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a társulatnál: IX. kér., Lónyai-utca 22. szám alatl vétetnek fel. 
EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA :

Egész oldal . . . . . . . 40 korona
Fél o ld a l....................... . . .  20
Negyed oldal . . .  12
Nyolcad oldal . . .  7 n

Ipartársu la ti ügyek.
Jegyzőkönyv a .Budapesti szállodások, vendéglősök és 

korcsmárosok ipartársulata“ által 1913. évi december hó 18-án, 
csütörtökön délután 5 órakor, saját helyiségében: IX. kér. 
Lónyay-utca 22. sz. a., Glück Frigyes ipartársulati elnök 
vezetésével tartott választmányi gyűlésről.

I. Elnök üdvözli a választmányt, a gyűlést megnyitja 
s a mai jegyzőkönyv hitelesítésére Mohos Ferenc és Kőváry 
Jenő urat kéri fel.

II. Az 1913. évi november hó 6-iki választmányi gyűlés 
jegyzőkönyve felolvasás után hitelesíttetik.

III. Elnök bejelenti, hogy a székesfőváros tanácsa megint 
fel akarja emelni a járdafoglalási dijakat.

Ö azonban minden alkalmas lépést megtett ennek meg
akadályozására és többek között a VIII. kerületi konferencián 
is felszólalt e miatt.

A konferencia szintén magáévá tette ezt az ügyet. Álta
lában a dijak felemelése ellen olyan a hangulat, hogy ennek 
folytán a törvényhatóság közgyűlésében többen fel fognak 
szólalni a tanács javaslata ellen. Azonban ő maga nem szólalhat 
fel, mert a közgyűlésben ezt inkompatibilisnek minősitik.

Bokros Károly hálás köszönetét mond az elnöknek eddigi 
eljárásáért, de nem lát abban inkompatibilitást, ha a törvény- 
hatóság közgyűlésében is felszólalna, mert személyesen nincs 
érdekelve. Azonkívül elég precedens van reá mikor a többi 
ipartestületi elnökök, mint szintén törvényhatósági bizottsági 
tagok, saját iparuk érdekeit minden alkalommal erélyesen 
védelmezik a közgyűlésben.

Roith György hasonló értelemben nyilatkozik és hevesen 
kikel a városi hatóság azon legújabb rendelete ellen, melynek 
értelmében a pálinkamérők reggel korábban nyithatják ki 
üzletüket, mint a vendéglősök. A kőbányai vendéglősöket ez 
a rendelet, melyről csak a rendőrség közbelépése folytán 
értesültek, teljesen tönkre teszi.

Ezen ügyben már értekezletet is tartottak és ott nagyon 
elkeseredett hangulat uralkodott.

Az értekezlet megbízásából arra kéri az elnökséget, hogy 
tekintettel a kőbányai különleges viszonyokra, kivételes intéz
kedést eszközöljön ki.

A választmány méltányolja és figyelembe veszi a kő
bányai kartársak panaszát és elhatározza, hogy érdekükben 
küldöttség menjen dr. Vita tanácsnokhoz és a polgármes
terhez is.

IV. Frenreisz István jelentést tesz és beszámol a munka- 
nélküliek segítése céljából indított akció eredményéről.

E szerint a Royál Orfeumi előadás bevételéből 2910 ko
rona 21 fillér tiszta jövedelem maradt.

A választmány lelkes éljenzés mellett veszi tudomásul 
Frenreisz István jelentését és neki, minden várakozást túl
haladó sikergazdag fáradozásáért teljes elismerést és kö
szönetét szavaz, valamint köszönetét szavaz mindazoknak, kik 
ezen ügyet közreműködésükkel előmozdították; végül elha

tározza, hogy Bálint Dezsőhöz, a Royal Orfeum igazgatójához 
köszönő levelet intéz.

A 2910 korona 21 fillérhez még kiutalványozza az 1910. 
évi május hó 20-iki rendkívüli közgyűlés által megszavazott 
200 korona évi segélyt és az ugyanezen kgy. határozat alapján 
létesített segélyalap kamatait, azaz 212 korona 30 fillért, mi 
által a rendelkezésre álló segélyösszeg 3322 korona 51 fil
lérre emelkedik.

A kiosztással megbízza a munkaközvetítő iroda intézö- 
sógét és az eljárásról majdan jelentést kér.

A Kittner Mihály üzletében büntetéspénzekből befolyt 
72 koronát a beküldő kívánságához képest a segélyalaphoz 
csatolja.

V. Elnök a pincemesteri első tanfolyam befejeztével 
bejelenti, hogy a tanfolyam nagyon látogatott, nagyon szép, 
hasznos és tanulságos volt. A tanároknak, kik a tanfolyamon 
közreműködtek, az országos szövetség fog köszönetét mondani.

Frenreisz István a tanfolyam kieszközléséért és szer
vezéséért köszönetét mond az elnökségnek és kéri, hogy 
minden évben tartsák meg a tanfolyamot.

A választmány helyesléssel csatlakozik Frenreisz fel
szólalásához.

VI. Kittner Mihály választmányi tag lemondó levele 
bemutattatván,

a választmány oda nyilatkozik, hogy a lemondást csak 
valaniely félreértés idézhette elő, minélfogva a lemondást nem 
fogadja el, hanem felkéri Frenreisz Istvánt, hogy az esetleg 
fenforgó félreértést simítsa el.

VII. Kuncze Ödön választmányi tag lemondó levele 
bemutattatván,

a választmány a lemondást sajnálattal veszi tudomásul.
VIII. Az országos nyugdijegyesület levelét melyben 

köszönetét mond az ipartársulati bál jövedelméből az egye
sületnek juttatott 967 korona 85 fillér adományért,

a választmány tudomásul veszi.
IX. A „Magyar szakácsok köre“ levelét, melyben tudatja, 

hogy a kör rendkívüli közgyűlése megbízta Wrabetz Gusztáv 
körelnőköt a kör tagjainak elhelyezésénél való tájékozó közre
működéssel,

a választmány helyesléssel veszi tudomásul.
X. Peterdy Élek levelét, melyben köszönetét mond a 

neje halála alkalmával tanúsított részvétért,
a választmány tudomásul veszi.
XI. A Messenger-Boy Company vállalat ajánlatát, mely 

szerint minden boy-hivás után 10—10 fillérért ajánl tel a 
menedékházalapra és a nyugdijegyesületnek azon esetre, ha 
az ipartársulat tagjai csakis a vállalat küldönceit veszik 
igénybe és megengedik, hogy a vállalat a szállodákban és 
vendéglőkben művészi kivitelű reklám táblákat helyezhessen el,

a választmány ilyen értelemben nem támogatja, liánom 
értesíti ajánlattevő vállatot, hogyha a nyugdijegyesülethez, 
mint pártoló tag csatlakozik, a menedékházalapra pedig ado
mányt tesz, akkor az ipartársulat ajánlani fogja.
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XII. A székesfővárosi tanács 134.306/913—XV. szánni 
határozatát, mely szerint a korcsmákról, sorházakról és 
pálinkamórósekról szóló 621/908 kgy. sz. szabályrendelet, 
valamint a fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparok 
gyakorlásáról szóló szabályrendelet az 1913. évi 1841. kgy. 
sz. határozattal végleg megállapittatván, hatályba lépett és 
annak értelmében :

a pálinkamérósek reggel 5 óra előtt ki nem nyithatók 
és este 1/2 9 órakor, szombaton Vs 10 órakor zárandók;

a vendéglők, korcsmák és sörházak április 1-től szep
tember 30-ig reggel 5 óra előtt október 1-től március 31-ig 
reggel 6 óra előtt ki nem nyithatók és éjjel 1 órakor zárni 
kötelesek,

a választmány tekintettel a IU-ik pontban már hozott 
határozatra, tudomásul veszi.

XIII. A székesfővárosi tanács 128.773/913—VII. sz. 
határozatát, mely szerint engedélyezi, hogy a VII. kér. Nyár
utcai iskolában az alagsorban levő konyha és az igazgató 
által kijelölt tanterein a szakiskolai továbbképző tanfolyam
mal kapcsolatos elméleti és gyakorlati előadások céljára a 
határozatban kikötött feltételek alatt használható,

a választmány köszönettel veszi tudomásuk.
XIV. A szakirányú tanonciskola felügyelő bizottságának 

Írásbeli javaslatára
a választmány elhatározza, hogy Walter Károly igaz

gató Nagyváradra küldessék és az ottani kartársak rábeszélé
sével kísérletet tegyen a megszűnt szakirányú tanonciskola 
visszaállítására.

A Wieni akadémiai jellegű tanfolyam tanulmányozására 
való kiküldést egyelőre függőben hagyja.

XV. Az Elnökség azon jelentését, hogy a karácsonyi 
és újévi ajándékok osztogatásának beszüntetése végett az 
érdekelt ipartestületekhez, ipartársulatokhoz és kereskedelmi 
egyesületekhez indokolt körlevelet intézett,

a választmány helyesléssel veszi tudomásul.
XVI. özv. Hermann Jánosné elhalt temetkezési egyesü

leti tag után esedékessé vált és jogutódok által vitássá tett 
temetési illetmény ügyet

a választmány az esetleges szükséges eljárás végett 
kiadja az ügyésznek.

XVII. Özv. Törley Józsefnének az elnökhöz intézett 
levelét, mely szerint 10.000 korona, azaz Tizezer’koronát ado
mányoz a menedékházalapra és ezen összeget 10 év alatt 
1000 koronás részletekben fogja folyósítani,

a választmány kitörő éljenzéssel veszi tudomásul és az 
adományozónak köszönetét szavaz.

XVIII. Erenreisz István a következő indítványokat 
adja elő:

1. az Elnökség a választmányi gyűlésről hiányzó választ
mányi tagokhoz ismét felhívást intézzen;

2. a választmányi gyűlésekre a póttagokat is hívják meg:
3. az ipartársulatba felvett uj tagok neve az elhelyező 

iroda intézőségével is közöltessék és kéressék fel annak elnöke, 
hogy az uj tagokat az elhelyező intézmény részére meg
nyerni törekedjék ;

4. a borkezelésről és borisméről a szakirányú tanonc
iskolában is szakszerű előadások tartassanak, mert a fiuknak 
halvány fogalmuk sincs a bor fajáról és minőségéről;

5. a meghalt kartársak temetésén az ipartársulat min
denkor képviselve legyen.

A választmány az első indítványt elfogadja és a mulasz
tások számontartása végett Elnök javaslatára ellenőrző bizott
ságot alakit, melynek tagjaivá Kommer Ferenc, Erenreisz 
István és Kőváry Jenő urat nyomban megválasztja.

A második indítványt a választmány, mint alapszabályba 
ütközőt, nem fogadja el, minélfogva Erenreisz ezen indít
ványát visszavonja.

A harmadik indítványt helyesli és annak foganatosítására 
felkéri az elnökséget.

A negyedik indítványt szintén helyesléssel fogadja és 
tanulmányozás végett kiadja a szakirányú tanonciskola fel
ügyelő-bizottságának.

Az ötödik indítvány folytán az ipartársulat állandó

képviseletére indítványozó Erenreisz Istvánt és Kőváry .Jenőt
küldi ki.

XIX Bokros Károly az utolsó ülés alkalmából köszönetét 
mond az elnökségnek sikergazdag müködöseért és uj erőt 
kíván az újévi munkához (Hosszantartó lelkes eljenzes.)

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést nyer.
Kmft.

Jegyzőkönyv a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata* által 1914. évi január hó 10-én 
szombaton délután 5 órakor saját helyiségében: IX. kerület 
Lónyai-utca 22. sz. a. Kommer Ferenc ipartársulati aleluök 
vezetésével tartott választmányi gyűlésről.

1. Elnök megnyitja a gyűlést s a mai jegyzőkönyv hite
lesítésére Benedek Rafael és Potzmann Mátyás uiat kéii fel. 

ti a.. .lflnomhnp IX ík í válns'/t.mánvi P’viilés iefrvző-
künyve felolvasás után 

hitelesittet il\
III. Erenreisz István levélbeli jelentését, mely szerint 

az előző gyűlés határozatából nyert megbízatásához képest 
eljárt Kittner Mihály választmányi tag lemondása ügyében és 
eloszlatta a felmerült félreértést, mire Kittner visszavonta 
lemondását,

a választmány örömmel veszi tudomásul és Erenreisz 
Istvánnak eljárásáért köszönetét nyilvánítja.

IV. A „Budapesti központi vásárcsarnoki gyümölcs- és 
korai főzelék-kereskedők egyesülete", valamint a „Budapesti 
hentes ipartestület" válasziratát, mely szerint ipartársula
tunknak a karácsonyi és újévi ajándékok beszüntetése tárgyá
ban szétküldött körlevelét mindkét testület közölte tagjaival,

a választmány helyesléssel veszi tudomásul.
V. Knettel Béla kiskunfélegyházi szállodás levél kísére

tében 400 koronát küldött az ipartársulatnak a menedékházra 
és 100 koronát a munkanélküliek segélyezésére.

A választmány nagy tetszésnyilvánítással fogadja Knefíel 
adományát és köszönetét szavaz neki és elhatározza, hogy a 
400 koronát a menedékház alaphoz, a 100 koronát pedig a 
munkanélküliek segélyalapjához csatolja.

VI. Az elnökség azon bejelentését, hogy az Első magyar 
részv. serfőződe által a menedékház céljára adott 20.000 ko
rona egy évi kamatának fele, azaz 464 kor. 35 fillér az adomány
levél értelmében az országos nyugdíjegyesületnek átadatott, 
másik fele pedig, azaz 464 lí 35 fillér 37 tönkrement ven
déglős családnak, akik segélyért folyamodtak, kiosztatott,

a választmány helyesléssel veszi tudomásul és elhatá
rozza, hogy a megtörtént kiosztásról az adományozó sörgyár 
igazgatósága a szokásos módon értesítendő.

VII. Kővári Jenő bemutatja a munkanélkülieknek ki
osztott segélyszámadást, mely szerint a kiosztással megbízott 
bizottság a rendelkezésére bocsátott 3322 K 42 fill. összeg
ből 2920 koronát kiosztott, 402 K 42 fillért pedig beszolgál- 
gáltat az ipartársulatnak a segélyalaphoz leendő csatolás 
végett, mégis azzal a fenntartással, hogy ezen összegből a 
netán időközben még felmerülő indokolt segély-igények kielé
gíthetők legyenek.

Vili. A választmány a bemutatott számadást jóváhagyja 
és a hozzáfűzött jelentést helyeslés mellett elfogadja. Kővári 
Jenőnek pedig, valamint a bizottság többi tagjainak is a 
befejezett nagy és szép munkáért köszönetét nyilvánítja.

IX. Elnök felhívja a választmányt, határozna az idei 
bálügyben.

A választmány elhatározza, hogy ipartásulati bált az 
idén is feltétlenül rendezni kell, mert az ipartársulat a bál 
jövedelméből tartja fenn a szakiskolát.

A rendezőbizottság elnökévé közfelkiáltással Erenreisz 
Istvánt választja meg és felkéri őt a munkálatok haladék 
nélküli megkezdésére.

Erenreisz István megköszöni a választmány bizalmát, 
de kijelenti, hogy e tisztséget ezúttal, különféle családi és 
üzleti okoknál fogva semmi szin alatt nem vállalhatja.

Ennélfogva a választmány e feladatra egyhangúlag Kittner 
Mihályt szemeli ki és miután ő nincs jelen, felkéri az elnök
séget, hogy nyomban a mai gyűlés befejezése után, néhány
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tagból alakuló küldöttséggel keresse fel Kitinért a lakásán 
és közölje vele a választmány egyhangúlag hozott határozatát.

Több tárgy nem lévén napirenden, a gyűlés befejeztetett. 
Kmft.

Jegyzőkönyv a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata11 által 1914. évi január hó 29 én 
csütörtökön délután 5 órakor, saját helyiségében IX. kor., 
Lónyai-utca 22. sz. a. Kommer Ferenc ipartársulati alelnök 
elnöklésével tartott választmányi gyűlésről.

I. Elnök megnyitja a gyűlést s a mai jegyzőkönyv hite
lesítésére Horváth István és Mohos Ferenc urat kéri fel.

II. Az 1914. évi január hó 10-én tartott választmányi 
gyűlés jegyzőkönyve felolvasás után hitelesíttetik.

III. Gundel János tiszteletbeli elnök ügyelőmmel a jegyző
könyv Vl-ik pontjára, mely szerint az ipartársulat az Első 
magyar részv. serfőződe 20,000 koronás adománya kamatainak 
felét átadta az országos nyugdijegyesületnck, megjegyzi, hogy 
a nyugdijegyesület viszont köteles a pezsgösdugók értékesí
téséből befolyó összeg felét minden évben az ipartársulatnak 
a menedékház alapra beszolgáltatni, de ezt ugylátszik elmu
lasztja megtenni.

A választmány Gundel tiszteletbeli elnök figyelmezteté
sét köszönettel fogadja és elhatározza, hogy az ipartársulat a 
dolog tisztázása végett átírjon a nyugdijegyesület igazgató
ságának.

IV. Frenreisz István kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy ő 
az orfeumi előadás jövedelméből utólag még 6 koronát kül
dött az ipartársulatnak, mint Drábik János után fizetését a 
munkanélküliek segélyalapjára.

A választmány e bejeleniést köszönettel veszi tudomá
sul és a 0 koronát a segélyalaphoz csatolja.

V. A Magyar országos központi takarékpénztár levelét, 
mely szerint az ipartársulat takarékbetétjei után a kamat
lábat — tekintettel az Osztrák magyar bank által foga
natosított kamatláb csökkentésre, V2°/o-kal leszállította,

a választmány tudomásul veszi.
VI. Pallai Miksa 50 koronát küldött az ipartársulatnak 

a munkanélküliek számára.
A választmány az adományért köszönetét nyilvánítja; 

de mert az adomány a segélykiosztás után érkezett, az ösz- 
szeget a segélyalaphoz csatolja.

VII. Littke L. pezsgögyáros levelét, melyben hivatkozik 
az ipartársulat körlevelére és bejelenti, hogy a menedókházra 
5 éven át 500 koronát, összesen 2500 koronát ajánl fel és 
az l-ső részletet, azaz 500 koronát egyúttal be is küldte,

a választmány élénk tetszéssel veszi tudomásul és adó 
mányozónak köszönetét szavaz, az 500 koronát pedig a 
menedékházalaphoz csatolja.

Vili. Háromrendbeli bejelentést, mely szerint a Dreher- 
serfőzde Aich György vezérigazgatót,

az Első magyar részv. serfőződe Monet Lajos igazgatót, 
az országos nyugdijegyesület pedig Bokros Károlyt,

Frenreisz Istvánt, Dökker Ferencet és Franeois Lajost dele
gálja a menedékháziigy intézésére hivatott bizottságba,

a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy az 
ipartársulat kiküldöttjeit csak azután fogja megválasztani, ha 
majd az országos szövetség is bejelenti a maga kiküldötteit.

IX. A Budapesti kávésipartársulat átiratát, melyben 
arról értesíti ipartársulatunkat, hogy a mozgószinházakról 
szóló szabályrendelet tárgyában úgy a székesfőváros taná
csához, mint a belügyminiszterhez is kérvényt intézett és 
ipartársulatunkat is hasonló eljárásra szólítja fel,

a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy ez 
irányban ipartársulatunk is lépéseket tegyen.

X. Elnök bejelenti, hogy a vendéglősök a kávésok által 
már nagymértékben folytatott iparkihágások tárgyában f. hó 
23-án a Bokros-féle vendéglőben népes értekezletet tartottak 
és a teendőkre nézve határozati javaslatot fogadtak el.

Dr. Nagy Sándor ügyész .előterjeszti az értekezlet által 
elfogadott határozati javaslatot, mely szerint az értekezlet 
tiltakozását fejezte ki a kávésok azon eljárásával szemben, 
hogy vendéglői ételeket is adnak a kávéházakbau és ezáltal 
a vendéglősök existeuciáját fenyegetik.

Kívánja az értekezlet az érvényben levő szabályrendelet 
szigorú végrehajtását és kívánja, hogy a kávésok a szabály- 
rendelet módosítása esetében se árusíthassanak vendéglői éte
leket, az ipartársulat elnökségét pedig felkéri, hogy ezirány- 
bán nagyszabású, energikus és gyors actiót indítson.

Elnök tárgyalás alá bocsátja a beterjesztett határozati 
javaslatot és felszólítja a választmányt, hogy határozzon a 
követendő eljárás fölött.

Frenreisz István hangsúlyozza, hogy már az értekezlet 
is rendkívüli közgyűlés egybeliivását kívánta. Élénken festi 
a vendéglősök között uralkodó elkeseredett hangulatot és 
energikusan kívánja a rendkívüli közgyűlés egybeliivását.

Gundel Károly még hatásosabbnak tartja, ha az összes 
vendéglősöket nagygyűlésre hívják és monstre-kiildöttséget 
menesztenek a városházára.

Palkovics Ede ezen utóbbi indítvány mellett nyilatkozik.
Mire elnök felteszi a kérdést, hogy a választmány Fren

reisz vagy Gundel indítványát kivánja-e végrehajtatni?
A választmány Gundel indítványa mellett foglal állást 

és elhatározza, hogy a vendéglősöket 8 napon beiül nagy
gyűlésre kell összehívni.

A gyűlés előkészítésére bizottságot alakit, melynek tag
jaivá Kommer Ferenc alelnökön kivül Frenreisz Istvánt, Gun
del Károlyt, Kővári Jenőt. Mohos Ferencet, dr. Nagy Sándor 
ügyészt, Poppel Miklós titkárt rendeli ki,

azonkívül elhatározza még, hogy az I—III. kér. ipar- 
társulatot, valamint a Székesfővárosi vendéglősök és korcsmá
rosok ipartársulatát 2 — 2 bizottsági tag kiküldésére levélben 
kéri fe l; végül megállapítja, hogy a nagygyűlés tárgyát a 
kávésok általános iparkihágása, a kávésok szabályrendelet 
módosítás iránti kérvénye és a vendéglő és korcsmaüzletek 
nyitási idejét megállapító legújabb sérelmes rendelet fogja 
képezni.

XI Frenreisz István az 1913. évi december 18-iki választ
mányi gyűlésben megalakított ellenőrző bizottság nevében 
jelentést tesz a választmányi tagok igazolatlan mulasztásairól.

.4 választmány a jelentést tudomásul veszi és elhatá
rozza, hogy az alapszabály 10 ik szakasza értelmében fog eljárni.

A Kuncze Ödön rendes tag lemondása folytán megüre
sedett helyre a póttagok közül Oláh Gyárfás Mihályt behívja 
rendes tagnak.

Több tárgy nem lévén napirenden, a gyűlés befejeztetett.
Kmft.

Szakiskola.
?1 budapesti vendéglősök szakirányú iskolája, továbbképző 

tanfolyamának 1914. január és február havi munkaterve:
Jan. 5-én 4—5-ig Szállodai könyvvitel Előadó : Keresz

tes Ede, 5—6-ig A vendéglősiparra vonatkozó ügyiratok, tör
vények és rendeletek Előadó: dr. Nagy Sándor. Jan. 7-én
4—5-ig Német nyelv. Előadó : Varsányi Lipót. 5—6-ig Diszitö 
rajzolás. Előadó: Kende István. Jan 9-én 4—5-ig Konyha 
vegytan. Előadó: Vaszkó György, 5 —6-ig Szállodai és ven
déglői ellenőrzés. Előadó: Burger Károly. Jan. 12-én 4—5-ig 
A tűzhely, a segédeszközök, a hűtők és forralok, a tüzelés 
és tüzelőanyagok, szellőztetés, üzemgépek. Előadó: Gundel 
Károly, 5—6-ig Észszerű táplálkozás. Előadó: Lőhnert Mátyás. 
Jan. 14-én 4 —5-ig A vendéglős és szakács egészségtana. 
Előadó: Palkovics Ede, 5 -6-ig Szállodai és éttermi beren
dezés. Előadó: Glück E. János. Jan. 16-án 4—5-ig Szállodai 
könyvvitel. Előadó: Keresztes Ede, 5—6-ig Konyha vegytan. 
Előadó: Vaszkó György. Jan. 19-én 4—5-ig A felszolgálásról. 
Előadó: Haas Imre, 5 —6-ig A konyha berendezése. Előadó:. 
Wrabetz Gusztáv. Jan. 21-én 4 5-ig Észszerű táplálkozás.- 
Előadó: Lőhnert Mátyás. 5 —6-ig Szállodai könyvvitel. Előadó: 
Keresztes Ede. Jan. 23 án 4—5-ig A tűzhely, a segédeszkö
zök, a hűtők és forralok, a tüzelés és tüzelőanyagok, szellőz
tetés, üzemgépek. Előadó: Gundel Károly, 5 —6-ig Gastro- 
nonomiai földrajz. Előadó : Augusztiny Oszkár. Jan. 26-án 
4—5-ig Észszerű táplálkozás. Előadó: Lőhnert Mátyás, 5 —6-ig 
A párolt húsokról. Előadó: Deiszler József. Jan. 28-án 4 - 5-ig’ 
Szálloda és étterem berendezése. Előadó: Glück E János.
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5— 6-ig Német nyelv. Előadó: Varsányi Lipót. Január 
30-án 4—5-ig A felszolgálásról. Előadó: Haas Imre, 5—6-ig 
Francia nyelv. Előadó: Cservenka Károly. Február 4-én
4— 5-ig Szállodai könyvvitel. Előadó: Keresztes Ede, 5 —6-ig 
A tojás és tojásételekről. Előadó: Kedvessy Nándor. Febr.
6- án 4—5-ig A konyha berendezése. Előadó: Wrabetz Gusz
táv, 5—6-ig Francia nyelv. Előadó: Cservenka Károly. Febr. 
9-én 4—-5-ig A vendéglős és szakács egészségtana. Előadó: 
Palkovics Ede, 5—6-ig Szállodai és éttermi berendezés. Elő
adó: Gittek E. János. Febr. 11-én 4 -5-ig  A párolt húsokról. 
Előadó : Dreiszler József, 5—6-ig Diszitő rajzolás. Előadó : 
Kende István. F'ebr. 13-án 4—5-ig Konyha vegytan. Előadó: 
Vaszkó György, 5 -  6-ig Gastronomiai földrajz. Előadó: Au- 
gusztiny Oszkár. Febr. 16-án 4—5 Szállodai könyvvitel. Elő
adó : Keresztes Ede, 5—6-ig Észszerű táplálkozás. Előadó: 
LŐhnert Mátyás. Febr. 18-án 4—5-ig A tűzhely, a segédesz
közök, a hűtők és forralók, a tüzelés és tüzelőanyagok, szel
lőztetés és üzemgépek. Előadó: Gundel Károly, 5—6-ig A 
vendéglősiparra vonatkozó ügyiratok, törvények és rendeletek. 
Előadó: dr. Nagy Sándor. Febr. 20-án 4—5-ig Francia nyelv. 
Előadó: Cservenka Károly, 5—6-ig A szállodai és vendéglői 
ellenőrzés. Előadó: Burger Károly. Febr. 23 án 4—5-ig Szál
loda és étterem berendezése. Előadó: Glück E. János, 5—6-ig 
A tojás és tojásételekről. Előadó: Kedvesy Nándor. Február 
25-én 4—5-ig A felszolgálásról. Előadó: Haas Imre, 5—6-ig 
A konyha berendezése. Előadó: Wrabetz Gusztáv. Február 
27-én 4—5 ig Szállodai könyvvitel. Előadó: Keresztes Ede,
5— 6-ig Észszerű táplálkozás. Előadó: LŐhnert Mátyás.

Különfélék.
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá

rosok ipartársulata" által 1913. évben rendezett társas 
összejövetelek alkalmával, a rendelkezési alapra befolyt ado
mányok : 1/3. Fischer Miksa adománya 50.—, Szívós Zsig
mondinál 18.40, 1/10. Mayer Ferencnél 5.—, 1/17. Mitrovácz 
Adolfnál 9.80, 1/25. Palkovics Edénél 9.—, 1/31. Delly és 
Kedvessynél 11.50, II/7. Nősek Ignácnál 14.60, 11/14. Fren-

reisz Istvánnál 11.50, 11/21. Oláh Gyárfás Mihálynál 6.—. 
1128. Fludorovits I-nál 5.—, IH/7. Wagner Vilmosnál 8.50, 
III/17. Neuger Ignácnál 8.80, 111/21. Bokros Károlynál 30.20, 
III/28. Fejér Gyulánál 6.— , IV/4. Kamarás Mihálynál 5.30, 
IV /ll. Kittner Mihálynál (Metropol) 14.50, 1V/18 Potzmann 
Mátyásnál 7.—, IV/25. Ehm Jánosnál 11.—, V 2. Ritz szállo
dában 12.10, V/9. Doktor Lászlónénál 3. — , V 16 Jáhn 
Edénénél 4.—, V/23. Váradi Józsefnél 12.—, V/30. Blaschka 
Jánosnál 18.—, Vi/6. Kovács E. M.-nál 4.—, VI 13. Klecker 
Alajosnál 4.20, VI/20. GundelKárolynál 9.—, báli marad
ványból 1 0 .- , VI/27. Neményi Bélánál 5.10, VII/2. -Walcz 
Györgynél 8.50, VII/11. Kőváry Jenőnél 4.—, VII/18. Gregorits 
Ferencnél 4.—, VII/25., Némedy Mátyásnál 2.—, VIII/1. Baross 
Gyulánál 1.—, VIII/8. Elő Józsefnél 1.20, VIII 22. Ehm János
nál 4.50, VIIl/29. Döcker Ferencnél 8.50, IX/3. a szövetségi 
közgyűlés alkalmából N. N. 50.—, Gundel János 50.—, Várady 
József 50.—, Kommer Ferenc 20.—, Gundel Károly 20.—, 
Glück E. János 10.—, 1X^5. Kubanek Vencelnél 4.40, IX/12. 
Deulsch Pálnál 3.60, IX/19. Hettlinger Jánosnál 4.—, IX/26. 
Készéi Vincénél 5 —, X/3. Bokros Károlynál 10.10, X/10. 
Holub és Müllernél 41.—, X/17. Schuller és Társánál 27.80, 
X 24. Hack Istvánnál 11.—, XI/1. Hungária szállodában 7.—. 
XI/7. Scharchan Jánosnál 5.80, XI/24. Kőváry Jenőnél 5.30, 
XI/21. Malosik Róbertnál 12.—, XI/28. Kovács E M.-nál 
5.50, XII/5. Gundel Károlynál 10.40, XI/12. Pelzmann Ferenc
nél 28.50, XII/19. Kommer Ferencnél 21.20 korona. Össze
sen 749.80, kamat 5.20, összes bevétel 755.— korona. 1913. 
II/3. ipartársulati boradomány - 110.—, IX/22. Grop György 
adománya 200.—, IX/30. Fekete István 20.— korona, össze
sen 330.— korona. Elszámolás; Bevétel 755.—, kiadás 330.—. 
maradt 425.— korona. Kommer Ferenc alclnök, Malosik Antal 
pénztáros, Wilburger Károly ellenőr.

Vendéglősök („jóbarátok társasága") szeri össze 
jövetelei:

Február 4-én Smauder József vendéglőjében, IX. kér., 
Bokréta-utca 12.

. Február 11-én Blumenstadter Kálmán vendéglőjében 
VI., Nagymező-utca 48.
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DREHER ANTAL SER FŐ ZÖ D ÉI R É S Z V .T A R S .
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(világos és sötét) (barna)
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megrendeléseket a fözde mindenkor pontosan és a legnagyobb figye
lemmel — az összeg előleges beküldése vagy után- 

—  vétele mellett — te l je s í t .__ ______

E Nagyobb mennyiséget saját jégkocsijaiban szállít. E
"""..""n"1'".............. ...... ....... """""............................... ........ ........ ............... ............. uhui,.......... . „„„..... .... ,„11.111111,wh,,,. . . . . .. . . . . .

DREHER A N TAL SE B F Ő Z Ő D É I R É S Z V . T A R S .
K 0E 0H A  D upla M árciusi !

(éla Pilseni) B akser.
— —   ..................... ........... ............— .................... ...... ........ ...»    »», ...............
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A városligeti artézi gyógyforrás vize D7t) méternyi mélységből 78-tól 
<)2’C hőfok mellett törvén elő, föltétlenül b ak té r iu m m en tes , s általunk 
lehűtve természetes állapotban, valamint szénsavval telítve mint 
„ILONA" artézi savanyuviz lesz forgalomba hozva. Tiszta izes és szénsav- 
tartalm ánál fogva kitűnő üdítő ital borral vegyítve igen kellemes.
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M A T T O NI GYÓGY- ES VIZGYOGY-INTEZE'fE 1
G IE S S H Ü B L E R -P U C H S T E IN

K arlsbad m ellett. E l

A M A ÍlöN I-fék  giessliiibler savanyuviz eredési helye. ÜÜ
P n e u m a tik u s -  és b e lé le g z ö -k u rá k . | j

Mell- és idegbetegek, üdülök, rheurr atikusok g] 
stb. szam ara.

r ■n
i■I

2 liter ára Itt tlllér házhoz szállítva. Rendelési c ím : „ A r te s ia ” 
részvény-társaság, Budapest, VI1., Egressy-nt 20/c. Telefon 50 72. 

A székesfőváros városligeti Artézi-gyógyforrás bérlői.
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TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & CO.f

császári és királyi udvari szállítók
B t l d S l í O l < .  Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg Ö Fensége B u d a f o k ,  

szállítói.
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FŐRAKTÁR :

BORHEGYI FERENC
Telephon sz. 85 -  71).

Budapest. V.. Gizella-tér I.

S ü rg ö n y e im : F R A N C O IS  B U D A FO K .

í
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VEZÉRKÉPVISELÖK :

RUDA é s  BLOCHMANN
Telephon sz. 8 0 - (>(!.

Budapest, V., Akadémia utca 16.

T elefon  B U D A F O K  15. szám .
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.

- ' Fennáll 1854. év óta. -•-

Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert. 
DISZOKMÁNY. 1 8 8 5 . --------------------------------------------------- --------------------------- ——  ----------------------- JURY-TAG 1800.

Ig a zg a tó s á g  és v á ro s i iro d á t  V ili . ,  ESZTERHÁZY-UTCA 6 . s zá m . 
G y árte le p  és k ö zp o n ti iro d a  : X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz.

Ajánlja, ászok , k irá ly , m á rc iu s i világos, m árc iu s i sö té t, „b a jo r m ó d " , u d v a r i „p ilsen i 
m ó d “, k é tsz e re s  m árc iu si világos és sötét, bak- és tav asz i idény -sö ré t, továbbá s a já t  
tö lté sű  p a lack sö re it a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b án y a i p a lac k -sö r

o sz tá lyábó l.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt sörfőzdénknek évi gyártási képessége 000.000 hektoliter.

Az ország minden részében sörraktárosok .Utal vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink Aradon, Szegeden, 
Miskolcon, Kolozsváron, Nagyváradon, Nyíregyházán, Temesváron és Debrecenben vannak.

1
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HordósSr-megrendelés: Budapestre, telefon-szám József 4 - 2 9 .  He.dMr-meírendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 -6 0 .

Palacksör-megrendelés : telefon-szám 56—58.

Nyom Viillcr R. utóda May 'Jtoosnítl, Budapesten, n. kér., F«hercz^.\l1>rccl,f-,if 3. s ^ in i' Telefon
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