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J E G Y Z E T E K .
A megczenzurázott étlapok. Országos Közélelmezési

Tanács. — Katonai szolgálat és vendéglősipar

Mint már egyik előző számunkban megírtuk, 
Dr. Szalay József szegedi főkapitány az árineg- 
állapitó bizottságtól felhatalmazást kapott, hogy a 
vendéglői étlapok árait megszabhassa. A rendelet 
február hó 14-én jelent meg és a következőképpen 
szól:

»A január 30-án tartott értekezlet, valamint a 
beszerzett étlapok adataiból arra a meggyőződésre 
jutottam, hogy a városban levő vendéglők egyrészt 
figyelmen kívül hagyják a hússal való köteles ta
karékosságot és étlapjaikon ma is 3 4-féle húst 
szerepeltetnek; másrészt az ételek árának megsza
bása rendszertelen, amennyiben kisebb rangú he
lyiségek ugyanazon ételek árát drágábban szabják 
meg, mint az elsőrangú vendéglők.

Mindezeken az állapotokon a közfogyasztás és 
a fogyasztóközönség érdekében javítani óhajtván, 
a hús- és zsirfogyasztás korlátozása tárgyában ki
adott 3101 1010. számú M. E. rendelet alapján
elrendelem:

1. A megengedett húsos napokon a vendég
lős legfeljebb csak kétféle húst, pl.: marha- és ser
téshúst, borjú- és juh-hust stb. azonban tetszés 
szerinti változatokban állíthat elő és úgy a helyi
ségben, mint azonkívül hozhat forgalomba. Ez a 
rendelkezés nem érinti az étlapnak azt a részét, a 
mely a levesre, halra, főzelékre, tésztára, cseme
gére vonatkozik.

2. A következő vendéglőket, u. m.: Kass, Tisza, 
Európa és Próféta, amelyek szállodával vannak 
egybekötve, a helyi viszonyokra figyelemmel, első 
osztályúnak, a többi vendéglőt, ha esetleg szállo

dájuk is van, másodosztályúnak minősítem, minek 
következményéül ez utóbbiak az előbbieknek ez- 
időszerint dívó és valamennyi ételre vonatkozó ét
lap-árainál legalább 12"ft-al olcsóbban tartoznak 
ételeik árait jegyezni. Tájékozásul megjegyzem, 
hogy a fent felsorolt húsokból készült pecsenyék 
legmagasabb ára figyelemmel az általános ma
ximálásokra körzettel együtt legfeljebb 3 korona 
50 fillérben állapítható meg.

3. A közönség tájékozása és az ellenőrzés meg
könnyítése czéljából a vendéglősöket kötelezem, 
hogy úgy déli, mint esti étlapjaikat helyiségük külső 
falára, vagy az ablakba függesszék ki.

Aki ezeket a rendelkezéseket meg nem tartja, 
vagy a husadagokat túlságosan csökkenti, ellene 
az 5600 1914. szánni, illetőleg a 4207 1915. sz. 
M. E. rendelet alapján indul meg a kihágási el
járás.

Ezek a rendelkezések azonnal életbelépnek; a 
vasúti vendéglőkre azonban nem vonatkoznak.«

Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke e 
héten nevezte ki az Országos Közélelmezési Tanács 
tagjait és ezzel kapcsolatban kiadta a tanács tizen
egy pontból álló ügyrendjét is. A tanács tagjai
nak elég hosszú és díszes névsorában volt minisz
terek, nyugalmazott főispánok, miniszteri tanácso
sok stb. neveivel találkozunk, akikről tudvalévő 
dolog, hogy egész életüket a közélelmezési ügyek 
tanulmányozásának szentelték és épp ezért úgy itt
hon, mint a külföldön elismert tekintélyek (?). Az 
Országos Közélelmezési Hivatal tevékenységét azon
ban e körülmény remélhetőleg nem fogja befolyá
solni, mert a »hivatalból«-szakértők mellett az or- 
szágos iparegyesület igazgatója, Or. Soltész Ad;)lf,
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Szávay Gyula, a clebreczeni kereskedelmi és ipar
kamara titkára, Vágó József, a budapesti kamara 
titkára is helyet foglalnak a tanácsban, akiktől 
biztosan remélhetjük, hogy vélemény- és tanács
adásukkal a »hivatottak« tudását és szakszerű is
mereteit fogják a bizottság rendelkezésére bocsá
tani. Vannak, akik az Országos Közélelmezési Hi
vatal tevékenységét jószemmel nézik, annak jószán
dékait feltétlenül elismerik és igy az újonnan léte
sített tanács működésétől is csak jót és haszno
sat várnak. A vendéglős- és kávésipar azonban e 
felfogással szemben meglehetős pesszimizmussal 
néz a Hivatal és a Tanács működése elé, mert 
mindakettőből egyformán kihagyták a gyakorlati 
élet embereit, akik tudásukkal, a szükségletek, hiá
nyok és az orvoslás eszközeinek ismeretével életet 
vihettek volna a bizottságba és annak tevékenysé
gébe. Az élelmezési iparosok körében uralkodó e 
felfogásnak ad kifejezést a »Mészárosok és Hen
tesek Lapja« legutóbbi számában, midőn a Tanács 
megalakításával a következőket Írja: »A mi Orsz. 
Közélelmezési Hivatalunk mellé, mint a napilapok
ból ismeretes, Közélelmezési Tanácsot neveztek ki, 
amelyben képviseletet kaptak a különféle gazdasági 
ágak csoportjai, meg a kormány, de sem a 
fogyasztó közönségnek, sem a specziális szaktu
dásnak szava a tanácsban nincs. Hogy igy vagy 
a teendő intézkedések lesznek félszegek, a gyakor
lati élet követelményeivel számot nem vetők, vagy 
pedig csak hosszú és nagy vajúdások után készül
hetnek el, az természetes; ezt a kormány és a 
közélelmezési hivatal rendelkezéseinek eddigi hosz- 
szu sora is többszörösen igazolta. Németország
ban kezdettől fogva ebből a szempontból is más 
volt a rend és most a közélelmezési hivatal uj 
minisztere Ausztriában is változtatni készül a hely
zeten. A fogyasztók és a speciális szaktudás kép
viselőit Ausztriában eddig is meghallgatták ugyan, 
de német mintára, most egy lépéssel még tovább 
mennek. Közélelmezési szaktanácsot állítanak ösz- 
sze a közélelmezés aktuális kérdéseinek megvizs
gálására és feldolgozására. Ebben a tanácsban ne- 
csak a szak-, hanem a tudományos ismereteket 
is igénybe veszik, aminek ma, amikor az élelme
zés számára uj meg uj anyagokat kell keresni és 
azoknak használhatóságát, értékét megvizsgálni, fo
kozottabb jelentősége van. Az uj osztrák szakta
nácsban az élelmiszervegyészek és fiziologusok jut
nak elsőrendű szerephez. Ezeknek föladata lesz a 
különféle surrogatum-javaslatok elbírálása és a 
használhatók értékének tudományos megállapítása.

A bizottság hatásköre az emberi élelemre alkalmas 
anyagokon kívül az állati takarmányozás anyagai
nak vizsgálatára is kiterjed. Ehhez képest tagjai 
leginkább azok lesznek, akik az osztrák élelmezési 
kódexet (codex alimentarius Austriacus) összeál
lították, vagy a takarmányközpont szakembereiként 
szerepelnek«.

Nincsenek tehát a bizottságban a fogyasztók, 
a munkásság képviselői sem, ami nagy hiba és a 
melynek reparácziójára azonban a mi viszonya
ink közt gondolni sem merünk.

*
* *

A kereskedelemügyi miniszter f. évi január hó 
3-án 91028 VI. A. 1916. szám alatt kelt döntésével 
kimondotta, hogy a beszüntetett vendéglői ipar ka
tona által is újból folytatható, úgyis, hogy a ven
déglői ipar akkor is folytatható', ha a nagykorúság 
és megbízhatóság egyébként kellően igazolva lé
vén, a kérelmező katonai szolgálatot teljesít. Az 
erre vonatkozó miniszteri határozat szövege a kö
vetkező:

»A város tanácsa részéről 1916. évi augusztus 
hó 5-én 20.011 1916. szám alatt hozott és az első
fokú iparhatósági véghatározattal egybehangzó azt 
a másodfokú véghatározatot, mely Sz y I. a-i la
kosnak azt a bejelentését, hogy a beszüntetett ven
déglői iparát újból szándékozik űzni, tudomásul nem 
vette, kérelmező részéről törvényes határidőben be
adott felebbezés következtében felülbirálat alá vet
tem. Ennek eredményéhez képest az idézett másod
fokú iparhatósági véghatározatot megváltoztatom 
s elrendelem, hogy kérelmező részére — amennyi
ben a törvényben megkívánt megbízhatóságát iga
zolja a vendéglői ipar gyakorlásához szükséges 
iparengedélyt szolgáltassa ki. Azért határoztam igy, 
mert az igazolandó megbízhatóságon kívül a tör
vényben előirt nagykorúságot az előbbi iparenge
dély alapján beigazolnak vettem és miután a A n 
nyitható vendéglők száma szabályrendeletileg kor
látozva nincsen, az iparengedély kiszolgáltatásának 
semmi akadálya nincsen. Az a körülmény ugyanis, 
hogy kérelmező jelenleg katonai szolgálatot telje
sít, az iparengedély megtagadására alapul nem1 
szolgálhat, mert az 1884: XVII. törvénycikk 43. 
§-a a jelen és hasonló esetekre annál kevésbé al
kalmazható, mert a jelenlegi háború által terem
tett különleges viszonyok beigazolták azt, hogy a 
hadrakelt sereg elsőrendű főérdeke, miszerint a 
mögöttes országrészben levő ipari és kereskedel
mi vállalatok (a magánosok is) működésüket zavar-TRADE HABK BORHEGYI F. Borhegyi bor
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talanul folytathassák, miből kifolyólag intézkedés 
történt aziránt is, hogy az öregebb évfolyamú (43 
50 éves) népfelkelő iparosok és kereskedők, ameny- 
nyire azt a szolgálati viszonyok megengedik, nép
felkelési tényleges szolgálataikat tartózkodási he
lyeiken teljesíthessék és szabad idejükben polgári 
foglalkozásukat gyakorolhassák. <Kávésipari szervezkedés.

Aki a kávésipar és különösen a budapesti ká
vésipar háborús viszonyait, megpróbáltatásait és 
óriási küzdelmeit figyelemmel kisérte, mérlegelte 
ezek gazdasági következményeit és tudja, hogy a 
legnagyobb bajokon hogy csak a cukor- vagy 
tejkérdésre utaljunk a budapesti kávésipartársu- 
lat tagjait az elnök energiája segítette át: az előtt 
nem lehet kétséges, hogy az ipari Szervezkedés kér
dése a kávésiparban megszűnt theoretikus kérdés 
lenni, gyakorlati szükségletté vált, a háború alatt 
kétségtelenné vált szükségessége pedig a háború 
után exisztencziális jelentőségre fog emelkedni.

Régebben az ilyen elméletnek látszó állításo
kat hasonló érvekkel volt szokásos támogatni. Ma 
ez már felesleges. Láttuk, hogy a gazdasági érde
kek milyen ellenállhatatlan erővel vonzották a ká- 
vésipartársulathoz azokat, akik eddig teljesén feles
legesnek tartották, hogy annak tagjaivá legyenek 
és láttuk, hogy mily szépen egymásra találtak a 
Budapesten deputációzott vidéki kávésok is, mikor 
a tizenegyórai záróra által anyagi érdekeiket lát
ták veszélyeztetettnek. Ha már ily részletkérdések 
is elég erősek voltak ahhoz, hogy a budapesti ká
vésokat az ipartársulatban történő tömörülésre 
bírják, a vidéki kávésokat pedig — amire eddig 
nem volt példa! -  a miniszter szobájáig vigyék: 
azt hisszük, nem szenvedhet kétséget, hogy egy
részt a háború eddigi következményei, másrészt 
a háborút követő változások még inkább hozzá 
fognak járulni ahhoz, hogy a kávésokat az ipari 
szervezkedés fontosságának megismerésére bírják, 
valamint arra a belátásra, hogy e szervezkedés 
természetes központja csak az ország szive, Buda
pest és ebben: a budapesti kávésipartársulat lehet.

Arról, hogy milyen legyen a kávésok ezen or
szágos szervezete, olyan-e, mint a ;>Magyar Ven
déglősök Országos Szövetsége::, mely tisztán ipari 
alapon létesült, vagy olyan, amelynek ezenkívül gaz
dasági feladatai volnának, ami a mai háborús vi
szonyok között majdnem nélkülözhetetlennek tet
szik, ma még korai volna beszélni. Ma elég, ha 
tényként megállapítjuk, hogy Budapesten a gaz
dasági érdekek védelme a társulat szokatlan meg
erősödését eredményezte, a vidéken ugyanezen ok 
a kávésok első testületi akcziójára vezetett és hogy 

mint a gazdasági élet minden terén — a há
borút követelőleg a kávésipar terén is oly nagy
fokú változások és eltolódások fognak beállani, a 
melyek az egységes szervezkedés szükségességét, 
úgy a főváros, mint a vidék exisztencziális ér
dekeinek szempontjából parancsoló szükséggé fog
ják tenni.

A gazdasági élet jelenségei a háborút követő 
években e szükségesség érzését csak emelni, fo
kozni fogják. Az, hogy egyes, különösen már ab 
ovo vagyonosabb kávésok anyagi helyzete a háború 
alatt, sőt: a háború következtében még fényesebb 
lett, mint v*.olt a háború előtt, az országos, az
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üzletének jó hírnevét növeli, ha kizáiólag csakis

az általánosan 
legjobbnak elismert
Győrszentinártoni füstölt sertéskarajt,

Győrszentmártoni füstölt császárhust, 
Győrszentmártoni füstölt sonkát,

Gyó'rszentmártoni füstölt kolbászt,
Győrszentmártoni csemege szalonnát és 

Győrszentmártoni hentesárut használ, mert 
ezen gyártmányok szavatosság mellett, válogatott el
sőrendű sertésekből, különleges módszerrel, nagyon 
Ízletesen, tisztán és minden idegen töltőanyag hoz

záadása nélkül tisztán sertéshúsból készülnek.

megrendelhető a Hentesérugyárntíl 
Ggőrszentmártonban.

Pályázat vendéglő - bérletre.
A szatmárnémeti Iparos-Otthon étterme és kávéháza 

ez év május 1 tői kiadó.
A pályázatokat Bölönyi László alelnöknél kell benyúj

tani, még pedig legkésőbben 1917. márczius 10 ikéig.
Az ajánlatokhoz 500 korona bánatpénzt kell csatolni.
Az ajánlat a pályázóra azonnal, az Iparos-Otthonra 

csak választmányi elfogadás esetén kötelező.
A bérleti feltételekről Bölönyi László alelnök vagy 

Farkas László gazda nyújt részletes felvilágosítást.
Szatmár-Németi, 1917. február 15-én.

Ferencz Á g o s t o n
titkár.
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anyagi érdekek védelme céljából szükséges, sót 
nélkülözhetetlen országos szervezkedéssel szemben 
ellenérvül nem szolgálhat, mert ha ezek gazdasági 
helyzete a háború következtében meg is szilárdult, 
őket is tehát a gazdagot éppúgy, mint a kevésbé 
tehetőst egyformán fenyegeti a gond, hogy a 
mindinkább fokozódó áruhiány folytán kereseti for
rásaik mindinkább kevesbedni fognak és hogy a 
különböző hatósági korlátozások stb. az ő üzemei
nek folytathatását is idővel teljességgel lehetetlen
né fogják tenni.

Úgy tudjuk, hogy a ^Budapesti kávésipartársu- 
lat« vezetőségében megvan a hajlandóság arra, 
hogy a kávésipar érdekeinek mcgvédelmezése cél
jából kezébe veszi a kávésipar országos szervezé
sének ügyét és hogy a vidéki kávésok legnagyobb 
része kész örömmel fog csatlakozni az e célbód 
indítandó mozgalomhoz. Mindenkepp örvendetes je 
lenségnek tartjuk ezt. És pedig nemcsak azért, 
mert látjuk, hogy kávésaink a mai válságos hely
zetet é s a jövőnek még válságosabb várható esemé
nyeit nem nézik a náluk megszokott nemtörődöm
séggel, hanem élénken keresik-kutatják a védeke
zésnek minél alkalmasabb eszközeit, hanem főleg 
azért, mert erkölcsi szükségnek tartjuk, hogy 
mint a testvér vendéglősiparnak a tisztes ká
vésiparnak is meg legyen a maga organizácziója, a 
melynek az legyen egyik legfőbb feladata, hogy a 
budapesti kávésipartársulat közhasznú alkotásait az 
ország összes kávésainak közkincsévé tegye.

Reméljük, bizunk benne, hogy amennyiben a 
budapesti kávésipartársulat a közeljövőben e moz
galmat az ország összes kávésainak erkölcsi és 
anyagi hozzájárulásával meg fogja indítani, e moz
galom nem hirtelen fellobbanó szalmalángnak fog 
bizonyulni, hanem egy oly életerős és nagy jövőre 
hivatott akciónak, mely ipari intézményeinket egy 
jelentős közhasznú alkotással fogja gazdagítani, a 
mely alkalmas lesz arra, hogy kávésaink az 
előttük álló súlyos helyzettel és a várható nagy 
küzdelmekkel szemben - szorosan, egységes tö
rekvések alapján és egységes eszközökkel szervez
kedhessenek és amely a maga tevékenységével a 
kávésipar speciális gazdasági viszonyainak üzlet
forgalmi megnyilatkozásainak, erkölcsi és anyagi 
törekvéseinek alakulására, megvalósítására irányitó 
és elhatározó befolyást lesz hivatva gyakorolni, 
egyformán súlyos kötelességeket róva vezetőség- 
re-tagokra, de viszont megadva előbbinek a jo 
got arra, hogy ott, ahol azt a közérdek parancsol
ja - necsak tanácsadó, de kötelező votuma le

sen az egész ország kereskedelme és ipara a leg
erélyesebben tiltakozott ellene, mert az uj intéz
mény felesleges uj terhet akart rakni a kereske
dőkre és iparosokra és azonkívül azok önállósá
gát is szükségtelenül korlátozta volna. Más azon
ban a hivatalosan előirt és a hivatali béklyók közé 
szorított kötelező társulás, és más lenne az olyan 
kötelező társulás, amelyre nézve a parancsoló szó 
érdekeltek szabad társadalmi mozgalmából ered 
Az erre irányuló akció igen erős a kereskedők 
körében, de iparunkban is, az uj szervezkedő moz
galommal kapcsolatban mindenképpen ajánlatosnak 
mutatkozik, hogy igy a helyi szervezetei, vala
mint országos testületéi minél erősebbé formálód
janak.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
A „Budapesti kávésipartársulat” közleményei.

k Budapesti Kávásipaitársulat körlevelei.
I Körlevél a kondenzált tej beszerzése ügyében.

A >,Budapesti Kávésipartársulat elnöksége a kondenzált 
tej beszerzése ügyében 101 1917. sz. alatt a következő körlevelet 
bocsátotta ki:

»A napról-nspra fokozódó tejhiányt enyhítendő, ipartársu- 
latnnk elnökségének sikerült 300 láda hollandi Lijemph és Ver- 
trauen jegyű C/iikrozott kondenzált teljes tejet beszerezni, amelyet 
a jelentkezés sorrendjében az alábbi feltételek mellett bocsátunk 
tagjaink rendelkezésére. Minden egyes láda 48 dohozt tartalmaz.

Egy láda ilyen kotidenzá't tej előnyára tagjaink részére 
196 50 korona.

Miután a rendelkezésünkre álló készlet nagyon korlátozott, 
felkérjük igen t. kartársainkat, hogy a venni szándékolt mennyi
séget legkésőbb 8 nap alatt jelentsék be és annak vételárát 
ipartársulatunk pénztáránál fizessék be. A befizetésre a mellékelt 
csekk is felhasználható.«

II. A barezban levők emlékének megörökítése.
E tárgyban az ipartársulat elnöksége a következő újabb 

körlevelet küldötte szét:
.Ipartársulatunk — úgy mint azt az elmúlt évről szóló 

jelentésében már meg is kezdte — az utókor számára meg akarja 
örökíteni azon kartársak, illetve hozzátartozóik nevét, akik az 
immár harmadik éve tartó világháborúban fegyverrel a kezükben 
tesznek vagy teltek eleget legszentebb ál'ampolgári és hazafiul 
kötelességüknek.

Mull évi jelentésünk szerint 60 tagunk és ezenkívül tagjaink 
családtagjai közül negyvenötén állottak az 1915. év végéig a 
zászlók alatt.

gyen.
Kívánatos továbbá, hogy amint ezt a ven

déglősök már ismételt Ízben, bár eredménytele
nül kérelmezték a kormánynál, hogy az uj
organizáczió az eddigieknél teljesebb, illetve köte
lező legyen. Amikor lQ08-ban az uj magyar ipar
törvény rá akarta kényszeríteni a kereskedőkre 
és iparosokra a kötelező társulást igen helve-

Az 1916. évtől szóló jelentésünkben teljes kimutatást kívá
nunk adni s e végből azzal a kérelemmel fordulunk igen t. kar
társainkhoz, hogy az idefüzött válasziven közöljék saját vagy 
családtagjaik (a tag afyja, férje, fia, veje) hadbavonulását és 
katonai szolgálatának kiemelkedőbb eseményeit.

A választ kérjük legkésőbb 8 nap alatt, a csalóit vála-z- 
boriték felhasználásával hozzánk okvetlenül visszajuttatni.

Bizunk abban, hogy karlársaink megértik felhívásunk jelen
tőségét, amellyel bizonyítani akarjuk mindenkorra, hogy a kávés- 
ipartársulat tagjai a hazafias köte’ességteljesités terén nem ma
radtak más szakmák vagy érdekeltségek mögött..

III. Körlevél a czukorszolgáltatás ügyében.
A magyar szent korona országainak Czukorközpontja a kö

vetkező átiratot intézte hozzánk :
A budapesti kávésipartársulat tekintetes elnökségének Budapest. 

Van szerencsénk a t ipartársulatot ezennel felhívni, hogy 
tagjait nyomatékkai figyelmeztetni szíveskedjék, miszerint a ren
delkezésükre bocsátott ezukorral takarékosan bánjanak és , főleg, 

________________ _________________hogy az italokhoz kiszolgáltatható czukomiennyiségek szabályo-
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zása tárgyában kiadott 3165/1916. M. E. számú rendeletét szigo
rúan tartsák be, mert tapasztalataink és a hozzánk érkezett jelen
tések szerint mindkét irányban sűrűn vétenek a kávésok, ugy- 
annyira, hogy utóbbi időben már büntetésekre is került a sor, 
mely büntetések ezután még nagyobb szigorral fognak alkal
maztatni.

Szükségesnek tartjuk tehát a tekintetes elnökség szives 
figyelmét arra is felhívni, hogy az ipartársulat tagjaival közölni 
szíveskedjék, miszerint a kihágást elkövető kávésok részére a 
további czukorkiszolgáltatást be fogjuk szüntetni.

Tekintettel továbbá azon körülményre, hogy a záróra újabb 
korlátozásánál fogva a kávésoknak ezúttal kevesebb czukorra lesz 
szükségük, a nálunk bejelentett és általunk már megá lapított 
mennyiségnél, ennélfogva azt megfelelően redukálni fogjuk és 
kérjük, hogy a mindenkoii czukorigényének bejelentésénél t tag
jainak készletét figyelembe venni és azt nekünk havonta feladni 
szíveskedjék.

A tekintetes elnökségnek kiváló tisztelettel Czukorközpont, 
Robicsrk s. k. Leniivai s. k.

Amidőn ez átirat tartalmára igen t. kartársaink figyelmét 
nyomatékosan felhívjuk, ismételten ajánljuk, hogy a czukorfogyasz- 
tás tekintetében a legnagyobb gondossággal és takarékossággal 
járjanak el.

Egyben jelezzük, hogy a Czukorközpont rendelkezéséhez 
képest azon kartársainknak, ak knek czukorkésr létük van, e kész
let elfogytáig újabb mennyiséget nem fogunk kiszolgáltatni.

Ez alkalommal közöljük, hogy ugyancsak a Czukorközpont 
újabban érkezett közlése folytán tudomásunkra jutott, hogy egyik 
kartársunk, kinek nevét ezúttal nem kívánjuk közölni, valótlan 
bevallás alapján az őt megilletőnél nagyobb mennyiségű czukrot 
vett igénybe és a felesleges mennyiséget maximális áron felül 
forgalomba hozta.

Eltekintve attól, hogy az illető ellen a székesfővárosi állam
rendőrség árdrágítás miatt az eljárást megindította, a Czukor
központ is a saját részéről, mint a saját kötelező nyilatkozatát 
megszegő kávéháztulajdonos ellen azzal a megtorlással élt, hogy 
az illető részére a további czukorkiu'alásokat megszüntette.

Bízunk benne, hogy az es.t egyedülálló marad ipartársu- 
lalunkban, de ismételten figyelmeztetjük kartársainkat, hogy az 
ilyen eljárástól szigorúan tartózkodjanak és az ipartársulatunk 
által rendelkezésünkre bocsátott czukrot csakis saját üzleti czél- 
jaikra használják fel.

Tekintettel az életbelépett újabb záróra rendeletre és a 
délutáni uzsonnakávé tilalomra, a kávéházak ezukorfogyasztása 
természetszerűiig csökkent és a ért már e helyütt is jelezzük, 
hogy a bevallott és a megállapított mennyiségek felemelésére a 
rendelkezésre álló mennyiségek korlátolt voltánál fogva nincs 
mód, sőt ellenkezőleg, a tulmagasan bevallott és az üzleti szük
ségletet meghaladó mennyiségeket a jövőben esetleg csökken
teni leszünk kénytelenek.

Megjegyezzük, hogy a 714 1916. számú rendelet értelmében 
a ezukor ára január 1-től 50 fillérrel és március 1-től újabb 50 
fülénél emelkedik Miért is a czélszerüség szempontjából az 
ípartársulat február 1-től kezdődőleg átlagosan 1 koronával emeli 
az árat, miért is niétetmazsánként további rendelkezésig 125 
koronáért bocsájtjuk a t. tagok rendelkezésére.

HIRDESSEN A MAGYAR VENDÉGLŐS- 
ÉS KÁVÉSIPARBAN

Az uj záróra-rendelet.
A tüzelőanyag hiánya tudvalévőén a záróra 

újabb korlátozását tette szükségessé. A hivatalos 
lap a kormány uj rendeletét a tüzelőanyagokkal 
való takarékosságról szóló 4470 1016. M. E. sz.
miniszteri rendelet módositásaképen tette közzé. A 
rendelet, amely a szénnel való takarékoskodás ér
dekében Budapest éjszakai életét ismét egy órával 
rövidíti meg, február tizenötödikén lépett életbe. 
Legszigorúbban sújtja az uj rendelkezés a ven
déglőkön és kávéházakon kívül az orfeumokat, mu
latóhelyeket és dalcsarnokokat, amelyek egyálta
lán nem nyithatják meg helyiségeiket. Ez a ren
delkezés azonban nem végleges, különféle módosítá
sok történnek majd fokozatos mértékben a tüzelő
anyagok fokozatos szaporodásának arányában.

A tizenegy őrás záróra.
Az a rendelet, amely a zárórát immár harmad

szor módosítja, igy hangzik:
A ni. kir. minisztérium a háború esetére szóló 

kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendel
kezések alapján a tüzelőanyagokkal való takaré
kosság tárgyában 4470 1916. M. E. szám alatt ki-

TJ Pifseni Polgári Ser főző  „Pifsetii ősforrás"  a JTiüncfyeni 
Paulaner Sör főző Részvény-Társaság Salváforsörgyár
Lgo^vezérképvBd'ete T t l e Z 2 l }  é S  T r ü  
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám. 
Te lefonszám : jó z s e f 2 4  — 61. o

Ajá-iljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pilseni üsfoz* 
rás sör“ a Pilseni polgári Serfozöböl, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sőr“ a 
Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és K.ávés-Ipar 1917. márczius 1

adott minisztériumi rendelet némely határozmányát 
tovább' rendelkezésig a következőkben mó

dosítja.
1. §. A minisztérium elrendeli, hogy:
1. a nyilvános étkezőhelyiségeket (vendéglő

ket, korcsmákat, italmérő- és élárusitóhelyeket, ká
véházakat stb.,), ha a rájuk hatályban álló jog
szabályban még rövidebb záróra nincs megálla
pítva, éjjel 11 óránál tovább nem szabad nyitva 
tartani és ha a hatályos jogszabály későbbi idő
pontot nem állapit meg, reggeli öt óra előtt nem 
szabad kinyitni. A korábbi kinyitást a rendőrha
tóság egyes indokolt esetekben kivételesen megen
gedheti.

A vendéglőknek és kávéházaknak olyan mel
lékhelyiségeit, amelyek az üzlet folytatásához nem 
feltétlenül szükségesek (játéktermek, különszobák, 
tekepályák stb.), állandóan zárva kell tartani.

Nem vonatkoznak ezek a korlátozások a vasúti 
vendéglőkre, amennyiben nyitvatartásukat az uta
zóközönség érdekei megkívánják;

2. a színházakat éjjeli tiz órán ál tovább nem 
szabad nyitvatartani;

3. a mozgőfényképszinházakat nem szabad dél
után öt óra előtt kinyitni és éjjel tiz óránál to
vább nyitvatartani;

4. a korcsolyapályákat éjjeli 9 óráig szabad 
nyitvatartani;

5. a cukrászdák nyitvatartásának idejére azok 
a rendelkezések irányadók, amelyek az élelmiszer- 
árusító üzletekre hatályban állanak;

6. a mészárosüzleteket reggeli fél b órától 
esti 7 óráig szabad nyitvatartani.

2. §. A mulatóhelyeket (orfeum, dalcsarnok, va
rieté táncterem, tánciskola stb.), valamint a hang
versenytermeket további intézkedésig zárva kell tar
tani.

3. §. A záróra szempontjából nem esnek sem
minemű korlátozás alá:

1. a tüzelőanyag-kereskedéssel és elárusitással, 
valamint

2. a szállítmányozással foglalkozó vállalatok 
irodái és üzleti helyiségei.

4. §. Valamennyi nyilvános étkező, szórakozó, 
üzleti stb. helyiségnek belső világítását az elkerül
hetetlen szükség mértékére, de a rendes világítás
nak legalább felerészére kell korlátozni.

Az elkerülhetetlen szükség mértékét az első
fokú rendőrhatóság jogosult megállapítani. Hatá
rozata ellen felebbezésnek nincs helye.

5. §. Aki a jelen rendelet 1., 2. vagy 4. §-ának 
rendelkezését, vagy az I. fokú rendőrhatóságnak a
4. §. alapján hozott korlátozó rendelkezését meg
sérti, kihágást követ el és a 4470 1016. M. E. 
számú rendelet 8. §-a értelmében büntetendő.

6. §. A minisztérium felhatalmazza a belügy
minisztert, hogy mihelyt azt a körülmények lehe
tővé teszik, a jelen rendelet rendelkezései alól köny- 
nyitéseket tehessen.

7. §. Ez a rendelet 1017. évi február hó 15-ikén 
lép hatályba.

Területi hatályára és végrehajtására nézve a 
4470 1016. M. E. számú rendelet 0. §-ának ren
delkezései irányadók.

Budapesten, 1017. évi február hó 12-én.

Schaumburg-Lippe lierczeg udvari pinezészete Villány
Magyarországi vezérképviselő:

Telefon: 31 Hoitz Valér Károly RákospalotaÁrbiráló bizottság.
A székesfőváros tanácsa az Országos Közélel

mezési hivatal 7107 016. sz. felhatalmazása és a
minisztérium. 4207 015. M. D. sz. rendeleté alap
ján a vendéglők, kávéházak és más hasonló üzletek 
árainak szabályozása tárgyában hozott 110270 016. 
Vili. sz. határozatában a következő intézkedés fog
laltatik:

A tanács egyúttal abból a célból, hogy a ven
déglők, kávéházak és más hasonló üzletek ársza
básaival kapcsolatban felmerülő kérdések szaksze
rűen legyenek elbírálhatók és a közigazgatási és 
rendőri büntető hatóságok eljárásaik során a szük
séges szakvéleményekkel elláthatók legyenek, bí
ráló bizottságot létesít.

E bizottság elnökéül a tanács Ziegler Nán
dort, a székesfővárosi vásárcsarnok igazgatóját, he
lyettes elnökéül pedig Szabó Ferenc székesfővárosi 
vásárigazgatót küldi ki és felhívja elnököt, illetve 
helyettesét, hogy a bizottság működésének meg
kezdése iránt haladéktalanul intézkedjen.

A tanács az árbiráló bizottságot a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti szállo
dások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata, 
a Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata, a Budapesti kávésipartársulat és a 
Budapesti szesz- és likőrgyárosok, készítők és ki
mérők ipartársulata kiküldötteiből alakítja meg, s 
ehhez képest felkéri nevezett testületek elnöksé
geit, hogy az árbiráló bizottságba egy-egy meg
bízottjukat (egy-egy póttaggal) kiküldeni és ezek 
nevét és czimét a székesfővárosi vásárigazgató
sággal mielőbb közölni szíveskedjenek.

A tanács megkeresi végül a m. kir. államrend
őrség főkapitányi hivatalát, hogy amennyiben akár 
a főkapitányság, akár a kerületi kapitányságok a 
jelen rendeletből kifolyólag szakvéleményt kíván
nak beszerezni, eziránt a székesfőváros vásárigazga
tósága (IV., Gerlóczy-utca 11.) utján a nevezett 
árbiráló bizottsághoz fordulni szíveskedjenek.

Erről a tanács a tan. VIII. ügyosztályt, azösz- 
szes kerületi elöljáróságokat, Ziegler Nándor vá
sárcsarnoki igazgatót, Szabó Ferenc vásárigazga- 
tót, a Budapesti kereskedelmi és iparkamarát, a 
Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro
sok ipartársulatát (IX., Lónyay-utca 22.), a Szé
kesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartár
sulatát (Vili., Gyulai Pál-utca 9.), a Budapesti 
kávésipartársulatot (Vili., József-körut 38.) és a 
Budapesti szesz- és likőrgyárosok, készítők és ki
mérők ipartársulatát (VII., Kertész-utca 43.) fel- 
zeten az Országos Közélelmezési Hivatalt és a szé
kesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányi hi
vatalát átiraton értesíti.

Budapesten, 1916. deczember 21.közlését jutányosán vállalja a kiadóhivatal.Gróf Tisza István s. k.,
____ __  m. kir. miniszterelnök._______________________ _____ _________
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ a pénteki

t á r s a s  r e g g e l i k e t
a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi március 2-án: Kjtlner Mihály vendéglőjé
ben (Metropol szálloda.) Vacsora.

1917. évi márcz. hó 9-én: A reggelit nem tartják meg. 
1917. évi márcz. hó 16án: Neiger Jakab  vendéglőjé

ben (VI. Teréz-körut.) Vacsora.
1917. évi márcz. hó 23 án: A reggelit nem tartják meg.

Lövvenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir
udvari szállító. Főiizlet: IV., Váinház-körut 4. Telefon: József 
39—88 vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek: 
IV., Türr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—? 1.)

Mielőtt szükséglet t valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, k rjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  BÁNYÁN.

VEGYES HÍREK.
A király köszöneté. Bárczy István h. főpolgármester f. 

évi január 28-án a következő átiratot intézte a„Budapesti kávés- 
ipartársulat“ elnökségéhez. Ő császári és apostoli királyi Felsége 
az I. Ferencz József ő Felsége elhunyta alkalmából kifejezett 
részvétért, illetőleg a trónlalépés alkalmából előterjesztett hódo
latáért legkegyelmesebben szives köszönetét méltóztatott kifejezni. 
Van szerencsém erről a m. kir. belügyminiszter ur Őnagyméltó- 
ságának hozám intézett leirata alapján értesíteni. Budapest, 1917. 
évi január 26, Bárczy s. k. h. főpolgármester.

Malosik Antal ünnepély. A Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata hivatalos helyiségében 
f. évi február 23-án az alapitó születés napján ment végbe a 
Malosik Antal tízezer koronás alapítvány évi kamatainak szét
osztása. Az egyszerű, de emelkedett hangulatú ünnepségen, 
amelyen több mint húsz elszegényedett vendéglős és vendéglős- 
özvegy részesült jelentékeny pénzadományban, az ipartársulat 
elnöksége képviseletében Mehringer Rezső pénztáros, Kővári 
Jenő választmányi tag, Poppel Miklós titkár továbbá az alapitó, 
Malosik Antal és fia Malosik Nándor Malosik Róbert, l .  Kiss 
Lajos stb. vettek részt. Az adományok szétosztása után Kővári 
Jenő meleghangú beszédben üdvözölte Malosik Antalt abból áz 
alkalomból, hogy nemeslelkii alapítványa kamatainak szétosztá
sát immár tizedszer érhette meg. Ezt a jubiláns évfordulót öröm
mel használja fel a kartársak szereletének is ragaszkodásának 
újból biztosítására, és boldognak vallja az alapitót, hogy meg
fontolt bölcseséggel és igazi szépséggel alapítványát élete delén 
ereje teljességének birtokában akként létesítette, hogy annak ál- 
dásaiban évről évre maga is lelki gyönyörűséget és igazi

met találhat. E bölcs és nemes cselekedet legszebb eredménye, 
hogy annak jótéteményét sokan élvezik olyanok is, akik az ala
pítóval együtt kezdték meg és futották be életük pályáját, de 
akik életük alkonyán eredménytelen életküzdelmek után a Ma- 
1 ősik alapítványban találhatnak szenvedéseikre némi kis enyhü
lést A jótett e formája önmagát dicsért, dicséretre nem szorul 
és azért hiszi és óhajtja, hogy a gondviselés még soká módot 
fog adni a nagylelkű alapitónak arra, hogy emberbaráti munká
jában még számos éven át örömét találhassa.

Siófok eladása. Siófok gazdacseréjéről lapunkban egy Íz
ben már megemlékeztünk és egyben utaltunk arra, hogy a spe- 
kulatjy üzleti tőke figyelme miként irányul fokozodó mérvben 
fürdőink, nyaralóink és ezzel együtt természetesen iparunk felé is. 
Most — ugyan ebben a tárgyban a következő sorokat olvassuk 
a „Vállalkozás* -bán : .,Érdekes, f gyelerflreméltó szimptóma ; a 
banktőke komolyan foglalkozni kezd a magyar fürdőkkel. Elsőül 
jelentkezett a Festi Magyar Kereskedelmi Bank, amelynek Bala- 
tonfiireddel vannak nagy tervei, most pedig a másik legneveze- 
tebb balatoni fürdőt készül egyik bankintézetünk a kezébe venni. 
Hisszük és remélni szeretnök, hogy ezek a jelenségek nem ma
radnak majd egymagukban állók és hogy a banktőke érdeklő
dése a honi fürdők iránt egy régóta várt akczió megindulását 

jelenteni : a magyar természeti kincsek kiaknázásának, 
ásványvizeink hasznosításának és fürdőink fejlesztésének akczió- 
ját. Természeti kincsekben, ásványvizekben, gyönyörű üdülő- és 
gyógyfürdőkben oly gazdagok vagyunk, mint egyetlen országa 
sem egész Európának. De ezek egy-kettő kivételével — mind 
elvoltak és vannak hanyagolva. Szegénység, hozzá nem értés és 
közöny: ennek az átoknak a súlya alatt tengődtek fürdőink. 
Most talán ezen a téren is hajnalhasadás remélhető. Mellékes, 
hogy ki hozza meg ezt a hajnalhasadást és hogy üzleti érdek 
vezeti-e. A fő az, hogy — hozza és a tőkéje megforgatásával, 
gyakorlati érzékével életet, elevenséget teremtsen elhanyagolt 
fürdőinkben."

Népfölkelők bevonulásának elhalasztása a fölmen
tési kérvény elintézéséig. Ebben az ügyben a kereskedelem
ügyi miniszter ur nagyfontosságu leiratot küldött az Országos 
Iparegyesületnek. A leirat lényeges tartania a következő: „A 
magyar királyi honvédelmi miniszter ur 1917. év február 2-án 
kelt 2242 el. 4. 1917. számú rendeletével a hadügyminiszter úrral 
egyetértőleg felhatalmazta az elsőfokú közigazgatósági hatóságo
kat, hogy a bemutató szemléken alkalmasnak talált és felmen
tésre javaslatba hozott népfelkelőknek abban az esetben, ha be
vonulnak, a közérdek, közgazdaság vagy mezőgazdaság nagyfokú 
hátrányára lenne, megengedhessék, hogy felmentésük elintézését 
polgárt foglalkozásukoan bevárhassák. Ez az engedély azonban 
legfeljebb hat hétre szólhat. Ha ezen idő alatt a fölmentési 
javaslat nem intéztetnék el, a bevonulási engedély egy Ízben 
legfeljebb négy hétre meghosszabitható. Az illetők bevárást en
gedéllyel látandók el és arról az illetékes cs. és kir. kiegészítési 
vagy m. kir. honvédkiegészitő parancsnokságok azonnal értesi* 
téridők. Ugyanez az engedély megadható a meghatározott időre 
fölmentett és további folmentésre javaslatba hozott népfelkelők
nek is. Ez a bevárást' engedély nem adható meg oly egyének
nek, kik már katonai szolgálatban állanak és akár közgazdasági, 
akár mezőgazdasági szempontból néhány hétre fölmentve, illetve 
szabadságolva voltak. Abban az esetben, ha a bevárási enge
délyre szoruló egyének nem az elsőfokú közigazgatási hatóság, 
hanem a kir. iparfelügyelőségek, kerületi iparfelügyelőségek 
vagy kereskedelmi és iparkamarák utján terjesztetnek elő felmen
tésre, az illetők — ha bevonulásuk tényleg a közérdek és köz
gazdaság nagyfokú hátrányára lenne, a m. kir. honvédelmi mi
niszter ur 1917. évi február 9-én 2601 eln. 4. 1917. számú rende
leté értelmében a kir. ipari főfelügyelősége vagy kereskedelmi 
és iparkamarák által egy a fölmentést javasló és a nélkülözhetet
lenséget bizonyító igazolványnyal látandók el, melyek alapján az 
elsőfokú közigazgatási hatóság a bevárási engedélyt kiállítja."

A betegsegélyző törvény módosítása. A kormány fel
hatalmazást kért as országgyűléstől arra nézve* hogy az 1907. 
évi XIX. törvényezikket, azaz betegsegélyző törvényt rendeletileg 
módosíthassa. A törvényjavaslat erre vonatkozó szakasza követ
kezőképpen hangzik : «A minisztérium az 1907. évi XIX. tör- 
vényezikben alapuló betegségi biztosításra vonatkozólag a bizto
sítási kötelezettség alapjául szolgáló bérhatár, az önkéntes biz
tosítás feltételei, a járulékok és a tagsági igazolványi dijak be
hajtásának módja és beszolgáltatásának biztosítása, a pénztári 
közgyűlések, végül pedig a betegségi segélyek, úgyszintén az 
átlagos napibérek és napi bérosztályok tekintetében rendelettel 
kivételes intézkedéseket tehet és e végből a törvénytől és a 
pénztári alapszabályoktól eltérő rendelkezéseket is állapíthat meg.

Eladták a Nádor-szállodát. A Vámház-köruton levő Ná
dor-szállodát — értesüléseink szerint — a tulajdonosok egymillió 
korona készpénzért eladták, érdekes, hogy a szállodát a háború 
előtt 400,000 koronáért kínálták megvételre, mig most az ingat
lanok nagy értékemelkedése igy megsokszorozta az értéket.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A Gellért-fürdő vendéglője. A Gellért-fürdő és szálló 
vendéglői és kávéházi üzlet bérletére a tanács nyilvános árlejtést 
hirdet. Az ajánlatokat márczius 19-én délelőt! 11 óráig kell a 
városgazdasági ügyosztályában benyújtani. Bánatpénz 25,000 
korona. A feltételek a város gazdasági ügyosztályában tudhatok 
meg.

Emlékezzünk. Az alabbi sorokat t. olvasóink szi
ves figyelmébe ajánljuk: A háború az emlékezet és a ke
gyelet bő forrását nyitotta meg a legtöbb családnál. Most 
lesz kincsünké egy halvány fotográfia, amely kedvesünk 
arcát őrzi, most fáj, hogy a fénykép elmosódó rajzát nem 
ovink meg az enyészettől és most siettünk csak, hogy 
megmentsük azt a pusztító időtől. Ezt a czélt szolgálja a 

Portré Festők Egyesülete , mely magyar festőművészek 
utján feleleveníti szeretteink arczvonásail híven a valóság 
hoz, szemben ama lelkiismeretlen firmákkal, amelyek képe
ikkel inkább sértik az emlékezést, pedig a legfájóbb seb is 
megenyhül idővel, ha az emlékezést nemesen ápoljuk és 
híven melegítjük.

A «Portré Festők Egyesülete» kezességet vállal, hogy 
minden fénykép után annak teljes, tökéletes másaként élet 
nagyságú fekete (brom, tuss, szépia) vagy színes (olaj. 
pástéi, aquarell) arczképet szállít művészi kivitelben, Ízléses 
belső kerettel (passepartouttal) mérsékelt árban. Bizonyságul 
e lap igen t. előfizetőit felkérjük, küldjék be fényképeiket, 
melyekről kivételes kedvezményként K. 15. — fé'árban 
életnagyságu arczképet u n. Mintaképet készítünk.

Esküvő, születés, évforduló, halálozás, stb, egyesületek 
körök, társulatok vezetőinek jubileuma bő alkalom, hogy 
díszéül lakásunknak, emlékül az utódoknak megörökítsük 
szeretteink arczképét. E czéltul vezérelve értesítjük az igen 
t. vidéki olvasókat, hogy az Egyesület hajlandó helyi kép
viseletet felállítani és a jelentkezőknek közreműködéséért 
igen jelentékeny jutalékot biztosítani. Minden tudnivalóról 
szívesen nyújt levél utján felvilágosítást a «Portré Fedők 
egyesülete • titkárja: Bíró Endre, Budapest, Wesselényi u. 54.

A bojkottált vendégek. A budapesti büntető járásbíró
ság a közelmúlt napokban tárgyalta folytatólag azt a becsület
sértési ügyet, melyet Ivánffy Jenő, Bartos Gyula, a Nemzeti 
Színház művészei és Balázs Ba ázs dr. postafőtiszt indítottak 
Germán Jenő, a Baross kávéház tulajdonosa ellen. A följelentés 
szerint Germán 1916. november 21-én a pinczér által tudatta ve
lünk, hogy kávéházában nem fogják őket kiszolgálni. Ezt a boj
kottot Germán Jenő állítólag azért rendezte, mett a rendőrkapi
tányságnál árdrágítás miatt feljelentetiék. Az első tárgyaláson 
Germán Jenő kijelentette, hogy a pinczérnek nem adott utasi ást 
a vendégek bojkottálására s a pinczér csak túlbuzgóságból telt 
ilyen kijelentést. Erre a főmagánvádlck a vádat kiterjesztették a 
pinczérre, Tokár Andorra is, a kit a mai tárgyalásra meg is idé
zett a járásbíróság. Tokár Andor beismerte, hogy ő mondotta 
a főmagánvádlóknak, hogy nem fogják őket kiszolgálni, de ezt 
nem Germán, hanem a t'ópinczér utasítására tette. A panaszo
sok most már Klein Sándor főpinczérre is kiterjesztették a vádat. 
A bíróság az uj tárgyalást márczius 21-ére tűzte ki.

Lakóhelyváltoztatás esetére arra kérjük tisztelt elő
fizetőinket, hogy uj címüket idejekorán közöljék velünk. 
Minden erre vonatkozó bejelentéshez okvetlenül szük
sége van a kiadóhivatalnak egy cimszalagra, illetőleg a 
régi lakhely megjelölésére, mert enélkül a címváltozás 
véglegesen el nem intézhető.

Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar 
Budapest, VI., Szondy-u. 4 5 -  47.
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