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Kéziratok nem adatnak vissza.

M e g h í v ó

a magyarországi szállodások, vendéglősök, kor:s- 
márosok Budapesten, 1917. évi július hó 19-én dél
előtt 9 és fél órakor, a »Pesti Lloyd« nagyter
mében (V., Mária Valéria-u. 12.) tartandó orszá
gos kongresszusára.

Szeretett Kartársak!
A háború által előidézett rendkívüli súlyos 

ipari viszonyok rendkívüli, gyors és — soULfttVífttö 
kísérletezés után — döntő elhatározásraí-Má-ztet- 
nek bennünket. K L t . . -

Elhatároztuk, hogy a reánk zúduló kényszerítő 
körülmények nyomása alatt egybehívjuk a ma
gyarországi szállodások, vendéglősök, korcsmáro
sok, bor- és sörmérők országos kongresszusát.

A világháború elején, m^jd a háború hosszú, 
három éves tartama alatt, daczára mindinkább sza
porodó bajainknak és sérelmeinknek, daczára a 
folyton emelkedő drágaságnak, az élelmiszerbcszer- 
zés legyűrhetetlennek látszó akadályainak, a nap- 
ról-napra súlyosbodó közterlieknek és az iparunk 
gyakorlását korlátozó különböző hatósági és kor
mányrendeleteknek, amelyek megélhetésünket mind 
inkább megnehezítették: az volt elhatározásunk, 
hogy ezek a nagy idők szokásos évi közgyűléseink 
és országos értekezleteink megtartására nem al
kalmasak, hogy még a legfontosabb és legéletbe
vágóbb erkölcsi és anyagi érdekeinket is teljesen 
alá kell rendelnünk a háború által reánk paran
csolt polgári- és iparoskötelességcknek és hogy 
amikor iparunk munkaadóinak és munkásainak leg
java részben a frontokon, részben itthon mint ka
tona szolgálja hazáját, királyát, nekünk — itthon- 
maradottaknak — kartársainkat egy perezre sem 
szabad elvonnunk a kötelcsségteljesités teréről.

Minthogy azonban az üzemeink fentartása elé 
háruló akadályok napról-napra szaporodnak, a leg
szükségesebb élelmiczikkcket: húst, lisztet, zárt, 
ezukrot, vajat, sajtot, főzelék és gyümölcsféléket 
vagy'egyáltalán nem, vagy csak uzsoraárakon sze- 
nezhetlüiik be és eljutottunk oda, hogy a télen a

világitó és fűtőanyagok beszerzésénél is óriási ba
jaink lesznek, de nem lesz fánk, nem lesz’ sz ín ü n k : 
elhatároztuk, hogy úgy az összes fővárosi, mint vi
déki kartársainkat egy országos nagygyűlésre hív
juk össze és erre úgy a székesfővárosi, mint a vi
déki rokonipartársulatok képviselőit is meghívjuk.

Mindezeknél fogva kartársi szeretettel és bi
zalommal kérjük, hogy a f. évi julius hó, 19-én (csü
törtökön) délelőtt 9 és fél órakor Budapesten, a 
»Pesti LloydV-Társaság1 (Mária Valéria-u. 12. sz.) 
nagytermében tartandó országos nagygyűlésünkön 
feltétlenül megjelenni és a vendéglősipar legfon
tosabb létérdekeit érintő tanácskozásainkon részt- 
venni szíveskedjék.

Budapest, 1917. julius 14.
Kartársi üdvözlettel:

Palkovics Ede, a »Magyar Vendéglősök Országos Szövetséges 
a .Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár

sulata,< elnöke ; F. Kiss Lajos, titkár.
Hajós Károly, az .Országos Vendéglős Egyesülets a .Székes- 
fővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata* elnöke; 

Szüts Lajos, titkár.
Kuncze Ödön, a Budapest 1-111. I<er szállodások és vendég

lősök ipartársuiata* elnöke; Heltnich Ottó, titkár.

A kongresszus napirendje:
1. Megnyitó beszéd' (tartja: Palkovics Ede el

nök.)
2. A vendéglösipar háborús viszonyai (Kom- 

tner Ferencz h. alelnök).
3. Az árdrágításokról (Marencich Ötté)).
4. A bor- és sörbeszerzés (Oláh Gyárfás Mi

hály). , ,
' 5. Az élelmiszer beszerz's nehézségei (Várady

Gyula). „ , .6. A hadbavonultak italmérési jogai (Kővárt
Jenő). „ ,

7. Fűtési és világítási anyagok (Kővari Jenő).
A kongresszus ügyrendje:

1. A kongresszust a »Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetségért elnöke, akadályoztatása eseté
ben a helyettes elnök nyitja meg.

2. A kongresszuson minden meghívott jogo
sítva van cselekvőieg részt venni. Vendégek a kóz-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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gyűlésen megjelenhetnek, azonban külön helyet fog
lalnak el és a tanácskozásban részt nem vehetnek.

3. A kongresszus — tekintet nélkül a megje
lent tagok számára — határozatképes. Határoza
tok viszonylagos szótöbbséggel hozatnak.

4. A kongresszuson csak olyan ügyek tárgyal
hatok, melyek napirendre vannak tü/ve. A napi
rendre tűzött ügyek az előadók előterjesztése alap
ján és sorrendben tárgyaltatnak.

5. Akik felszólalni kívánnak, kötelesek előbb 
a jegyzőnél feliratkozni s csakis a feljegyzés sor
rendjében szólhatnak. Ugyanazon tárgyhoz csak 
egyszer és tiz perczig szabad szólald. A napirend
hez szólni, személyes kérdésben válaszaim, vagy 
indítványt visszavonni bármikor lehet. Az elnök 
és az előadó bármikor felszólalhat.

0. Az elnök a szólót — szükség esetében — 
megintheti, rendre utasíthatja, vagy tőle a szót 

'megvonhatja. A vita bezárása után az elnök el
rendeli a szavazást.

7. A vita bezárására irányuló indítványt, 10 
tag írásbeli kívánságára, az elnök szavazás alá 
bocsátja.

8. A szavazás felállás által történik. Kétség1 
esetében ellenpróba alkalmazandó s ha ez sem ve
zetne eredményre, akkor az elnök elrendeli a név
szerinti szavazást.

rA PI«SZ 4 LWÉTA
kduéhtízi é5 éttermi

a legolcsóbban beszerezhető 

B E R K 0 U I T 5  K H R O L Y D É
Hektograph soks/o ositó éttermi, kávéházi ezukrászpapir és papírszalvéta 
raktára. — BUDAPEST, VII,. Sip-u. 4, szám. — Telefon Kió—07. szám.

W*________________________________________________.>Háborús közgyűlés.
A vendéglősök f. évi julius hó 19-re egybelu 

vott országos kongresszusa a vendéglősipar há
borús történetének egyik legérdekesebb, izgató-, 
de egyúttal legörvendetesebb jelensége. A ven
déglősök érdekképviseletei, amelyek a háború há
roméves tartama alatt szinte magától értődő egy
értelműséggel nem tartották meg szokásos közgyű
léseiket és országos értekezleteiket, a közös bajok 
s a közös érdekek felismerése révén és áthatva 
az erők egyesítése erejének tudatától, ez alka
lommal legelőször fognak egy egységes értekez
let keretében a vendéglősipar helyzete, jövője és 
a sürgős megoldásra váró napikérdései felől ta
nácskozni és megnyugtató és biztató, hogy az ér
dekelt szakipari körökön kívül ezen értekezlet tár
gyalásai és határozatai elé nemcsak a kormány, 
a székesfőváros és a vidéki városok törvényható
ságai, hanem a talán leginkább érdekelt fél, a 
fogyasztó nagyközönség' is, egyaránt feszült érdek
lődéssel tekintenek.

Érdekesnek és izgatónak mondtuk e kongresz- 
szust, de egyúttal örvendetesnek is, és azt liisz- 
szük, hogyha a figyelmes szemlélő a legkisebb 
jóindulattal becsüli fel annak jelentőségét, hogy 
e kongresszus, melynek eszméje a »Budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársu- 
1 ata« 1917. julius 10-iki választmányi ülésén me
rült fel, ugyanezen hónap 19-én már egybe is gyűl 
életbevágó, fontos és a vendéglősipar legvitáli- 
sabb létérdekeit érintő tanácskozásaira: világossá

fog előtte állani, hogy itt — a viszonyok kénysze- 
i itő hatása alatta -  az erős elhatározásoknak oly 
megnyilatkozásával áll szemben, amely megnyug
tatókig hathat rá abban a tekintetben is, hogy 
a vendéglősipar érdekképviseletei megint csak meg
tették kötelességüket és most már magukon a ven
déglősökön áll, hogy a kongresszusnak is meg le
gyen a maga eredménye.

Írjunk-e arról, mi tette szükségessé e kong
resszust ?

Athénbe vinnénk baglyot, ha arról imánk, hogy 
a világháború kezdete -óta — mintha csak a ki
vételes viszonyok alatt nyögő társadalom és fe- 
jetetejére állított közélet minden bajának, keser
vének és megpróbáltatásának a vendéglő és csak 
a vendéglő vőlna az oka az országra zuduló ren
delettenger hullámainak kilenctizedé iparunk sza
bad gyakoriásásának megnehezítésére irányult és 
borsót hánynánk falra, ha bizonyítani akarnók, 
hogy a rendkívüli drágaság tekintetében iparun
kat ért méltatlan és jogosulatlan, elég gyakran 
leggaládabb támadásokat magunktól elhárítani 
akarnók. Mindezekre vonatkozólag néhány órával 
az országos kongresszus előtt nem akarunk rész
letesen kiterjeszkedni, és ezért csak annyit jegy- 
zünk meg,, hogy mindén máskép történhetett volna, 
ha az állam és törvényhatóságok a háború kez
detétől fogva az iparunkat közvetlenül érdeklő 
ügyekben kikérte volna érdekképviseleteink kép
viselőinek szakértő véleményét. A vendéglősipar leg- 
legelőkclőbb, kipróbált teljesítőképességű érdek - 
képviseleteinek, a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szö
vetségéinek és a xBudapesti szállodások, vendég
lősök é.s korcsmár9Sok ipartársulatá«-nak két év
tizede állandóan1 hangoztatott panasza, hogy a ven
déglősipar létérdekeit, kulturális és szociális törek
véseit éi intő törekvéseiben nemcsak teljesen [magára 
van hagyva és hogy úgy1 a kormány, mint a helyi 
hatóságok részéről a létérdekeit érintő legfonto 
sabb dolgokban a legsértöbb mellőzésben része
sül, szakértő tudását, felvilágosításait, kívánalmait és 
czéljait soha, seholsem érvényesítheti.

E régi panasz eredő forrása a vendéglősipar
ra a háború folyamán zutíült bajok és nehézsé
gek végtelen sorozatának. Ez az oka annak, hogy 
a vencéglősöknek élelmiszerekkel: hússal, zsírral, 
liszttel, vajjal stb-vel, fütő és világítási anyagok
kal stb., stb.-vel ellátása teljesen csődöt mondott, 
vendéglőseinket az áruuzsora karjaiba kergette és 
iparunkban tly  kétségbeejtő állapotokat teremtett, 
amelyek ellen iparosságunk már csak egy orszá
gos értekezlet állásfoglalásától vár orvoslást és 
— kilépve eddigi hallgató, tűrő és várakozó állás
pontjából — a nyilvánosság színe előtt készül leráz
ni az. ellene szórt, három éven át folyton hangoz
tatott méltatlan rágalmakat.

A vendéglősipar bajaira és sérelmeire a leg- 
nagyobb nyilvánosság színe előtt fogja a nagykö
zönség és az illetékes tényezők figyelmét felhívni, 
hogy bebizonyítsa, hogy az ellene mesterségesen 
táplált gyülölségnek nem a vendéglősök az okai,Schamburg-Lippe herczeg udvari pinezészete Villány

Magyarországi vezérképviselö:

Telefon 31. Hertz Valér Károly Rákospalota.
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hanem az összes ipari és mezőgazdasági termé
kek árának folytonos emelkedése. Dokumentálni 
kívánja, hogy természetszerű hivatásának teljesí
tésében: a lakosság élelmezésében, a hatóságok 
és a különböző háborús intézmények vezetőségé
nél nemcsak határozott megnemértéssel, hanem a 
legridegebb elutasítással találkozott. Erre és az or
voslás módjának megállapítására kell a kongresz- 
szus.

Mindezeken kívül a kongresszus foglalkozni fog 
a borárak maximálásával és a sörgyáraknak jutta
tandó árpamennyiség felemelésének kérdésével is. 
Mindakettőt a háborús viszonyok által előidézett 
tarthatatlan állapotok teszik egyaránt aktuálissá. 
A bor- és söreladás a háború alatt még inkább 
főjöved'elmi forrásává vált a vendéglősök és korcs- 
márosok legnagyobb részének, mint a békében és 
pedig annyival is inkább, mivel a mai horribilis 
piaci árak mellett a vendéglős akárhogy is cincii 
az árakat — a konyhán állandóan deficzittel dol
gozik. A bor tekintetében az a meggyőződés ven
déglős és korcsmároskörökben, hogy a beszerzés 
mizériáin csak a borárak maximálása segíthet, a 
sörhiányon pedig úgy kivan a vendéglősség se
gíteni, hogy a »Magyar Serfőzők Egyesületéivel 
együtt arra fogja kérni a kormányt, hogy az idei 
árpatermésből ne 13, hanem 50°/o-ot juttasson a 
a serfőzdéknek és ezek fémberendezéseit a leg
nagyobb szükség esetén se rekvirálja el. Annak a 
tendencziózus híresztelésnek, hogy a vendéglősök 
e kérelme tulajdonkép a milliomos sörgyárak és 
ezek tulajdonosainak érdeke, a vendéglősök közt 
kevés, nagyon kevés híve fog akadni, mert e han
gulatkeltésre talán alkalmas feltevéssel Szemben 
megdönthetien igazság az, hogy a sör ezer meg 
ezer vendéglős és korcsmáros megélhetésének, hat
van-hetvenezer adófizető polgár exisztencziájának 
egyetlen és kizárólagos alapja és az Így az állam
pénztárnak is eminens érdeke. Ha tehát a kong
resszus meg fogja találni a módját annak, hogy 
e törekvését olyformán valósítsa meg, hogy ne- 
csak a sörgyárak üzembentarthatását biztosítsa, de 
egyúttal akcziójával a vendéglősöknek és korcs- 
márosoknak is minél több előnyt biztosítson, lo
gikátlan dolog, esztelenség volna e törekvés elé 
mesterséges gátakat hárítani, csak azért, mert ab
ból a sörgyáraknak is haszna van, vagy lesz. A 
kongresszus vezetőinek éppen az lesz a feladatuk, 
hogy ezt a kérdést is bölcseséggel és iparunk 
érdekeinek szemelőtt tartásával oldják meg.

100 tojás 2 korona
szab. Siloform használatával évekig is friss állapotban tart
ható. Megbízhatósága felülmúl minden más tojáskonzerválót. 
Legegyszerűbb kezelés. Siloform kapható fiiszeriizletekben 
és drogériákban. — Főraktár: K ELETI K E R E S K E 
DELMI R -T Budapest, VII 23. Almássy-tér 3. szám.

Héviz-fürdő, Keszthely mellett 
Teljesen modern berendezésű 75 szoba 

Napi ellátás ára 12 korona. 
Szobaárak tetszés szerint 4 — 12 k.-ig. 

Nyitva junius l-től szeptember 15 ig. 
P r o s p e k t u s t  i n g y e n  k ü l d  "IS®

KRAJCS0VIT8 REZSŐ
szá l iodatu la idonos.Drágaság a kávéimban.

Irta : Harsányt' Adolf,
a »Budapesti kávésiparlársulat* elnöke.

A háború egyik legaktuálisabb témája vök 
mindenkor a kávéház. Emlékezhetünk még, hogy 
pár hónap előtt hemzsegtek a lapokban az árdrá- 
gitási Ítéletek és nem egyszer ítélték el az árdrá
gító vendéglőst és kávést. És mert sokszor úgy 
találták a kávésok, hogy ártatlanul ítélték el őket, 
sürü panasszal fordultak az ipartársulathoz, hogy 
tenni kell valamit ez ügyben.

Erre leveleket intéztünk a kereskedelmi ka
marához, a vásárigazgatósághoz, hogy hallgassa
nak meg minket is az ügyek elbírálásában. Az
tán a kerületi rendőrkapitányságokhoz is intéz
tünk hasonló felhívást.

Erre aztán a kamara is, a vásárigazgatóság 
is meghallgatott bennünket az egyes esetekben. 
Sőt, ami ennél is több, még az egyes kerületi ka
pitányságok is áttettek hozzánk véleménynyilvání
tás végett ügyeket. A helyzet jellemzéséül kell 
megemlítenem, hogy emlékezésem szerint vagy 30

TRADE HARS BORHEGYI F.
BORKERESKEDÉS

Budapest, V. Gizolla-tér 4. (Saját ház). 
Pinczék: Budafokon és V., tiizella-tér 4. 
Telefon: 35-79. Fióküzlet: V., Egyetem- 
utcza 2. szám alatt. Telefonszám: 10-50.

Borhegyi bor
<§> Ajánlja a le r t o b b : f r a n c ia  e s  m a g y a r  pezsgőket,  

cognacot és likőröket  g y á r i  á ra k o n .  Belföldi Borait 
az első h ír n e v e s  b orterm előktől  a le g jn tá n y o s a lb  
áron szo lgálta tja .  Vidéki m e g re n d e lé s e n  g y e r s a n  

és pontosan  toljesiitotnek.
VÉD-JEBY
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esetben adtunk véleményt és vagy 6 esetben mi 
is határozottan árdrágítást konstatáltunk.

Itt van aztán a koronázási időszak, amikor 
a közélelmezési hivatal rendeletet bocsájtott ki, 
hogy a koronázás időszakára nem szabad a ven
déglői és kávéházi áruczikkeknek megdrágulni, de 
azonkívül arra is felhívta a fővárost, hogy tegyen 
előterjesztést az árak további és állandó szabá
lyozására.

A főváros a kérdés első részét úgy oldotta 
meg, hogy a kávéházi és vendéglői állapokat be
szedette és rendeletben meghagyta, hogy az egyes 
üzletekben az ezen árjegyzékeken ki'.üntete-t árak
nál magasabbat nem kívánhatnak, másrészt azon
ban az. árjegyzékben kitüntetett árak még nem 
jelentik azt, hogy az árdrágStási vád alól az il
letők mentesek lennének.

Arra nézve pedig, hogy a továbbiakra nézve 
is szabályoztassanak az árak, árbiráló bizottságot 
alakított a főváros.

Ezen árbiráló bizottság tagjai lettek: a) a vá
sárcsarnok igazgatója, b) a vásárigazgató, c) a 
kereskedelmi kamara két titkára, d) magam, mint 
a kávésipartársulat képviselője és e) a vendég- 
lősipartársulat küldöttje.

Ez a bizottság esetről-esetre letárgyalta a ven
déglői és kávéházi árdrágítás"' ügyeket, amelyeket a 
rendőrség hozzá áttett. De foglalkozott azzil is, 
hogy a vendéglői és kávéházi árakat fix megálla
pítsa.

Én az utóbbi kérdést a kávésok elé viftem, 
ahol abban állapodtunk meg először, hogy két
féle osztályt, az A. és B. osztályt, állapítsunk meg. 
Az A. osztályba tartoznak azok a kávéházak, ame
lyek kisebb rezsijüknél fogva o'esóbb árakkal d!ol- 
gozhatnak, a B. osztályba tartoznak a nagyobb 
rezsivel dolgozó kávéházak. Aztán végigmentünk 
az összes kávéházi czikkeken és megállapítottuk a 
maximális árakat. És mondhatom, hogy ezt a meg
állapítást nagy rigorozitás és önmegtartóztatás jel
lemezte. A népélelmezési czikkekre olcsó árt szab
tunk meg és inkább a fényüzési czikkeknél hoztuk 
be a tett engedményeket. Amikor meg volt a ja
vaslatunk, terjedelmes' megokolásunkkal együtt, az 
árbiráló bizottság elé vittük. Az árbiráló bizottság 
javaslatunkat igen csekély módosítással magáévá 
tette.

Most már publikálni kellett volna ezt a meg
állapítást és meg lett volna a rend1.

Csakhogy akadálya volt ennek. A vendéglősök 
árszabása a dolog természeténél fogva — kom
plikáltabb lévén, nem tudott közmegnyugvást kel
teni és ezért tovább is függőben maradt a kér
dés megoldása.

Végre ebben is történt megegyezés. Vagy 3 
hete azt határozta el az árbiráló bizottság, hogy 
hogy a vendéglőkben a menü-rendszert fogja be
hozni. A vendéglősök nagyon szívesen járultak e 
tervhez.

És most van készül "ben a javaslat.
Közben jöttek a pénzügyi bizottság már em

lített vádjai. És közben jöttek az előttem js -  
úgynevezett, illetékes helyeken tett megjegy
zések.

Ilyenféle megjegyzések:
— Hát rendet kell már csinálni a kávéházakban 

és az árak körül. Tud róla, hogy most már 70 
fillérért adnak abban a budapesti kávéházban egy 
pikkolót ,a fehérkávéért meg 80 fillért kérnek?

— Igen tudom, de én azon nem tudok csodál
kozni.

— Nem, hát ezt rendjén valónak találja?
Hát bizonyos, hogy drága. De ha a pik- 

koló a háború előtti időkben 40 fillér volt, a 
fehérkávé meg 60 fillér, akkor még 100 perczentes 
drágulást sem látok. Holott a kávé csupán -^ hiva
talos módon megállapítva 300 perczenttel, a 
tej megl 400 perczenttel drágult. Egyéb dolgok 
megdrágulását egy szóval sem kell többet emlí
tenem.

-  Hát rendet kell itt mégis csilláin", mert 
sok a panasz, az pedig nem ciknélkül hangzik el.

Beállók én is a panaszosok közé,'mert akár
hogy védelmezem a kávésokat, végre én is csak 
vendég vagyok, nekem is van jussom panaszkod
ni. Azelőtt ingyen ittam a pikkolót a saját ká
véházamban. Most mennyivel drágább!

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.

3egyzőkönvv.
. Felvetetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 

“ v e n d e k  Ország°s Nyugdijegyesülete igazgatóságának 
1917. évi jumus hó 22-én délután fél 5 órakor az Egyesület köz

ponti irodájában megtartott rendes havi ülésén.
Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Kcmmer Ferenc, Fran- 

cois Lajos F. Kiss Lajos, Kővári Jenő, Váradi G>ula, Gundel 
Karoly igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok és Dr. Nagy 
Sándor jogtanácsos. Elmaiadasát kimentette: Dökker Ferencz 
Kitti-er Mihály, Ma'osik Antal és Hack István.

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

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

Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámolásait:
A budapesti választmány június havi elszámolása szeiint a 

bevetel 1802 kor 47 lill., a kiadás a folyósított nyugdijakká' 
együtt 1090 kor. 78 fill. volt. Csekkszámlára beküldetett 711 kor 
69 fill.

A pozsonyi választmány június havi elszámolása szerint 48 4 
kor. 16 fid. bevételt és 38 kor. 90 fill. kiadást tüntet fel. Csekk
számlára beküldetett 445 kor. 26 fill.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A szombathelyi választmány juniuS havi elszámolása sze
rint a bevétel 136 kor 92 fill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal 
együtt 106 kor. 99 till. volt Csekkszámlára beküldetett 29 kor. 93
fillér. ................................................

A kassai választmány június havi elszámolása szerint a be
vétel 191 kor. 64 fill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt 
95 kor. volt. Csekkszámlára beküldetett 96 kor. 34 fill.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváhagyó
lag tudomásul veszi.
Jogtanácsos bejelenti, hogy id. Haggenmacher Henrik ala

pító tag folyó hó 4-én elhunyt.
Igazgatóság mélv részvéttel értesül id. Haggenmacher 

Henrik urnák, egyesületünk alapitó tagjának elhunytáról és 
az elhunyt családjához a gyászeset alkalmából részvétira
tot intéz.
Jogtanácsos jelenti, hogy Töpfer Róza nyugdiját felemelni 

óhajtja. Nevezett eddigi 1000 koronás nyugdíj biztosi'ását 4000 
koronára kivanja felemelni. Minthogy eddigi befizetéseinek pon
tosan eleget tett, amennyiben az 1914. julius hó 1-től 1917. jú
lius 31-ig eltelt 37 hónapra e edékes 1017 kor. 50 fill., továbbá 
6 »/o-os kamatok címén a fenti időre járó 91 kor. 57 fillért, 
vagyis összesen 1109 kor. 07 fillért pótlólag befizeti, kérelme 
teljesíthető knne.

Igazgatóság a nyugdíj felemelést az 1109 kor. 07 fillér 
befizetése után engedélyezi.
Jogtanácsos jelenti, hogy Rumpold József tagdijvisszatérités 

iránti kérvényt nyújtott be. Rumpold 1908. május hó 1. óta tagja 
egyesületünknek s a mai napig összesen 1683 koronát fizetett 
be Minthogy a háború okozta rossz gazdasági viszonyok és hu
zamosabb ideig tartó betegeskedése miatt anyagilag teljesen 
tönkrement, fizetési kötelezettségének tovább eleget tenni nem 
tud és egyesületünkből kilépni kénytelen. Rumpold végkielégítés 
címén 1200 koronát kér, mely összeg egy fizetőpincéri állás el
nyeréséhez óvadékul szolgálna. Nevezettnek alapszabályaink 33. 
§-a alapján bcfizeiéseinek 1/3-a, tagdijvisszatérités címén össze
sen 561 korona volna kiutalandó.

Az Igazgatóság arra való tekintettel, hogy Rumpold egy 
Ízben már 1100 koronát, majd újabb belepése óta a mai 
napig 1683 koionát, vagyis összesen 2783 koronát fizetett 
be és hogy egyesületünknek annak megalapítása óta volt 
tagja továbbá, hogy huzamosabb ideig tartó betegsége mi
att csak a könnyebb fizikai munkát igénylő fizetőpincéri ál
lást tudná a jövőben ellátni és egy ilyen állás elnyeréséhez 
volna szükséges a kért összeg, ennéltogva, hogy exiszten- 
ciáját megalapíthassa, kérelmét kivételesen teljesni es neki 
végkielegités címén az 1200 koronát kiutalja.
Jogtanácsos jelenti, hogy Baár József ur junius tubán 19 

koronát adományozott egyesületünknek , . ,
Igazgatóság az adományozást köszönettel tudomásul 

veszi és erről adományozót értesíteni rendeli.
Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 13 darab tagsági 

igazolvány állítható ki.
Tudomásul szolgál. ...............

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakarektol a Magyar Bank
nál levő folyószámlára 6C0Ü korona utalható át.

Igazgatóság a Postatakaréknál levő 60C0 koronát a Ma
gyar Bank és Kereskedelmi részvén)társaság Mehmed Szul
tán úti liókjánál levő folyószámlára utal,a at.
Elnök indiiványozza, hogy a folyamatban levő hadikolcson 

jegyzésében az egyesület is részt vegyen.
Igázgatósag egyhangúlag magáévá teszi elnök indítvá

nyát és elhatározza, hogy a 6-ik hadikölcsönre a Magyar 
Bank és Kereskedelmi R-T. utján 200.000 koronát jegyez,
miután a jegyzés által a bankbetétek után ezidőszennt elvezett 
3 '/4° o-os kamatlábbal szemben a hadikölcsönben elhelyezeti tö
ke 6l/i°/o-ot jövedelmez. Ezzel nemcsak hazafias cselekedetet 
vél teljesíteni, hanem egyúttal kitűnő befektetést is ér el.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Kmft.
Dr. Nagy Sándor s. k.

jogtanácsos.
Bokros Károly s. k.

elnök.

Egerben a »RfiGY LITER«

korcsma ős vendéglő
teljes berendezéssel eladó. Felvilágosítás: ELEFÁNT 
— ZOLTÁN népbanki főkönyvelő Ege r  kapható.

Kimutatás
a <Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés

segédek Országos Nyugdijegyesiilete Igazgatóságáénak 1917. 
évi junius hó 22-én délután 4 órakor tartott igazgatósági 
ülésén folyósított nyugdijakról.

I. Nyugdijak.
1. özv. Bagossy Vinczéné 1917. VII. havi nyugd. K 12.50
2. özv. Balassa Mihályné és k. k. gyernt. VII. » » » 69.33
3. Benky Vilmos gyermeke VII. » » » 5.31
4. özv. Bohos Lajosné VII. * » » 71.88
5. Brukács Ferencz VII. » » » 28.33
6. özv. Havhcsek Józsefné Vil. » » 13.13
7. özv. Horváth Lajosné és kk. gyerm. VII » » » 15.—
8. özv. Kéth Károlyné VII. » » » 79.16
9. özv. Klímán hm éné VII. » » » 66.66

10. Kozák József VII. » » 25.
11. özv. Oszvald Ferencné VII. » » » 16.66
12. özv. Prindl Nándorné VII. » » » 10.62
13. özv. Rostter Ignátzné VII » » » 22.50
14 özv. Schnell Józsefné VII » » » 15
15. özv. Szentgyörgyi Eerenczné VII. » » » 37.50
16. özv. Sztanoj Miklósné VII. * » » 26 25
17. özv. Schmidt Alajosné VII. » » 26.25
18. Varasdy Sándor VII. » » » 35.40
19. Wittreich Nándor VII. » » 33.34
20. Zvvetkó Lajos VII. » » » 7 5 .-

K Ö Z G A Z D A S Á G .

A sörtermelés A magyarországi sörfőzdékben 1917. május
havában 158.879 hl. sör termeltetett, szemben 278.197 nl-el 
a ninlt év hasonló havában, 1916. szept. 1 -tői 1917. má
jus végéig az összes sörtermelés 652.162 hl-.e rúgott, szem
ben 2,157.003 h]-el az előző kampány hasonló időszakában. 
Söradóban ugyanezen időben 7,' 8 ; .714 K, szemben 9,057.919 
K-\al az ejőző évadban.

A Temesvári polgári sörfőzde r.-t igazgatósága a julius 
18-ra egybehívott rendkívüli közgyűlésnek indítványozni fog
ja  a részvénytökének 3000 darab uj lé:zvény kibocsátása 
utján 2,400.000 K-ról 3 millió koronára \aló felemelé
sét. A kibocsátási árfolyam még a közgyűlés előtt fog meg- 
állapittatni. A társaság legutóbb megszerezte a pétervá- 
radi sörfőzdét, ugy, hogy most a Iippai, néme(bogs:í«i és 
péterváradi sörfőzdék tartoznak a vállalat koncernjéhez.

Hadi Szénbehozatali Részvénytársaság] A minap meg
alakult a Hadi Szánbehozatali Rész* éiiytár.a ág. Ez a rész
vénytársaság \alamennyi magyar szénkereskedőt kivánja 
egyesíteni, oly czéjból, hogy egyelőre Budapest közön
ségét lássa e j szénnel és nem spk idő múlva — szerveze
tének fokozatos kiépítésével — az egé.z országban szer
vezze és előmozdítsa a szénbeliozatalt az Országos Szénbi
zottság támogatásával és iránvitára szerint. Az Országos 
Szénbizottság ilyképen a kereskedelmi kormány intenciói
nak megfelelően biztosítja a behozott külföldi szén he* 
lyes szétosztását Budapesten és a vidéken, ami egyrészt 
az ipar rendszere ebb ellátását, másrészt a középosztály 
és a szegényebb néposztály tüzelőszénnel való jobb el
látását fogja Jehetővé tenni. Az uj részvénytársaság 5 
m illió korona alaptőkével alaku/t meg és a megtartott 
alakuló közgyűlésen az igazgatóság tagjaivá Alberti Er
vin, Ehrlich O. Gusztáv, Farkas Zsigmond, Rau Gott- 
lob. Salamon Jakab, Salgó Béla, Sugár István, U rbín 
S. L., Vámos Fülöp, dr. Vita Emil és dr. Winter Rudolf 
lettek megválasztva. Az igazgatóág elnökévé Rau Gottjo- 
bot; az Orsz. Szénbizottság igazgatóját, elnökhelyettessé 
clr. Vita Emil tanácsnokot és Salgó Bélát, alejnökké pedig 
Salamon Jakab szénnagykereskedőt választották meg.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok lpartársulata“
tá rsa s  v a c s o rá it

a következő vendéglőkben tartja meg:
HIRDESSEN A »MAGYAR VENDEGLOS- 

ÉS KÁVÉSIPARBAN
1917. évi julius hó 23 án: Kiéi" Miklós vendéglőjé

ben (Városliget. Fővárosi Pavillon. Neményi utódai.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 
3 9 -8 8  vagy 39-89 . Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek: 
IV , Tiirr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—81.)

VEGYES HÍREK.

A pénzügyminiszter köszöneté a sajtónak. F)r. Giatz 
Gusztáv pénzügyminiszter a hatodik hadjkölcsön jegyzé
sének befejezése alkalmától levelet intézett az i;j sági rő
testül letek elnökeihez, örömmel állapítja m ej a hadiköl- 
csön eredményét, .amely fölülmúlja az előzőt is. A fé 
nyes eredmény létrehozásában kiváló sze.epe vai a magyar 
sajtónak, amelynek jelentőséges kö ne működéséért teljes e l
ismerését és há]ás köszönetét fedezi ki.

Az uj közélelmezési főnök. A Közélelmezési Hivatal uj 
elnökének, Kürthy Lajos báró utódjának a személyében 
—• a Pesti Napló szerint —- már megállapodtak az ille
tékes tényezők. A Közéjeimévé4 H ivaa' uj e ’.nök'e e szi- 
rint Barta Béja vezérkari alezredes, József főhe czig had
seregének volt szi]Jásmesfere leszj. akinek a reve már Király 
báró lemondásának e]ső hiréie is kombinációba ke .ül.

Drágaság a kávéházban. Harsányi Adolfnak, a budapesti 
kávésipartársular e]nökének lapunk mai számában közölt 
czikke a kitünően szerkesztett »A Hétfő:: czimü napilap
ban 'jelent meg. Játszi, könnyed stílusa ma is aktuálissá 
teszi, ha azóta két hetet is fordult a világ. írója, akit 

a va'dae, néhai Eötvös Károly, avatott újságíróvá, szoká
sos bonhomiával tárgyalja benne a 'háborús kávésipar 
bajait és sérelmeit. A nagy és nehéz munka után deákos 
boldogsággal »\ akácziózni« menő szigorú elnök felléleg
zése az egész, melyet, akiknek figyelmét elkerülte, bizo
nyára gyönyörűséggel fognak olvasni.

Horváth Nándor az OMKE alelnöke. Horváth Nándor 
kereskedelmi tanácsos, nagykereskedő, a >Magyar Füsz r- 
kereskedők Orsz. Egyesülete;: elnökét, az »Örsz. Magyrr 
Kereskedelmi Egyesülés:: legutóbbi 'közgyűlésén alel nőkké vá
lasztotta. Az éjelmiszcrszrkmán kívül e méltán kiérdemelt 
kitüntetés, a szállodás-, vendéglős- és kávésiiparban is or
szágszerte osztatlan érdeklődést és örömöt fog kelteni. A 
nagvn’üveltségü, széles látókörű és kivételes elméleti és 
gyakorlat, kereskedőt 'tudássaf lendelkező férfiú, akit a 
székesfőváros kereskedőtestülete kitüntetéssel vezető he'y- 
re állított, iparunk és annak közérdekű törekvései iránt 
mindig sok jóindulatot és megértést taiusjtott és igy u| 
és előkelő pozicziójában is bízvást számot tarthat ipa
runk és érdekképviseleteink rokonszenvére.

Borvizsgáló szakértők. A kereskedelemügyi miniszter a 
budapesti állandó borvizsgóló szakértő bizottsághoz tago
kul az 1917. évre Abeles Zsigmond born agy kereskedő, 
budapesti. Glück Frigyes vendéglős és fogadótulajdonos 
budapesti, Hubert Henrik pezsgőborgyáros pozsonyi, Já-

lics Ferenc földbirtokos budapesti és if j.  Pa’ugyay Fe- 
rencz bornagykeieskedő, pozsonyi lakosokat nevezte (ti. a 
bizottság titkári tü d ő in ek  el l i lá iv a l  pedjg kereskedelmi 
tárcza részéről újból if j.  bérű Kétly Káíroly dr. minisz
tert titkárt bizta meg.

Papirasztalkendők. A papirasztalkendők használata 
tárgyában a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata" elnöksége f. évi julius 6-án a követ
kező körlevelet intézte az ipartársulat tagjaihoz : „A székes- 
fővárosi mosodák teljesítőképességének folytonos csökkenése, 
továbbá mindegyre ismétlődő áremelései ipartársulatunkat 
több Ízben foglalkoztatták, anélkül azonban, hogy e nyomasztó 
kérdést a megoldáshoz közelebb sikerült volna vinnünk. A 
ma már elviselhetetlenné vált nehézségek következtében ipar- 
ta'rsulatunk mai napon tartott elnökségi értekezlete elhatá
rozta, hogy -  a háború által előidézett kivételes viszonyokra 
való tekintettel —  a vendéglői asztalkendők használatát az 
összes szállodai és vendéglői üzemekben beszünteti és ezen 
határozathoz való csatlakozás céljából ipartársulatunk tagjai
hoz körlevelet intéz azzal a felhívással, hogy ezentúl üzle
teikben kizárólag papirosasztalkendőket használjanak. E ha
tározatunkat, melyet a mai napon már életbe is léptetünk, 
azzal a nyomatékos figyelmeztetéssel ajánljuk igen tisztelt 
kai társ urnák figyelmébe, hogy azt saját jól felfogott érde
kében és egységes eljárásunk biztosítására üzletében feltét
lenül érvényesíteni szíveskedjék".

Újabb rekvlrálások. A hadvezetőség részéről igényelt fém
tárgyak sorozatában legközelebb rákerül a sor a vendéglőkben 
használatos sörkimérő készületek, valamint a syphon-fejek rekvi- 
ralására. Az utóbbiak rekvirálását fokozatosan viszik majd ke- 
i észtül.

A Szakírók Országos Egyesülete múlt hó 27-én választ
mányi ülést tartott Katona Béla elnök vezetése alatt. E l
nök közölte, hogy Gellert Mór siiemléke legközelebb ke
rül felállításra. A síremléket ac a több {círsada(nil egye
sületből alakult bizottság fogja át enni, amelynek élén  
az Egyesület vezette a siremjék-akeziót. A leleplezés ősz
szel lesz.. Karlovszky K. Geyza gyógyszerészeti lapszer
kesztő negyedszázados jubileumárak ünneplését az őszi 
közgyűlés napirendjére tűzték "ki. Beszámolt az elnök az 
Egyesület lapkiadói osztályának a nyomdai árdrágulások 
szabályozása ügyében indított akcziójáról is, továbbá az 
irodalmi szakosztály működéséről. Nagy elismeréssel nyi
latkozik Weltzl Károlynak az irodalmi szakosztály mű
ködéséről kidolgozott elabcrátumá:ól. Sza'ai Emil dr. je 
lenti, hogy a szerzőjogi bizottságba a közoktatásügyi mi
niszter az Egyesület két tagját fogja meghívni. Fodor 
Oszkár az ellenséges külföld szaklapjainak behozataláról 
referált. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy tagjai ezeket 
most is kézhez kapják. Bathos Andor cl', alelnök jelen
tette, hogy a kereskedelmi "miniszter legközelebb ankétet 
tart a vásárkérdés rendezése czéjjából s az ankétre az 
Egyesület két tagjának kiküldését kéri. — F. Kiss Lajos 
indítványára Tömörkény István si emlékére megfelelő ado
mányt juttat az Egyesület. Goldfinger Gábor beszámolt az

coGnnc teCZU BB D im O ZlER á c
es. és kir. udvart széillilók

Franczia cogtiac gyár Promoníor
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71 Pilseni Polgári Serfőző „Pilseni ősforrás" aJTlüncf)eni 
Paulaner Sörfőző Részvény-Társaság Saíválorsörgyár
magyarországi kizáró- _
lagos vezérképviselete f l l e Z e y  e S  T m  
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. rzám.
Telefonszám : jó z a e f 2 4 -6 1 . S'zíxs.j, r í ess®:*'

Ajánljuk következő világhírű sörcinkel úgy hordóban, mint palackban , ,Piheni Ősfoz- 
rás sö r- a Pils.nl polgári Serfozöből, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sfir“  a 
Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“  a 
Müncheni Paulaner sörfözö Salvátorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható
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egyesület anyagi 'ügyeiről. A titkári teendőkkel a közgyű
lésig ideiglenesen Fodor Oszkárt, a jegyzői teendőkkel 
pedig Róbert Oszkárt bízták meg. Végül tizennégy uj ta
got vettek fel.

Kérelem. A következő sorok közzétételére kérettünk 
fel: „Felkérem mindazokat, akik F ü r s t  Sándor vendéglői 
borfiu tartózkodási helyét ismerik, szíveskednének velem a 
nevezett címét mielőbb közölni. Tisztelettel S z ű c s  Lajos 
főpincér, Budapest, VI. Andrássy-ut 51. szám, Baum János 
vendéglője. “

Rizs, vaj és kávé A főváros az ő kitűnő megóvási rend
szeréről ád most megint tanúságot, amikor dohos rizst 
és büdös vajat hoz a közönség kőztt forgalomba ezidősze- 
i int. Ezzel szemben kifogásfala í kávéjegyeket oszt ki, a 
melyekre azonban kávét nem kapni.

Bérletek és eladások. Perjámos község (Torontál m) 
bérbeadja a tulajdonát képező következő ingatlanait, u. 
m.: Hungária szállodát, községi nagyvendéglőt, marosi 
korcsmát julius 21-én déjelőtt 10 órakor nyilvános szó
beli árverésen. A bérlet kezdete 1917. szepf. 1, Tartama 
6, illetve 3 év. A Máv. pécsi üzlet vezetősége a Mitro- 
\ica állomáson megüresedő pályaudvari vendéglő bérle
tére nyilvános pályázatot hirdet. A bérlet 1917. szept. 
1-én kezdődik és tart 1922. julius 31-ig. Az ajánlatok 
július 19-én déli '12 óráig nyújtandók be. Bánatpénz fe
jében 10Ü korona julius 18-án déli 12 óráig az üzletve/e- 

gy'űj tőpénzt aránál befizetendő. Dénesd1 község jPo- 
m.) elöljárósága a községi korcsmának 1918. január 
hat évre szóló bérbeadására a dénesdi közjegyzői 

hivatalban julius 29-én délután 2 órakor ta: tandó' árve
rést hirdet. Kikiájtásj ár 1003 K. Hódmezővásárhely \á 
ros tanácsa a Fekete Sas vendégfogadó bérbeadására jú 
lius 25-én délelőtt 10 órakor versenyt Vgya'ást t rt. Kikiál
tást ár évi 18.000 K, bánatpénz ennek 10 százaléka. Bő
vebbet a hirdetések között. f

Törvénytervezet az élelmiszer hamisításáról. Az igaz
ságügyi minisztériumban elkészült az élelmi és élvezeti 
csikkek hamisítása ah és ; z egészségre ártalmassá té.elétek 
tilalmaz ásáról szóló törvényjavaslat előadói tervezete. Áz 
Ügyvédek Lapja a tervezethez többek között a következő 
megjegyzéseket fűzi: Elsősorban kifogásoljuk a bünteten
dő cselekmények meghatározását ak pongyolaságát és azt, 
hogy a rfem minősített bűncselekmények közigazgatást ha
tóságok hatáskörébe utalt kiiiágások. A székesfővárosn k 
és néhány nagyobb vidéki városnak külön szervezett rend- 
örhiráskodé osztályán kívül, a rendért teendők özönével 
túlterhelt rentíőikapitányok és a közigazgatás összes el
sőfokú hatósági teendőit végző főszolga rirák és s/olgabi- 
rák volnának jogosítottak az ejsöfokon eljárni az élelmi 
és élvezett tzikkek hamisítása esetében. A hatáskörnek ilyen 
szervezése r.ern nagy biztosíték az itéjke és alapossága dol
gában; mert az a hatóság, amelynek ezernyi más dolgá
ban a le zélszerüség szempontjából jár el a törvények és 
szabályok kereten belül, mint Ítélkező biró nem nagyon 
fogja n agát beletanulni az igazságosság elvébe s nem

hogy 
pedig

a törvényhozó: ak nemcsak ar a kell gondolni, nogy az, 
ami 'tilos, megtorolt a ;sék, ha elkövettetik, ‘hanem arra is, 
hogy az egyes alaptalanul ne legyen kitéve hatósági zak
latásiak. A biró ági büntető bíráskodás nagyobb garaa- 
tzia a közigazgatást ható ág rc.idorbjiáskodísárál, amikor 
nem közrend és közc end fentartásáiól, l a em magánjogi 
tartalommal biró és a kereskedelmi forgalom érdekeit érintő 
büntetőjogi jogvédelemről van szó.

A tervezet 1. §-a kihágásnak minősíti az embeii táp
lálkozásra "szolgáló éle/mi és élvezeti czikkeknek a hami
sítását és forgalomba hozatalát és tiltja egyszersmind a rom
lott élelmi "és élvezeti czikkeknek forgalomba bocsátását. 
A 3. 4j-ban kihágásnak minősül a forgalomba hozatalra 
szánt élelmi, vagy élvezeti czikkck előállításának, eltar
tásának és forgalombahozatalának czéljára, az egészség
re ártalmas edénynek, vagy más edénynek használata. Ez
zé] szemben a tervezet vétséggé minősíti a ’fcrgalombaho- 
zatalra szánt élelmi, vagy élvezeti czikknek hamisítással 
az egészségre ár'almassá tételét és az ilyen czikknek ezt 
a tu'ajdi nságát ismerve, beszerzését és rakt'r.m tartását.

is igen jesz ideje alapos jogi tanulmányokat végezn; 
a törvény tárgyilagos alkalmazója lehessen. Már

Ncin is kell mélyebb elemzésbe bocsátkozni, már az első 
olvasásra láthatjuk, hogy egyrészt a romlott élelmi és é l-  
yczett czikk egyszersmind ártalma; rz egészségre és az 
ilyen forgalomba hozott romlott czikknek élvezete rz em
beri egészségre ártalma;, s mégis a lomlott czikknek for
galom! ahozatala csupán kihágás, s éppen igy kihágás a/ 
egészségre ártalmas edényben való tartás; teliét mindkét 
esetben az emberi egészség közvetlen támadásnak van ki
téve s a bünö. mégis a legenyhébb büntetésben részesül. 
Pedig egyszerű lett volna ezt a kihágást minősített esetté 
emelni mindazon esetben, amikor a romlott czikk, avagy 
az ártalmas edényben való tartás és ennek utána a forga- 
lombahoza‘al a czikket élvező személynél a ' emberi egész
ségre ki;rosan hatott. Valóban kérdhetjük, miéit kell csuk 
azt az esetet szigorúbban büntetni, amikor a szándék az 
egészségre ártalmassá tételie irányul. Ezzel a korlát izás- 
sal az emberi egészség az élelmi és élvezeti czikk ha
misítása terén igen sok esetben nem volna hathatósan 
megvédve, sőt a visszaéléseknek tág .tere nyílnék. Egyéb
iránt azt á kérdést is fölvetjük, mf különösig van az í. 
ji-ban tiltott romlctt é lelmi és élvezeti czikk for.galomb.i- 
hoza'ala és a 3. §-ban tiltott egészségre ártalmas élelmi 
és élvezeti czikknek forgalomé ahozatala közt? A romlott 
czikk nem ártalmas az emberi egészségre?

A tervezetnek hibája nézetünk szerint az is, hogy 
a 8. §. az élelmi és élvezeti czikkek hamisjtását súlyo
sító körülménnyé teszi" a nyereségvágyból \a’ó elkövetést. 
Vájjon képzelhető-e, hogy aki élelmi, vagy élvezeti czik- 
ket hamisít, forgalomba hoz, általán, altruista alapén 
végzi műveletét? A gazdasági forgalomban mindegyikünk 
nyeieséget aka- elérni, vagyis többet akar elérni, mint 
amennyi az. ő termelési költsége. Ennélfogva nyereség- 
néjkiiii ' élelmiszert.re kidehne. ef sem tusunk képzelni.

A nyereségvágy a Büntetőtörvény könyvben több he
lyen szerepel, min! különös ezélzat, \agy mint tényálladéki 
elem szerepel, ellenben egyéb törvényeinkben a nyereség
vágyból elkövetés a vagyon elleni büntetendő c-elekmé- 
nyekre nyer alkalmazást. Ha a tervezet az utóbbi értelem
ben kívánja a nyereségvágyból elkövetést súlyosító kö
rülménynek felállítani, akkor zava.ó intézkedést' kíván fel
venni törvénybe; hiszen az élelmiszerkereskedés vagyoni 
czélzatu működés és igy már magában véve az egyszerű 
hamisítás is egyrészt az emberi egészséget, másrészt az 
emberi vagyont támadja. Ha pedig az illetéktelen haszon 
szerzésére irányuló szándékot kívánja a 8. tj. büntetni, 
akkor ezt igv meg is kellene mondani.

A legjobban megszerkesztett és az emberi invasz- 
kodásnak legmélyebb rejekeit felismerő büntetőtö.vénynél 
is jobb az olyan törvény, amely lehetővé teszi a meg
előzési. Áll ez kiválóan az éle/mirzerhamisitás terén. A 
büntető igazság sújtó keze c.ak egyeseket ér,el, ellenben ál
landó és gyakori közigazgatási ellenőrzés majdnem te lje 
sen lehetetleníti a bamisjtást. mert az ellenőrzés Damok- 
les kardő mindig a feje fölött lóg annak, aki embertár
sát hamisított éle)ml \agy élvezeti czjkkel akarná meg- 
ronfanl. Sajátságos dolog, hogy amíg a német ily irányú 
törvény magában foglalja részletes szabályozását annak a 
jogkörnek, amely a közigazgatási ha.óságokat az élelmi
szerek ellenőrzése tekintetében megilleti, addig e terve
zet az ellenőrzés szabályozását miniszteri rendelet száméra 
kivauja fenfartani.

Uj fürdőhely Növi horvátországi fürdőhelyen egy midió 
korona alaptőkével uj részvénytársaság alakult, a fénlő- 
telep felvirágoztatására. Az alapitá bán budape.ti intéze
tek horvátországi ' ‘éidekelbégéi is részt vettek*

Az Érdeket Újság az elmúlt félév alatt ipabb bizonyságát 
adta annak, hogy a [eggazdágább, legszebb és a leg
érdekesebb magyar képes hetilap. Ünnepi számai, melyek
nek borítékai színes mélynyomásban pompáztak, a Kiállí
tás szépségében, a tartalom gazdagságában és az ingyen- 
mellékletek sokaságában felülmúlták mindazt, amit eodig 
magvar lap c páséinak nyújthatott, de egyben megmutat
ták azt is, hogy az Érdekes Újság előfizetői sorába települi 
megtakarítást jelent. A drágábbra szabott ünnepi szá- 
mókát ugyanis az előÉfizetők mindén ráfizetés nélkül kap
ják meg. Az ünnepi számok kedvezménye mellett egész se
reg inas kedvezménnyel szolgál Az Érdekes Újság előti- 
zctöinek. Az Érdekes Újság Dekanieronja Az Érdekes l ’j-
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ság Háborús Albuma melleit bevetette az Érdekes Újság 
könyveit is, melyek a legjobb magyar irój regényei: és 
elbeszéléseit tartalmazzák. A julius 1-én belépő előfize
tők kívánatra ingyen kapják meg e sorozatból Molnár 
Ferencznek Az aruvimi e :dó cziinü kötetét és egysz.ri- 
mind jogot váltanak arra, hogy ugyancsak ingyen kapják 
Szomaházy Istvánnak október folyamán megjelenő Egy é j
szaka Péterpusztáii czimü könyvét, előfizetési feltételeink 
értelmében. Most belépő előfizetői számára még egy ked
vezményt tartogat Az Érdekes Újság, amennyiben a s/en- 
zácztós Koronázás. Album most készülő második kiadá
sát 20 korona helyett 15 koronáért lendelhetik meg. Az ér
dekes Újság előfizetési ára negyedévenkint 5 korona.

Rézből, nikkelből és alumíniumból készült tárgyak 
lefoglalása. A honvédelmi miniszter 13.421/1917. szám alatt 
rendeletét bocsátott ki a r'ézből, rézötvözetekből, nikkel
ből és alumíniumból készült egyes tárgyaknak, amelyek 
még eddig hadiczélokra igénybe nem vé.ettek. Á rend let 
ezeket a tárgyakat részletesen felsorolja. Kimondja a ren- 
delet, hogy a 13.402—1915. számú rendeletben felsorolt 
iparüzők és kereskedők kötelesek az idézett rendelettel ha- 
diczélokra igénybe vett fémtárgyaknak azt a rés/ét is be
szolgáltatni, amelyeknek beszolgáltatására eddig még nem 
köteieztettek. A beszolgáltatás kötelezettsége kiterjed a nik
kelből készült háztartási cz.ikkekre is, amelyek a koráb
ban elrendelt beszolgáltatás alkalmából birtokosaiknál meg
hagyattak. A rendelet meghatározza hogy mely ötvözeteket 
kell érteni a rendeletben emlite.t rézötvözetek alatt és fel
sorolja az igénybevétel alá nem tartozó ötvözeteket. Felso
rolja továbbá azokat az eseteket, amikor az igénybevett 
tirgyakat a Fémközpont vagy megbízottai részére szabad
kézből el lehel adni. A rendélet intézkedik az igénybe
vett tárgyak beszolgáltatásáról. Kimondja, hogy azoivat a 
tárgyakat, amelyeke: a beszolgáltatásra kötelezett nem 'tu 
dott leszerelni, vágj amelyeket leszerelni nem kelje t, az át
vételt bizottságnál, be kell jelenteni és a beszolgált itást 
g- iló kö’.ülményéket előadni. Néikü ö/hctlen ég ezimen csu
pán nikkeltdéiiyek és alumíniumból készült háztartási csik
kek menthető.: fel a beszolgáltatás! kötelezettség aíói. Eze
ket a táigyakat azonban a beszállítási határidő előtt más 
anyagokkal kell pótolni, A beszolgáltatási kötelezet.ség alól 
való fői mentés dolgában az átvételi bizottság dönt. Az át

vételi bizottság intézkedik az. olyan tárgyak leszerelésé öl 
is, amelyeket birtokosa leszerelni nem tudott. A rendelet 
kihirdetése napján életbelépett.

Az olcsó húsok Ausztriában. Ausztriában uj élelmiszer-
jegyeket bocsátottak forga’omb®, ame’yek a kedvezményes 
áru luts.ok beszerzését is lehetővé teszik és megkönnyítik. 
Előző számunkban mar szóltunk a hasonló czélt szolgáló 
trautenau busjegyekről, amelyeknél a gondólat ugyanaz, 
mint az általános élelmiszerjegyeknél. Áz uj osztrák élel
miszerjegyek baloldali szelvényei jogosítanak az úgyneve
zett népjóléti ólc ó lm ok beszerző é e. E sz ivényeken meg
jelölik a hús kiszolgálta ó  üz’efeket, va/amint azokat a 
napokat, amelyeken velük a hús beszerezhető. Ily módon 
elejét veszik az cc sor gások: a :, amiket Budapesten semmi
képpen sem tudnak a kuruzslás eszközeivel megszüntetni. 
A kisebb jövedelmű fogyasztók bevásárló jegyeit, úgy, 
mint Trautenauról ittuk, különféle színekben — zöld, ]<ek, 
barna — állítják ki. A teljes fizetőképességű fogyasztókét 
pedig íeht. színben Bőd,bt} U a jegyek főapján a foiyő hó 9- 
ikétől kezdve 3 korona 60 fillérjével mé ik a : úgynevezett 
népjóléti húst kg.-ként, de csak a kisebb jövedelmű fo
gyasztók szánára. Ily áron, persze Budapesten is na
gyon sok marhahúst lehetne eladói. A fogyasztók csak a 
saját kerületükben vásároltatnak és pedig betű és napok 
(szerint beosztva. A fejenként és hetenként beszerezhető 
mennyiségeket nem egyszer és mindenkorra állapították meg, 
hanem a'/erűit fogják: változtatni, amint a fedezet alakul. 
Az első heten 3 6 zeméjyig a 'családok félkilói népjóléti b i
tsó húst kaphatnak összesen, a 3-nál több tagú családok 
pedig. egy kilót. Aki kedvezményes bevásárlásra jogosító 
jegyeit, másnak engedi át, a : a kedvezményt elveszti. Az o l
csó husi követelő magyar lapok az osztrák re lőszer meg
honosítását követelhetnék nálunk is, bár az a rendszer 
szőröstül-bőröstü] nem vehető át, me t az e)árusitás dolga- 
bán monopolium-jellegü. (M. és H. L,)

]\f\TTONI-bga

o

tarmésztt** 
é g vé  n y •  «

SAVANYÜVIZ.

Legjobb asztali és fitílfő Ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
géaebajokaál, gyomor- és holyaghurutnál.

IRatíoni Henrik X ’X íS

| alloni
-Henrik

Budapest
Teréi-kirut 38

fajylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésekre dijmetesen nyújt

Magyar Királyi Sójüvedék Yezériigynöksége
Iparvöosztá ly:

BUDAPEST V., Váczi-körut 32. Telefon 73—40.

30 darabot vehet egy vászonszalvetta mosásának
^  K f l V P Q A l /  részére 1000 drb. papirszal- 

i \ a v k ű U K  vetta 5 koronától kezdve.
részére külön nagy, 
p u h a  papirszalvetták. 

m i n t á t  k é r n i !

ért.

Vendéglősök
T  e s s é k

S A L Z E R  J. p ap irsza lvetta -gyárábói.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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