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J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
koresmárosok ipartársulata" 1017. évi december hó 17-dikén 
d. u. 4 órakor a „Vadászkürt szálloda" különtermében Bal- 
kovics Ede elnök vezetése alatt, megtartott választmányi ülésén.

Jelen voltak : Balkovics Ede elnök, Kommer Ferenc 
számvizsgáló li. alelnök, Mehringer Rezső pénztáros, Dökker 
Ferenc, Qlück, Erős János, Qgulli Nándor, Iíolub Rezső, 
Horváth István, Illits Gyula, Kedvessy Nándor, Kittner Mi
hály, Kovácsics István, Kővári Jenő, Kubauek Vendel, Malosik 
Ferenc, Mohos Ferenc. Oláh Gyárfás Mihály, Potzmann 
Mátyás, Schmiedl Félix (Gundel Károly alelnök képviseletében) 
Szabó Imre, Wagner Vilmos, WiUrurger Antal választmányi 
rendes- és póttagok, 7)r. Nagy Sándor ügyész, F. Kiss Lajos 
titkár, továbbá Hajós Károly a „Székesfővárosi vendéglősök 
és koresmárosok ipartársulata4 elnöke és Szűcs Béla. ugyanezen 
ipartársulat titkára mint vendégek és Britek Károly a „Ven
déglősök Beszerző Csoportja R. T.“ kereskedelmi igazgatója.

155. Elnök megnyitván az ülést, üdvözli a megjelen
teket, megállapítja a határozatképességet és a jegyzőkönyv 
vezetésére titkárt, hitelesítésére Kittner Mihály és Kővári 
Jenő vál. tagokat kéri fel.

156. Elnök a napirend értelmében elrendeli az 1917. 
november hó 23-dikán tartott választmányi ülés jegyzőköny
vének felolvasását.

A választmány a jegyzőkönyvet felolvasás után meg
jegyzés nélkül hitelesítette.

Elnök jelenti, hogy az előző választmányi ülés óta a 
következő uj tagok léptek b e : Aftel Jete Lajos, Babos Sán- 
dorné, Bakai Sándorné, Bállá Károly. Bernhardt Feroncné, 
Boronkay Lajosné, Borovszkv Lajos, Braun Béláné, Britannia 
szálloda R. T. özv Bujtás Rezsőné, őzv. Czászár Imrénó, 
Csuday András, Czinege István, özv. Deutsch Hermáimé, 
özv. Doktor Lászlóné, Drágity Balázsné, Exehvirth Mérné, 
Fejér Ida, Fenyvessy Sándor, Fiala Nándor, Flamm Wolf 
Bertalan, Franki Zoltán, Fray Lőrinc, Friedmann Rezső, 
Gábtys Győző János, Glöckner Mérné, Góor Lajosné, Gogolák 
Ferenc, Grosz Gáspár, Grosz Mór, Griin Samu, Győry Gyu
láim, Dr. Gyulay Mérné, Handler József, Dr. Hegedűs Vil
mosáé, Hideg Istvánná, Hirschl Samu, lllohovszky Anna, 
lloffer Ádám, Horváth Lajos, özv. llruska Lipótné, Ilkovics 
Izidor, Kaitner Józsefné, özv. Katsis Gáborné, Katzenberger 
Józsefné, Kellner Pálné, Kenipf Miklós, Kindrizs Jánosné, 
özv. Király Józsefné, Kovács llenrikné, Kral Jakab, Krizs- 
mánits János, Leránt Józsefné, Lovas Margit, Lőrinc István, 
Lőwy Vilmos, Lurja László, May Rezső, özv. Mészáros Jánosné, 
Miklós Mátyás, Molnár Gábor, Molnár Lajos, Nagy László, 
Nánássy Pál, Neumann Dávtdné, Neumann Jakab, Orbán 
Ferenc, Ováry Lajos, Pallós Sándorné, Palócz Salamon és

fia, özv. Parakovics Mátyásáé, Paul Mónié. Payer János, 
Pázsy Lajos Károly, Pejov Béláné, Pék, Ágoston, Perbál 
János, Perger Györgyné, Pirsli János, Platzner Simon, Pollák 
Gáborné, PoJogkay György, Pfeitfer Jenőné, Quittner M. Vil- 
mosné, Reichenfeld Zsigmond, Tocli Ármin, Salzer Mór, Sas 
Ferenc, Schiff Mátyás, Schick Adolfné, Schrantz Mátyás, 
Steril Jlauni, Szabó Ignác, Szappanyos Vilma, özv. Szekon 
Józsefné, Szép József, Szita Lajos, Szőke Andrásáé, Surányi 
Antalné, Taubl Károly, Thebesz Ferencz, Todorovits Mihály, 
Tóth Ambrusné, Ujhely Vilmos, Virág István, Vörös Ernő, 
Wachtelschneider Károly. Wrabetz Gusztáv, Zachariás Lipót, 
Zinsenschein Sándor, Jelenti, hogy ezzel a tagok száma 
635-re emelkedett.

A választmány elnök jelentését örömmel tudomásul vette.
158. Elnök bemutatja Budapest székesfőváros tanácsa 1917. 

évi november hó 20. napján 117651/1917. Vili. sz. alatt a 
vendéglői árbiráló bizottságok megalakitása tárgyában hozott 
határozatát.

A választmány elnök bejelentését tudomásul vette.
159. Elnök bemutatja Budapest székesfőváros tanácsa f. évi 

december hó 5-tlikén 467021/1917. IV. sz. alatt Maringer 
Antal állítólagos korcsmárosra vonatkozó átiratát, és az el
nökségnek az átiratra adott válaszát.

A választmány elnök bejelentését helyesléssel tudomá
sul vette.

160. Ehlök bemutatja Budapest székesfőváros tanácsának 
Franesics Károly, Ilkovics Izidor. Schütt Endre, Ilübner Fe
renc, Habiok András, Weber Lajos, Kiss Mihály, Reich Nán
dor, Tóth Sándor és Czeth Károly vendéglői alkalmazottá k 
szabadságolási ügyére vonatkozó átiratát és az erre adott választ.

A választmány elnök bejelentését helyesléssel tudo
másul vette.

161. Elnök bemutatja a Horváth Lajos és Kirschner 
Károly ipartársulati tagok részére katonai ügyben kiállított 
igazolványokat.

Tudomásul szolgál.
162. Elnök jelenti, hogy a székesfőváros törvényható

sága által « pezsgőkor és habzóboradóról alkotott szabályren
delet életbelépése folytán szükséges tudnivalókról az ipar
társulat tagjait körlevéllel értesítette.

A választmány elnök bejelentését helyesléssel tudomá
sul vette.

163. Elnök bemutatja a Zwack J. és Társai cég f. évi no
vember hó 26-dikán kelt, levelét, amelyben tekintettel arra, 
hogy egyes helyeken gyártmányait francia gyárak Ciliikéivel 
ellátott palackokban árusítják, palackjaiba más gyárak gyárt
mányait öntik be: kéri az ipartársulatot, figyelmeztesse tag
jait, hogy ezen eljárástól a magyar ipar érvényesülése érde
kében tartózkodjanak. Jelenti, hogy az elnökség, tekintettel 
arra, hogy a magyar iyar pártolása és a törvényes rendelke
zések pontos betartatása az egész vonalon az ipartársulat 
állandó törekvése, a kérelemnek hazafias készséggel eleget 
tett és a tagokhoz megfelelő tartalmú körlevelet intézet?
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A választmány elnök jelentését helyesléssel és köszö
nettel tudomásul vette.

104 Elnök jelenti, miszerint Ilire kelt, hogy a „Magyar 
bank és kereskedelmi részv.-társ. a kormányhoz intézett fel
terjesztésében az összes vasúti, vendéglők bérletére vonatkozólag 
ajánlatot tett, és hogy az elnökség — a vasúti vendéglősök 
veszélyeztetett érdekeire való tekintettel -  e tervvel szem
ben áilást foglalva, a budapesti kereskedelmi és iparkama
tához, az országos iparegyesiileihez és a m. kir. kereskede
lemügyi minisztériumhoz felterjesztést intézett az iránt, hogy 
a nevezett bank e szándékával szemben foglaljanak állást.

A választmány elnök bejelentését köszönettel tudomásul
vette.

105. Titkár bemutatja Bernáth József és neje, özv. 
Ilornyik Jánosné, Kametler Mátyásné, ó>t>. Korompitz Adolfné, 
Kővár Antal, Kriszt Károly, özv. Neukirchner Ferencué, özv. 
Niklesz Jánosné, özv. Popovies \ incéné, özv. liátzky Ignácné, 
Somogyi Józsefné, özv. Schlotter Andrásné, Tóth János, özv. 
Válfi Fcrencné, özv. Woracek Antalné, segély iránti kérvényeit 

jelenti, hogy a kérvényezők és az előző ülésen bejelentett 
segély iránti folyamodók az „Első Magyar Részvény serfőzde 
Részv. Társ.* 20.000 koronás alapítványa kamatainak feléből, 
vagyis 400 koronából /’. évi december hó 22-dikén ö—25 ko
ronáig terjedő adományban fognak részesülni és hogy úgy a 
szétosztás megtörténtéről, mint a kamatok másik felének az 
„Országos NyuydijcgyesüleP részére történt átutalásáról az 
alapitó részvénylársasaság levélben fog érlesittetni.

A választmány titkár jelentését helyesléssel és köszö
nettel tudomásul vette.

100. KommerFerenc, h. alelnök bejelenti, hogy ajválaszt- 
mányi ülés egybehivását főként a „ Vendéglősök Beszerző 
Csoportja R. TV ügyében állásfoglalás és propaganda meg
beszélése tette szükségessé, és kéri a jelenlevőket, adják 
elő erre vonatkozó javaslataikat. Hajós Károly bejelenti, 
hogy a „Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartár- 
sulata" örömmel csatlakozik a részvénytársaság érdekében meg
indított, mozgalomhoz, és azt'a legmelegebben fogja pártfogolni.

ATommer Ferenc részletes előterjesztése, Marencich Ottó, 
Wagner Vilmos, Kővári Jenő, Oláh Gyárfás Mihály ismételt 
felszóllalása után

a választmány határozatilag kimondja, hogy a részvény- 
társaság érdekében továbbra is a legélénkebb agitációt fejti 
ki, az összes érdekelteket ajánlott levélben — részvény- 
jegyzésre hívja fel, és hasonló felszólítást intéz azokhoz is, 
akik vásárlási engedélyeikkel ugyan kiváltották, de részvé
nyeket még nem jegyeztek: végül elhatározza a választmány, 
hogy azokat, akik részvények jegyzésére egyáltalán nem 
hajlandók, kamatnélkiili beszerzési előlegek befizetésére fogja 
felhívni.

167. Titkár bemutatja Keresztes Ede, Ó7u. Malosik 
Józsefné, Moóri Jánosné, Sas Ferencué ipartársulati tagok 
leveleit és az ezekre adott válaszokat.

A választmány a bejelentéseket helyesléssel tudomásul
vette.

168. Titkár bemutatja Benedek Vince győri szakiskolai 
igazgató 1917. december hó 12-dikén kelt levelét és az arra 
adott választ.

Tudomásul vétetett.
Több tárgy nem lévén, az ülést véget ért. K. m. f.

F. Kiss, Lajos s. k. titkár. Palkovics Ede. s. k. elnök.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a „ Vendéglősök Beszerző Csoportja R. T .“ 

alakulóban alapítóinak 1917. évi december hó 28-dikán dél
után 6 órakor, Dr. Nagy Sángor ügyvéd lakásán Palkovics 
Ede vezetc se melett megtartott ülésén.

Jelen voltak: Palkovics Ede, Dökker Ferenc, Flodcrer 
Vilmos, Geller Mihály, Holzer Leó, Kommer Ferenc, Nemény 
Béla. Oláh Gyárfás Mihály, Spolarits György a „Budapesti 
Vendéglősök Beszerző Csoportja** intéző bizottsági tagjai, 
Brűck Károly kereskedelmi igaz; ' V F. Kiss Lajos titkár, 
Polgár Jenő irodavezető, Dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradásukat kimentették: Marencich Ottó, és Várady 
Gyula bizottsági tagok.

31. Elnök megnyitván az ülést üdvözli a megjelenteket, 
különösen a bizottság uj tagjait Eloderer Vilmos, Holzer Leó, 
Spolarits György, Kemény Béla részvényjegyző, illetve intéző 
bizottsági tagokat, és kéri őket támogassák' bizottságot mun
kásságában. A jegyzőkönyv vezetésére F. Kiss Lajos titkárt,, 
hitelesítésére Holzer Leó és Spolarits György bizottsági ta
gokat kéri fel, és elrendeli az előző ülés jegyzőkönyvének 
felolvasását.

A bizottság az 1914. évi december hó 14-dikén tartott 
ülés jegyzőkönyvét fel .Ivasás után megegyezés nélkül hite
lesítette.

32. Kommer Ferenc a felolvasott jegyzőkönyv hitelesí
tése kapcsán megjegyzi, hogy a helyzet a legutóbbi bizottsági 
ülés óta oly kedvezően változott, hogy a társaság megalaku
lása biztosítottunk tekinthető annyival inkább, mivel az ala
pítók hajlandóknak nyilatkoztak a lo nem jegyzett részvények 
átvétele céljából szindikátust alakítani, mely természetesen 
fenntartaná magának azt a .jogot, hogy tagjai részvényeiket 
a raison eladhassák, alaptőkeemelés esetén pedig mostani 
részvényei arányában jegyezhessen, illetve visszajegyezhessen 
uj részvényeket

Palkovics Ede elnök — megállapítván, hogy a jelenlevők 
Kommer Ferenc előterjesztését helyesléssel fogadták -  fel
kéri Dr. Nagy Sándort a szindikátusi nyilatkozat felolvasására.

A jelenvoltak a szindikátusi nyilatkozatot helyesléssel 
elfogadták és aláírták, és határozatilag kimondották, hogy 
fenntartják maguknak a jogot, hogy alaptőkeemelés esetén 
mostani részvényeik arányában jegyezhessenek.

Az 1914. évi január hó 4-dikén tartandó részvénytár
sasági alakuló közgyűlés tárgyában a bizottság Kommer 
Ferenc indítványára határozatilag kimondja:

1. hogy a részvényjegzök a közgyűlésre ajánlott levélben 
liivandólc meg ;

2. hogy a közgyűlés napirendje a következő legyen: 
aj az alaptőke biztosításáról meggyőződés szerzése, 
ó) az alapszabályok megállapítása,
c) határozathozatal a társaság megalakítása tárgyában : 
dj igazgatóság kinevezésének bejelentése, felügyelő

bizottság megválasztása,
e) az alapítók felmentése
3. hogy a közgyűlés vezetésére Palkovics Ede ipartársulati, 

elnököt kéri fe l;
34. A közgyűlésen kinevezendő igazgatóság tagjaira

vonatkozólag
a bizottság határozatilag kimondja, hogy a közgyűlésen 

az igazgatóság tagjainak Bálint Dezső, Burger I. Károly, 
Dökker Ferenc, Flodcrer Vilmos, Geller Mihály, Ginek Erős 
János, Gundel Károly, Holzer Leó, Illits Gyula, Kommer 
Ferenc. Marencich Ottó, Nemény Béla, Oláh Gyárfás Mihály, 
Palkovics Ede, Spolarits György, Várady Gyula fogja kine
veztetni.

A felügyelő bizottság valamint a választmány tagjaira 
vonatkozólag a bizottság Pálkovics Ede elnöklete alatt egy 
Gliick E. J., Kommer Ferenc és Marencich Ferenc és Ottó 
tagokból álló bizottságot küld azzal, hogy a jelölést feltét
lenül ejtse meg

36. Palkovics Ede elnök felkéri a jogtanácsost a. rész
vénytársaság alapszabálytervezetének felolvasására.

A bizottság az alapszabálytervezetet, a jelenvolt \k áltá) 
óhajtott inodositások elfogadása után helyesléssel tudomásul 
vette.

Körlevél. Igen tisztelt Kartárs Ur! Zwack J. és Társai, 
cs. és kir. udvari szállító likőrgyárosok, tekintettel arra a 
sajnálatos tényre, hogy egyes helyeken gyártmányaikat francia 
stb. idegen címkéjű palackokból árusítják, holott, a behozatal 
szünetelése következtében aligha lehet már külföldi áru for
galomban. azt a kérést intézték hozzánk, kérjük fel 'ragja
inkat, hogy

„likőröket,, szeszesitalokat mindig a gyáros eredeti 
palackjaiban tartsak, azokból is adják el, azokról a citnké-
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két, el ne távolítsák, s ne töltsék a hazai likőrt idegen pa
lackba, s ne töltsék az ő palackjaiba másnak gyártmányait."

E kérésnek, noha kétségkívül csak szórványos esetekről 
lehet szó, üzemeink erkölcsi reputációja érdekében készség
gel és annyival inkább eleget teszünk, mert a magyar ipar 
pártolását iparún/- elsőrendű hivatásánál, laitjuk, és mert 
minden alkalmat felhasználunk arra. hogy tagjainkat a tar- 
vén yes rendelkezések betartására figyelmeztessük.

A magyar likőripar, amely elsőrendű termékeivel immár 
világhírre tett szert, munkája és áldozatai réven rászolgált, 
hogy az itthon leendő érvényesülésben segítségére légyünk, 
s hogy senkise. használja fel a lep finomabb magyar likőrkü- 
lünleyesséyeket a francia likőr hírének öregbítésére, s arra, 
hogy továbbra is külföldi árunak szerezzen híveket.

Amidőn tehát ti hozzánk intézet kérésnek hazafias 
készséggel teszünk eleget, úgy a magyar ipar, mint tisztelt 
'l'agjaink jól felfogott érdekei szempontjából is. ajánljuk azt 
tagtársaink szives jóindulatába s maradunk kartársi üdvözlettel 
Palkovics Ede elnök. E. Kiss Lajos titkár.

H a t o s a d  r e i i d e l e t e k .
T. Cint ! Az ipari és kereskedelmi alkalmazottak beteg

ség esetére való biztosítását szabályozó 1907. évi XIX. te. 
rendelkezéseit a m. kir. Minisztérium 1790/917. M. E. sz. 
rendeletével kiegészítette és módosította.

A minizztériumi rendelet 1918 január 1-én lép életbe. 
A rendelet szerint:

I. Az 1907. évi XIX. te. 1. és 2. §-ában felsorolt alkal
mazottak közül a munkások, segéded,-, tanoncok, szolgát/ és 
cselédek, munkakeresményük, összegére való te/intet nélidül, 
betegségi biztosításra kötelezettek.

Ezeknél az alkalmazottaknál az átlagos napibérek meg
állapításánál számításba kell venni az összes nudlékjavadal
mazásokat (háborús segély, családi segély, háborús pótlék, 
ruházati segély) és a természetben nyújtott járandóságoknak 
(teljes ellátás, lakás, élelmezés, ruházat, termények) a pénz
tár alapszabályaiban megállapitott egyenértékűt is

II. Az 1907. évi XIX. te. 1. és 2. §-ában felsorolt 
alkalmazottak közül « tisztviselőkre, művezetőkre, kereskedési* 
gédekre és általában hasonló állásban lévő, rendszerint havi, 
vagg ’évi fizetésed alkalmazottakra a betegségi biztosításnak 
az idézett törvényen ulapuló kötelezettsége csak akkor terjed 
ki, ha munkabérük évenként 4800 koronát, illetve naponként 
16 koronát meg nem halad.

Az itt felsorolt alkalmazottak átlagos napibérnek meg
állapításánál az, 1907. évi XIX. te. 11. §-ának 1-ső bekez
dése szerint, számításba nem vehető nudlék javadalmazások 
(esetleg élvezett pótlekok, osztalékok, lakásbér) az illető al
kalmazott ossz járandóságának legfeljebb V:j része erejéig 
továbbra is figyelmen kivid maradnak.

A biztosítási kötelezettség mindkét csoportra vonatko
zólag kiterjed nemcsak az állandó alkalmazottakra, hanem 
azokra is. a/ ik ideiglenesen, kiseyilöképen vagg álmenetileg, 
bármily rövid időre is vannak alkalmazva-

A biztosításra kötelezett tagok átlagfis keresetüknek 
megfelelően kilenc napibérosztályba soroztainak.

A hetifizetéseknel a beszámítható heti keresmény Vo-a, 
havi fizetéseknél a beszámít ható havi keresmény lf,:>-e, évi 
fizetéseknél a beszámítható évi keresmény '/soo-a alapján tör
ténik az osztályozás és a járulék kiszámítása.

Azok a munkások, akik keresetüket nem fix összegben 
kapják, hanem szakmánymunkások (akkordánsok) a tényle
gesen elért munkabérük, illetve keresetük alapján jelentondök 
be a pénztárhoz, nem pedig az órabérüknek vagy akkord 
alapbérüknek megfelelő keresettel.

Mindazok az egyezmények, amelyeket a pénztár akár 
egyes szakmák munkásaira vonatkozólag, aktír pedig egyes 
gyári üzemek munkásaira vonatkozólag eddig kötött, 1918. évi 
január 1-i hatállyal érvényükéi vesztik. A pénztár az egyez
mény megkötése iránt az átmeneti munkák befejezése után 
fog intézkedni.

z l  w t. kir. állami munkásbizlositási hivatal 13101/1917. 
számú rendeleté értelmében a munkaadók- kötelesek- mindazokat 
az alkalmazottakat, akik az 1907. évi, X IX . te. I. és 2. §-a, 
illetőleg a in. kir. minisztérium 1790. 1917. M. E. szám alatt 
kiadott rendeletének, 1. § a és 7. § (.ínak második bekezdése, 
értelmében betegség esetére biztosításra kötelezettek s 1918. évi 
január 1-én alkalmazásban, állanak, led. intet, nélkül arra, 
hogy addig biztosítva voltak-e vagy sem. fizetésük vagy bérük 
és mellék-járandóságaiknak feltüntetésével legkésőbb e felhívás 
kézhezvételétől számított 8 nap alatt a pénztárhoz bejelenteni.

E bejelentés céljára szolgáló nyomtatványokat egyide
jűleg megküldjük. Amennyiben a nyomtatványokat bármely 
oknál fogva nem kapta volna kézhez, azt a pénztár hivatali 
helyiségében (földszint 1. sz.) átveheti.

Az esetleges iratváltás elkerülése végett feltétlenül 
kívánatos, hogy minden munkaadó a jelentőlapokat feltétléniil 
pontosan és olvashatóan töltse ki, a törzsszámot (nyilvántar
tási iv) tüntesse fel s jelenfölapokat lehetőleg cégbélyegző 
lenyomattal, és pontos címmel lássa el.

Azokat az alkalmazottakat, akik 1918 január 1-e után 
lépnek a munkaadó szolgálatába, a már eddig használatban 
lévő belépést jelentő lapon kell bejelenteni, zl kilépés bejelen
tése. ugyancsak az eddig szokásos módon és szokásos űrlapon 
töriénik

Eelhivjuk t. Címet, hogy ’ > jelentésnél pontosan e 
köriratunk szerint eljárni szives. . nehogy az ettől való 
eltérés az ügykezelést zavarja.

Az 1907. évi XIX. te 20 § lehetővé teszi, hogy a 
pénztár a szabálytalan bejelentés adatait vagy az elmaradt 
bejelentés okát a helyszínen a munkaadó költségére állapitsa 
meg.

A szükséges felvilágosítást szóval, írásban vagy telefon 
után készségei megadjuk.

A minisztérium rendeletének a hátraléki kimutatás, 
fizetési meghagyás, jogorvoslat és büntető rendelkezésre vo
natkozó részét külön fogjuk t. Cimmel közölni.

Budapest, 1918 január 2. Jászai s. k. elnök. Kiss s. k. 
igazgató.

Kimutatás. A ,,Budapesti, szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata" tagjainak az 1917 év folyamán 
megtartott, társas összejövetelein az alant, felsorolt vendég
lőkben a következő összegek folytak be : Keszey Vince 4.40, 
Mittrovátz Adolf 5 40, Putuoky István 2.40. Verbőczy Lajos, 
3.—. Frcnreisz István 3.30, Oláh Gyárfás Mihály 7 — , l ’a n to í  
Márton 5.—. Kittner Mihály 84.—, Neiger Jakab 6.40, Schuller 
és Társa 154 0 Neucnyi Béla 5.—, Waczovszky Sándor 2.—, 
Baum János 7.—, W'allz György 8.—, Gundel Károly 32.—, 
Bereczky Lajos ‘ 5.—, Kádár Miklós 30.—, HotVmann János 
3.- -, Miiller és lbmb 12.—, Bánni János 4 40, Neiger Jakab 
6 20, Kittner Mihály 80.—, Gliick E. .1. 3 5 —. Pántol Márton
10.—, Kiszel József 2 3 —, zesen 467 tor. 30 fillér.

Kormánybiztos van, de szén — nincs. A kormány 
december 22 iki kelettel 4956/1917. M. E. szám alatt rende
letét bocsátott ki, amely szerint a szénellátás ügyét az erre 
kinevezett kormánybiztos, Vázsongi Jenő Máv. igazgató és 
helyettese. Kallós Bertalan műszaki főtanácsos intézi. A ren
delet szerint ezentúl a szénollátás ügyét a szénügyek kor
mánybiztosa intézi. A kormánybiztos a hatáskörébe tartozó 
ügyekben a kereskedelemügyi miniszter felügyelete alatt, ön
állóan intézkedik. A kormánybiztos a szénellátás biztosítása 
végett, megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyekre a 
háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott tör
vények a minisztérium szénellátás biztosítása és fokozása, a 
szén behozatalának, forgalmának és felhasználásának szabá
lyozása, árának mcgállapitása, valamint közszükségleti célokra 
való igénybevétele tekintetében felhatalmazzák és evégből a 
kormánybiztos a minisztérium által vagy a minisztérium fel
hatalmazásával egyes miniszterek által e tárgyban kibocsátott 
rendeletektől közérdekből eltéréseket állapíthat meg. Az Or
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szágos szénbizottság továbbra is fennmarad azért, a Szén- 
bizottság a kormánybiztosnak véleményező és végrehajtó 
szerveként fog működni,

A k özélelm ezési m in iszter lem ondása. Hadik János gróf, 
közélelmezési miniszter lemondani készül állásáról. Az egész 
magyar közvélemény sajnálattal veszi tudomásul a minisztei 
elhatározását, aki céltudatos és energikus közélelmezési poli
tikájával az egész ország elismerését kivívta. Nem titok, hogy 
Hadik gróf, aki a „Vendéglősök Beszerző Csoportja K. 1.“ 
működését is élénk rokonszenvvel kisérte, azért mondott le, 
mert az orsztrák kormány túlzott követelésének vonakodott, 
eleget tenni. Az volt az álláspontja, hogy annyit adunk 
Ausztriának amennyi tőlünk telik, de abba nem mehetünk 
bele, hogy az átengedendő élelmiszerek mennyiségét mái 
előre kontingentáljuk olyan kvótával, mely Magyarországot 
az Ínség elé vinné. , .

Gyümölcs és fözelékkonzervek legmagasabb arai. A 
közélelmezési miniszter 1917. évi december ho 30-án kelt 
2519/1918. számú rendeletnek hatályon kivid helyezésével 
egy újabb, 108.900. számú rendeletében a zöldség-, fŐzelék- 
és gyiimölcskonzervek legmctyasabl) árait módosította. A íen- 
delet egyúttal a fölsorolt összes konzervféléknek rekviralását 
is kimondja, de az igénybevétel csak azokra a készletekre 
vonatkozik, amelyek ilyen cikkeket továbbelárusitas végett 
iparszeriileg készítők birtokában vannak. A rekviralt kész
letek csak a Zöldségközpónt utasításai szerint hozható for
galomba. A rendelet egyáttal úgy intézkedik, hogy a zöldség-, 
főzelék- és gyiimölcskonzerveket csak szallitári igazolvá
nyokkal lehet továbbítani, amelyeket a gyári maximális ar 
után számítandó 4 %  jutalék ellenében a Zöldségközpónt, 
igazgatósága állít ki.

A sörtermelés. A magyarországi sörfőzdékben a múlt 
év november, havában 53 210. hl. sör termeltetett, szemben 
31.782 hl.-lel 1916 november havában, 1917 szept. 1-től 
november végéig összesen 189.545 hl sör termeltetett, szem
ben 115.446 hl-el az előző kampány hasonló időszakában.
____________________________ _________________________

megjelent 1918. éui január hó 16-án.
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DREHER ANTAL SERFŐZÖDÉI RÉSZV.-TARS.
Ászok-, M árciusi K iviteli M árciusi

(v ilá g o s és sötét) I (barna)

—  —  S E R .  _
Megrendeléseket a fözde m indenkor pontosan és a legn agyob b  fig y e 

lem m el —  az összeg  e lö leg es  beküldése vagy u tán 
vétele m e lle tt  —  te lje s ít . ~ ----------  —

Nagyobb mennyiséget sa já t jégkocsijaiban szállít.

DREHER ANTAL SERFOZŐDÉI RÉSZV.-TARS.
D upla M árciusiKORONA es

(ála Pilseni) B akser.
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B t l d S l l O W .  Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg Ő Fensége B u d a f o k ,  

szállítói.

zv>

cu
í l

Hí 16 elsőrendű kitüntetés Hí Hí H< Hors Coneours Hí Hí

védjegy

W

FŐRAKTÁR :

BORHEGYI FERENC,
Telephon sz. 85 — 79.

Budapest. V ., Gizella-tér I

í
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Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA és  BLOCHMANN
Telephon sz. 86—AB.

Budapest. V .. Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám , <w<&?■
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BUDA P E S T — KŐBÁN VAN.
F ennáll 1854. év óta.
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Az 1900. évi p á r isi v ilá g k iá llítá so n  co lle c tiv e  a legn agyob b  érem m el ({Srand p r ix ) k itü n tető  sí n j e r t .
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Ig a zg a tó s á g  és v á ro s i iro d a  : V 191., ESTERHÁZY-UTCA 6. s zá m . 
G y á rte le p  és k ö zp o n ti iro d a  : X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz .

Ajánlja: ászo k , k irá ly , m á rc iu s i v i lá g o s ,  m á rc iu s i s ö té t ,  „b a jo r  m ó d * , u d v a r i „p ilsen i 
m ó d “, k é tsz e re s  m á rc iu s i világos és sötét, b ak - és ta v a sz i id én y -sö ré t, továbbá sa já t  
tö lté sű  p a la c k sö re it  a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b á n y a i p a la c k -sö r

osztályából.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt sörfözödénknek évi gyártási képessége 1,000.000 hek to liter.

k o rszá g  m inden  részéb en  sö rra k tá ro so k  á lta l vagyunk k ép viselve ; nagyobb rak tára in k  A radon, S zeg ed en , 
M iskolcon, K olozsváron , N agyváradon, N y íreg y h á zá n , T em esváron  és D ebrecenben  vannak.

Az

H o r d ó s ö r - m e g r e n d e l é s :  Budapestre, telefon-sz. József 4 -29 . Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-sz. József 56 36 . és József 56-38*  

P alacksör-m egrendelés : telefon-szám József 56__37.
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1
Kiadó: Vindéglősöh; JpartdrsuM a. — May Jáuoe keaHnyomdája, Budapest,II., Főherceg Albrecht-út 3.
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