
XV, évfo lyam l905._augusztus 31 8. szám
A BUDAPESTI

8ZÁLL0DÁS0K, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK

B ^ G Y E D Ü L I  H l V A T A L O S  S Z A K K Ö Z L Ö N Y ,  — K I A D J A  A .Z  I P A R T Á B S C L A T .

Az « É r t e s i t ő » - t  a tá rsu la t tagjai előfizetési 
clij nélkül kapják.

Megjelenik minden hó utolsó napján. "Wo 

Szerkeszti: Poppel Miklós ipartársulati titkár.
Kéziratok a szerkesztőséghez küldendők,

=  Budapest, IV. kerület, berencz József-rak part 16. szám. -----

H irdetéseket csak a ján lhatónak  Ism ert czégektől fogadunk el 
H I R D E T É S E K

a társu latnál: IV, Ferencz József rakp. 16. sz. alatt vetetnek fel.
EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA:

. . 40 korona
• * 20 „
• • 12 „
• 7

Egész oldalra
1/.

Egész évre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

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 Oiyővoii. tartja 
V. évi rendes közgyűlését, miről a szövetség t. tagjait, az 
alapszabályok értelmében, ezennel értesítjük.

Budapesten, az 1905. évi julius hó 28 án tartott köz
ponti igazgatósági ülésből. Qundel 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- 
iigyi szakosztály jeientése; c) a közvetitésügyi szakosztály 
jelentése d) az idegenforgalmi szakosztály jelentése. IV. 
Számadás az 1901/905. 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 
cselekvőleg 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 vissza vonni bármikor lehet. Az elnök és az 
előadó bármikor felszólalhat. 6. Az elnök a szólót — szűk 
ség esetében — 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 bocsájtja.
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 in d o 

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

A „Magyar vendéglősük országos szövetsége" V. évi 
rendes közgyűlésének munkarendje:

1. 1905. szeptember hó 11-én {hétfőn): Budapestről in
dulás 1995. szeptember ll-ikén reggel 8 óra 50 perckor 
a Keleti pályaudvarról. Győrbe érkezés 11 óra 29 perc
kor. — Fogadtatás. — A vendégek elszállásolása. 5 órakor 
délután: a <Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek 
és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete* Vili. évi rendes 
közgyűlése a városház nagytermében. 8 órakor este: ismer
kedési estély a «Royal szálló» téli kertjében (Bavoss-ut).

2 .1905 szeptember hó 12 én {kedd): 3/t8 órakor reg
gel: A «Magyar vendéglősök országos szövetsége* V. évi 
rendes közgyűlése a városi széképület közgyűlési termé
ben. A közgyűlés tartama alalt a hölgyek szórakoztatásá
ról külön bizottság gondoskodik. Közgyűlés után villás 
reggeli a «Feliéi bárány* szálló üvegtermében (Király-u.) 
2 órakor délután diszebéd a <Vigadó* nagytermében. 5 
órakor délután: a győri gyárak megtekintése. Este családi 
találkozás a «Fehér hajó* szállóban.

Jelentkezéseket a fogadó bizottság irodája (Győr, Szik- 
vizgyári szövetkezet) f. évi szeptember 5-ig fogad el. A 
Győrött rendezendő ünnepségek, valamint az elszállásolás 
költségeihez a jelentkezők 15 koronával járulnak. A 
«Magvar Vendéglősök Orsz. Szövetsége* közgyűlésével 
kapcsolatos ünnepségeken résztvenni jogosultak: a) a 
♦ Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége* tagjai, b) a nyug- 
dijegyesület önálló üzlettel bíró tagjai, c) a közgyűlésen 
résztvevő egyesületek és választmányok igazolt kiküldöttei, 
d) az a—c alattiak családtagjai, e) akik a rendező-bizottság 
által meghivatnak.

Győr, 1905. julius 26-án. Herceeg Ferencz.
ipartársulati elnök.

Tájékoztató az országos szövetség közgyűlésével kap
csolatban rendezendő kiránduláson résztvevők részére.

Minthogy az elszállásolás az előrelátható töme
ges érkezésnél sok nehézséggel jár, valamint nagyon fá
rasztó az igen t. vendégeinkre, hogy a megérkezés után 
a rend. biz. irodát keressék, nagyon kérjük a bejelentési 
idő pontos betartását és a 15 kor. részvételi dij előzetes 
beküldését, amely esetben az összes és személyre kiállí
tott jegyeket és igazolványokat szept. 6 án már postára 
tesszük.

Úgy az elszállásolás, mint a helyi rendezés érdeké
ben kérjük továbbá egyidejű pontos bejelentését azoknak 
az urhöigyeknek, akik a kongresssus tagjaival városunkat 
látogatásukkal megtisztelik, valamint kérjük: lehető meg
határozását annak, hogy igen t. vendégeink, melyik napon 
és vonattal érkeznek.



2 A budapesti Szállodások, Vendéglősök cs Korcs mii rosok (partársulatának Értesítője. 8. szám.

Szeptember 11-én és 12-én a rendező-bizottság iro
dája a Royal-szálló félemeleti helyiségében van.

Balatoni kirándulás-. Szept. 13-án, szerdán, reggel 6 
órakor kölön vonaton indulás a vadregényes Cuhavölgyön 
(magyar Svájc) keresztül Veszprémbe.

Veszprémben kocsin a város megtekintése, kikocsizás 
Balaton- Almádi fürdőhelyre.

Balaton Almádiban az utóbbi 15 év alatt óriásit előre
haladt kies fürdő megtekintése, majd borkóstolás. Társas 
ebéd 1 órakor.

Ebéd után a társaság kocsikon Balaton-Füred fürdőbe, 
az örökszép, bűbájos magyar tenger gyönyörű pontjára, 
utazik. Itt tölti a nap hátralevő részét, Balatonfüred für
dőiben és sétányain.

Este társasvacsora, utánna a Kisfaludy-verandán Bala 
ton-Füred község borkóstolója.

A társasvacsora keretében a dörgicsei borgazdaság 
borkóstolója.

Szeptember 14-én, csütörtökön, reggel 6 órakor Bala
ton Füredről indulás külön hajón balatoni sétahajózásra 
Badacsonyig.

Kisfaludy Sándor kesergő szerelme édesbus emlékei
nek és világhírű tüzes boroknak helye Badacsony, amely
nek tetejéről a kesztkelyi öböl, a Kisfaludy által meg
énekelt regényes várromok, Szigliget, Csobánc, Tátika, a 
távolban pedig a sümegi várromok tárnak föl felejthe
tetlen festői képet.

A badacsonyvidéki bortermelők szövetsége a délelőtt 
folyamán bemutatja a hegypincét több más pincével. Ebéd 
Vjl órakor, a szövetség borkóstolójával összekötve.

Ebéd után külön hajón indulás Keszthelyre, a Balaton 
déli oldalának zárópontjára. A város megtekintése, közben 
kirándulás kocsikon a várostól 10 percnyire levő világ
hírű Zférú-fürdőre. Majd látogatás a keszthelyi sörgyárban. 
Este lársasvacsora, utánna a helyi társadalom előkelősé- 
geinek rendezésével táncz.

Kedvező idő esetén a Balaton keszthelyi partjának 
kivilágítása és a Balatonon < Velencei éj» rendezése.

Másnap, szept. 15 én, elutazás tetszésszerinti irányban.
Részvételi dij — beleértve Győrtől Keszthelyig a 

vasúti, kocsi és hajóköltségeket, a felsorolt étkezéseket és 
a balatonfüredi, s keszthelyi elszállásolást, szeniélyenkint 
25 korona.

Keszthelytől Győrig, valamint Balatonszentgyörgytől 
Budapestig, szintúgy Keszthelytől Balatonszentgyörgyig 
érvényes utazásra kedvezményes vasúti jegyeket kertünk, 
azokat a jelentkezőknek a többi igazolványokkal egyide
jűleg elküldjük.

Minthogy e programúinak sikeres és zavartalan ke
resztülvitele sok teendővel jár és minden állomáson a 
szives, kirándulásunk iránt lekötelező előzékenységgel ér
deklődő rendezőséget jóelőre értesítenünk kell a résztve
vők számáról, s csak így történhetik gondoskodás igen t. 
vendégeink kényelméről, kérjük, hogy a kirándulásban 
való részvételt szeptember 5-ig velünk közölni méltóz- 
íassék.

Szintúgy az elszámolás könnyebbsége és azon okból 
hogy Győr területére lépve, a keszthelyi hazautazásig igen 
t  vendégeink időtöltését mi se zavarja, kérjük a 25 kor. 
kirándulási díjnak szintén beküldését.

Győr, 1905. aug. 22.
Hazafias üdvözlettel

A győri rendező bizottság.

Meghívó. A « Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek 
és kávéssegédek országos nyug dij egyesülete* alólirott elnöke, 
tisztelettel meghívja az egyesület tiszteletbeli-, alapitó, 
rendes- és pártoló tagjait az 1905. évi szeptember hó 11-én 
délután 5 órakor Győrött tartandó V ili. évi rendes közgyű

lésre. Budapest, 1905. julius havában. A «Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek országos nyug- 
dijegyesülete* igazgatósága. Bokros Károly elnök.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszed. Tartja Bokros Károly 

elnök. 2. Határozatképesség megállapítása. Szavazólapok 
beterjesztése. 3. Jelentés az igazgatóság évi működéséről. 
Előterjeszti Dr. Solti Ödön jogtanácsos. 4. Felügyelő-bizott
ság jelentese és a felmentvény megadása. Előterjeszti 
Francois Lajos felügyelő-bizottsági elnök. 5. Költségvetés 
és zárszámadás tárgyában határozathozatal. 6. 1 igazga
tósági tag választása. 7. 3 felügyelő-bizottsági tag válasz
tása. 8. Jelentés az 1904. évi közgyűlés határozata alapján 
az alaptőke kamatainak felhasználása tárgyában. 9. Jelentés 
az 1904. évi közgyűlés 10. sz. határozatának végrehajtá
sáról. 10. Löw Alajos felebbezése az 1454. sz. határozat 
ellen. TI. A győri választmány felebbezése az 1455. sz. 
határozat ellen. 12. Varga József felebbezése az 1470. sz. 
határozat ellen. 13. Indítványok. (A közgyűlésen csupán 
azon indítványok fognak tárgyaltatni, melyek legkésőbb 
szept. 3-ig a központi irodába VII., Wesselényi-u. 4. I. 1. 
beterjesztelnek.) 14. Jövő évi közgyűlés helyének megálla 
pitása. 15. Záróbeszéd.

S z a k i s k o l a i  ü g y e k .

A Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsma* 
rosok ipartársulata államilag segített szakirányú tanonc
iskolájának évi jelentése az 1904/1905. iskolai évről.

(Folytatás.)

Felsőbb osztályba léphet'. Képesitőt nyert:
A. csoport I. 43 II. 30 III. 15
B. „____  I. 55 II. 26 III. l l  _ _

Összesen; 98
Ismétlésre utasittatott \

-j- 56 4 - 26 =  180

A. csoport I. 4 II. 6 III. 4
B. „ I. 5 II. 1 III. 1

Összesen: 9 4 - 7 4~ 5 = 21
Igazolt mulasztások:

A. csoport I. 819 11. 337 III. 137
B. I. 1061 II. 162 III. 118

Összesen: 1880 + 499 4 - 255 =  2634
Igazolatlan mulasztások:

A. csoport I. — II. — III. —
B. „ I. - II. — III. —

Összesen: — 4 - — + — = 0
A mulasztások összege: 2634.
Mulasztott összesen: 238 tanuló.
Semmit sem mulasztóit 43 tanuló.
8 hónapnál kevesebb ideig járt iskolába 56 tanuló.

Jutalmazásokra a következő jutalmak állottak ren
delkezésünkre;

1. Glück Frigyes 10,000 koronás »István-alapitványa* 
melynek évi 400 kor. kamata utazási ösztöndíjul adatik ki.

2. A Gundel-féle alapítvány kamata; 80 kor.
3. A Rajág- és Frönkl-féle alapítvány kamata: —88 

kor., összesen 16 kor.
4. Francois Lajos cs. kir. udvari szállító pezsgő

gyáros 100 kor. adománya.
5 Gellcri Mór adományából 1 drb. 10 kor. arany.
6. Glück Frigyes adományából az «Inyes mesterség*

c. szakmunka több példánya.
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A felügyelő-bizottság határozata értelmében a jutal
mak közül a 2 és a 3. számnak mind könyvekben osz
tatnak ki.

Es pedig : iparosok Olvasótára, nagy kötet, több pél
dányban; Rottenhöfer \ Szakácskönyv, több példányban; 
Petőfi: Összes költeményei (mill. kiadás), több példányban ; 
Arany János: Kissebb költemények, több példányban

Jutalmazottak.
A Glück-féle 400 koronás utazási ösztöndíjat — a szoká

sos kijelölés és az ipartársulat hozzájárulása mellett— Fodor 
Imre III.) oszt. tanuló, pincéi fin Pelczmann Eerencz ur
nái, nyerte el. A kitüntetett tanuló jövő évi március 15 
ike után, a mely napon a szokásos ünnep kérőiében kapja 
meg az összegei, külföldi tanulmányúira köteles menni 
s utazása eredményéről beszámoló jelentést tartozik Írni.

Francois Lajos 100 koronás adományát Puchs Eerencz 
III. a) oszt. tanuló nyerte el.

Gelléri Mór 10 k. arany adományát Seper János III. 
a) oszt. tanuló kapta.

A többi julalomban, melyeket könyvekben osztódunk 
ki, a következő tanulók részesültek, ki előmenetelért, ki 
meg szolgalmáért:

1. a) osztályból: Házas Lajos Kónyi Béla, Széchényi 
István, Sziráki Mátyás, Wojalschek Lajos,

I . b) osztályból : Alberti József Andorf József, Ditmeyer 
András, Futáez Béla, /,/?/ Eerencz.

II. a) osztályból Gsikváry Antal, Guttenperyer Antal, 
Kereesényi Károly, Szabó Károly.

II. b) osztályból: Frank János, tóhl Viktor, Zlatoszlavek 
Eerenc.

III. í ) osztályból : Pólyák Nándor.
III. b) osztályból: lloila István, Érdes Lipól, Seper

Béla.
A jutalmukért a nemesszivü adakozóknak ezúttal is 

hálás köszönetét mond a bizottság.
Általános ügyek.

A szakiskola ügyeinek gondozója a felügyelő-bizott
ság, melynek tagjai:

1. Glück Erigyes, a Eerencz József-rend lovagja, 
székesfővárosi bizottsági tag. elnök.

2. Gundel János, a Eerencz József-rend lovagja, szé
kesfőváros. bizottsági tag, a szakiskolát fentartó ipartár
sulat elnöke.

3. Walter Károly, a szakiskola igazgatója, a bizottság 
előadója.

4. iSzára János, a tanári testület képviselője, a bízott 
ság jegyzője.

5. Förster Kon rád.
6. Müller Antal.
7. Kommer Eerenc.
8. Pelzmann Eerenc.
9 Mehringer Bezső.

10. Prindl Nándor.
11. Petánovits József.
12. Stádler Károly, székesfővárosi bizottsági tag.
13. Palkovics Ede.
A bizottság az elmúlt tanévben -I Ízben tartott ülést, 

mely üléseken mindannyiszor bt helóan tárgyalta az iskola 
egész ügykörét, az igazgató, a tanári testület képviselőjé
nek jelentése s a tanári testület tanácskozmányi jegyző
könyveiben foglalt előterjesztések, valamint az iskolát lá
togató egyes bizottsági tagok referálása alapján.

A szakiskola a lefolyt évben a következő segélyek
ben részesült:

1. A magas kormány évi segélye 1000 kor.
2. A székesfőváros évi segélye 1000 kor; úgy ezt, 

valamint a szükséges helyiségeket, fűtést, világítást a nagy
érdemű tanács ez évben is kegyesen megszavazta.

Fogadják az ügy és a bizottság nevében hálás köszö- 
netünket.

Ide jegyezzük még a lefolyt tanévben tett kiadások 
végösszegét, mely szintén fontos adat arra nézve, hogy a 
konstatált eredményeket mily anyagi kiadások árán értük 
el. A kiadások végösszege: 5202 kor. 23 fillér volt.

Budapesten, 1905. junius 5.
Glück Erigyes s. k. a szakiskola felügyelő-bizottságá

nak elnöke, IKaZter Károly s. k. a szakiskola igazgatója, 
Száva János s. k. jegyző.

Tudnivalók a jövő tanévre.
A jövő 1905/1900. iskolai évre a beiratás szeptember 

11-én kezdődik és tart 17-ig, mindenkor d. u. 4l/8— ö*/2 ig.
Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanonc, (borfiú, 

szakácsfiu, portás és szállodás.)
A szept. 17- éig be nem irattkozott tanoncokat a tan

köteles tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket az illetékes kerületi elöljáróságok — mint 
elsőfoku iparhatóságokhoz a szakiskola igazgatósága hala
déktalanul feljelenti.

A rendes előadásokat szeptember 18-án d. u. 41/, óra
kor kezdjük meg.

A f. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884. 
VII. t.-c. (iparlörvény) rendelkezéseit a tanoncok iskoláz
tatására vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33574. sz. 
min. rendeletet is.

A jelzett törvény és min. rendelet értelmében a szak
irányú iskolába, mely a kötelezett inasiskola gyanánt áll 
fenn, minden vendéglőstanoncnak járnia kell.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelele értel
mében a kerületi elöljáróságok olyan vendéglőstanoncnak, 
aki szakiskolai bizonyítványt felmutatni nem tud, nem 
adnak munkakönyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát 
a t. főnök urak olyan tanoncokat alkalmazni, akik nem 
tudják igazolni, hogy a szakiskolába jártak, vagy járnak, 
mivel — ismételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem 
kapnak.

Budapest, 1905. junius 5-én.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanonciskolájának Igazgatósága:

Walter Károly s. k. 
/' igazgató.

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .
Hirdetmény. 32813/1905 sz. VI. k. e. Budapest székes- 

főváros VI kér. elöljárósága. Az 1899. évi t. c. végrehaj
tása tárgyában alkotott 1S99. évi 64758 szánni pénzügy- 
ministeri rendelettel kiadott utasítás 17 §-ának utolsó be
kezdése szerint oly engedélyek után, melyek a három 
évi kivetési időszak első évinek első napjától kezdődő 
érvénnyel vagy utóbbi év közben állíttatnak ki az előre 
álható hozzávetőleges üzleti forgalom becslés utján álla
pítandó meg, s annak eredménye veendő fel az esetrcl- 
esetre kiállítandó ama összeirási jegyzékbe, mely köz
szemlére való kitétel és az osztályba való sorozás iránti 
véleményadás végett az illető kerületi elöljáróságnak eset
ről-esetre megküldendő.

Alulirt elöljáróság ennélfogva közhírré teszi, hogy 
az uj italmérések összeirási jegyéke elkészült, s az elöljá
róság hivatalos helyiségében (VI. kér. Aradi utca 23, III. 
e. 38, ajtó sz. a. folyó évi augusztus 28-tól szeptember 
4-ig azaz: nyolc napon át d. e. 11. és 12 óra kö
zött közszemlére kitétetik, a mikor is az érdekeltek ré
széről nemcsak megtekinthető, de az abban kitüntetett 
forgalmi adatokra nézve az engedélyesek bármelyike va-
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lamint az ipartársulatok és kereskedelmi testületek részé
ről is, észrevételek tehetők, mely észrevételek írásban 
(bélyegmentes beadványban) aluirt elöljáróságnál a jel
zett határidőn belül nyújtandók be.

Budapesten, 1905 augusztus hó 24-én.
A VI. kér. elöljáróság.

K ü l ö n f é l é k .
Az ipartársulat az alábbi átiratot intézte a ze

neszerzők egyesületéhez. Tekintetes Vezérképviselőség! 
Ipartársulatunk választmányának legutóbbi ülésén több 
zenét tartó kartársunk panaszt emelt a tekintetes vezér
képviselőség azon eljárása ellen, hogy őket a t. társaság 
javára tetemes zenei illetek fizetésére kötelezi, különbeni 
bitoriási eljárással perléssel slb. fenyegetés mellett. Az 
ügynek beható vizsgálata alapján arról győződtünk meg, 
hogy a t. társaság a zenei illeték iránti követelése még 
egyrészt nem is egészen jogos, másrészt a társaság t. 
tagjainak jól felfogott érdeke szempontjából egyáltalán 
nem méltányos. A mi a jogosság kérdését illeti, úgy áll t. 
i. a dolog, hogy a társaság mint olyan, mint erkölcsi testület 
csupán akkor követelhetné az illeték lefizetését, ha abban 
a helyzetben volna, hogy azzal szemben kartársainknak 
a zaklatás előli teljes és absolut védelmet biztosíthatná. 
Már pedig a vezérképviselő ur, hozzá inlézett kérdésre 
ipartársulatunk ügyészével szemben kénytelen volt beis
merni, hogy egyes modern közkedvelt zenedarabok szer 
zői nem tagjai a t. társulatnak. Ezek tehát az illeték fize
tése dacára is zaklathatják, s bizonyára felbuzdulva a 
t. társaságnak e téren elért sikerein, zaklatni is fogják 
kartársainkat, kik ha nyugalmat akarnak, egyezkedést és 
fizetést, az illeték lerovása dacára is élőiről kezdhe
tik. Még kevésbbé állja ki a tárgyilagos bírálatot a t. 
társaság követelése a méltányosság szempontjából, ügy 
áll u. i. e szempontból a dolog, hogy mig a zenekarok 
tartása a vendéglősre leggyakrabban közvetlen és sok 
esetben súlyos teher, melynek viselésére őket csupán a 
konkurrencia kényszeríti, addig az egyes zenedaraboknak 
vendéglőkben, nyilvános helyen, a nagyközönség előtti 
eljátszásából a t. társaság egyes tagjai nemcsak erkölcsi, 
de jelentős anyagi hasznot is húznak. Egy megfizethetet
len, díjtalan reclamhoz jutnak igy u. i. a t. zeneszerzők.
A vendéglőkben összesereglett zeneértő közönség u 
i. a katona és cigány zenekarok játékából lesz 
figyelmes az egyes jelesebb zenemüvekre s kiludva az 
egyes müvek szerzőit, címét, siet a neki igy megtetsző 
müveket beszerezni s igy a szerzőket jól megérdemlett 
szerzői tiszteletdijban részesíteni. Az ingyenes reclamnak 
ezen megbecsülhetlen, nagy horderejű, s főkép a zene
szerző urakra nagy anyagi értékkel bíró eszközétől fosztja 
meg a t. társaság saját tagjait, ha a megkezdeti irányban 
jelen óvásunk dacára is tovább haladni magát elhatározza. 
Mert kartársainknak, kik különben is súlyosan küzdenek 
a drágaság, a növekvő adó, italmérési illetékek slb. állal 
súlyosan rájok nehezedő válságban, eltökélt szándékuk, 
hogy inkább eltiltják a t. társaság kötelékébe tartozó ze
neszerzők műveinek eljátszását, semhogy súlyos terhelik 
mellé egy újabb illeték viselését vegyék magukra, mely
nek megfizetése őket a zaklatástól különben sem mentesíti.

A Budapesten tartandó nemzetközi alkoholizmus elleni 
kongresszus végleges munkarendje. Hétfőn szeptember hó 
11-én, Délután 4 órakor. A „Magyarországi Nőegyesületek 
Szövetsége" által rendezett nyilvános gyűlés a Műcsar
nokban. Előadók: Gray—London, Hoífmann—Bremen, 
Kassowitz—Wien, Gonser—-Berlin, Wakely—London. Este 
fél 9 órakor ismerkedési estély a Műcsarnok kupolater
m ében.

Kedden, szeptember hó 12-én Délelőtt 10 órakor a 
Műcsarnokban 1. A kongresszus megnyitása. 2. A kon
gresszus tisztikarának megválasztása. 3. Hivatalos üdvöz
lések és üdvözlő iratok felolvasása. 4. í'nnepi előadás, 
tartja Prof. Dr. Gruber—München: Az „én" egészségtana. 
(Vita nélkül), Délután 3 órakor a Műcsarnokban. 1. Az 
alkohol befolyása a szervezet ellenálló képességére, külö
nös tekintettel az átöröklésre. Referensek : a) Prof. Laiti- 
nen—Helsingfors; 0  Prof. Weygandt—Würzburg. 2. A 
műbőr hygienikus jelentősége. Referens: Prof. Liebermann 
— Budapest. Este b'/2 órakor. A magyarországi abslinens 
egyesületek estélye. Rendezi: az Orsz. Magyar Alkohol 
ellenes Egyesület a Nemzetközi Good Templar-rend Ma
gyarországon, az Alkoholellenes Munkás Egyesület és az 
Alkoholélvezettől Tartózkodók Egyesülete (Erdély). Elő
adók: Juliusburger—Berlin: Abstinenlia és világnézet; 
Lutoslavsky—London: Az abstinenlia Lengyelországban; 
Ernst—Zürich: Az abslinens mozgalom Svájcban.

Szerdán, szeptember hó 13-án. Délelőtt 9 órakor a 
Műcsarnokban. 1. Alkohol mint tápszer. Referens Prof. 
Kassowitz—Wien. 2. Alkohol és nemi élet. Referens: 
Prof. Eorel—Chignv prés Morges. Délután 3V2 órakor a 
Műcsarnokban. 1. Alkohol és büntetőtörvény. Referensek: 
a) Prof. Lombroso—Tin in ; 0  Prof. Bleuíer—Zürich; c) 
Prof. Vámbéry—Budapest. 2 A szeszes italok végzetes ha
lasa az afrikai benszülöttekre. Referens: Müller Groppen- 
dorf. Este 8 órakor. Katholikus estélv. Rendezi a kath. 
egyesületek szövetsége. Előadók: Kapilza—Ticbau, Őrei— 
Wien, Diir—Krumbach, Lénard—Weldes, Csillag—Buda
pest, Geőczc—Budapest, Vragassy—Budapest. Betegsegélyző 
pénztárak gyűlése. Előadó: Schwartz—Budapest. Inter
nationale r Alkoholgegnerbund összejövetele.

Csütörtökön, szeptember hó 14-én. Délelőtt 9 órakor 
a Műcsarnokban. Iskola és nevelés az alkoholizmus elleni 
küzdelemben. Referensek : a) The Ilon ble Mrs. Eliot Yorké 
—Southamptom; 0 Hahnel—Bremen; c) Eötvös—Szolnok ; 
d) Fischer—Pozsony; é) Kirschanek—Szeutistván, Délután 
4 órakor a magyar kir. Orvosegyesületben. Elmeorvosok 
összejövetele. Előadók: a) Delbrück—Bremen: Abslinentia 
az elmegyógyintézetekben; 0  Waldschmidt—Berlin: Az 
iszákosok gondozásának jelenlegi állása Németországban; 
c) Bezzola—Ermatingen: Az alkoholizmus gyógytana; d) 
Micbel és Legrain—Paris: Az iszákosok gyógyítása; e) 
Juliusburger—Berlin : Belátás hiánya az iszákosoknál. Este 
S’/2 órakor. Budapest székesfőváros estélye

Pénteken, szeptember hó 15-én. Délelőtt 9 órakor a 
Műcsarnokban. 1. a munkások kulturális törekvései és az 
alkohol. Referensek: a) Vanderve'de—LaHulpe; 0  Kiss— 
Budapest. 2. Alkohol és munkaképesség különös tekintettel 
a katonai trainingre. Referens: Mitander—E'öllinge. Dél
után 3 órakor a Műcsarnokban. Az alkohol ipari felhasz
nálása, mint az alkoholizmus elleni küzdelem eszköze. 
Referensek: 0  Dazinska—Golinska—Krakow; 0 Klemp— 
Budapest; c) Malcomes— Budapest, Este 8% órakor. Egye
temi hallgatók estélye. Előadók : Holitscher— Pirkenham- 
mer.Enderstedt—Stockholm,Deulsch Frida—Vien, Tárcái— 
Budapest.

Szombaton, szeptember hó 16-án. Délelőtt 9 órakor 
a Műcsarnokban Az italmérés reformja. Referensek; a) 
Eggers—Br mén: 0  Legrain —Paris : a) Helenius—Hel
singfors. Délután 3 órakor a Műcsarnokban. Az alkoholiz- 
muz elleni mozgalom szervezése. Referensek : a) Wlassak— 
Wien; 0  Máday—Budapest; 0  Stein — Budapest. Este 8’/a 
órakor. Népgyülés. Rendezi a kongresszus munkás-bizott
sága. Szónokok: Forel—Chignv, Fröhlich —Wiener Neu- 
stadt, Kiss—Budapest.

Vasárnap, szeptember hó 17-én. Kirándulás a Bala
ton mellé. Budapest déli vasút -  Siófok—Balatonfüred— 
Siófok—Budapest.
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TÖRLEY JÓ ZS.ésT s.a

(Budapest.)

Első Magyar Részvény serfőzode
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

- F e n n á ll 1 8 5 4  óta. -----------
Az 1900. évi párisi v illágkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te tést nyert.

D I 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, márczinsi világos, márczinsi sötét, „bajor mód", udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márczinsi 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 serfőződénknek 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 vagyunk ké pv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M iskolcz-, K o lozsvár-, 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-megrendelés: telefon-szám 5 6 — 58.

GO
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LOWENSTEIN M. (Mihály)
ezégtulajdouos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. és klr. udvari szállitó, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fiilöp Szász Coburg Gothai 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.

Kizárólagos főraktár az
„Anglo Continenthal Thee Association“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jamaika rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.
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legjobb asztali- és üdítő ital, 
kttönő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégobajokuál, gyomor- és bolyagiw- 

rutnál.

Mattoui Henrik, u *  “

CHAMPAGHER

LOUIS FRANCOIS

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

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany érem.

i i

P R O M O N T O R .
11 II

11

Co.

»I»
II

Anszeichnnngen:
Paris 1889. silb. medaille

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

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

11 ii

F ő ké p 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 a n n
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t e z a  16.

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