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Ip ari iírsulati ügyek.
Jegyzőkönyv a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 

korcsmárosok ipartársulatának" 1917. évi január hó 25-én 
csütörtökön délután 4 órakor az ipartársulat saját, helyi
ségében: IX. kér. Lónyai-utca 22. sz. alatt, Kommér Ferenc 
alelnök elnöklésével tartott választmányi gyűléséről.

I. Elnök megnyitja a gyűlést és jegyzőkönyv hitelesitökiil 
Fejér Gyula és Kedvessy Nándor urat kéri fel.

II. Az 1916. évi december hó 18-án tartott választmányi 
gyűlés jegyzőkönyve felolvasás után hitelesíttetik.

III. A december 18-iki választmányi gyűlés határozatai 
tárgyában előterjesztett elnökségi jelentést, mely szerint:

1) a főkapitány az ipartársulat azon javaslatát, hogy a 
rendörbiróságok vendéglős ellen folytatott eljárásnál ipartár
sulatunktól szakvéleményt kérjenek, rövid utón közlőit válasza 
szerint nem fogadja el, mert szakvéleményt az iparegyesület 
és az iparkamara szokott adni;

2) a belügyminiszter a záróra időközi felfügesztése iránt 
hozzá intézett kérelmünket 41439/916-VJ. sz. leirata szerint 
elvi okokból nem találta teljesíthetőnek;

3) a cukorközpont átiratban értesítette ipartársulatunkat, 
hogy kérelmünk folytán a vendéglősöknek kiszolgáltatja a 
szükséges cukrot:

a választmány tudomásul veszi.
IV. Elnök még hozzáfűzi a jelentéshez, hogy a székes- 

főváros tanácsa 119270/91 (»-Vili. sz. határozatával árbiráló 
bizottság alakítását rendelte el, melynek elnökévé Ziegler 
Nándor vásárcsarnoki igazgatót nevezte k i; az érdekelt ipar
társulatokat pedig felszólította, hogy a bizottságba 2—2 szak
értőt küldjenek. Ipartársulatunk részéről Alarencich Ottót és 
Várady Gyulát, jelentettük be szakértőnek és igy mégis csak 
módunkban lesz az árbiráláshoz hozzászólni.

A választmány megelégedéssel veszi tudomásul.
V. Az elnökség bejelentését mely szerint:
1) az Első magy. részv. serfőződe 20.000 kor. adomá

nyának 926 K. 84 fillért kitevő kamataiból 460 koronát át
adtunk az országos nyugdijegyesiiletnek 466 K. 84 fillért 
pedig kiosztotunk segélyre;

2) a Szállodások nemzetközi egyesülete megbízásából 
halottak napján Gundel János sírjára koszorút helyeztünk,

3) a Magyar híradó ciniii könyvnyomatos lapnak tudó
sításokért 200 koronát kifizettünk,

4) a katonák kimaradási engedélyének betiltása miatt 
lépéseket akartunk tenni, de ez már fölöslegessé vált, aineny- 
nyiben ezen ügyet az országgyűlésben is tárgyalták és

5) a Menedékház céljára megvenni szándékolt, de alkal
matlannak bizonyult haraszti ingatlan szakértői szemle dija 
óimén 200 koronát kifizettünk,

a választmány jóváhagyólag tudomásul veszi.

\ 1. Az ipartársulati ház eladása kérdésében 10 választ
mányi tag az eladás mellett, 11 választmányi tag pedig az 
eladás ellen szavazott, minélfogva

a választmány ezen ügyet levétette a napirendről.
VII Sprung János levelét, mely szerint üzletét eladta, 

és kilép az ipartársulatból
a választmány sajnálattal veszi tudomásul.
Az ipartársulati ingyenes munkaközvetítő intézet, illetőleg- 

Kővári .lenő ügyvezető elnök azon számadását, mely szerint 
az ipartársulat által a Munkanélküliek segélyalapjából kiutal
ványozott 75 koronát, továbbá az ipartársulat pénztárából az 
az 1910. évi május 20-iki rendkívüli közgyűlés határozata 
alapján kiutalványozott 200 koronát és végül egy 1884. évi 
választmányi határozat alapján ugyancsak az ipartársulat 
pénztárából két pincér részére kiutal ványozott 56—50 koronát, 
mindössze tehát 375 koronát a pincérek között megfelelő 
módon kiosztott,

a választmány jóváhagyólag tudomásul veszi.
Vili. A Malosik Antal-féle 16.060 koronás alapítvány* 

bői február hó 23-án kiosztandó segély elbírálására
a választmány magát az alapitót, továbbá Bokros Károly, 

Mehringer Rezső és Kővári Jenő urat kéri fel.
Beiwinkler hadbavonult erdélyi vendéglős Budapestre 

menekült csábijának segély iránti kérvényét
a választmány kiadja Mehringer Rezső pénztárnoknak 

azzal a meghatalmazással, hogy folyamodóknak a rendelke
zési alapból esetleg 30—50 koronát adhat.

X. Förster János másolatban bemutatott felebbezését, 
melyet, ö egy árdrágitási ügyben hozott rendőrbirósági Ítélet 
ellen nyújtott, a főkapitányhoz,

a választmány helyesléssel veszi tudomásul.
XI. Elnök azon bejelentését, hogy Poppel Miklós egy ő 

hozzá intézett levélben lemond a titkári tisztről
a választmány sajnálattal veszi tudomásul és az 

ezen ügyben szükséges további eljárással, megbízza az 
elnökséget.

XII. Hack Istvánnak a tészta utalványozásra vonatkozó 
5.2668 917. YIIJ. sz. tanácsi határozat tárgyában benyújtott 
indítványát, mely szerint a vasúti vendéglőkre kiterjedő ked
vezményt a pályaudvar környékén levő vendéglők részére is 
kieszközölni kéri,

a választmány ilyen értelemben nem fogadja el, hanem 
elhatározza, hogy egyáltalában az egész intézkedés ellen lépé
seket tesz a székesfőváros hatóságánál és monstre küldött
séget meneszt a közélelmezési ügyosztály tanácsnokához.

A vonatkozó beadvány megszerkesztésére a titkárt 
kéri fel.

Több tárgy nem lévén napirenden, a gyűlés befejezés
nyer.

Kmft.
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Magyar vendéglősök országos 
szövetsége.

A szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és kávés- 
segcdok országos nyugdíjegyesülete folyó évi november hó 
9-én délután Budapesten a ,,Metropole“ szálloda nagytermé
ben tartotta meg XIX. évi rendes közyyiilésél.

Az egyesület évi jelentése :
(folytatás)

T isztelt K özgyűlés!
Nyugdijegyesületiink tizenkilencedik évének történetéről 

számolunk be ezen jelentésünkben. A czélt, melyet jótékony 
egyesületünk alapítói kijelöltek, melynek megvalósitásat, a 
gondosan őrzött és kezelt vagyon egyrészről tagjaink és jó
akaróink pontossága és .buzgalma másrészről biztosítanak, ezen 
évi működésűnkben is elértük, az egyesület alapszabályszerü 
szolgáltatásai, nyugdijak, végkielégítések növekvőben vannak, 
jótékonyan segítő hatásuk előrelátó, okos takarékosság és 
nemes emberbafáti szeretet gyümölcse. Különösen a mostani 
nehéz időkben élvezik tagjaink és a sorainkból kidőlt tagok 
özvegyei, árvái csekély befizetésük és az egyesület, jótékony 
adományokból eredő vagyonából reájuk nézve előnyös támo
gatás egybeforrott eredményét, 'l'agjaiuk közül egyesek a 
borzasztó küzdelem dicső harcaiban estek el a becsület mezején, 
mások ott munkaképtelenné váltak, ismét, mások a polgári 
munkában dőltek ki, mindezek családja, It t nem is teljes meg
élhetést, de arra bizonyára igen jelentékeny támogatást talal 
az egyesület pénzbeli szolgáltatásaiban. Evenként növekedni 
fognak az egyesületnek tagjaival szemben, teljesítendő, célját 
betöltő kötelezettségei ; hogy ezeknek mindenkor teljes biz
tossággal fog megfelelni, mutatják az ezt kétségtelenül 
igazoló, időnként készülő mathematikai mérleg számításain kivid 
— az egyesület vagyoni életének évről-évre bemutatott, pon
tos számadatai, amelyeket az 1915. évre és az 1916. év első 
felére vonatkozólag alábbiakban terjesztünk a t. Közgyűlés 
elé.

Erkölcsi életét az egyesületnek csendben, becsületesen 
végzett jótékony munkája tölti be mindazoknak, akik a kitűzött 
czél valósításán fáradnak. Ezen a téren mélységes bánatot 
hozott, a múlt év végén egyesületünk vezetőségének jóságos 
nestora, alapitónk, tiszteletbeli elnökünk, Gundel dános, elha
gyott minket örökre.

Minden munkása a venéglősiparnak szivébe véste és 
szivében fogja megőrizni e nevet. A munka dicsősége az ő 
élete! .Sikere büszkesége minden magyar vendéglősnek. Hálánk 
soha nem szűnik emléke iránt, az ő érdeklődő szeretető éltető 
napunk volt, sugarai nyomán élet virult. Emléke szeretettel, 
fog élni,amig ez egyesület fennáll, minden tag szivében ; köz
gyűlésünk jegyzőkönyvében is kifejezést kiváj; adni ennek az 
Igazgatóság.

Nagy háború sötét fellegeiből is szakadtak fájdalmak 
az egyesületre, fegyverrel küzdő tagjaink sorából is vesztettünk 
néhányat a lefolyt évben. Ezek emlékét is szeretettel őrizzük, 
hozzátartozóik az erkölcsi és anyagi támogatásban a lehető 
legmesszebbmenő méltányosságban részesülnek. Ez egyébként 
a múlt évi közgyűlés határozatán alapszik, amelyet az igaz
gatóságnak módjában volt több ízben alkalmazni. Maguk az 
alapszabályok néni tartalmaznak a háború esetére semmi 
korlátozást az egyesület szolgáltatásaira nézve.

Az elmúlt év történetét pontos számszerinti adatokban 
közöljük, ezekből kltíinőleg az egyesület vagyona, a háborús 
gazdasági viszonyok dacára jelentékenyen gyarapodik : a jöve
delem esak jelentéktelen mértékben csökkent, a tagdijhátra- 
lékok kevéssé emelkedtek ugyan, mégis a reális alapokon 
készült vagyonmérleg meghaladja az egymillió koronát. Termé
szetesen a mai viszonyok között a tagok számának szaporodása 
nem várható a háború okozta nehéz megélhetési viszonyok 
között a tagsági kötolezettséggel járó terhet, bármily csekély 
is az, iparunk munkásai nehezen vállalhatják magukra. Öröm
mól látjuk, hogy a módosított alapszabályaink értelmében 
tagjaink sorába lépő nők száma folytonosan szaporodik. A 
takarékosság, melylyel a tag magának az alapszabályszerü

szolgáltatásokat, biztosítja, czélszerii és könnyen elviselhető, 
még a kisebb keresettel bírókra is: az egyesület jótékony 
adományok fokozta vagyona lehetővé teszi, hogy a járadék
biztosítás mi ii i malis' szó Igáit,fit. ás elleneben nyttjtassék. példának 
okáért napi IS és egyharmad fillér félretételével bárki össze
gyűjtheti magának azon havi összeget, mellyel magának és 
családjának a ,.(>()() koronás nyugdíjbiztosítás" mellett a tag
sági kötelezettségeket teljesítheti.

Az egyesület, vagyonának elhelyezése teljes biztosságot 
és magas gyümölcsözést nyújt: sem a habom, sem semmi 
más elképzelhető körülmény vagyonúnknak még egy részecs
kéjét, sem veszélyeztetheti.

Nem veszett kárba az a sok önzetlen munka, mellyel 
egyesületünk megalapítói, közöttük első sorban elnökünk. 
Bokros Károly fáradoztak évek során át. az egyesület felvirá
goztatására és naggyátételére. Különösen tárjuk ezt most, 
mikor jótékony egyesületünknek módjában áll az iparunk 
munkásit a háború folytán ért, sebek gyógyításával segíteni. 
Vagyoni helyzetünk nyújtott módot, az elmúlt év során arra 
is, hogy egyesületünk hazafias czélt szolgáivá, 200 koronás 
alapítvánnyal a Magyar Vöröskereszt Egylet alapítóinak soraiul 
léphetett, és a közgyűlés határozata alapján az újraépítendő 
kárpáti falvak czéljára szolgáló gyűjtést, 000 koronás ado
mánnyal támogathatta.

Az alábbi adatokban részletesen előterjeszti az igazga
tóság a központ és választmányok működését, vagyoni és 
jövedelmi helyzetünk képét, figyelmébe ajánljuk számadásúink 
eredményét mindenkinek, aki ügyünk inánt érdeklődik. Remél
jük, hogy a nagy háború szerencsés és győzelmes befejezése 
után nem csak már ma is jelentékeny és sziklaszilárd vagyoni 
erőnk fog inkább gyarapodni, de tagjaink számának gyara
podásával egyesületünk áldásos munkája szélesebb működési 
teret fog nyerni.

II. Igazgatóság i m űködés.
1. Alaptőke.

Az 1915. december bő 31-én lezárt évi mérleg szerint 
az egyesület vagyona e napon 1,032.095 kor. 28 fillért tett 
ki. Ebből az összegből 983.790 korona 73 fillér az alaptőkére, 
a többi rész egyéb alapokra (kezelési tartaléktőke stb.) esik.

A vagyonból 801.309 kor. 10 fillérnyi összeg teljes biz
tosságot nyújtó értékpapírokban volt elhelyezve, a többi érték 
előkelő fővárosi pénzintézeteknél, folyószámlán.

Múlt évi jelentésünkben és közgyűlésünkön inár be
számoltunk arról, hogy az 1914. év elején az egyesületi 
vagyonnak egy jelentékeny részén 000 900 kor. 02 fillérért 
igen előnyös árfolyamon Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank záloglevelet vásároltunk. Ezzel a vagyon o részének tel
jesen biztos elhelyezését, magas gyümölcsözését, biztosítottuk, 
— emellett ismét készpénzzé tehetjük. A záloglevelek, mint
hogy értékük a kibocsátó előkelő és nagy vagyonnal biró 
pénzintézet vagyonában elkülönített részt képez és érettük 
ingatlanok is, meg a pénzintézet egyéb vagyonai is szavatolnak, 
teljes biztosságot nyújtó értékpapírok— és a kedvező árfolyamon 
történt vásárlás az 5%-os gyümölcsözést egyszermindenkorra 
biztosítja. Ehhez járul még azon haszon, melyet az egyesület 
a Záloglevelek kisorsolása utjáni beváltásával nyer amely 
100 koronánként a vételi árfolyom folytán több mint 10 koronát 
tesz ki. A vagyonelhelyezés záloglevelekben tehát a vagyon 
legbiztosabb elhelyezési és igen kedvező gyümölcsöztetési 
módjának tekinthető.

Az említetteken kívül az egyesület értékpapírjai között 
még a Belvárosi Takarékpénztári, Magyar Országos Központi 
Takarékpénztári és Budapesti Fővárosi Takarékpénztári zálog
levelek vannak. Ezenfelül 7.000 korona névértékű Magyar 4°/o-os 
koronajáradék.

Az 1914. év november havában a Nyugdijegyesület igaz
gatósága az egyesületi készpénzvagyon egy részéért - 
100.000 kor. névértékű 1914. évi 6°/o-os Magyar adómentes 
állami járadék-kölcsön (hadikölcsön) kötvényt vásárolt, zárolt 
címleteket, - -  kötvény árfolyamon. Amidőn ezáltal az egye
sület hazafias célnak szolgálatába állott, emellett ugyancsak 
teljes biztossága és magas gyümölcsözésii vagyon ól helyezést 
eszközölt. ’ • ' '  "  ’ '
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Az értékpapirosok értékének a mérlegbe való beállítása 
tekinteteiében az igazgatóság, mint az előző évben, úgy most 
is olyképp. intézkedett azok arfolyam-értékük szerint vétes
senek fel a mérlegbe, a budapesti tőzsdén utoljára jegyzett 
hivatalos árfolyamokat véve irányadónak.

A nyugdijegyesiiletvagyonának gyarapodása az 1915. év 
folyamin 89.815 kor. 9? fillér volt. Vagyonunk jelentékeny 
gyarapodása a tagsági járulékok nagyrészben pontos befolyá
sának és főleg annak a körülménynek tulajdonítható, hogy 
sikerült vagyonunk kedvezően magas gyiimőlesözését elérnünk. 
A kamatjövedelem az 1915. évben 43.471 kor. 59 fill. volt, 
csaknem pontosan ugyanannyi, mint az előző évben.

Ezek szerint az egyesület vagyona évről-évre igen jelen
tékeny gyarapodást mutat és 1915. december hó 31-én már 
meghaladta az egymillió koronát. A jelentékeny gyarapodás 
a lelkiismeretes, az alapszabályokban pontosan ragaszkodó 
kezelés következménye, amely egyúttal a gyiimölcsözést is az 
elérhető legmagasabb ponton tartja, amellett, hogy az elhelye
zés legteljesebb biztonságát is megőrzi. A szolgáltatások évről- 
évre nagyobb arányban fognak ugyan növekedni a tagok számá
hoz viszonyítottan, a nagy vagyon teszi mégis biztossá azt, hogy 
az egyesület mindenkor, még a legmesszebb jövőben is képes 
lesz minden kötelezettségének teljesen megfelelni. Ezt a mate
matikai mérlegek, melyek időnként készíttetnek, számtani pon
tossággal igazolták.

2. A dom ányok. A lapítványok.
Felsorolva az 1915. január 1. óta befolyt adományokat, 

köszönetünket nyilvánítjuk azoknak, akik jótékony célunk 
iránti jóakaratukat ily módon tettekben nyilvánítják.

Alapitó tagjaink sorába lépett az 1915. év folyamán 
ifj. Francois Lajos ur, aki 200 koronás alapítványt tett, inig 
a szegedi Tisza-szálló r.-t. személyzete 34 koronát, Baár 
József ur pedig 62 koronát adományozott.

Köszönetünket nyilvánítjuk azon üzlettulajdonosoknak és 
üzleti személyzetnek, akik részünkre a pezsgődugókat gyűjtik 
és beszolgáltatják. Ezeket ugyanis a pezsgőgyáros cégek 
tőlünk visszavásárolják, miért is őket is hálánk illeti. A gyűj
tésért Bokros Károly, Frenreisz István, Juranovits Gyula, 
Mattbes Ferenc Oláh Gyárfás Mihály és a szegedi Tisza-szálló 
személyzetét, a beváltásért Franeeis és társa, Törley József 
és társa, Littke L. cégeket, és különösen Francois Lajos fel
ügyelő-bizottsági elnökünket illeti hálánk, aki a szétválasz
tás munkáját is elvégezteti.

Amidőn az adományokat felsoroljuk, nem mulaszthatjuk 
el különös nyomatékkai kifejezni hálánkat azok iránt is, 
akik erkölcsi téren támogatják egyesületünk, pártfogolják 
annak nemes célját. Jóakaróinkat mind fel nem sorolhatjuk, 
de szeretettel tartjuk meg valamennyit emlékezetünkben. Kü
lönös hálával említjük meg Glück Frigyes urnák a Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata és a 
Magyar vendéglősök országos szövetsége elnökének nevét, aki 
az általa vezetett egyesületekkel együtt, tekintélyes erkölcsi tá
maszt nyújt nekünk, tagja igazgatóságunknak és sokirányú 
közéleti működése mellett, is különös jóindulatú figyelmet for
dít egyesületünk ügyeire.

(Folytatása következik.)

H atósági Vendeletek és végzések.
Á rbiráló b izottság . A székesfőváros tanácsa az Országos 

közélelmezési hivatal 7 107/916.sz. felhatalmazása és a minis- 
terium 4207/915. M. I). sz. rendelete alapján a vendéglők, 
kávéházak és más hasonló üzletek árainak szabályozása tár
gyában hozott 119270/916. \ III. sz. határozatában a követ
kező intézkedés is foglaltatik:

A tanács egyúttal abból a célból, hogy a vendéglők, 
kávéházak és más hasonló üzletek árszabásaival kapcsolat
ban felmerülő kérdések szakszerűen legyenek elbírálhatók és 
a közigazgatási és rendőri büntető hatóságok eljárásaik során 
a szükséges szakvéleményekkel elláthatok legyenek, bíráló 
bizottságot létesit.

E bizottság elnökéül a tanács Ziegler Nándort a székes- 
fővárosi vásárcsarnokok igazgatóját, helyóttes elnökéül pedig

Szabó Ferenc székesfővárosi vásárigazgatót küldi ki és fel
hívja elnököt illetve helyettesét, hogy a bizottság működésé
nek megkezdése iránt haladéktalanul intézkedjen.

A tanács az árbiráló bizottságot a Budapesti kereske
delmi és iparkamara, a Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata, a Székesfővárosi vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata, a Budapesti kávés ipartársulat 
és a Budapasti szesz- és likőrgyárosok, kiszitők és kimérők 
ipartársulata kiküldötteiből alakítja meg, s ehhezképest felkéri 
nevezett testületek elnökségeit, hogy az árbiráló bizottságba 
egy-egy megbízottjukat (egy-egy póttaggal) kiküldeni és ezek 
nevét és címét a székesfővárosi vásárigazgatósággal mielőbb 
közölni szíveskedjenek.

A tanács megkeresi végül a ni. kir. államrendőrség fő- 
kapitányi hivatalát, hogy amennyiben akár a főkapitányság, 
akár a kerületi kapitányságok a jelen rendeletből kifolyólag 
szakvéleményt kívánnak beszerezni, ez iránt a székesfőváros 
vásárigazgatósága (IY. Gerlóczy-utca 11) utján a nevezett ár
biráló bizottsághoz fordulni szíveskedjenek.

Erről a tanács a tan. Vili. ügyosztályt, az összes kerü
leti elöljáróságokat. Ziegler Nándor vásárcsarnoki igazgatót. 
Szabó Ferenc vásárigazgatót, a Budapesti kereskedelmi és 
iparkamarát, a Budapesti szállodások, vengéglősök és korcs
márosok ipartársulatát (IX. Lónyav-utca 22.) a Székesfővárosi 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatát (VIII. Gyulai l’ál 
utca 9,) a Budapesti kávés ipartársulatot (Vili. József körút 
38.) és a Budapesti szesz- és likőrgyárosok, készítők és ki
mérők ipartársulatát (VII. Kertész utca 43.) felzeten az Or
szágos Közélelmezési Hivatalt és a székesfővárosi ni. kir. 
államrendőrség főkapitányi hivatalát átiraton értesíti.

Budapesten, 1916 december 21.
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A búzadara árusításának és a vendéglői tészta fogyasz
tásának szabályozása. A Tanács a m. kir. ministeriumnak 
1915. évi november hó 23-án 4207/1015. M. E. szám alatt 
kelt rendelete alapján az alábbiakat rendeli el: l .A  búza
darát, csakis fővárosi liszt-és kenyérjegyek ellenében és a jegy
szelvényeken megjelölt liszt súlyának megfelelő mennyiségben 
szabad árusítani vagy egyébként forgalomba hozni és ugyanígy 
vásárolni. 2. A vendéglő, kifőző, korcsma, buliét, kávéház, 
kávémérő üzletekben és tejivócsarnokokban, egyesületi-, 
gyári- vagy egyéb közös étkezőkben, valamint bármiféle 
más étkezési üzletben, nemkülönben a népkonyhákban és 
hasonló jellegű intézményekben főtt vagy sült tésztát csakis 
fővárosi liszt- vagy kenyérjegy ellenében szabad kiszolgál
tatni, árusítani vagy vásárolni. 3. Egy adag főtt vagy sült 
tésztáért a liszt- és kenyérjegynek, avagy pótjegynek két 
darab (6 deka lisztről szóló) szelvényét, vagy pedig a 
napi kenyérjegynek két darab egyenkint 4 deka kenyérről 
szóló szelvényét kell beszedni, illetve leadni. 4. A vendéglői 
étkezés szabályozása tárgyában 1916. évi október hó 24-én 
90.859/1916. szám alatt kiadott tanácsi hirdetmény 5.és 7. pont
jainak tésztaadagokra vonatkozó rendelkezései akként változ
nak, hogy úgy a főtt mint a sült tésztaadagok súlya legalább 12 
deka legyen, az idézett hirdetmény egyéb rendelkezői válto
zatlanul fentartatnak. 5. A cukrászsüteményért, tortáért, fel- 
fujtért, valamint a húsételekhez adott tésztaköritésekért vagy 
tészta mellékletekért liszt- vagy kenyérjegyet nem szabad 
követelni. 6. A vendéglőkben étkezők részére eddig kiosztott 
kenyérjegyek, valamint a szállodai vendégek eddigi napi
jegyeinek érvénye ez évi január 28-án megszűnik és e naptól 
fogva minden fővárosi lakos napi 24 deka liszt, vagy 33 deka 
kenyér vásárlására jogosító liszt- és kenyérjegyet , a szállo
dai vendégek pedig az eddigi három szelvényes jegy helyett 
négy szelvényes napi kenyérjegyet kapnak. 7. A tésztaéte
lekért beszedett jegyszelvényekkel az üzlet, illetve az étkező 
tulajdonosa a központi liszthivatalnak (IV., Szervita-tér 8.) elszá
molni tartozik, mert újabb lisztet csak az elszámolt jegyszel- 
vények ellenében kap. 8. A vendéglőkben és egyéb étkezés], 
üzletekben a rántás céljaira szükséges lisztet ugyancsak a 
a központi liszthivatal utalja ki. 9. A vasúti pályaudvarokon 
lévő vendéglőkben tésztákat továbbra is jegy nélkül szabad 
kiszolgálni. 9. A fenti összes rendelkezések ellen vét vagy
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azokat kijátssza, az amennyiben cselekménye súlyosabb be
számítás alá nem esikj kihágást követ el és az 1914. évi L. 
t.-eikk 9. §. alapján 2 hónapig terjedhető elzárással és GOO 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. E kihágások 
elbírálása a kér. rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozik.

A Székesfőváros Tanácsa.

Különfélék.
189 19.1 G. lg. szám. A budapesti ipari és kereskedelm i 

m unkásköz vetítő  in tézet je len tése  az 191G. év I ll- ik  ne
gyedében elért közvetítési eredm ényekről.

A budapesti ipari és kereskegelmi munkasközvetitő in
tézet az 191(5. év 111-ik nogyedében a munkaalkalomkereslet 
és kínálat összegyűjtésénél s azok kölcsönös kielégítésénél 
az előző év ugyanezen évnegyedének eredményeihez viszo
nyítva, a következő eredményeket, érte e l :

Munkaalkalomkereslet. 1915. év Ill-ik negyedében 
15.713, 191G. év Ill-ik negyedében 11.824, apadás 3.889.

1>) Munkaalkalomkináiat. 1915. év Ill-ik negyedében 
15.4G7, 191G. év 111-ik negyedében 13.254. apadás 2,213.

c) Közvetített munkaviszonykötés. 1915. év Ill-ik negye
dében 7.41G, 19 iG. év 111-ik negyedében 5.98G, apadás 1.430.

Ezek szerint minden JOG munkaalkalomkinálatra csupán 
89 kereslet 45 közvetített munkaviszonykötés esik s az ered
mények a múlt évi megfelelő eredményekkel szemben a há
borús állapot nyomása folytán minden irányban visszaesést 
mutatnak. . Budapest, 191(5. évi november 24.

Az igazgató.

Vendéglősök (Jó barátok) szerdai összejövetele i.
Február 7-én Mirt András vendéglőjében VII. kér. 

Dohány-utca 7.
Február 14-én Bischof Pál vendéglőjében IX. kér. Köz- 

vágóhid-utca 8.
Február 21-én Pulai Gyula vendéglőjében Vili. kér- 

Baross-utca G.

1. szám

DREHER AKTIÉ SERE
Ászok-, M árciusi

(v ilá g o s  és sötét)

- - - - - - = ——  S  £

ŐZÖDÉI RÉSZV.-TASS.
E iv ite li M árciusi

(barna)

S R  — -- - - - - - -

a fözde m indenkor pontosan és a legnagyobb  figye
lem m el —  az összeg  e lö leg es  beküldése vagy u tán 
vétele m elle tt —  te lje s ít . — . • ...........  _

Megrendeléseket
Nagyobb mennyiséget sa já t jégkoc«ijaiban szállít.

DREHER ANTAL SERFOZODÉI RÉSZV.-TARS.
D upla M árciusiK O R O N A es

(ála Pilseni) B akser.
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A MATÍONI-féle giessliiibler savanyuviz eredési helye.
P n e u m a t i k u s -  é s  b e l é l e g z ő - k u r á k .

Mell- és idegbetegek, üdülök, rheum atikusok 
stb. szamára. 0  
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UDITO VIZE
LE6YER miRDERRAPI ITALOD.
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TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & CO.
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FŐRAKTÁR :
BORHEGYI FERENCi

Telephon sz. 8 5 -7 0 .
Budapost, V., Gizella-tér I.

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.
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' VEZÉRKÉPVISELŐK:

RUDA és  BLOCHMANN
Telephon sz. 86—66.

Budapest. V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám .
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