Bhm.
látta
Janko
F

Klein divatárusnő kivételével

F

folyamodványának

A első kir. magy. első koronaőrnek, gróf Károlyi
Györgynek a visszaküldés kérésével csatolt
levelében nevesítette számomra azon
iparosokat, kik a koronázási jelvények
javításánál közreműködtek, s kik közül
legtöbben vagy egyáltalán semmi, vagy F csak
egy viszonylag alacsony fizetséget állapítottak
meg ebben végzett munkájukért.
Van
szerencsém
arra
kérni
Nagyméltóságodat, szíveskedjék tudomásomra
hozni, Nagyméltóságod belátása szerint az
említett iparosok szolgálataikért milyen módon
jutalmaztassanak, mellyel abba a helyzetbe
kerülök, hogy Őfelségének itt egy külön
kérelmet benyújthatok.
Egyúttal és ettől eltérően teszek eleget
Holländer pesti pipametsző F, ki egy Pest
látképét a Lánchíddal ábrázoló metszetet
őcsászári felsége a felséges koronaherceg Rudolf
főherceg részére átnyújtott és aki az udvari
szállítói címet kérelmezte, hogy ez ügyben
Nagyméltóságod egyfajta tájékoztatást kérjen
ezen üzletember személyes és szakmai
viszonyairól.
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