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Kéziratok nem adatnak vissza.J E G Y Z E T E K .
Gundel János emléke. Megszüntetik a szállodai pod- 
gyászkocsikat. — A szállodaépítési kedv fellendülése.

A kártya- és pezsgőadó.

A magyar vendéglősök országos szövetsége né
hai népszerű elnökének most, az évi közgyűlések 
alkalmával ismét visszatér az emléke. Kegveletes 
szívvel emlékeznek meg az ország vendéglősei Gun
del Jánosról, a »lelkes vezetőről«, aki szivvel-lé- 
lekkel a magyar vendéglősipar javára dolgozott, 
mig birt, halála után pedig olyan példá^ra^Nüt 
maga után, melyet követni erény s a ni i n 
gától fog hódítani a megkezdett csapásoHAv/*,

A szegedi vendéglősök ipartársulata nagysza
bású évi jelentésében olvassuk Cserzy Mihály (Írói 
néven Homok) titkár tollából a következő szép 
megemlékezést Gundel Jánosról:

. . .  Volt még egy halottunk, mélyen tisztelt 
közgyűlés, aki nem volt ugyan kizárólag a mi vesz
teségünk, de azért öt is úgy gyászoltuk meg és 
gyászoljuk még ma is lelkűnkben, mintha innen, a 
mi sorunkból ragadta volna ki a kérlelhetetlen ha
lál. ügy tűnt el és olyan volt, mint egy erős osz
lop, melyet kiragad helyéből a vihar s ha a rég 
méltóan betöltött helyre más érdemes férfiú ke
rült is a kartársak bizalmából, az a díszes hely 
a képzeletben sokáig üres marad még, mert az 
emlékezés ott őrzi a szokott helyen azt a fényes- 
lelkű, galambősz aggastyánt, akinek egy ember
öltőn át folytatott fáradhatatlan és eredménydus 
munkássága sok határkövet állított a vendéglős- 
ipar kanyargós országutjáu s akinek eroskezü kor
mányzására még évek múltán is visszavágyik az 
exponált életű magyar vendéglős és kávés. Ez a 
mi drága halottunk: Gundel János, a M. V. ö .  
Sz.-nek volt elnöke, a magyar vendéglősök bátor 
zászlóvivője, akinek érdemeit nem is lehetne egy 
évijelentés keretébe befoglalni, testes könyvre ter
jedne az, ha méltón meg akarnánk az > emlé
két örökíteni. Gundel János emlékének ma csak 
egy hő fohászt mondhatunk: adjon a magyarok

gondviselő Istene olyan vezért a tábor élére, mint 
Gundel János volt . . .

A világháború által előidézett kivételes viszo
nyok kétségkívül nagy átalakulásokat fognak elő
idézni a szállodásipari intézményekben is. Kétség
bevonhatatlan jele ennek, hogy — mint lapunknak 
írják két előkelő pécsi szálloda, a Nádor- és 
a Pannónia szálloda a mai naptól kezdve a vo
natokhoz járó podgyászkocsi járást f. évi február 
hó 15-től kezdve beszüntette. A merész kezdemé
nyezést, mely a legtöbb vidéki szállodatulajdonosnál 
bizonyára osztatlan tetszésre fog találni, nemcsak 
az a körülmény teszi feltétlenül indokolttá, hogy 
a fogat-tartás a háborús viszonyokra való tekin
tettel rendkívül költséges.és nemcsak számbavehető, 
ne még csak minimális haszonnal sem jár, ha
nem főleg ama kolosszális munkaerő és idővesz
teség, amelyet a szállodás amiatt kénytelen elvi
selni, hogy kocsija-lova és az alkalmazottak az 
állandó vonatkésések miatt az állomáson órákon 
keresztül kénytelenek vesztegelni. Különben is köz
tudomású hogy vidéki szállodásaink ettől a régi 
intézménytől, mely különösen ott. ahol bérkocsik, 
villamosvasút stb. közlekedési eszközök állanak az 
utazó közönség rendelkezésére, már régen idejét 
múlta és feleslegessé is vált, már korábban is 
szívesen szabadultak volna, csak a kezdeménye
zés ódiumát nem akarták vállalni. Most azonban 

hog\ a pécsi kezdeményezés nyomán ez a kér
dés újra napirendre került nem szenvedhet két
séget, hogy mindenütt általánossá fog válni az a 
meggyőződés, hogy a podgyászkocsi járatás fe
leslegessé vált. A főváros és a v:dék, az utazó és 
kereskedelmi utazó közönség viszonyai és igényei 
közötti állítólagos különbségek e kérdés eldönté
sénél nem játszhatnak szerepet, mert amíg egy
részt kétségtelen, hogy a fővárost is legalább 
ugyanannyi rendű és rangú utazó és ezek közt: 
kereskedelmi utazó látogatja, mint az összes vi
déki városokat együttvéve, és itt mindenki maga 
gondoskodik úti és üzleti podgyászának be- és ki
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V-------------------------------------------------------------------------

fuvarozásáról, addig másrészt az sem szorul bő
vebb bizonyításra, hogy a podgyászkocsijáratás be
szüntetésével itt is, ott is, tehát úgy a főváros
ban, mint a vidéken szállodásaink sok feles
leges kiadástól és még több kellemetlenségtől, re- 
kompenzáció nélkül máradó felelősségtől szabadul
nának meg. Ha csak erre az utolsó momentumra, 
a podgyászok elcseréléséből, elveszéséből, megrom
lásából eredő kellemetlenségekre stb. gondolunk, a 
pécsi példa követésre érdemessége erejében csak 
nyer, mert hiszen nem egy kötelesség, hanem egy 
jórészt feleslegessé vált kedvezmény megszünte
téséről van szó, az utazó közönségen sem esik sé
relem, mert ennek kényelméről és igényeinek ki
elégítéséről, hordásáról, targoncásokról, bérkocsik
ról való gondoskodás elsősorban nem mi, hanem 
a hatóságok kötelesek gondoskodni.

* *

Írhatunk már bátran a szállodaépítési kedv fel
lendüléséről is. Ott ugyan még nem tartunk, hogy 
a szállodásipar közgazdasági jelentőségének teljes 
megismerését állapíthatnék meg, a spekulatív üz
leti tőke is - -  miként a múltban — még ma is in
dokolatlan ellenszenvvel tartja magát e hálás ter
rénumtól, baktatva tovább a maga kitaposott utjain: 
azonban jelek mutatnak rá, hogy egyes helyeken 
a gyakorlati élet tapasztalatai az emberek figyel
mét ráterelte a szállodásipar jövedelmezőségére, 
mely nem kerülhette ki ilyformán a városok és 
ezek illetékes hatóságainak figyelmét sem. Nagy
váradról Írják lapunknak, hogy van a városnak egy 
Széchenyi nevű, emeletes, ósdias hotelje, amely
nek azonban évtizedek óta jó hire van. Ezt a 
vendégfogadót a város eddig évii3 ezer koronáért 
adta bérbe s miután ez az összeg csekélynek bi
zonyult, sokat foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy 
lebontják és helyébe modern palotát építenek. Ezt 
a tervet azonban a báborus idők eltemették és igv, 
hogy a hotel bérlete lejárt, azt megújították. A 
bérlő, aki eddig csak 13 ezer koronát fizetett érte, 
ezúttal 25 ezret ajánlott meg, kötelezve magát arra 
is, hogy az épületet terhelő adókat és dijakat ő 
fizeti. Amint tehát mindebből kitűnik, Nagyvárad 
város száz perczenttel drágábban adta ki a fo
gadóját, amely eredmény abból magyarázható ki, 
hogy a szállók az egész országban jól mennek és 
virágzanak, bőséges jövedelmet hozva azoknak, a 
kik kezelik. De uj szálloda létesítéséről is van 
hírünk. így p. o. Munkács város tanácsa nagyobb- 
szabásu beruházási tervvel foglalkozik, amelyet 
nyomban a háború után óhajt megvalósítani. A 
tervezet szerint megépítik a csatornázását, és víz
vezetéket, melynek terve, költségvetése már ré
gebben elkészült, azonkívül azonban a város főut- 
czái telkén szállodát, kávéházat és gőzfürdőt emel
nének, továbbá a meglevő kaszárnyákat fogják ki
bővíteni. E beruházásokra körülbelül négy milliós 
kölcsönt vennének fel a most elkészült pontos leltár

alapján, melyből kitűnik, hogy két millió adósság
gal szemben a városnak 14 millió korona vagyona 
van. Nem kell talán hangsúlyoznunk, hogy minő 
örömmel veszünk tudomást ez ipari szempontból 
jelentős eseményekről, amelyek révén természetsze
rűen iparunk fejlődését és virágzását reméljük.

*
* *

A kisebb-nagyobb anyagi zavarokkal küzdő vi
déki városok az utóbbi időben a kiküldött ^kigon
doló bizottságod javaslata alapján többféle vá
rosi adót igyekeztek kivetni, hogy bevételeiket nö
veljék. így például szabályrendeleteket hoztak, a 
melyekben a többek között külön városi adóval 
akarták sújtani a mozikat, a színházakat, a kár
tyát és a pezsgőt. Ezek a szabályrendeletek meg
erősítés czéljáből a belügyminisztérium elé kerül
tek, amely azután most egyre-másra törli a terv
be vett adókat, különféle indokolás mellett. Arról, 
hogy a színházakat és a mozikat nem engedi a vá
rosok által megadóztatni, meg hogy a pezsgő-adó 
ellen is van kifogása, már említést tettünk, s igy 
most csak azt jegyezzük föl, hogy a kártyá/ökat 
is védelme alá veszi. A miniszter az ő 'indokolásá
ban azt mondja, hogy a kártyázásnak, mint szó
rakozásnak, önálló községi adóval való terhelése 
az 188b. évi huszonegyedik törvényezikk tizenötö
dik szakaszába ütközik. E törvény rendelkezése 
szerint ugyanis valamely önálló községi adó enge
délyezésének egyik föltétele az, hogy annak az ál
lam által igénybe nem vett adónemnek kell len
nie. A játékkártyának kincstári bélyegilletéke azon
ban már adóztatásnak tekintendő. Most tehát az 
már kétségtelen, hogy a vidéki városok a színházi 
jegyek, a mozik engedélyezése, a pezsgő és a kár
tya alapján újabb jövedelmi forrásra nem tehet
nek szert, az azonban éppen nem bizonyos, hogy 
a kincstár ezekre nem vet ki külön adót.
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Magyarországi vezérképviselő:

Telefon: 31 Hoitz Valér Karol/ RákospalotaA kávés vagy vendéglős felelőssége
a helyiségben elveszett tárgyakért.

Irta: Dr Gergely Bertalan
a Budapesti Kávésipartársulat* ügyésze.

A hideg téli időjárás tartama alatt, gyakori 
eset, hogy a kávés vagy vendéglős helyiségéből 
ismeretlen tettesek a vendégek télikabátját vagy 
bundáját ellopják. Ilyenkor azután a vendég min
dig a helyiség tulajdonosán követeli eltűnt tárgyá
nak megtérítését és igy felmerül az a kérdés, váj
jon felelős-c a tulajdonos a vendég elveszett tár
gyaiért? • !

Általánosan elterjedt az a téves nézet, hogy 
ott, ahol ruhatár van, a tulajdonos csak a ruhatár
ban elhelyezett tárgyakért felelős, míg ott, ahol ru
határ nincs, a tulajdonos feltétlen felelősséggel tar
tozik. Pedig nem a ruhatár létezése döntő 'ezen kér
désben.

íllnden
vendéglős és kávés

üzletének jd hírnevét növeli, ha kizáiólag csakis

Ugyanis a bírói gyakorlat lényegtelen el
térésektől eltekintve - már megállapodott abban, 
hogy a tulajdonos csak akkor felelős a vendég 
tárgyaiért, ha először azt a vendég birtokából el
vette és a vendég felügyeleti köréből elvonta, má
sodszor, ha a tulajdonos a vendégtől ekként el
vont tárgy megőrzéséről nem gondoskodott, vagy 
a kellő felügyeletet elmulasztotta. Ebből pedig az 
következik, hogy nem elég pusztán az, hogy a 
tulajdonos a tárgyat a vendégtől elvonja legyen, 
hanem ezenfelül a megőrzésben való gondatlan
sága, vagy mulasztása is megkivántatik ahhoz, hogy 
az elveszett tárgyért felelőssé is lehessen tenni.

Ezen jogszabályt a praktikus életre alkalmaz
va látjuk, hogy igen gyakori eset az, mikor a ven
dég bejön a helyiségbe és felsőkabátját maga 
akasztja fel valahová és erről sem a tulajdonos, 
sem az alkalmazottai mitsem tudnak. Az is igen 
gyakori eset, mikor a pincér a helyiségbe jövő 
vendégről udvariasságból lesegiti a felsőkabátot, 
de nem viszi el a vendég mellől, hanem a ven
dég közelében levő fogasra akasztja. Az ilyen ese
tekben a vendég tárgyát még nem vonták el az ő 
birtokából és a tárgy feletti felügyeleti körétől és 
lehetőségétől sem fosztották meg. Hiszen a sa
ját tárgyára mindenki vigyázni tartozik, pláne ak
kor, mikor azáltal, hogy a tárgy közvetlen közelé
ben van, a vendégre nézve igen könnyű feladat, 
a tárgy feletti felügyeletnek gyakorlása és annak 
szemmel való tartása, viszont pedig a helyiség tu
lajdonosától nem lehet megkívánni, hogy minden 
vendégének tárgyát őrizze és szemmel tartsa. A 
vendég ezt sokkal könnyebben teheti, mert min
denkinek csak a saját tárgyára kell felügyelnie. 
Éppen ezért a fent irt esetekben a tula jdonos sem
miesetre sem lesz felelős az elveszett távgyakért 
és kártérítéssel sem tartozik.

Ellenben abban az esetben, ha a tulajdonos 
vagy alkalmazottja a vendég tárgyát olyan helyre 
helyezi el, ahol a vendég nem ügyelhet fel reá, 
pl. a pinczér a helyiség egyik sarkából a másik

az általánosan 
legjobbnak elismert
Győrszentmártoni füstölt sertéskarajt, 

Győrszentmártoni füstölt császárhust, 
Győrszentmártoni füstölt sonkát, 

Győrszentmáitoni 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 Hentesárugyárnál 
Győrszentmártonban.

sarkába akasztja fel a vendég kabátját, ilyenkor a 
tulajdonos az elveszett tárgyért felelős lesz és kár
térítéssel tartozik, mert a tárgyat a vendég birto
kából és felügyeleti köréből elvonta, azonban maga 
mégsem gondoskodott a tárgy kellő megőrzéséről. 
Így döntött a kir. Ítélőtábla és a Curia is.

Ebből látható, hogy nem az a döntő kérdés, 
vájjon van-e a helyiségben ruhatár, vagy sem. És 
a fenti jogszabály folytán pedig a tulajdonosok 
saját jól felfogott érdekükben cselekszenek, ha al
kalmazottaikat kioktatják, hogy a vendégek tár
gyait, ha már udvariasságból elhelyezik, közvetle
nül a vendég közelében helyezzék el és lehető
leg figyelmeztessék erre az illető vendégeket, mert 
ilyenkor nem tartoznak kártérítéssel, ha a vendég 
tárgya netán ej is tűnik, vagy el is vész._________
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TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
A „Budapesti kávésipartársulat” közleményei.

3EGYZŐKŐIZY1?.
Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pimzérek 

és Kávés:-ege dek Országos Nyugdijegyesülete igazgatóságának 
1917. évi január hó 26-án délután 4 órakor az Egyesület központi 
irodájában megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Francois Lajos, Konnner 
Ferencz, Pelzmann Kerencz, Kittner Mihály, F. Kiss Lajos, Vá- 
radi Gyula igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok és Dr. Nagy 
Sándor jogtanácsos. Elmaradását kimentette Hack István.

Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Ür, Nagy 
Sándor jogtanácsost, hitelesítésére Várady Gyula urat kéri fel. 

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyzőkönyvét, melyet
az igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.

Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámolásait:
A budapesti választmány január havi elszámolása szerint a 

bevétel 1739 kor. 15 lill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt 
1278 kor. 43 fill. volt. Csekkszámlára beküldetett 460 kor. 72 fill.

A szombathelyi vá'asztmány január havi elszámolása 143 
kor 72 fill. bevételt, a folyósított nyugdijakkal együtt 80 kor. 74 
till. kiadást tüntet fel. Csekkszámlára beküldetett 62 kor 98 fill.

A kassai választmány január havi elszámolása szerint a be
vétel 275 kor. 10 fill, a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt 
249 kor. volt. Csekkszámlára beküldetett 26 kor. 10 fül.

A pozsonyi választmány január havi elszámolása szerint 484 
kor. 16 fill. bevétel és 37 kor. 90 fill. kiadást tüntet fel. Bekül
dendő lett volna 446 kor. 26 fill. Ezen összegre beküldetett 416 kor. 
30 fill., a kulömbözeti 29 kor. 96 fill. beküldésére felszólittatott.

Az igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváha
gyólag tudomásul veszi.
Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Balassa M liályné nyugdíjaz

tatás iiánti kérvényt nyújtott be. Özv. Balassa Mihályné szombat- 
helyi lakos halotti anyakönyvi kivonattal igazolta, hogy férje 1916. 
december hó 25-én elhunyt. Az elhunyt 1902 január hó 1 óta, 
tehát 15 éven át volt egyesületünk tagia és tagsági kötelezettsé
gének haláláig pontosan eleget tett. Minthogy az özvegy a hiva
talos okmányok neterjesztésével a nyugdíjaztatás összes előfel
tételeinek megfelelt, az alapszabályok értelmében az özvegy ré
szére özvegysége tartamára évi 520 korona nyugdij. a három 
kiskorú gyermek részére és pedig: Balassa Mihály, Balassa Anna 
és Balassa Kálmán részére pedig 14-ik életévük eléréséig fejen
ként évi 104 korona neveltetési járulék folyósitandó.

Igazgatóság a nyugdíjaztatást elrendeli.
Jogtanácsos jelenti, hogy Weirid irfer János pécsi lakos tel

jes munkaképtelenségét megállapító ottani orvosok véleménye 
alapján nyugdijaztatasát kérte. Minthogy az egyesületi orvos vé
leménye alapjan csak 50",'o munkaképielerseg áll fenn, részére 
ehhez mérten 50°,» nyugdij állapíttatott meg. Ezt Weindorfer ur 
nem fogadta el, nevezett beleegyezésével később Dr. Friedrich 
Vilmos egyetemi tanár ur által vizsgáltatott fe ül, aki szintén csak 
50° o munkaképesség csökkenést állapított meg és igy nevezett 
részére a mar megállapított 50°/o nyugdij volna továbbra is ér
vényben tartandó.

Igazgatóság egyezségileg az 50",u-os azonnal hatályba 
lépő és életfogytig tar ó nyugdíjaztatáshoz hozzájárul és 
ezen ajánlatot 8 napig tartja fenn. Amennyiben Weindorfer 
János e/en ajánlatot 8 nap alatt el nem fogadná, úgy ezen 
ajánlat hatályát veszti és az Igazgatóság fenntartja magának 
azon alapszabályszerű jogát, hogy a nyugd jaztatást csak a 
teljes és végleges munkaképtelenség beállta esetén eszközli. 
Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakai éktói 4900 korona 

utalható át.
Igazgatóság ezen 4900 koronát a Magyar Bank Muze- 

umköruti fiókjánál levő folyószámlára utalja át. 
logtanácsos lelenti, hogy a mai ülésből 7 drb tagsági iga

zolvány állítható ki.
Tudomásul szolgál.

Kommer Ferencz igazgató-ági tag arravaló tekintettel, hogy 
a bankok a betétek utáni kamatlábat állandóan csökkentik és az 
értékpapírok árfolyama is nagyon ingadozik, mig ezzel szemben 
az ingailanok érteke napról napra emelkedik, azon eszmét véli

fel, nem-e volna czélszerü vagyonelhelyezési szempontból az egye
sület részére megfelelő modern nagyjövőjü ingatlant vásárolni.

Az Igazgatóság beható eszmecsere után egyhangúlag 
magáévá téve Konnner ur eszméjét, a központi hódát meg
bízza, hogy vagy a napi lapokban közzéteendő hhdetés ut
ján avagy díjazandó ügynökök közbeniöttével megfelelő bér- 
ház után érdeklődjék és a beérkező ajánlatokat a jövő 
Igazgatósági ülés elé terjessze.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Kmft.
Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k.

jogtanácsos elnök.

Kimutatás
a .Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés- 

segédek Országos Nyugdijegvesiilete Igazgatóságáénak 1916. 
évi deczember hó 29-én délután 4 órakor tartott igazgatósági 
ülésén folyósított nyugdijakról.

I. Nyugdijak.
1. özv. Bagossy Vinczéné 1917. 11. havi nyugd. K 12.50
2. özv. Balassa Mihályné es k. k. gyerm. 1. II. * * l:lS.liii
3. Benky Vilmos gyermeke 11. » » 5 31
4 özv Bohos Lajosné II. » 71.88
5. Biukács Ferencz II. * V 28.33
6. özv. Kéth Károlyné 11. » » » 79.16
7. özv. Kiiman Imiéné II. » » » 66.66
8. Kozák József II. » » » 25.
9. özv. Láng Emilné II. * 40.—

10 özv. Prindl Nándorné II. 10.62
11 özv. Rosner Ignátzné II » » » 22.50
12. özv. Schmidt Alaiosné II * 26.25
13. özv. Szentgyörgyi Ferenczné II. » V » 37.50
14. özv. Sztanoj Miklosné II. » '> 26 25
15. Varasdy Sándor II » » » 35.40
16. Wittreicli Nándor 11. * 33.34
17. Zvvetkó Lajos II. » » * 7 5 . -

Törvények, rendeletek.Az uj járdafoglalási dijak.
Budapest székésfőváros törvényhatósági bizottsága köz
gyűlésének 7 6 —1917. kgy. sz.^határozata a járdafoglalási 
díjszabásnak az 1917/919 évekre megállapítása tárgyában

9763 1917—XVI. sz.
A közgyűlés a pénzügyi bizottságnak;és'*a tanácsnak egybe

hangzó javasla'át elfogadva, a kávéházak, vendéglők, cukrászdák 
és más üzletek által elfoglalt gya ogjárók használatának díjsza
bását a 602/1898. kgy. számú szabályrendelet 8. §-a alapján az 
1917. évi január 1-étől az 1919. évi december 31-éig terjedő 
három évre az elfoglalandó gyalogjárók területének egy négy- 
szögméte e után számítva a következőképpen állapítja meg:

I. kerület.
Alagut-utcza és környéke, Pauler-utcza, Attila-utcza, Vár

kert rakpart, Gellért-tér, Krisztina-tér, Dóbrentei-tér,
R oham -utcza.....................................................................10 K

Fehérvári-ut az Atlós-utig, Krisztina-körut, Döbrentei-utcza, 
Egyház tér, Hadnagy-utcza, Disz-tér, Tarnok-utcza, 
Szenthároniság-utcza, Szarvas-tér, Virágh Benedek-
utcza, Fehérsas-utcza....................................................... 8

Fehérvári-ut az Atlós-uttól végig, Atlós-ut, Budafoki-ut . 6
E g y e b ü tt...................................................................................... 4 ,

II kerület.
Clark Adám-tér, Óbudai-rakpart, a Margit hid közvetlen 

környéke, báró Liphtay-utcza, Vái kert-rakpart, Ybl 
Miklós tér, Apor-utcza, Pálffy-tér, Markovics lván-utcza 10 KTRADE MARK

V ÍD JE O T

BORHEGYI F.
BOBKEREsKEDÉS

Budapest, V. Bizeua-tér 4. (Saját ház). 
Pinczek: Budafokon és V., Gizella-tér 4. 
Telefon: 3ő-'<9. Fióküzlet: V., Egyetem- 
n’cza 2. szám alatt. Telefonszám: lO-Bit.

Borhegyi bor
A|ánl|a a legtöbb: francia es magyar pezsgővel, 
cognacot és likttrttset gyári árakon Belföldi ooralt 
az elad hírneves bortermelőktől a leg|ntányosat>b 
áron szolgáltatta. Vidéki megrendelése* gyorsan 

és pontosan teljesí tetnek.
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Fő-utcza, Lánczhid-utcza és Krisztina-körut, Széna-tér, vala
mint az ezekből kiágazó utvonalakon, ha az üzlet az 
előbbi utczákon, utakon és tereken homlokzattal bir, 
Zsigmond-utC7a, Margit-köiut, Margit-rakpart, vala
mint az ezekből kiágazó útvonalakon, ha az üzlet az 
előbbi utczákban, utakon és tereken homlokzattal bir 8 K 

E g y e b ü tt ........................................................................................6
111. kerület.

Belterületeken a töltésig 
E g y e b ü tt ...............................

IV kerület
Ferencz József-rakpart a Vigadó-tér és a Petőfi-tér között, 

Petőfi-tér, Vigadó-tér, Ferencziek-tere, Eskii-ut, Eskü
tér, Kigyó-tér, Koronaherczeg-utcza, Kossuth Lajos-u. 18 K 

Ferdinánd bolgár király-ut, Mehmed szultan-ut, Károly 
k rály-ut, Duna-utcza, Fővám-tér, Kalvin-tér, Deák 
Ferencz-tér, Egyetem-tér, Oizella-tér, Kigyó-tér, Tiirr
lstván-utcza, 8zervita-tér, Kristóf t é r .............................14 *

A Ferencz Józief-rakpartnak az Eskü-tér és Feidinánd 
bolgár király-ut között levő része, Kecskeméti-utcza, 
Egyetem-ntcza, Irányi-utcza, Királyi Pál-utcza . . .  12

E g y e b ü tt...................................................................................... 10
V. kerület.

A Ferencz József-rakparlnak az. Eötvös-tér és Vigadó-tér 
közötti része, Eötvös-tér, Gizella-tér, Vigadc-tér, Berlini
tér, Szabadság-tér, Lipót-körut.......................................18 K

Alkotmány-utcza, Aulich-utcza, Perezel Mór-utcza, Báthory- 
utcza, Hold-utcra, Deák Ferencz-tér, Eizsébet-tér, 
József-tér, Ferencz József-tér, Vilmos császár-ut . . 14

Nádor-utcza, Sas-utcza, Bálvány-utcza, Nagykorona-utcza
V á cz i-u t................................................................................12 «

E g y e b ü tt ..................................................................................... 10 «
VI. kerület.

Andrássy-ut a 45., illetve a 46., számú házaktól az 53,, 
illetve 54. számú házig bezáróan és az Oktogon . .

Andrássy-ut a 43., illetve 44. szánni hazakig, valamint az 
55., illetve 56. számú háztól végig, Teiéz-körut, Vil- 
mos-császár-ut ...................................................................

Király-utcza, Váczi-ut...................................................................
A Teréz-körut és Vilmos császár-ut közötti és a Teréz- 

körut és az Aréna-ut között levő területen . . . .
E g y e b ü tt ........................................................................................

VII. kerület
Rákóczi-ut az Erzsébet-körutig, Erzsébet-körut a Rákóczi

idtól a Dohány-utczáig bezáróan . . .....................18 K
Károly király-ut, Erzsébet-körut a Dohány-utczától végig . 14 
Rákóczi-ut az Erzsébet- öruton túl, Baross-tér, Dohány-

utcza a Dou-ut zától a Wesselényi utczái/, r> iiály-utcza 12 « 
Dob-utcza, Wesselényi-utc/a, Rottenbiller-utcza, Damjanich-

utcza, István-ut, Thökóly-ut az Aréna-utig, Aréna-ut . 10 «
Egyéb területen az Aréna-uton belül . . .....................N 8 «
Egyéb területen az Aréna-uton k ív ü l....................................6 «

V ili  kerület
A Rákóczi-ut a Jó z se f-k ö iu tig ......................................18 K
Mehmed szultan-ut, Kálvin-tér, Jó z se f-k ö ru t.........................14 «
Rákóczi-ut a József-köruton túl, Üllői-ut a József-körutig,

Baross-utcza a József-körutig, B aross-tér.........................12 «
Üllői-ut a Józset-köruton túl a végéig, Baross-utcza a 

József-köruton túl a végéig, Népszinház-uti-za . . . 1 0
Egyéb terű eten a József-köruton belül  8 «
Egyéb területen a József-köruton k i v i i l .................................... 6 <

IX. kerület.
Ferdinánd bolgár király-ut, Fővám-tér, Kálvin-tér, Ferencz-

k ö r u t ............................................................................................ 14 K
Üllői ut a Ferencz-körutig, Boráros-tér . . . .  . . 12 «
Üllői-ut a Ferencz-köruton túl a végéig, a Vásár-csarnok 

környéke, azaz a Csepel-rakpart, Csarnok-tér, Csillag- 
utcza, Ráday-utcza, Soroksári-ut a Gróf Haller-utczáig, 
Mester-urcza a Gróf Haller-utczáig . . . .  . 1 0

Egyéb területen a Ferencz-köruton belül ................................8 «
Egyéb területen a Ferencz-köruton kiviil ................................ 6

18 K

14
12

10
s «

4 K
3 «

X. kerület.
A Belső Jászberényi ut, valamint az ezt keresztező utvona

lakon, ha az üzlet ezekben az utczákban homlokzattal bir 4 K
E g y eb ü tt........................................................................................3 «

Az engedélyért folyamodók kötelesek az engedélydij lefize
tésével egyidejűén annak 10, azaz tiz százalékát biztosíték gyanánt 
készpénzben lefizetni ; ez a biztosíték azonban 25, azaz huszonöt 
koronánál kevesebb nem lehet. A kerületi elöljáróságok jogo
sultak és kötelesek a biztosíték terhére az engedélyes által meg- 
rongált gyalogjárót az engedé'yidő lejáita után azonnal helyre
állítani és a biztosítéknak erre a czélra igénybevett részén fölül 
fönmaradó összeget, amennyiben pedig semmit sem használtak 
föl, az egész biztosítékot az engedély-idő letelte után az enge
délyeseknek hivatalból visszautalványozni.

Erről a közgyűlés a tanácsot, a bemutatott tárgyalási iratok
nak a vis-zaadása me lett, további megfelelő eljárás végett értesíti 

Budapesten, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának 
1917. évi január 24. napján tartott rendes közgyűlésében.

*
A tanács erre a következő határozatot hozta:
A tanács ezt a közgyűlési határozatot tudomásul veszi és a 

tárgyalási iratokhoz csatolja, másolatban p?dig az I., Ili, VI., 
Xlll és XVI tanácsi ügyosztályokkal, a kerületi elüljáróságokkal, 
a számvevőséggel, továbbá a budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatával, a budapesti I III. kerületi 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatával, a 
székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatával, a 
budapes i kávésipartársulatlal, a székesfővárosi kávémerők ipar
társulatával és a budapesti czukrá>zok és mézeskalácsosok ipar
testületével tudomásulvétel czéljából közli.

Egyalkalommal utasítja a tanács a kerületi elöljáróságokat, 
hogy a járdafoglalási szabályrendelet intézkedéseinek a megtar
tására szigorúan ügyeljenek és különösen gondoskodjanak arról, 
hogy az engedélyesek az elfoglalt járdaterületen elhelyezendő 
rácsokkal és a növények kiálló ágaival légvonalban se foglal
janak el az engedélyezettnél nagyobb terület, t. Ha pedig ilyen 
szabályellenes járd 'foglalást tapaszta nának, az illető engedélyes 
ellen a szabályrendelet 5. §-á értelmében járjanak el.

Budapest, 1917. január 30.

S Z flK IR O D flL O II! .
A hadikölcsön és a szaksajtó. A pénzügyi miniszter Katona 

Bélához, a Magyar Szakírók Országos Egyesületének elnökéhez 
igen meleghangú levelet intézett, melyben a magyar szaksajtó 
kiváló érdemeit ismeri el a hadikölcsön ügyének előbbre vitele 
körül. Levelében kiemeli, hogy a magyar szaklapok hazafias lel
kesedéssel karolták fel az ötödik hadikölcsön kiváló fontosságú 
ügyét és czéliudatos, hathatós propagandával működtek közre 
annak a nagy ezélnak elérésére, hogy a nemzet minden rétege 
és foglalkozási ága méltóképpen vegyen részt az ország ötödik 
pénzügyi erőfeszítésében. A magyar szaklapok tehát méltón osz
toznak az ügy érdekében oly kiváló tevékenységgel működő 
hazafias sajtónk mindegyik orgánumával, miért is előtte a magyar 
szaksajtó e becses közreműködéséért elismerését és köszönetét 
fejezi ki, kérve, hogy azt a magyar szaklapok összes munkatár
sainak tolmácsolja.

A most érvényes egyenesadők együttes ki
adása. Az Országos Iparegyesület a háborús adó
törvények megalkotása után megbízta Soltész Adolf 
egyesületi igazgatót és dr. Klug Emil ügyvédet, 
az »Adó- és Illetékügy! Szemle szerkesztőjét, hogy 
az uj adótörvényeket, valamint az ezekre vonat
kozó végrehajtási utasításokat népszerűén dolgoz
zák föl és ezekkel együtt foglalják egybe az összes 
ma érvényben lévő magyar egyenesadó-törvénye- 
ket is, a reájuk vonatkozó végrehajtási utasítá
sokkal és joggyakorlattal együtt. E megbízás alap
ján készült az a gyakorlati kézikönyv, amely most.

7J Pilseni Polgári Ser főző „Pilseni ősforrás" a JTlüncf)eni 
Paulaner Sör főző Részvény-Társaság Salváíorsörgyár
magyarországi kizáró- T m
lagos vczerkepviselete ( fO  J  1 14
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám.
Te lefonszám : jo : s é f  24  — 61. .<>\aj\rv'e'

Ajánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pilseni Ösfoz- 
rás sör“ a Pilseni polgári Serfvzoböl, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner s5r‘‘ a 
Müncheni Paulaner sörfözö Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“ a 
Münchent Paulaner sörfözö Salválorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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az uj adótörvények utolsó végrehajtási utasításá
nak megjelenése után alig tíz nappal került ki a 
sajtó alól »A magyar egyenesac.ók« címmel, s a 
mely az 1917. január 1-től érvényben levő va
lamennyi egyenesadót felöleli. A könyv világos és 
magyaros szövegezésben tárgyalja a törvények, az 
utasítások és a bírói gyakorlat egész anyagát és 
minden egyéb segédkönyvet fölöslegessé tesz azok 
számára is, akik részletesen behatolni kívánnak 
mostani adórendszerünk bonyolult kérdéseibe. Kü
lönös érdeme a könyvnek, hogy tartalmazza mind 
a régi, mind az uj adók feldolgozását és külön 
részben ezenfelül az uj törvények teljes szövegét 
is, úgy, amint az ma érvényben van. Ez az első 
munka, amely minden magyar egyenesadő-tör- 
vényt egybefoglal. A könyv a fenálló rendelkezé
seknek tartalomra összetartozó részeit együttesen, 
minden adónemre kiterjedően, a legmegbízhatóbb 
pontossággal tárgyalja, az előkészítés, a kivetés, a 
jogorvoslatok és a behajtás időbeli sorrendjében. 
A törvényszöveg közlésénél pedig a szerzők azt 
a rendszert követték, hogy a jövedelemadónál és 
a társulatok kereseti adójánál az 1909. évi alap
törvény szövegébe az 1912. és 1916. évi módosító 
törvények rendelkezéseit a megfelelő helyen be
illesztették. A munka használhatóságát nagyon 
emeli bőséges tartalom- és tárgymutatója. A dí
szes vászonkötésben kiállított könyvet az Orszá
gos Iparegyesület rendkívül olcsó áron bocsátja for
galomba hogy minden iparos és kereskedő meg
szerezhesse. A 484 oldalra terjedő vaskos kötet 
tiz koronáért kapható minden könyvesboltban.

A város nem vethet ki pezsgőadót. A pénzügyi osztály 
most dolgozik azon az előterjesztésen, a mely azt ajánlja, hogy 
a főváros a Budapesten elfogyasztott pezsgőt külön városi adó
val rójja meg. Úiiy látszik, hogy a közgyűlés hiába fogja elha
tározni a pezsgő megadóztatását, mert a belügyminiszter nem 
hagyja jóvá a pezsgő megadóztatására vonaikozó határozatokat. 
Temesvár városa is hozott ilyen határozatot, a melynek jóváha
gyását azzal a megokolással tagadta meg a miniszter, hogy az 
1899. évi VI. törvényCzik értelmében a pezsgőbor is bornak 
tekintendő, tehát a törvény alapján beszedhető borfogyasztási 
adópótlékon kívül más adóval nem lehet megterhelni.

A sörkampány. A magyarországi sörfőzdékben 1916. de 
czember havában 53,038 hl. sört termeltek, szemben 268,515 hí
rei az előző év hasonló havában, 1916. szeptember 1-től deczeni- 
ber hó végéig 168,484 hl-l termeltek, szemben 894,444 lil-rel az 
előző év megfelelő időszakában. Ugyanezen idő alatt söradóban 
lefolyt 1.906,343 K, szentben 3.810,334 K-val az előző évben.

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 február hó I6-án: Oláh Gyárfás Mihály 
vendéglőjében (VII. Erzébet-körut 27. sz.)

1917. évi február 23 án: Paulai Márton vendéglő
jében (Rákóczi-ut 29. sz.)

1917. évi március 2-án: Kitlncr Mihály vendéglőjé
ben (Mctropol szálloda.) Vacsora.

KÖZGAZDASÁG.

A fiumei sörgyár ügye. A fővárosban már né
hány nap óta hírek keringenek nagyszabású sör
gyár alapításáról Fiume városában. Értesülésünk 
szerint már a legközelebbi napokban nyilvánosság
ra kerül az uj sörgyári alapítás terve. Az uj sör
gyár alaptőkéje több millió korona lesz és' egy 
konzorcium fogja létesiteni, melynek tagjai: a Kő
bányai polgári serfőző rt. és annak érdekelt két 
bankja: a Magyar Általános Hitelbank és a Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank, továbbá Fiume vá
rosa cs egy fiumei tőkésekből álló érdekcsoport. 
A tárgyalások jelenleg Fiúméban folynak és azo
kat tószegi Freund Antal, a Kőbányai polgári ser
főző rt. ügyvezető igazgatója, egyrészt és Fiume 
város polgármestere másrészt, vezetik. Az uj gyár 
Fiume környékén épül fel, bankári teendőit a két 
érdekelt pénzintézet fiumei fióktelepe bonyolítja 
majd le.

Az Első Magyar Részvényserfőzde elnöke, Schmidf 
József, a Pénzintézeti Központ elnöke, a mai napon lemondott 
az Első Magyar Részvényserfőzde igazgatóságában viselt elnöki 
állásáról, mivel azt inkompatibilisnek talá‘ja jelenlegi vezető pozí
ciójával. Schmidt mint az Országos Magyar Központi Takarék- 
pénztár vezetője, került a takarékpénztár egyik főérdekeltsége, 
az Első Magyar Részvényserfőzde elnöki székébe, miután azon
ban a Pénzintézeti Központ elnöki állásába került, lemondott a 
takarékpénztárnál viselt tisztéről, amit most ez a lemondás is 
köveiett.

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir
udvari szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 
39— 88 vagy 39 -  89. Évtizedek óta az ország- legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek e's kávék ázatnak állandó szállítója. Fióküzletek :
IV., Türr István-utca 7. (Telefon 11 48.) és Svábhegy, Eötvös-
ut 8. (Telefon 43—71.)

Mielőtt sz ü k sé g le té t  valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fed ezn é ,  k é r je n  m intázott a já n la to t

STEINER és LÖWY
első  b e s z te rcz e b á n y a i  hydraulikus 
g y ü m ö lcss a jto ló -  é s  szö rp g yártó l

B E S Z T E R C Z E  BÁNYÁN.

Lakóhelyváltoztatás esetére arra kérjük tisztelt e lő 
fizetőinket, hogy uj címüket idejekorán közöljék velünk 
Minden erre vonatkozó bejelentéshez okvetlenül szük
sége van a kiadóhivatalnak egy ciniszalagra, illetőleg a 
régi lakhely megjelölésére, mert enélkül a címváltozásHirdetésehet jutányoson 

vesz fel a kiadóhivatal.
véglegesen el nem intézhető.

Magyar Vendéglős és Kávés-ipar 
Budapest, VI., Szondy-u. 45  47
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V E G Y E S  H ÍR E K .
A fölemelt,világítási árak életbeléptetése Budapesten

A székes főváros tanácsa',hirdetés utján tu latja, hogy a gáz- és 
villamos áram felemelt árát már a legközelebbi számlázásnál 
érvényesíteni fogja. Tudatja azt is, hogy Ugyanúgy, mint a fővá
ros a Budapesti altalános villamossági rt., felemeli az áram árát. 
A gáz ára 1917. január 1-től köbniéterenkint egységesen 20 fillér
ben, a főváros elektromos müvei á tál szolgáltatott elektromos 
áram alapára pedig hektovattonként 7 fillérben állapíttatott meg. 
Nem terjednek ki az uj egységárak a kis pari üzemekben, ipari 
erőátviteli (motorikus) vagy egyéb ipari célokra felhasznált gázra 
és elektromos áramra abban az esetben: a) ha az ugyanazon 
mii helyben vagy ipari telepen felszerelt gáz vagy elektromos 
nioto.ok teljesítőképessége összesen a hat lóerőt meg nem ha
ladja, b) ha a gázt ipari célra legfeljebb ötlángu gázmérőn át 
haszná ják, c) ha az elektromos áramot ipari czélok.a öt kilowatt
nál nemjiagyobb teljesítőképességű berendezés mellett h isznál- 
ják. Az itt felsorolt fogyasztások utá í a régi, az uj á akkal 
sz mbe.i kedvezményes egységárakat kell fizetni. Azoknak a 
fogyasztóknak, akiknek a régi kedvezményes egységárakra joguk 
van, ebbeli igényüket az illető üzem igazgatóságánál kell bejelen
teni. Addig is azonban, amíg a bejelentés alapjan a kedvez
ményes aria való igény egyesekre nésve megállapítást nyer, az 
uj egységárak fizetése kötelező. A kedvezményes árra való igény 
megállapítása után az esetleges túlfizetés a fogyasztónak vissza 
fog téríttetni, vagy a legközelebbi számlájának összegéből le fog 
vonatni.

Az uj záróra. A belügyminisztériumban napokig tartó an
két folyt, hogy megbeszéljék azokat a módozatokat, amelyekkel 
a szénhiányon enyhíteni lehetne a záróra újabb szabályozásával. 
Az ankéten, amelyen részt vett a főkapitány és a főváros köz- 
igazgatásának több közege is, felmerült az az eszme, hogy mó
dosítani kell az eddigi érvényben levő záróra-rendeletet. Arról 
van szó, hogy este kilencz órakor bezárnak minden mozit. Esti 
tiz órában állapítanák meg a színházak és azoknak a kabaréknak 
a záróráját, amelyekben nincsenek orfeumi előadások. A kavé- 
házak és a vendéglők tizenegy órakor zárnának. Az orfeumok, 
dalcsarnokok és egyéb mulató helyek bizonytalan ideig zárva 
maradnának. Hasonló intézkedések készülnek, illetve már élette 
is léptek Bécsben is. Bécs szénellátása javult ugyan a legújabb 
intézkedések követkéz ében, azonban a bajok még távolról sem 
szűntek meg teljesen, úgy hogy a szénmeglakaritások érdekében 
újabb intézkedések váltak szükségesekké. Bécs város rendőrfő
nöke előbb a czélból elrendelte, hogy a vendéglők és kimérések 
zárórája esti tiz óra legyen, a kávéházakat pedig éjjel tizenegy 
ólakor kötelesek zárni. Trnka közmunkaügyi miniszter fogadta a 
vendéglősök és kávésok egyesületének vezetőségét és tudomá
sukra hozta, hogy csökkenteni kell a helyiségek fűtését és vilá
gítását. Szükség esetén a vendégeknek egymás mellett kell 
majd helyet loglalniok. Lehetséges, hogy a kávéházak, vendéglők 
és szállók világítását egyharmadára, esetleg egynegyedére kelt 
majd csökkenteni.

A Budapesti Kávésipartársulat társas vacsorája. A
Budapesti Kávésipartársulat f. évi február hó 6-án 1Vaczovszky 
Sándor vendéglőjének különtermében tartotta meg tarsas vacso
ráját, amelyen a társulat tagjai rendkívül nagy számban jelentek 
meg. Az aszta főn Harsa y i  Adolf elnök, Goteczky Zsigmond 
kér. elöljáró és Reuter Mór alelnöK közt foglalt helyet. A lársu- 
lati tagokon kívül szép számban voltak jelen a kávésokkal össze
köttetésben levő gyári és ipari vállalatok tulajdonosai és képvi
selői is, és a vacsora folyamán a már kezdetben kedélyes hangu
lat Hatsányi Adolf elnök le kés és a komoly, a háborús idők 
hatása alatt állott hazafas beszédének következtében valósággal 
ünnepé yes magaslatra emelkedett. Az. elnök e beszédében a 
háborús vi-zonyok és a kávésiparban ezek követketében be
állott nagy változások és jelentős eltolódások éles megfigyelé
sével és találó jel.emzésével szingazdag képét festette ama 
szoros kapcsolatnak, mely a kávésokat a Közösséghez, a nemzet 
egyeteméhez, a fői áros lakosságához és amely a kávésipar ipari 
eletére is jellemző vonásokat rajzolt. A vilagnáboru tetteket kö
vető szelleme fokozott tevékenységet parancsolt a kávésiparra is, 
es a háború nehézségei a kávésokat is fokozottabb mérvben 
tanították meg arra az örök igazságra, hogy ők is egyek a nem- 
zetlel, hazával, társadalommal, hogy ez a föld csakugyan az,

amelyen ,,é!ned-halnod kell!*• Örömmel és a jövőben vetett tel
jes reménységgel állapítja meg, hogy a kávésok a nehéz és vál
ságos viszonyok között iparos hivatásuknak és hazafias köteles
ségüknek, a kötelesség teljesít snek teljes magaslatán állottak, 
hivatásukat rengeteg áldozatok is legyözhetetlennek látszó nehéz
ségek daczára minden irányban híven és becsületesen teljesítet
ték Nagy lelkesedéssel fogadott beszédét az<al a kívánsággal 
fejezte be, h gy a kávésokat ezentúl i=, a nagy élet-halál harcz 
befejezéséig törhetetlen bizakodás és megingathatlan kitartás 
vezérelje polgári és iparos munkájuk teljesítésében, hogy nemze
tünk naggyá, hatalmassá és dicsőve fejlődhessék, és iparunk is 
fejlődésnek és virágzásnak indulhasson. Utána Aiistdridig Sándov, 
Gárdonyi József, Weingruber Ignácz, Losottczy Gusztáv, F. Kiss 
Lajos és Goreczky Zsigntond mondottak nagy tetszéssel fogadod 
pohárköszöntoket Vacsora után a társaságot Losottczy Gusztáv 
látta vendégül feketére a „Magyar vilag“-kavéházaban gazi meleg 
kattási szeretettel és szives előzékenységgel.

A vidéki záróra A belügyminiszter tudvalevőleg tizenegy 
órában állapította meg a vidéki zárórát A vidéki kávésok több 
nagy városb I ké,vényt küldtek a belügymini-zte. hez, akitől kér
tek, hogy a vidéken is engedje meg a tizenk-.-t órai zárólát. A 
belügyminiszter most értesiiette a Kávésokat, hogy a tizenegy 
órai zaróra meg nem változatható intézkedés és alóla kivétel 
nem tehető.

Emlékezzünk. Az alábbi sorokat t. olvasóink szives 
figyelmébe ajánljuk: A bábom az emlékezet és a kegyelet 
bő forrását nyitotta meg a legtöbb családnál. Most lesz 
kincsünkké egy halvány fotográfia, amely kedvesünk arczát 
őrzi, most fáj, hogy a fénykép elmosódó rajzát nem óvtuk 
meg az enyészettől és most siettünk csak, hogy megment
sük azt a pusztító időtől. Ezt a czélt szolgálja a ,,Poríré 
Festők Egyesülete", mely magyar festőművészek utján 
feleleveníti szeretteink arezvonásait híven a valósághoz, 
szemben ama lelkiismeretlen firmákkal, amelyek képeikkel 
inkább sértik az emlékezést, pedig a legfájóbb seb is meg
enyhül idővel, ha az emlékezést nemesen ápoljuk és hiven 
melengetjük.

A ,,Portré Festők Egyesülete“ kezességet vállal, hogy 
minden fénykép után annak teljes, tökéletes másaként élet- 
nagyságú fekete (bront, tuss, szépia) vagy színes (olaj, 
pastell, 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.— 
felárban életnagyságai arczképet ti 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 czéltól 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 inján felvilágosítást a ,,Portré Festők 
Egyesülete" titkárja : Bíró Endre,Budapest, Wesselényi-u. 54.

Kávéházátvétel. Kovács Lajos, az újvidéki Erzsébet-szálloda, 
később a lugosi Corso kávéház tulajdonosa átvette Budapesten 
a Kákóczy-ui 59. sz. alatt levő Népopera kávéházat. A népszerű 
és közkedveltségül kávéház uj tulajdonosában a budapesti kávés- 
ipartarsulat rokonszenves éi szakképzett uj tagra tett szert.

A Gellért-fürdő és szálló vendéglője. A Gellért-fürdő 
és szálló működésére felügyelő bizottság elhatározta, hogy a 
Gelléit-fiirdő gyógyszállóját házilag kezeli, a vendéglőt pedig 
bérbeadja.

Halálozások Seentann Károly volt budapesti kávés f. évi 
február hó 6-án rövid szenvedés után 87 éves korában meghalt. 
A megboldogult egyike volt a főváros legrégibb és legnépszerűbb 
kávésainak. Halálai a Seentann, Vajda, Téri és Fábián-családok 
gyászo ják. Temetésén, mely e hó 8-án ment végte a rákos- 
keresztúri temető halottas házából, a budapesti kávésipartársulat 
kiildöttségileg vett részt.

Wtisz Atdalné szül. Fróhner Fmilla, Weisz Antal budapesti 
vendéglősnek a feleség: f. évi február hó 0-áu 71 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. A derék é3 szorgalmas ven- 
déglősné igazi mintakép volt, halála évekig tartott nehéz szen
vedéseinek vetett véget. A farkasréti temetőben helyezték örök 
pihenőre.

Ulbrich Gyula, a Czuba-Durozier & Co. budafoki cognae- 
gyár köztiszteletben állott főnöke f. évi február brr 6-án 66 eves 
korában meghalt. A megbo'dogult, kinek elha'álozásat az Ulbrich
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Janisch, Komers, Herzig és Nikasitis-csaláJok gyászolják. Har- 
mincz éven át kifejtett lisztes munkásságával czégét országhiriivé 
fejlesztette és gyárát nagy szorgalmával, kiváló intelligencziájával 
a fejlődés legmagasabb tokára emelte. A német származású, de 
később testestől-lelkestől magyarrá lett nagymarosok közé tar
tozott, akik produktumaikkal a magyarságnak a külföldön is 
becsii etet és tisztességet szerezlek. Temetése nagy részvét 
mellett f. hó 9-én ment végbe a kerepesi-uli róni. katli. temetőben.

A vendéglői árak szabályozása Szegeden. Szegeden 
dr. Szalay József főkapitány értekezletre hívta össze a vendég
lősöket a vendéglői árak szabályozása czéljából. Megállapították, 
hogy a város öt előkelő vendéglőjének árai viszonylag nem túl 
drágák és egymástól csak kevéssé térnek el, ám ie annál tar
kábbak a másod- és harmadrendű vendéglők étlapjai. Az érte
kezleten egyelőre csupán elvi megállapodás történt, hogy három 
csoportba osztják a vendéglőket és ezek á>ai között tiz-tiz. szá
zalék különbözet lesz Az árakat a főkapitány a beszerzett adatok 
alapján saját hatáskörében állapítja meg.

Lakásínség Sopronban. Sopronban a főkapitány meghí
vására értekezletbe gyűltek össze a soproni szállótulajdonosok, 
hogy megbeszé jék, miképpen lehelne segíteni azon, hogy a 
várost felkereső idegenek hajlékot kaphassanak. A mostani álla
potok olyanok, hogy a soproni szállodák mindig zsufolva van
nak, úgy, hogy naponkint egész sereg utas marad hajlék nélkül, 
így például á legutóbbi napokban a rendőrség helyezett el 
tizennyolcz idegent és redig olyanformán, hogy a rendőrség 
épületében adott nekik éjjeli szállást Azok közt, akik a rendőr
ségen töltötték az éjízakát, volt egy ezredes és egy miniszieri 
titkár is. Az értekezlet minden pozitív eredmény nélkül oszlott szét.

hadiétlap a bajor vendéglőkben. München város tanácsa 
titkos ülésen oly érte'mii határozatot hozott, hogy hadi éllapot 
fognak megszabni minden vendéglő részére. Ezzel a rendsza
bállyal akarják elejét venni annak a duslakodásnak, amely az 
éttermekben tapasztalható az ételek kiválasztásánál.

Drágább lett Berlinben a hotel. A berlini szállodatulaj
donosok egyesülete elhatározta, hogy felemeli a szállodai szobák 
árát, miu'án egy kiküldött bizottság megállapította, hogy minden 
nagyobb német városban már régebben megdrágult a hotel. A 
gyűlésen elhatározták, hogy minden szállodában a következő 
szőve ii táblát függesztik ki: »Egyesületünk hatáiozata élteimében 
a szobák árát tíz százalékkal drágábban számítjuk jel.".

Étlap-korlátozás Franciaországban Heriot miniszter, a 
franczia sajtó képviselője előtt kijelentette, ho y az étlapkorlá
tozásnak és a kétfogásos étkezésnek a vendéglőkben való élet
belépése véget akar vetni az élelmiszerekkel való pazarlásnak, 
amelynek az alsó és középsó osztályokra súlyos kihatása van. 
Szigorú intézkedéseket fog eletbeléptetni a kenyérpazarlás ellen 
is, a mely különösen a hadseregben nagy mérveket ölt. Meg 
kell értetni a közönséggel, hogy az élelmiszerkérdés a háború 
után még súlyosabb lesz, mert a világpiacz ismét megnyílik a 
középponti hatalmak számára és ezáltal jelentékenyen csökken 
majd az a gabona- és állatállomány, amely a középponti hatal
mak vásárlásai következtében nem all majd az entente rendel
kezésére oly mértekben, mint ma. E pillanatban a fődolog; az 
1917. és 1918. évi gabonaszükséglet ellátása és a burgonyaül e- 
tés fokozása.

A kenyér fontosabb a sörnél. A bajor belügyminiszter 
— mint müncheni táviratunk jelenti — arra az esetre, ha a feb
ruár 15-én megállapítandó kenyér és gabonakészletek megenge
dik, a sőrlőzők szükségletének harminc százalékról harmincöt 
százalékn való fölemelését mondotta kívánatosnak; egyelőre 
azonban, úgymond, a kenyér fontosabb a sörnél Egyébiránt 
rendszabályokat készítenek elő a sör kivitelének és a sor minő
ségi zamaténak csökkentésére. A sörkészletek igazságos elosz
tása szempontjából a sörjegy kérdését is megfontolás tárgyává teszik.

Prágai vendéglők megrendszabályozása. Már jó idő
óta tapasztalták, hogy a prágai előkelő vendéglőkben nem tar jak 
meg a szabályokat é j mit sem törődnek a hústalan és zsirtaian 
napokra vonatkozó rendeletekkel. Legutóbb razziát tartott a rend
őrség és megállapítottak, hogy tizenkét előkelő prágai vendéglő
ben nem tartották meg az élelmezési szabályzat rendelkezéseit. 
Három ismert vendéglőt, köztük a „Zum Piscacek ‘ és a „Zum 
Prinzen1' nevűt is bezártak és lepecsételték. Ezeknek a vendég
lőknek a tulajdonosait nagy pénzbüntetésre Ítéltek és megvonták

tőlük sz engedélyt bizonytalan időre. A többi vendéglő, a „Pa- 
lace Hotel11, az ,,Erzherzog Stephan", a „Goldene Gans11 és a 
Schroubek-étterem tulajdonosai ellen eljárást indítottak. Az em
lített vendéglőkben hétféle húst szolgáltak fel hústalan napokon 
és a ső t állandóan korlátlanul mértek k'.

A n ’ol élelmezési rendszabályok. Az élelmezés körül 
elrendelt megszorító intézkedések Angliában is életbelépték. Az 
uj hadikenyeret január 29-én kezdték sütni és 81 százalék búza
lisztből, zab, tengeri, árpa vagy rizslisztből kell azt készíteni. 
Tiszta búzalisztet kenyérsütésre nem szabad használni. Gaboná
val sem fácánt, sem más vadat nem szabad etetni. A cukor- 
mennyiséget különböző ételeknél felere kell leszállítani. Csokolá
dét fontonként négy shillingnél drágábban nem szabad eladni. 
Egyéb édességek nem kerülhetnek többe, mint fontonként két 
sltiilingl és nyolc pencebe. Kalácsot nem szabad cukorral vagy 
csokoládéval bevonni, a tej-csokoládét pedig nem szabad tejjel 
készíteni. Zabot ápiiiis 1-ig nem szabad Iroiszágból kivinni. Az 
1916-ból való burgonya ára nagyban ezer kilogrammonként nyolc 
ont sterl ing.
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Legjobb as z ta lt és fid itó  Ita t. =
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghurutnál!

Ulattoni Henrik S'SXSí

HIRDESSEN A MAGYAR VENDÉGLŐS- 
ES KAVÉSIPARBAN

30 darabot vehet egy vászonszalvetta mosásának 
ara* őszére 1000 drb. papirszal-

l \ C l V C a U H  vetta 5 koronától kezdve.
részére külön nagy, 

, ,  p u h a  papirszalvetták. 
l e s s e k  m i n t á t  k é r n i !

ért. lA C lV C & U K  ve

Vendéglősök
T e s s é k  mi
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