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S z ö v e t s é g i  ü g y e k .
Meghívó. A magyar vendéglősök országos szövetsége 

1905 évi szeptember hó 12-én, délelőtt 8 órakor Győrött tart ja
V. été rendes közgyűlését, miről a szövetség I. tagjait, az 
alapszabályok értelmében, ezennel értesítjük.

Budapesten, az 1901. évi julius hó 28 áu tartott köz
ponti igazgatósági ülésből. Gundel János elnök.

Napirend.
I. A közgyűlés megnyitása. II. A központi igazgató

ság és igazgató-tanács előterjesztése. III. A szakosztályok 
jelentései: a) a nyugdíj-egyesület jelentése; b) a tanonc- 
ügyi szakosztály jelentése; <?) a közvelitésügyi szakosztály 
jelentése d) az idegenforgalmi szakosztály jelentése. IV. 
Számadás az 1904/905 szövetségi évről. V. A felmentvény 
feletti határozat. VI. Indítványok tárgyalása.*) VII. Az 1906. 
évi közgyűlés helyének meghatározása.

A közgyűlés ügyrendje:
1. A közgyűlést a szövetség elnöke, akadályoztatása 

esetében a helyettes elnök nyitja meg. (Alapszabály 7. §.)
2. A közgyűlésen minden szövetségi tag jogosítva van 
cselekvőlcg résztvenni. Vendégek a közgyűlésen megje
lenhetnek, azonban külön helyet foglalnak el, és  a tanács
kozásban részt nem vehetnek. (Alapszabály 7. §.) 3. A 
közgyűlés — tekintet nélkül a megjelent tagok számára — 
határozatképes. Határozatok viszonylagos szótöbbséggel 
hozatnak (Alapszabály 7. §.) 4. A közgyűlésen csak olyan 
ügyek tárgyalhatok, melyek napirendre vannak tűzve. A 
napirendre tűzött ügyek az előadók előterjesztése alapján 
és sorrendben tárgyaltatnak. (Alapszabály 7. §.) 5. A kik 
felszólalni kívánnak, kötelesek előbb a jegyzőnél feliratkozni 
s csakis a feljegyzés sorrendjében szólhatnak. Ugyanazon 
tárgyhoz csak egyszer és tiz percig szabad szólani. A na
pirendhez szólni, személyes kérdésben válaszolni, vagy 
indítványt visszavonni bármikor lehet. Az elnök és az 
előadó bármikor felszólalhat. 6. Az elnök a szólót — szük
ség esetéhen — megintheti, rendre utasíthatja, vagy tőle 
a szót megvonhatja. A vita bezárása után az elnök elren
deli a szavazást 7. A vita bezárására irányuló indítványt, 
10 tag írásbeli kívánságára, az elnök szavazás alá bocsátja.
8. A szavazás felállás által történik. Kétség esetében el 
lenpróba alkalmazandó s ha ez sem vezetne eredményre, 
akkor az elnök elrendeli a névszerinti szavazást.

A központi igazgatóság.
*) A napirendre tartozó  indítványok és javaslatok az indo

kolással együtt írásba foglalva, a központi igazgatóság határozatá
hoz képest, legalább 8 nappal a közgyűlés elótt a központi igaz
gatósághoz (Budapest IV., Ferenc József-rakpart 16.) beküldendők.

Meghívó. A ^Szállodások, veniédlösök, kávésok, pincérek 
és kávéssegédek országos nyug díj egyesülete* alolirott elnöke 
tisztelettel meghívja az egyesület tiszteletbeli-, alapitó-, 
rendes- és pártoló tagjait az 1905 évi szeptember hó 11-én 
délután 5 órakor Győrött tartandó VII. évi rendes közgyű
lésre. Budapest, 1905. julius havában. A „Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek országos nyug- 
dijegyesülcte" igazgatósága. Bokros Károly elnök.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszéd. Tartja Bokros Károly 

elnök. 2. Határozatképesség megállapítása. Szavazólapok 
beterjesztése. 3. Jelentés az igazgatóság évi működéséről. 
Előterjeszti l)r- Solti Ödön jogtanácsos. 4. Felügyelő-bizott
ság jelentése és a felmentvény megadása Előterjeszti 
Francois Lajos felügyelő-bizottsági elnök 5. Költségvetés 
és zárszámadások tárgyában határozathozatal. 6. 1 igaz
gatósági tag választása 7. 3 felügyelő-bizottsági tag válasz
tása. 8. Jelentés az 1901. évi közgyűlés határozata alapján 
az alaptőke kamatainak felhasználása tárgyában. 9. Jelentés 
az 1901, évi közgyűlés 10. sz. határozatának végrehajtá
sáról. 10. Löw Alajos felebbezése az 1151 sz. határozat 
ellen. 11. A győri választmány felebbezése az 1455 sz. 
határozat ellen 12. Varga József felebbezése az 1170. sz. 
határozat ellen. 13. Indítványok. (A közgyűlésen csupán 
azon indítványok fognak tárgyaltatni, melyek legkésőbb 
szept. 3-ig a központi irodába VII., Wcsselényi-u. 4. I. 1.) 
beterjesztetnek.) 14. Jövő évi közgyűlés helyének megálla
pítása 15. Záróbeszéd.

A kongresszussal kapcsolatos ünnepségek programnija 
a különfélék rovata alatt van

I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv. Felvétetett a „Budapesti szállodások ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulatának" 1905. évi julius 
hó 24-én tartott választmányi üléséről.

Jelenvoltak: Gundel János elnök, Koch József alel- 
nök, Kamarás Mihály, Ehm János, Hack István, Prindl 
Nándor, Májer József, Schnell József. Willburger Károly, 
Förster Konrád választmányi tagok, Dr. Solti udön ügyész.

Távollétüket igazolták: Glück Frigyes, Glück Erős, 
Müller Antal, Petánovics József, Stádler Károly, id. Kriszt 
Ferencz, ifi. Kriszt Ferencz, Nősek Ignác, Kommer Ferencz, 
Kovács E. M., Palkovics Ede, Blaschka István, Krammer 
Miksa választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a mai jegyzőkönyv 
hitelesítésére Májer József és Ehm János urat kéri fel.
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II Az 1903. évi május hó 2-án tartott ülésről felvett 
jegyzőkönyv felolvastatván, tudomásul vétetett és hitele
síttetett.

III. Előterjesztetett a szakiskola felügyelő bizottságá
tól érkezett átirat, mely szerint a felügyelő bizottság az 
„István dij" 4Ü0 Koronás ösztöndijat a tantestület javas
lata alapján Fodor Imre III. oszt, tanulónak Ítélte oda s 
e határozatához az ipartársulat jóváhagyását kéri.

A választmány a felügyelő bizottság átiratát tudomá
sul veszi s az átiratban közlött határozatot jóváhagyja.

IV. Elnök bejelenti, hogy a szakiskolában az évzáró 
vizsgálat junius hó 5-én délután tartatott meg és pedig 
igen szép eredménnyel. Megjegyzi, hogy a vizsgálat az 
eddigi rendes vizsgálatoktól eltérőleg ünnepséggel volt 
egybekötve., mire a szakiskola 10 éves fennállásának év
fordulója szolgáltatott alkalmat, s a tanulók igen kedves 
meglepetésben részesítették Glück Frigyest mint a szak
iskola megalkotóját. Nagy elismeréssel nyilatkozott a 
szakiskolában újabban is tapasztalt haladásról.

A választmány elnök ur jelentését köszönettel veszi 
tudomásul.

V. Bemutattatott a „Budapesti pincéregyesülettől" 
érkezett, a „Frohner-féle alapítvány" kamatainak kiosz
tása céljából egybehívott díszközgyűlésre szóló meghívó.

tekintettel arra, hogy a Frohner ala
pítványi segély kiosztására egy korábbi határozat folytán a 
pincéregyesület által ez ügyben számított magatartás miatt 
befolyást nem gyakorol, és csakis az alapítványi tőke ke
zelésének ellenőrzését tartotta fenn magának, a meghívást 
egyszerűen tudomásul veszi.

VI. Felolvastatott a „Budapesti pincéregyesület" ál
tal az ipartársulathoz intézett emlékirat, melyben neve
zett egyesület a f. é. március 30-án tartott közgyűlésének 
határozata folytán a Langhans Ágoston és társainak in
dítványa értelmében felkéri az ipartársulatot, eszközölné 
ki, hogy a munkaadók a pincéreknek hetenként 24 órai 
szabadságot adjanak.

Elnök ismerteti a pinezéregyesület emlékiratának 
keletkezését s előadja, hogy a pinezéregyesület küldött
ségének fogadása végett f. hó 18-dikára választmányi 
ülést hivott egybe, mely azonban nem volt határozatképes. 
Mindazonáltal fogadta a budapesti pinezéregyesület emlék
irat-átadó küldöttségét s átvette tőle az emlékiratot s an
nak tárgyalására bizottságot küldött ki.

A bizottság f. hó 21-én tartott értekezletén tanács
kozott a pinezéregyesület kiküldötteivel a memorandum
ban foglalt kívánság fölött s különösen Glück Frigyes 
nagy szakértelemmel előadott és meggondoltságon alapuló 
érvekkel támogatott felszólalása alapján kimondotta, hogy 
a kívánságot ezidő szerint, a mi viszonyaink között korai
nak találja, mert koránt sincs még elegendő szakképzett 
pinezér. s igy a kívánság teljesítését nem javasolhatja.

Elnök a maga részéről most is a bizottság álláspont
ját fogadja el s a pinezérek kívánságát ezúttal nem teheti 
magáévá. Felkéri a választmányt, hogy a kérdést alaposan 
megvitassa s aszerint határozzon.

A választmány rendkívüli érdeklődéssel, hosszasan 
tárgyalta az ügyet s azután — elnök ur javaslatához ké
pest — kimondotta, hogy a pincérek kívánságát oly nagy 
fontosságúnak, a messze jövőbe kihatónak, s a munka
adók érdekeit oly súlyos megterheléssel érintőnek találja, 
hogy a kérdésben döntést nem hozhat, hanem az ügyet a 
végrehajtás lehetőségének módozataiban is tanulmányozni 
fogja, s véghatározat hozatal céljából a f. év szeptember 
vagy október havában egybehívandó rendkívüli közgyűlés 
elé terjesztendi.

VII. Bemutattatott a «Hazai ipartestülelek központi bi
zottságától* érkezett, a f. évi szept. hó 8—10 napjain Szabad
kán tartandó a VII. orsz. ipartestületi gyűlésre szóló meghívó.

A választmány a meghívót tudomásul veszi és elhatá
rozza, hogy a meghívó kivonata az Értesítőben közzé teendő.

VIII. Bemutattatott özv. Sperl Flórisné levele, mely
ben arról értesíti az ipartársulatot, hogy néhai férje, Sperl 
Flóris meghalt.

Elnök megjegyzi, hogy Sperl Flóris mint választmányi 
tag buzgón vett részt az ipartársulat ügyeinek intézésében, 
éppen azért indítványozza, hogy a választmány Sperl 
Flóris elhalálozása miatt érzett részvétét jegyzőkönyvbe 
vétesse, az özvegyhez pedig részvétlevelet intézzen.

A választmány Sperl Flóris néhai választmányi tag 
elhalálozása miatt legmélyebb sajnálatát nyilvánítja, és 
elrendeli, hogy e megemlékezése jegyzőkönyvbe vétessék, 
továbbá, hogy özv. Sperl Flórisnéhez ezen gyászeset al
kalmából az elnökség utján részvétlevél intéztessék.

IX. Bemutattatott a Budapest székesfőváros tanácsá
tól érkezett 272713/1904—IX. számú pályázati hirdetmény 
a Hoffmann Ferenc-féle alapítvány kamatainak kiosztásá
nak tárgyában.

Tudomásul vétetvén elhatároztatott, hogy a hirdetmény 
az Értesítőben közzéteendő.

X. Bemutattatott a «Magyar Építőmesterek Szövet- 
kezeté»-től a minimális és maximális munkabérek tárgyá
ban érkezett körlevél.

Tudomásul vétetett.
XI. Elnök előadja, hogy a székesfővárosi tanács egyik 

ügyosztálya a bécsi vendéglősök és korcsmárosok czim- 
jegyzékét kérte az ipartársulattól.

Egy ily czimjegyzéknek utánvétel ellenében való be
küldése végett az ipartársulat nevében az „Österreichische 
Gasthaus Zeitung" szerkesztőségéhez junius hó 17-én aján
lott levél intéztetvén, ezen levélre, az időközben ugyan
csak ajánlott levél utján történt sürgetés ellenére, még 
csak válasz sem érkezett. Minélfogva azt hiszi, hogy e 
lapra nem érdemes többé az iparlársulat részéről előfizetni,

A választmány elhatározza, hogy az „Österreichische 
Gasthaus-Zeitung" szerkesztősége levélben értesítendő, 
hogy miután az ipartársulat megkeresését válaszra sem 
méltatta, ennélfogva az ipartársulat a lap előfizetését be
szünteti.

XII Beterjesztettek a segély iránti kérvények.
A választmány a segélyért folyamodók közül Özv. 

Beinhardt Józsefné részére 20 Korona segélyt az ipartár
sulat pénztárából-, Bemer Ferencz részére pedig 10 Kor. 
segélyt a rendelkezési alapból engedélyezett.

XIII. Tárgyaltatott Dr. Erős Samu helybeli ügyvéd 
terjedelmes javaslata az élelmezési .iparágak szükségleteit 
szolgáló pénzügyi vállalat létesítése tárgyában.

A választmány, tekintettel arra, hogy javaslattevő 
az érdekelt szakköröket az eszme megbeszélése céljából 
értekezletre kívánja meghívni, — elhatározza, hogy az 
esetben, ha a kérdéses értekezlet megtartatnék, hajlandó 
lesz azon az ipartársulatot kiküldött által képviseltetni.

XIV. Elnök előadja, hogy legújabban a zeneszerzők 
jogvédő egyesületük által dijakat követelnek mindazon 
vendéglősöktől, akiknek üzletében zeneszerzeményüket 
valamely zenekar előadja. Minthogy ez az eljárás az illető 
üzlettulajdonosokra igen nagy újabb terhet ró, szükségesnek 
tartaná, ha e követelés ellen valamely lépések tétetnének.

Dr. Solti Ödön ügyész megjegyzi, hogy a szerzői 
jog védelme törvényen alapszik s ez ellen tenni alig lehet, 
azonban, hogy a zenekart tartó vendéglősök a zaklatástól 
megmeneküljenek azt javasolja, hogy az ipartársulat szó
lítsa fel Írásban a zeneszerzők egyesületét nyújtson ga
ranciát arra nézve, hogy az esetben, ha az egyesület által 
megállapított előadási díj lefizettetik az összes zeneművek 
előadhatók lesznek.

A választmány e javaslatot elfogadja s felkéri Dr. 
Solti Ödön ügyész urat, hogy a zeneszerzők jogvédő egye
sületéhez intézett megfelelő felszólítást mielőbb megszer
keszteni szíveskedjék.

Több tárgy nem lévén napirenden az ülés befejez
tetett. K. m. t.
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S z a k i s k o l a i  ü g y e k .

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmá- 
rosok ipartársulata államilag segített szakirányú tanonc
iskolájának évi jelentése az 1904—1905. iskolai évről.

Az 1899-ik év is újabb levelid gazdagítja szakisko
lánk babérkoszorúját. U. i. ez évben mondotta ki a ven
déglősök országos szövetsége a szakoktatás országos 
szervezését és annak végrehajtására a szakiskola felügyelő
bizottságát kérte fel.

Felügyelő-bizottságunk készséggel vállalkozott a nem 
kis és nem könnyű feladatra s lankadatlan munkássága 
itt is meghozta gyümölcsét.

Az ő buzgósága folytán hazánk négy városában, Deb
recenben, Miskolcon, Szegeden és Aradon az ottani kar 
társak lelkes munkássága életre szólította a szakiskolát 
így lön szakiskolánk szülőanyjává a debreceni, miskolci, 
szegedi, és aradi szakiskoláknak.

így törekszik felügyelő-bizottságunk szellemi és er
kölcsi tekintetben egyaránt arra, hogy a vendéglős-ipar 
abban a társadalomban is érvényesüljön, a melynek terheit 
viselték a nélkül, hogy előnyeit élvezték volna.r

Es hogy a felügyelő-bizottság nemes munkásságát 
siker koronázza, fényesen igazolja az évzáró vizsgálatokon 
a köz- és társadalmi élet legkiválóbb alakjainak szives 
megjelenése.

A szakiskola vezetősége ebben örömmel látja a szak 
képzettségre törekvő polgári munka tisztességének elisme
rését és méltatását. Ezt az elismerést és méltatást mint
egy a felsőbb elismerés jellegével látta el az a kitüntető 
megtiszteltés, melyben a székesfőváros főpolgármestere, 
Márkus József Öméltósága részesítette szakiskolánkat az 
1900. évi jun. 12 én tartott évzáró vizsgálatunk alkalmá
val történt jelenlétével.

Látogatásukkal tisztelték meg iskolánkat még.
Adanwvics Pál kir. s. tanfelügyelő.
Ember János kir. s. tanfelügyelő.
Francois Lajos pezsgőbor-gyáros.
Gelléri Mór kir. tan. orsz iparegyesületi igazgató.
P. Gettins Reading College (Angolország).
MártonffyMárton m. o. tan.orsz. iparoktatási főigazgató.
Günther Vilmos kir tan. Pozsony.
Dr. Gulyás Ferencz kir. tanfelügyelő.
Gerlóczy Károly kir. tan. alpolgármester.
Hálásé Ferencz min. tanácsos.
Mezey Lajos V. kér elülj áró.
Merkl Adolf MÁV. főfelügyelő.
Stanley C. Monseley. Sevenooks Sehol (Kent)
Dr. Stark Andor tanf. b. tanár.
Rózsavölgyi Gyula kir. tan. alpolgármester.
Rózsavölgyi Antal VI. kér. elüljáró.
Várdai Szilárd rajztanárképző int igazgató.
Dr. Verédy Károly kir. tan. tanfelügyelő.
Dr. Walter Gyula pápai praelátus, apátkanonok fő

tanfelügyelő.
Zerkovitz Emil iparh. megbízott.
Márkus Jenő a debreceni szakiskola gondnoka és
Polster Adolf a debreceni szakiskola igazgatója.
Az osztályrészül jutott erkölcsi elismerések és jutal

mak adják meg az erőt a további kitartásra és munkás
ságra.

A lefolyt 10 év csuk folytatása volt az iskola meg
nyitását megelőző 10 évi nehéz küzdelemnek, mert még 
most is igen nagy azon főnökök száma, akik érthetetlen 
okokból ellenségei a szakoktatásnak, az iskolának.

Mi bizalommal tekintünk a jövendő elé, mert az 
eszme él, fejlődik és hat s épp azért meg vagyunk győ
ződve, hogy az ily nemes küzdelem kivívja megérdemelt 
sikert.

Statisztikai adatok:

a) Tanulók létszáma. b) Felszabadultak száma.
1895. . . . 1896...................... . . 19.
1896. . . . 1897...................... . . 29.
1897. . . . . . . 333. 1898...................... . . 33.
1898 . . . . . . .  289. 1899...................... . . 27.
1899. . . . . . . .  272. 1900...................... . . 26.
1900. . . . . . . .  263. 1901...................... . 58.
1901. . . . 1902.................... . . 53.
1902. . . . . . . .  267. 1903...................... . 29.
1903. . . . . . . .  279. 1904...................... . . 36.
1904. . . . . . . .  281.

Budapesten, 1905. junius 5.
Walter Károly igazgató.

Az iskola állapota.
A tanári testület tagjai és munkakörük.

1. Walter Károly, igazgató, az orsz. iparokt. tanács 
tagja, tanította az I. a., b. és a II. b. osztályban a szám
tani, heti 6 ó. Tíz év óta igazgatja ez iskolát.

2. Havas István, székesfővárosi tanító, a II. a. és II. 
b. osztályok főnöke, tanította a számtant a II. a. és a 
magyart az I. b. osztályban, heti 6 ó. Nyolc év óta tanít 
szakiskolánkban.

3. László Albert, az I. b. o. főnöke, tanította a francia 
nyelvet mindkét csoportnál minden osztályban, heti 6 ó. 
Hét év óta tanít szakiskolánkban.

4. Medveczky Lajos, ra. kir. áll. fögymn. tanár ta
nította a könyvvitelt a III. a. és a III. b. osztályban, heti 
2 ö. Egy év óta tanít szakiskolánkban.

5. J/iírorate Adolf, szakelőadó, tanította a felszolgálást 
és illemtant a II. b. és III. b. osztályban, heti 2 ó. Öt év 
óta tanít szakiskolánkban.

6. Dr. Szabó Viktor, székesfőv. főreáliskolai tanár ta
nította az I. a. és b. osztályban a német nyelvet, heti 2 ó. 
Egy év óta tanít szakiskolánkban.

7. Száva János, székesfővárosi vezetőtanitó, a tanári 
testület képviselője a szakiskola felügyelő-bizottságában és 
egyúttal a bizottság jegyzője, az I. a. o. főnöke, tanította 
az I. a., II. a, III. a. és III. b. osztályban a magyart és 
az üzleti fogalmazást, heti 6 ó. Fiz év óta tanít szakisko
lánkban.

8. Török István, szakelőadó, tanította a felszolgálást 
és illemtant a II. a. és III. a. osztályban, heti 2 ó. Tiz év 
óta tanít szakiskolánkban.

9. Vaszkó György székesfőv. polg. isk. igazgató, a 
III. a. és III. b. osztály főnöke, tanította a vegytant, ter
mészettant a III. a. és III. b. osztályban, heti 4 ó. Tiz év 
óta tanít szakiskolánkban.

Az iskola működése.
A beiratkozás szept. hó 6-án vette kezdetét s szept. 

hó 15 én ért véget. A felügyelő-bizotság határozata alap
ján azonban az évközben jelentkezett tanulók is fölvétettek.

Beiratkozott összesen 281 tanuló.
Ez a létszám osztályok szerint igy oszlott meg:

A. csoport I. 77 II. 41 III. 33
B. „ I. 81 II. 34 III. 15

Összesen: 158 +  75 +  48 =  281
Nemzetiség szerint : 

magy. n ím. e. ö. magy. néni. e. ö.
A. csoport I. 68 8 1 77 II. 4 1 -------41
B. „ I. 78 3 — 81 II. 3 4 ------ 34

magy. ném e. ö.
A. csoport III. 33 ------ 33
tí. III. 15 -------15
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Vallás szerint'.
rk. rof. A. gk. Íz. ö. rk. ref. k.Jz. ö.

A. csoport I. 60 3 5 2 7 77 II. 32 6 1 2 41
B. „ I. 65 6 2 -  8 81 II. 28 2 1 3 34

rk. ref. á. Íz. ö.
A. csoport III, 27 3 1 2 33
B. „ III. 14------1 15

Kimaradt:
A. csoport I. 29 II. 5 III. 7
B. „ I 20 II. 5 III. 2

összesen: 49 -|- 10 +  9 =  68
Felszabadult:

A. csoport I. 1 II. — III. 7
B. „ I. -  II. 2 III: 1

Összesen: 1 + 2 +  8 = 1 1
Meghalt:

A. csoport II. osztály: 1 
Létszám az év végén:

A. csoport I. 47 II'. 36 III. 19
B. „ ______ L_ 60 II._27 III. 12______

összesen: 107 —|— 63 31 =  201
(Folytatása következik.)

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .
Pályázati hirdetmény. 1904. 272.713 IX. Budapest s z é 

kesfőváros tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy néhai 
ifjabb Hoffmann Ferencz alapítványának 1902. 1903. és 1904. 
évi kamataiból egy-egy összesen három kiskorú szegény bu
dapesti illetőségű jóviseletii iparos tanoncz, vagy iparos segéd 
részére vallás különbség nélkül 26 korona 38 fillér, 26 
korona 38 fillér, illetve 26 kor. 37 fillér lesz adományo 
zandó.

Ennélfogva a pályázni szándékozók felhivatnak, hogy 
születési, iskolai az illető iparteslület és a kerületi 
elüljáróság által láttamozott szegénységi és erkölcsi, vala
mint budapesti illetőségüket igazoló bizonyítványukat, 
bélyegtelen kérvénynyel a tanácsi iktató hivatalba (IV. 
kér. Központi városház I. em. 107. sz) 1905. évi augusz'us 
hó 19-ik napjának déli 12 órájáig nyújtsák be.

A felsorolt okmányokkal teljesen fel nem szerelt, 
vagy elkésve érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1905. junius 26 án.
A székesfőváros tanácsa :

Lung h. alpolgármester.

K ü l ö n f é l é k .
A „Magyar Vendéglősük Országos Szövetsége*4 1905. 

évi szeptember hó 11—14. napján Győrött tartandó V. 
rendes évi közgyűlése alkalmából rendezendő ünnepélyek 
programmja: 1. 1905. szeptember hó 11-én (hétfőn): Buda
pestről indulás 1905. szeptember 11-ikén reggel 8 óra 
50 perckor a keleti pályaudvarról Győrbe érkezés 11 óra 
29 perckor. — Fogadtatás. — A vendégek elszállásolása. 
5 órakor délután: a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, 
pincérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülele" VIII. 
évi rendes közgyűlése a városház nagytermében. 8 órakor 
este: Ismerkedési estély a Royal szálló téli kertjében 
(Baross-ut). 2. 1905. szeptember hó 12-én (kedden): 3/4 8 
órakor reggel: A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" 
V. évi rendes közgyűlése a városi széképület közgyűlési 
termében. Közgyűlés után villás reggeli a „Fehér bárány" 
szálló üvegtermében (Király-u). 2 órakor délután Disz- 
ebéd a „Vigadó" nagytermében. 5 órakor délután: 
A győri gyárak megtekintése. Este családi találkozás a

„Fehér hajó" szállóban. 3. 1905. szeptember 13. és 14-én 
(szerdán, csütörtökön): 6 órakor reggel: Indulás a Bala
tonra. A kirándulás részletes programmját külön küldjük 
meg, tervezett útirány : Győrből Czukavölgyön át üörgicse, 
Balatonfüred, Badacsony, Keszthely. Jelentkezéseket a fo
gadóbizottság irodája, (Győr, szikvizgyári szövetkezet) f. 
évi szeptember 1-ig fogad el- A Győrött rendezendő ün
nepségek, valamint az elszállásolás költségeihez a jelent
kezők 15 koronával járulnak. A „Magyar Vendéglősök 
Orsz. Szövetsége" közgyűlésével kapcsolatos ünnepségeken 
résztvenni jogosultak : a) a „Magyar Vendéglősök Orsz 
Szövetsége" tagjai, ?>) a nyugdijegyesület önálló üzlettel 
biró tagjai, c) a közgyűlésen résztvevő egyesületek és vá
lasztmányok igazolt kiküldöttei, d) az a—c alattiak csa
ládtagjai, e) akik a rendező-bizottság által raeghivatnak. 
A d) és e) alattiaknak a vonatkozó házszabályok szerint 
a gyűléseken tanácskozási joguk nincs Győr, 1905. július 
30-án. Herezeg Ferenc ipartársulati elnök.

A hazai ipartestületek központi bizottságától. Kon
gresszusi meghívó! Az 1902. év október havában Nagyvá
radon tartott VI. orsz. ipartestületi gyűléstől nyert meg
bízatás folytán ezennel egybehívjuk a VII. országos ipar- 
testületi gyűlést Szabadkára folyó 1905. év szeptember hó 8.,
9. és 10-ik napjaira. Előző nagygyűléseink határozatából 
ezen kongresszusra meghivatnak, illetőleg azon résztvehet- 
nek: a) az 1884. évi XVII. törvénycikk alapján alakult 
ipartestületek; b) a hazai kereskedelmi iparkamarák, az 
országos iparegyesület, a in. kir. kereskedelmi muzeum 
és más rokon közintézetek és szaktestületek, c) Oly váro
sok, melyekben mindeddig ipartestület nem létesült, ipar
egyletük vagy általános ipartársulatuk, esetleg a külön e 
célra egybehívandó helyi általános iparosgyülésből kikül
dendő tagok által képviseltethetik magukat. A mandátummal 
biró kiküldöttek egyenlően gyakorolhatják ugyan tanács
kozási és inditványozási jogukat, netáni névszerinti szava
zás esetén azonban csupán a képviselt szaktestületeket, 
mint ilyeneket illeti meg az ügyrendben meghatározott 
szavazati jog

Jelentés a budapesti (ipari) munkásközvetitö intézet mű
ködéséről az 1905-ik év II negyedében. Az ipari tevékeny
ség általános pangása folytán egyrészt, másrészt a bőr
iparban és fémfeldolgozás minden ágában hosszan tartott 
és általánossá vált sztrájkok miatt, az intézet tevékeny
sége ez év II. negyedében is a inult év hasonló negye
déhez képest csökkenést mutat. A munkakereslet volt 
ugyanis az 1904. év II. negyedében 21*480, ellenben az 
1905. év II. negyedében 17 698, a f. év II. negyedében 
tehát kevesebb volt 3 782-el. Hasonlóan a munkakinálat 
az 1904. év II. negyedében 16’665 re rúgott, mig az 1905. 
év II. negyedében 12834-et tett, a f. év II. negyedében 
tehát kevesebb volt 3831-el. A munkába helyezettek 
száma tett az 1904. év II. negyedében 11’438-at, viszont 
az 1905. év II negyedében 10016-ot a f. ev II. negyedé
ben tehát kevesebb volt 1422-el. Az év első két negyede 
együttvéve is kedvezőtlenebb a múlt év ugyanezen idő
szakánál, mert az 1904 év első felében a munkába he
lyezettek száma 19033 volt, mig a f. évben csak 16‘399-et, 
tehát 2634-el kevesebbet tesz ki. Ezen adatokkal ellen
tétben az intézet munkaeredménye a f. év II. negyedében 
kedvezőbb a múlt év hasonló negyedénél, amenyibe a f. év II. 
negyedében a munkakinálatokuak 74‘2 százaléka nyert kielé
gítést, mig a múlt év hasonló szakában a munkába helyezet
tek száma a kínálatoknak csak 65*4 százalékára rúgott. Ugyan 
ily feltűnő külömbség mutatkozik abban az arányban, 
mely a folyó és az előző év II. negyedében a Budapesten 
és a vidéken elhelyezettek közt mutatkozik. A f. év II. 
negyedében ugyanis a vidékre elhelyezett férfi munkások 
az összelhelyezetteknek 33 2 százalékát teszi, mig a múlt 
évben e százalék 260 volt, ami arra vezethető vissza, 
hogy a sztrájkok leginkább a székesfőváros területére 
terjedtek ki. Budapest, 1905. julius hó 7-én. Az igazgató.
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TÖRLEY JÓ ZS.ésT s.4

(Budapest.)
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Első Magyar Részvény sertőződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

....... -.....—  F e n n á ll 1 8 5 4  óta. ======z===z=======
Az 1900. évi párisi Y illágkiallitáson collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itün te tést nyert,

D 1 S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 .
V árosi iro d a : V ili. kerü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

A já n l ja :  ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaczksöreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
— Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. =■
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyu n k  képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvá r-, N agyvárad , 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám  5 2 — 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám  5 2 — 60. 
Palaczksör-m egrende lés : telefon-szám 56  - 5 8 .
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LOWENSTEIN NI. (Mihály)
ozégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. ás kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fiilöp Szász Coburg fiothai herczeg u kir. fensége 

udvari szállítója.

Főüzlet: Fióküzlet:
IV., Vámház-körnt 4. IV., Kishid-utcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző bort: 

Madeira, Marsalla, Sherryt

SBSHHU-W
legjobb asztali- és üdítő itat, 

IcttGnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégobajokuál, gyomor- éa boiyajáMi- 

rutnál.

Sáliéin  Beütik, kW  **“***•

Sl
Kizárólagos főraktár az

„Anglo Continenthal Thee Association“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Janiatka rom.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

P E Z S 6 0

4«
44
4<1
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P R O M O N T O R .

Anszeichnnngen:
Paris 1889. silb. medaille

Nizza 1890. gold. medaille 
Llssabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse gold. medaille

LOUIS FRANCOIS

Kitüntetések:
Páris 1889. EZÜST ÉREM. 
Nizza 1890. arany érem. 

Llssabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nagy arany érem.

»>»
11 II

F ő kép v ise lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

R U D A és b l o c h  m á n  n
B U D A P E S T , A k a d é m ia - u t c z a  16.

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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