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Jegyzőkönyv, ti ..Budapesti szállodások, vendéglősök és 

koresmárosok ipartársulata“ 1914. évi november hó 12-én, 
csütörtökön délután 1 '2 5 órakor, saját helyiségében : IX. kér., 
Lónyai-utea 22. sz. a., Gliick Frigyes ipartársulati elnök veze
tésével tartott választmányi gyűléséről.

I. Elnök üdvözli a választmány tagjait és sajnálatát fejezi 
ki, hogy gyakrabban kénytelen őket gyűlésekkel zaklatni, de 
ezt a mostani rendkívüli idők okozzák. (Helyeslés).

II. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dökker Ferenc 
és Kovács E. M. urat.

III. Az október 26-iki gyűlés jegyzőkönyve felolvas
tatván,

annak hitelesítése a legközelebbi gyűlésre halasztatott.
IV. Palkovics Ede kéri, hogy a múltkori választmányi 

gyűlésben helyesléssel fogadott, és a vörös-kereszt egyesületi 
tagok gyűjtése érdekében közzétett felhívását az elnökség 
az ipartársulat hivatalos lapjában pártolólag ajánlja kartár
saink figyelmébe.

Elnök kijelenti, hogy e kérelmet teljesíteni fogja,
V. Elnök bejelenti, hogy a mai gyűlés főtárgya : a hadi

kölcsön tárgyalása következik és megjegyzi, hogy ez ügyben 
Palkovics Edétől is érkezett be indítvány, melyben szintén a 
hadikölcsön tárgyalását kívánja.

Előterjeszti a saját javaslatát, melyben azt ajánlja, hogy 
az ipartársulat a saját tőkéjéből 5000 koronát, az alapít
ványok tőkéjéből 10,000 koronát, és a tanoncotthon alapból 
5000 koronát, mindössze tehát 20.000 koronát jegyezzen hadi
kölcsön kötvényekre, s a jegyzett kötvényeket 5 évre zárolja.

A választmány alapos tárgyalás után mindenekelőtt 
elfogadja az elnök javaslatát, de kibővíti még azzal, hogy az 
ipartársulat a Menedékház alapból 30.000 koronát szintén 
fordítson szabadon jegyzett, tehát nem zárolt kötvényekre, 
hogy ha esetleg szükség lenne ezen alapra, akkor a kötvé
nyeket órtékesiteni lehessen.

Az elnökség által bemutatott, a hadikölcsön előmozdí
tása végett kartársainkhoz intézett felhívás tervezetét tetszés
sel és helyesléssel fogadja, és annak mielőbbi kibocsátásara 
felkéri az elnökséget; azonkívül Bokros Karoly javaslatához 
képest elhatározza, hogy 0 felhívást a napilapokban is közzé
teszi s ennek elintézésre F. Kis Lajos urat, lelkéri.

VI. Dr. Nagy Sándor ügyvéd levele, melyben a Munka
adók egyesületének megbízásából értesíti ipartársulatunkat, 
hogy a munkaadók egyesülete folyó év december 31-evel fel
oszlik és igy az egyesületre nézve a munkaközvetítő fenn
tartásának és vezetésének feladata is megszűnik, felolvastatván, 
elnök kategorikusan kijelenti, hogy ö a maga részéről ezt az 
értesítő levelet nem veheti csak úgy egyszerűen tudomásul, 
hanem azt tárgyaltatni kívánja, mert egyrészt azon csak

dr. Nagy Sándor ügyvéd aláírása szerepel, tehát ezen átirat 
alakilag sem telel meg a követelményeknek; azontúl pedig 
az atirat alaphangja inkább szatirikus mint komoly s az 
ilyesminek a komoly munkában ő nem hive. Mindezeknél 
fogva arra kéri a választmányt, hogy ezen átirat tárgyalására 
bizottságot küldjön ki, s a bizottság tegyen azután javas
latot a további intézkedésekre nézve.

Palkovics Ede az átiratban, a formai hibán kívül nem 
talal kifogásolni valót, minélfogva kéri annak tudomásulvételét.

A választmány az atirat tárgyalására, valamint az egész 
ügyben szükséges javaslatok megtételére Palkovics elnöklete 
alatt és Dökker Ferenc, Oláh Gyárfás Mihály és Kővári Jenő 
tagokká választásával bizottságot küld ki.

VII. Dr. Nagy Sándor levelét, melyben bejelenti a 
választmánynak, hogy az ipartársulati ügyészi tisztről lemond, 

a választmány sajnálattal veszi tudomásul és elhatározza, 
hogy dr. Nagy Sándor ügyvédhez eddigi önzetlen működésért
köszönő levelet; intéz.

Az ügyészi tisztségre, miután ez koránt sincs valamely 
felelősséggel járó munkához kötve, dr. Solti Ödön ügyvédet 
reaktiválja, aki eddig is tényleges ügyésze volt az ipartár
sulatnak, mert, dr. Nagy Sándor annak idején önként ajánl
kozott, e tisztséggel járó teendők teljesítésére, a velejáró 
tisztelet,díjról pedig lemondott,.

Vili. Bokros Károly a választmány nevében köszönetét 
mond az elnöknek azon fáradhatatlan tevékenységéért, melyet 
e válságos időkben hatványozott energiával folytat.

Elnök kijelenti, hogy nagyon szívesen és örömmel fárad, 
de viszont a választmány minden egyes tagjától hathatós 
támogatást kér, mert ő is csak akkor
reket, ha egységes támogatásban részesül.

Több tárgy nem lévén napirenden, a
Kmft.

mutathat fel sike- 
(Elénk éljenzés.) 
gyűlés végett ér.

Pártoljuk a vöröskereszt egyesületet! Lapunk előző 
számában közöltük Palkovics Ede kartársunknak a „Magyar 
vöröskereszt egyesület" pártolása érdekében kibocsátott, fel
hívását, melynek lényege és célja : tagokat gyűjteni a vörös- 
kereszt egyesületnek, ez lévén a legalkalmasabb és legcél
szerűbb mód az egyesület emberséges nagy feladatának hat
hatós és állandó támogatására.

Teljesen átérezzük és osztjuk a felhívásban kidomborodó 
nemest törekvés és a felhívás buzdító hatását fokozni óhajtván, 
csatlakozunk a felhíváshoz s annak felkarolását, és meg- 
szivlelését t. Kartársaink figyelmébe ajánljuk.

Az Elnökség.
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Szövetségi ügyek.
A szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és 

kávéssegédek országos nyiigdíjegyesiilele igazgatóságának

évi jelentése
a Budapesten, 1914 november hó 6-án tarto tt XVlI-ik 
rendes közgyűléshez.

(Folytatás.)

III. Választmányok működése.
I. Központ.

A Ny ugdijegyesület igazgatósága ez évben is havonként 
— rendszerint a hónap utolsó péntekjén — rendes ülést 
tartott, melyeken alapszabályszerii hatáskörétiek betöltésével 
az Egyesület ügyeiben intézkedett. Ezeken kivid az igaz
gatóság a felmerült szükséghez képest rendkívüli üléseket is 
tartott, különösen a folyó év elején a vagyonelhelyezes kér
dését folytatólagosan hetenként többször tartott rendkívüli 
ülésén vitatta meg. Az üléseken minden alkalommal Bokros 
Károly elnökölt, aki az Egyesület ügyeit immár tizenhét esz
tendő óta fáradhatatlan buzgalommal intézi. Igazgatósági és 
felügyelő bizottsági tagjaink tiszteletbeli állásukat a leg
nagyobb szeretettel töltik be, az üléseken mindenkor teljes 
számban vesznek részt,. Az ügyeket az Egyesület jogtaná
csosa referálja. Az igazgatósági ülések jegyzőkönyveit hiva
talos lapunkban, a „Magyar Vendéglős és Kávésipar “-bán 
tesszük közzé és ezenkívül vidéki választmányainknak is 
megküldjük. Havonként közli a hivatalos lap a kifizetett 
nyugdijak, végkielégítések és tagdijvisszatéritések jegyzékét, 
valamint a tagokat érdeklő minden fontosabb közleményt.

A felügyelő-bizottság is időnként ülést tartott, és a 
könyvvitel és kezelés minden ágát, ellenőrizte. A felügyelő
bizottság üléseit Frankói Lajos felügyelő-bizottsági elnök 
vezette, aki résztvesz mindig az igazgatósági üléseken 
is nagy ügyszeretettel őrködik az Egyesület erkölcsi és 
vagyoni érdekei felett.

Az igazgatóság teendőinek előkészítését, a központi 
ügykezelést, könyvelést, és a választmányok, valamint a 
tagokkal való levelezést a központi iroda végzi: ez intézi a 
budapesti választmány és a választmányon kiviili tagok összes 
ügyeit is. Elén áll dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

A központi iroda fölszaporodott teendőit a legnagyobb 
pontossággal igyekszik ellátni, a tagok levélbeli kérelmeinek 
azonnal megfelel és a személyes érintkezésben is a tagoknak 
a hivatalos órák alatt, délelőtt 9—12-ig és délután 3 6-ig 
rendelkezésére áll. Azok is, akik az Egyesületbe belépni 
óhajtanak, közvetlenül fordulhatnak a központi irodához 
(Budapest, IV., Muzeum-körut 35., II. emelet 5.).

A közvetlen érintkezés megkönnyítése céljából ezúton is 
felkérjük tisztelt, tagtársainkat, hogy az Egyesület központi 
irodájával lakcímüket és annak változását mindig pontosan 
tudassák és a tagsági járulékok befizetésekor a csekklapon 
mindig pontosan tüntessék ki nevüket és lakcímüket.

Itt emlékezünk meg az igazgatósági működés érdemes 
segítőtársának, F. Kis Lajosnak, a „Magyar Vendéglős és 
Kávésipar" szerkesztőjének érdemeiről. Az egyesület szüle
tése óta Ili ven szolgálja érdekeinket szerkesztőnk, nem egyszer 
nagy tudással, ékes tollal szállván síkra Egyesületünk ügyei 
mellett, ellenségeink támadásával szemben. Hasznos szolgá
lataiért bálánkat nem mulasztjuk el iránta kifejezésre juttatni.

A budapesti tagok befizetéseit külön számoljuk e l ; 
őzen tagok befizetéseiket pénzbeszedőnk utján teljesitik. A 
budapesti választmány tagjainak 1913. évi befizetéseit itt 
számoljuk el, megjegyezve, hogy azon budapesti tagok befi
zetéseit. akik nem állandóan itt tartózkodnak, vagy nem a 
pénzbeszedő utján fizetnek, a választmányon kiviili tagok befi
zetései között kezeljük.

B e v é te l .......................... 24,537.39 K
Tagsági dijak . . . .  23.331.71 K
Kezelési d i j ...................  1,205.68 K
K i a d á s .......................... 1.740.— |<

Taglétszám 294. — 2 nyugdíjas.

2. Kassal választmány.
Egyesületünk ezen legrégibb választmánya ez évben 

is pontosan teljesítette alapszabályszerii kötelességeit és 
Egyesületünk érdekeit buzgón ápolta. Stern Lajos elnök ve
zette a választmány ügyeit; mellette Szentgyöigyi reiene 
alelnök, Greiner Márk pénztáros és Béketi Ödön titkár buz- 
gólkodtak ügyeinkben.

A tisztikar havonként, ülést tart, és a választmány a 
pénzkezelésről az igazgatóságnak havonként pontosan el
számol: tagjai pontosan teljesítik kötelezettségüket. Ered
mény 1913. évben a következő :

B evétel...............................  3522.89 K
Tagsági dijak . . . .  3053 01 K
Kezelés...............................  468.88 K
K ia d á s ...............................  252.— K

Taglétszám 31. — 1 nyugdíjas.

3. Kolozsvári választmány.
Nagy örömmel számolunk be Egyesületünk belső éle

tének egy igen jelentős eseményéről: Erdély metropolisában, 
Kolozsváron, a folyó év áprilisában megalakult az Egyesület 
egy uj választmánya és uj tagokat szép számban toborozván 
az Egyesület zászlaja alá, megkezdette működését.

Hervadhatlan érdemeket szereztek maguknak Egye
sületünk történetében azon nemesszivii pártfogóink, akik e 
választmány megalakítását és vezetését magukra vállalták : 
hálás szívvel emlékezünk meg róluk és indítványozzuk, hogy 
a közgyűlés jegyzőkönyvében mondjon neki köszönetét. 
Idősb Fészl József, ifj. Feszi József és Dunszt Gyula uraké 
a főérdem: ők bontották meg az Egyesület zászlaját és 
tekintélyes, lelkes hivó szavukra több mint busz tag lépett 
azonnal be Egyesületünkbe. Április hó 7-én megalakult a 
választmány, taglétszáma 26-ra szaporodott és ez a szám 
remélhetőleg növekedni is fog. Megalakult a tisztikar, amely
nek elnöke idősb Fészl József, alelnöke ifj. Fészl József, 
titkára Dunszt Gyula, pénztárosa Bodor Márton és ellenőre 
Tapler István lett. Azóta a választmány pontosan működik 
és különösen buzgó ügyszeretettel végzi dolgait Dunszt Gyula 
titkár, aki a tag-gyűjtésben is jelentős érdemeket szerzett.

A kolozsvári választmány taglétszáma 26.
Itt, említjük meg, hogy a Magyar vendéglősök országos 

szövetségének és nyugdijegyesületiinknek múlt évi közgyű
lésén kolozsvári tagtársaink szives meghívására elhatároztuk, 
hogy az ezen évi közgyűlést Kolozsváron tartjuk meg. A 
közgyűlés előkészítése már folyt, amidőn a háború kitört és 
a kivételes forgalmi viszonyok miatt a Magyar vendéglősök 
országos szövetsége közgyűlését elhalasztotta, a Nyugdijegye- 
sület, igazgatósága pedig agy határozott, hogy a közgyűlést 
Budapesten tartja meg. Kifejezve azon reményünket, hogy 
kolozsvári tagtársaink vendégszeretetét legközelebbi közgyű
lésünkön igénybe vehetjük, meghívásukért itt is köszönetét 
mondunk.

4. Pozsonyi választmány.
Vidéki választmányaink között Pozsony a legnépesebb 

és a legnagyobb eredményt mutatja fel. Bár a taglétszám a 
múlt év óta némileg csökkent, bevételei mégis emelkedtek, ami 
mutatja, hogy tagjai mily pontosan teljesitik kötelezettségüket.

A választmány tisztikarában változások álltak be. Schnee- 
rnáhr Károly elnök elfoglaltsága miatt lemondván, helyébe a 
választmány Kern Endrét választotta meg, aki régi buzgó 
tagja az Egyesületnek. Grátz Vilmos titkár, aki hosszú évek 
során át a legnagyobb pontossággal végezte teendőit, lemon
dott; — munkásságáért itt is köszönetünket nyilvánítjuk.

Padusitzky Lajos lett az uj titkár; ő és Koczmann 
Marton pénztáros lelkiismeretes munkásságukkal érdemlik 
meg hálánkat.

A pozsonyi választmány működését 1913. évben a követ
kező számadatok tanúsítják :

Bevétel 9499.44 K
'Pagsági dijak 8899.03 K
Kezelési illeték 550.— K
Kiadás 499.58 K

Taglétszám 55.
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Herczeg Ferenc elnök vezetése mellett működik ez a 
választmány , Heigli István pénztáros pontosan intézi a keze
lési ügyeket. A választmány tagjai valamennyien régi, pontosan 
fizető tagok. A tisztikar havonként ülést, tart és teendőit lelki- 
ismeretesen végzi.

Az 1913. évi bevétel a csekély taglétszám mellett aránv- 
jag magas.

Bevétel 2336.64 K
Tagsági dijak 2220.40 K
Kezelési illeték 116.24 K
Kiadás 156.— K

Taglétszám 20. — 2 nyugdíjas.

(>. Szegedi választmány.
A szegedi választmány tagjainak létszáma már az utóbbi 

években háromra csökkent és nem gyarapodott, mindazonáltal 
a tagdijakat önállóan számolta el. A múlt évben ezt kezelési 
okokból megváltoztattuk, úgy, hogy a számadatokat a választ
mányon kívüli tagok között számoljuk el. Egyben jelezzük, 
hogy a szegedi választmány újjászervezését tervbe vettük és 
reméljük, hogy ottani kartársaink ebben segítségünkre lesznek 
és tagjaink sorába lépnek. Nemes példát tudunk eléjük állí
tani Juranovits Ferenc és Juranovits Gyula urak személyében, 
akik Egyesületünknek régi pártfogói. Juranovits Ferenc igaz
gatóságunknak is tagja, többször résztvesz annak ülésein és 
bölcs tanácsával is támogatja működésünket.

A szegedi választmány taglétszáma 2. — 2 nyugdí
jasa van

7. Választmányon kívüliek.
Bevétel 
Tagsági dijak 
Kezelési illeték 

Taglétszám 204 6 nyugdíjas

25,226.88 K 
23.965.54 K 

1,261.34 K

S. Tngdijhátralék.
Az 1913 december 31-iki mérleg szerint 23,333 korona 

65 fillér hátralékos tagsági dij mutatkozik E sok hátralék 
a nehéz gazdasági viszonyok következménye inkább, mintsem 
a tagok pontatlansága. Remélhetőleg a hátralékos tagok csak
hamar rendezni fogják tagdijaikat, úgy, hogy e tétel a követ
kező években csökkeni fog.

isztelt Közgyűlés!
Fentiekben előterjesztettük Egyesületünk 17-ik élet

évének történetét, előadtuk az 1913-ik évre vonatkozó adato
kat, felsoroltuk a számadatokat is. Egyesületünk kiterjedt 
működésének, fejlődőképességének bizonyságai az előterjesz
tett adatok, melyek egyszersmind mindenkit meggyőznek arról, 
hogy hivatásunkat ügyünk szeretedével pontosan teljesitettiik 
és úgy az ügyvitelben, mint a pénzkezelésben a legnagyobb 
gondossággal eljárva, a belénk helyezett bizalmat, kielégíteni 
iparkodtunk. Egyesületünk vagyona a legnagyobb biztosságot 
nyújtó értékekben és intézetekben fekszik: a kezelésben a 
kellő takarékosságot mindig szem előtt tartjuk, úgy, hogy 
Egyesületünk a jelenlegi nehéz idők után felmerülő szükség
leteket mindenkor biztosan ki fogja elégíteni. A jó igyekezettel 
végzett munka tiszta tudatával kérjük a t. Közgyűlést, méltóz
tassék jelen évi jelentésünket, tudomásul venni és az igaz
gatóságnak, a felügyelő-bizottságnak a választmányoknak es 
a tisztikarnak a felmentvényt megadni. Egyszersmind tiszte
lettel kérjük, méltóztassék a felügyelő-bizottság jelentőse alap
ján az 1913-ik évi zárószámadásokat jóváhagyólag tudomásul 
venni, a mérleget megállapítani és az 1914. évi költségelő
irányzatot elfogadni.

Budapesten, 1914. évi augusztus hó 31-én.
Az itfftz.ffatósíur.

A leliitfjelö-bizottság jelentése.

Tisztelt Közgyűlés !
Tisztelettel jelentjük, hogy a „Szállodások, vendéglősök, 

kávésok, pincérek és kávéssegédek országos nyugdíjügy e-

sülete“ központi ügyvitelét, könyvelését és pénzkezelését az 
év folyamán állandóan figyelemmel kisértük és ellenőriztük, 
a főkönyveket és segédkönyveket, iratokat és pénztárt meg
vizsgáltuk, az ügyvezetésre felügyeltünk és mindent az alap
szabályoknak megfelelő rendben találtunk.

Az 1913. évi zárószámadásokat átvizsgáltuk és a mér
leget a fő- és segédkönyvekkel összeolvasva, rendben találtuk.

Mindezek szerint kérjük a tisztelt Közgyűlést, méltóz 
tassék a zárószámadásokat jóváhagyólag tudomásul venni, 
a mérleget megállapítani és az 1914. évi költségelőirányzatot 
elfogadni, egyszersmind pedig ugv az igazgatóságnak és tiszti
karnak, mint nekünk a felmentvenyt megadni.

Budapest, 1914 augusztus 31.
.4 felügyelő-bizottság;

Francois Lajos s. k. elnök, Baár József s. k., F. Kiss 
Lajos s. k., Mayr József s. k , Szenté Imre s. k., Neusziedler 
Géza s. k„ Páris Vilmos s. k., Szántó Ferenc s. k , Waltz 
György s. k., 5\ oingruber Ignác s. k. fel ügyelő-bizottsági tagok.

Mcrlcuszámla 11)13 december 3l-é».
Tartozik:

Postatakarékpénztári számla 1.32775
Folyószámlái adós 
Értékpapír 
Hátralékos tagdíj 
Átmeneti tétel

656.541'—
189.800 —

23.333-65
2.109-67 873 112-07

Követel:
Alapitv. adomány stb. számi. 214.792'55

873.112 07

Kezelési alap 
Tartalék tőke 
Tagsági dij 
Függő tétel

24.552-41 
21.919-65 
26.270 —

581.071 10 
4.506-36 873 11207

873.112 07
Budapest, 1914 augusztus 31.
Bokros Károly s. k. elnök, Dökker Ferenc s. k. alelnök, 

Frenreisz István s. k. alelnök, ifj. dr. Nagy Sándor s. k. jog
tanácsos, Maczkó Kálmán s. k. főkönyvelő Id. Feszi József 
s. k., Gundel János s. k., Gundel Károly s. k., Gliick Frigyes 
s. k., Herczeg Ferenc s k., Holub Rezső s. k., Juranovits 
Ferenc s. k., Kern Endre s. k . Kittnor Mihály s. k., Kommer 
Ferenc s. k., Köváry Jenő s. k., Malosik Antal s. k , Mittro- 
vátz Adolf s. k.. Miiller Antal s. k., Oláh Gyárfás M. s. k., 
Pelczmann Ferenc s. k., Steril Lajos s. k , Várady József s. k., 
Wilburger Károly s. k. igazgatósági tagok.

Jelen mérlegszámlát megvizsgálta és helyesnek találta 
a fe 1 ü gy e 1 ő - b i z o 11 s á g.

Budapest, 1914 augusztus 31.
Francois Lajos s. k. felügyelő-bizottsági elnök, Baár 

József s. k., F. Kiss Lajos s. k., Mayr József s. k , Neusziedler 
Géza s. k , Páris Vilmos s. k.. Szántó Ferenc s. k., Szente 
Imre s. k., Waltz György s. k.. Weingruber Ingnác s. k., 
feliigvelö-bizottsági tagok.

Különfélék.
Versenytárgyalás. M. kir. pécsi honvéd csapatkórház. 

572/gh 191.4. sz. Értesítés. A m. kir. pécsi honvéd csapat- 
kórház vendéglőszerii élelmezésének 1915. évi január hó 1-től 
június hó 30-ig egy félévi időtartamra leendő biztosítására 
1914. évi december hó 10-én délelőtt 10 órakor a kórház 
gazdászat, kezelőtiszti irodában versenytárgyalás fog tartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen élelmezés szállítást el
fogadni hajlandók, az egy koronás bélyeggel ellátott írásbeli 
ajánlataikat legkésőbb 1914. évi december hó 10-ig, délelőtt. 
1() óráig benyújtani annál is inkább el ne mulasszák, mert 
a később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
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Bánatpénz fejében az ajánlati árak alapján kiszámított 
félév kereseti összegnek 5 %-a készpénzben, vagy elfogad
ható értékpapírban a pécsi állami adóhivatalnál fizetendő te 
és az erről szóló letéti nyugta az ajánlathoz csatolandó.

Bővebb felvilágosítások a pécsi honvéd csapatkorhaz 
gazdasági hivatalánál megadatnak, ugyanott a feltételek 
füzete 11 fillérért megszerezhető. A m. kir. pécsi honved 
csapathórház gazdasági hivatala.

Munlíáskozvetités. A budapesti ipari és kereskedelmi 
munkásközvetitő intézet jelentése az 1914. évi év Ill-ik ne
gyedéről. 460/1914. lg. szám. A budapesti ipari és keres- 
kcdolnii inunkaközvotitő intézet munkasközvctitési forgalma a 
folyó év II! ik negyedében, az előző év ugyanazon negye
dének közvetítési forgalmához képest, a következő volt . a 
munkanélküliek az 1914. év 111. negyedének folyamán 29.683, 
az 1913. év III. negyedének folyamán 23.458 esetben jelent
keztek munkaalkalomért és igy a jelentkezési szaporodás 
5225. Ezt a szaporodást, azonban a közvetítési eljárás techni
kájának megváltoztatása idézte elő, nem a munkáspiac meg
romlása. Az intézethez tordulo munkaadók az 1914. é\ III. 
negyedében 16 460. az 1913. év III. negyedében 12.849 
munkást kerestek. A munkaalkalmak szaporodása tehat 3629. 
Sikeres közvetítés, illetőleg munkaviszonykötés az 1914. év 
III. negyedében 8872, az 1913. év III. negyedében 7893 
esetben történt, vagyis sikeres közvetítések szaporodása 979.

A reánk szakadt, és élethalálharcra irányuló háború 
három első hónapja tehát a munkáspiacra nézve kedvezőbb 
volt, mint a műit év Ill ik negyede. A munkanélküliségei 
nem fokozta ; sőt szaporította a munkaalka.inakat. A munka- 
alkalmak szaporodásának jelentékeny részét azonban a had
sereg felszerelése további sürgős pótlása idézte elő úgy. hogy 
a munkáskereslet növekvő irányzatát nem lehet állandónak 
minősíteni. A munkanélküliség terjeszkedését főleg a hadi- 
szolgálatra történt s a munkások 30 -40 o-ára tehető bevo
nulások akadályozták meg; bár ez a körülmény nagyon sok 
kisipari üzem megszüntetését is maga után vonta.

De ámbár általában véve kielégítőnek mutatkozott a 
munkáspiac állása, annak egyik-másik részén zavarokat is 
lehetett észlelni. Az üzemek és üzletek egy része okosabbnak 
vélte a bevonható és pénzzé tehető üzleti tőkéjük vissza

tartásával és megőrzésével biztosítani magát az elethalalharc 
rizikói elöl s hogy ezt tehesse, minden ok es szükség nélkül 
elbocsájtotta az általa foglalkoztatottakat s azok ellátásának 
gondjait áttolta a társadalom és a hatóság vallaira így 
maradtak munka és kenyér nélkül a budapesti jutóiululiazak 
és ruhakereskedők által foglalkoztatni szokott asztalos és 
szabó kisiparosok és ezek segédszemélyzetének nagy száma, 
a kereskedelmi alkalmazottak jelentékeny része és egyes 
gyárak munkásai. Budapest, 1914. évi november hóban. Az 
igazgatóság.

Kérelem. A Ilázinyultenyésztők országos szövetsége, 
Budapest, Csillaghegy, a tél közeledtével kéri tagjait és a 
tenyésztőket, hogy kidolgozott vagy szárított nyulgereznákat 
a hadban álló katonáinknak való ajándékozás céljából küldje 
el fenti címre.

Azt hisszük minden tenyésztő hozzá fog járulni külde
ményével ahhoz, hogy harcoló fiaink és testvéreink szenve
déseit enyhítsük. Már most is érkeztek lefagyott kezű katonák 
a harctérről.

Az adományokat a szövetség hivatalos lapjában a Házi- 
nyultenyésztés és Értékesítésben köszönettel fogja nyugtatni.

Vendéglősök („Jóbarátok") szerdai összejövetelei:
December 2-án: Horváth István vendéglőjében, IX. kér., 

Fővám-tér 10. sz.
December 9-én: Kori György vendéglőjében, IX. kér., 

Kanolder-utca és Szvetenai-utca sarok.
December 16-án: Smauder József vendéglőjében, IX., 

Bokréta-utca 12. sz.
December 23-án: Kori István vendéglőjében, Vili. kér., 

Sárkány-utca 12. sz.
December 30-án : Kamarás Mihály vendéglőjóban, Vili. 

kér., Köztemető-ut 12. sz.
Vendéglősük pénteki társasösszejövetelei:
December 4-én: Kővári Jenő vendéglőjében, VII. kér., 

Kákóczi-ut, 28. sz (Erzsébetvárosi Casino.) Vacsora.
December 11-én: Gliick E. János vendéglőjében, Vili. 

kér., Rákóci-ut 5. sz. (Pannónia szálloda.)
December 18-án: Kommer Ferenc vendéglőjében. IV. 

kér., Türr István-utca 5. sz. (Vadászkürt. szálloda.)
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i DREHER ANTAL SER FÖ ZÖ D EI R É S Z V .T A R S .
Ászok-, M á rc iu s i K iv i t e l i  M á r c iu s i;

(világos és sötét) (barna)
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Megrendeléseket a fözde mindenkor pontosan és a legnagyobb figye- z 
lemmel — az összeg elöleges beküldése vagy után- z  
vétele mellett — te l je s í t .-----■_ \ : ... ...............  z

z N agyobb m ennyiséget sa já t jégkocsijaiban szá llít.
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DREHER ANTAL SE R F Ö Z Ö D É I R É S Z V .-T A R S .
|K 0 E 0 N A  Dupla M árciusi j
Z (ála l’ilseni) B akser.
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A városligeti artézi gyógyforrás vize 970 méternyi mélységből 73-tól 
«)2°C hőfok inelletttörvén elő, föltétlenül b a k té r iu m m e n te s 's  általunk 
lehűtve természetes állapotban, valamint szénsavval telítve mint
„ILONA* artézi savanyuviz lesz forgal.... lm hozva. Tiszta izes és szénsav-
tartalm ánál fogva kitűnő iiditö ital borral vegyítve igen kellemes.

á liter ára 1(1 lillér házhoz szállítva. Rendelési cím : „A rtesiaw  
részvény-társaság, Budapest, VII., Egressy-ut 20 c. Telefon 50 72. 

A székesfőváros városligeti Artézi-gyógyforrás bérlői.
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iVI ATTONI GYÓGY- ÉS VIZGYÓGY-INTEZETE 8

GIESSHÜBLER-PUCHSTEIN | |
K arlsbad mellett.. jp]

A MATÍÖNI-fcle ffiessliöbler savanvuviz eredési helye. ®  
fialP n eu m a tik u s-  és belélegző-kurák .

Mell- és idegbetegek, üdülök, rheum atikusok 
stb. szamara.

■ ■

I_________I

TRANSYLVANIA SEC
aLOUIS FRA N CO IS & CO. 9

Budafok.
császári és királyi udvari szállítók 

Fülöp Szász Coburg- Góthai Herceg- Ö Fenség-e 
szállítói.

B udafok.

ij: 16 elsőrendű kitüntetés ❖

VÉDJEGYFŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
Telephon sz. 35 -  79. 

Budapest. V., Gizella-tór
í

❖  ❖  Hors Coneours

«<v\A->

1
&

VEZÉRKÉPVISELÖK :

RUDA é s  BLOCHMANN
Telephon sz. 36—00.

Budapest, V ., Akadémia-utca 16. &
S ü rg ö n y e im : FR A N C O IS  B U D A FO K .

9  9  w  •

T elefon  B U D A F O K  15. szám .
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ELSŐ nAGYAR RÉSZVÉNY SERFOZODE
<

BUDA PEST—KŐBÁNYÁN.
:-----:—  F ennáll 1854. év óta. —-

Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert. 
DISZOKMÁNY. 1885. -----  -------  JURY-TAG 189<>.
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Ig azgatóság  és v á ro s i iro d a  : V ili., ESZTERHÁZY-UTCA 6. s zá m . 
G yárte lep  és közp o n ti iro d a :  X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz .

*
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1Ajánlja: ászok , k irá ly , m árc iu s i v ilá g o s , m árc iu s i sötét, „ b a jo r  m ód* , u d v a ri „p ilsen i 
m ód*, k é tsze res  m árc iu s i világos és sötét, bak- és tav asz i idény-sö ré t, továbbá s a já t í  
ö ltésű  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 sörfözödénknek évi gyártási képessége 000.000 hek to liter.

*
*
«
*«

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

Hordósör-inegrendelés: Budapestre, telefon-szam József 4 - 2 9 .  Hordósör-megrendelés: V id é k r e ,  t e le fo n -s z a m  5 2 - 6 0 .

Palacksör-megrendf lé s : telefon-szám 56—58.

Nyom. MAY JÁNOS könyvnyomdájában, Budapest, 11., Főherceg Albrecht-út 3. — Telefon 40—91
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