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Az első jelentés.
A „ Vendéglősök Beszerző Csoportja R. T .“ f. évi 

január hó 24-dikén tartott igazgatósági ülésén tárgyalta 
a végrehajtó bizottságnak működéséről szóló jelentést.

A jelentés szerint a végrehajtó bizottság az áru
szétosztásában való részesedés szempontjából az összes 
vendéglősöket 5 csoportba osztotta be. A beosztás a 
vendéglősök bevallása alapján a lisztfogyasztás alapul 
vételével eszközöltetett, ezen alapon azonban az eddigi 
tapasztalatok szerint nem tekinthető teljesen megbíz
hatónak. Ennélfogva a választmányra fog hárulni a fel
adat, hogy a csoportokba való sorozást az elosztás 
igazságos, egységes és aránylagos alapon történő esz- 
közölhetése végett saját hatáskörében teljesítse, illetve 
megállapítsa.

Az eddigi beosztásnál a végrehajtó bizottság azon 
elvét követte, hogy

5000 kgr. felüli lisztfogyaszt, üzleteket az I. ső
2500—2500 „ terjedő „ „ a II-dik
1500—2500 „ „ „ „ Ill-dik
1000— 1500 „ „ „ „ „ IV-dik

1000 „ aluli „ „ „ V-dik
csoportba sorolta.

A szétosztás a vásárlási igazolványokon vezetett 
feljegyzésekkel ellenőriztetik. Eddig az I. csoportból 59, 
a II. csoportból 116, a III. csoportból 118, a IV. cso
portból 202, az V. csoportból 452 vendéglős vette ki a 
vásárlási igazolványt.

Szétosztásra kerü lt:
a) Sertéshús.

IlOV. 9-én 421 félsertés, amelyet 256 vendéglős kapott
16-án 68 40 „  „

20-án 284 „ ,, 224 » 11
„ 29-én 168 „ 163 » »

dec. 4-ón 151 151 * „
10-én 181 181 n »
19-én 150 „ 150

„ 29-én 180 „ „ 180
Átvitel 1598 félsertés, amelyet 1345 vendéglős kapott.

Áthozat 1598 félsertés, amelyet 1345 vendéglős kapott
jan. 5-én 163 „ 163

12-én 100 ' 100
19-én 100 , t*v 1 100
26-án 100 V „ 100
31-én 100 „ 100

összesen 2161 félsertés, amelyet 1908 vendéglős kapott.
A szervezkedés első idejében amidőn is nem állott 

a kellő szánni begyakorolt munkaerő rendelkezésre, 
továbbá a meleg időjárásra való tekintettel a szétosztást 
gyorsan kellett eszközölni, igy az elosztás nem történt 
azzal a rendszerrel, amellyel azt jelenleg végezik.

b) Sárgarépa. A rendelkezésre álló mennyiség, 
45.700 kgr. 207 vendéglősnek adatott ki.

c) Káposzta. 173.070 kgr. káposztát 522 vendéglős 
vett át. E két cikknél tekintve, hogy az áru romlásnak 
volt kitéve, el kellett tekinteni az aránylagos elosztástól 
és minden egyes vendéglős oly nagy mennyiséget ka
pott, amennyit kért.

d) Hollandi sajt. 4 Ízben 1000—1000 kgr.-ot 
tudtunk szerezni. Ezen mennyiséget a következőkép 
utaltuk ki: Az I szállítmányt 265 vendéglős, a II. 
szállítmányt 309 vendéglős, a III. szállítmányt 196 ven
déglős. a IV. szállítmányt 177 vendéglős kapta.

e) Ételolaj. Rendelkezésre állott 326 kgr. Ebből 
72 vendéglősnek 1675 kgr. utaltatott ki.

f) Cacao. 500 kgrból 127 vendéglősnek 442 kilót 
adatott ki.

g) Maccarúni. Ebből 139 vendéglős 1135 kgrot 
vett át.

h) Disznózsír. Eddig 20.000 kgr. állott a Csoport 
rendelkezésére, amely 2 Ízben került szétosztásra. A 
szétosztás aránylagosan eszközöltetett: Az I. csoport 
tagjai 50 kgr.-ot, a 11. csoport tagjai 25 kgr.-ot. a III. 
csoport tagjai 20 kgr.-ot, a IV. csoport tagjai 10 kgr.-ot, 
az V. csoport tagjai 5 kgr. disznózsírt kaptak. Az első 
kiosztásnál 564 vendéglős 7815 kgrinot, a második 
kiosztásnál 651 vendéglős 9645 kgr. disznózsírt kapott 
kiutalva. A kiutalás még folyamatban van és a még 
rendelkezésre álló mennyiség teljes egészében ki lesz 
osztva.
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i) Petrezselyem és sárgarépa. Ebből összesen 16.1200 
Itgr. állott n végrehajtó bizottság rendelkezésére, amely 
8113 vendéglősnek utaltatott ki a következő arányban: 
Sárgarépát kapott: az 1. csoport 50 kgrmot, a II cso
port 30 kgrmot, a III. csoport 15 kgrmot, a IV. és \ .  
csoport 5 kgrmot. Petrezselymet kapott: az I. csoport 
■S> kgrmot, a 11. csoport 16 kgrmot, a III. csoport 10 
kgrmot, a IV. csoport 5 kgrmot.

j) I)ió. A Csoport 40.000 kgr. diót kapott kiutalva. 
Az elosztást a következő arányban eszközöltetett. Az
1. csoport 100 kgrmot, a 11. csoport 50 kgrmot, a III. 
csoport 40 kgrmot, a IV. csoport 20 kgrmot, az V. cso
port 15 kgrmot kapott 1919 február hó 5 ig. 668 félnek 
22.280 kgr. dió utaltatott ki, ennélfogva a Csoportnak 
rendelkezésére áll még kb. 170 mm., amely mennyiség 
még február hó folyamán arányosan osztatott szét.

/•) Dán vaj. 2500 kgr került szétosztásra és pedig 
a következő arányban : I. csoport 10 kgr., II. csoport 
5 kgr., III. csoport 3 kgr. IV. csoport 2 kgr. V. csoport 
1 kgr. vaj kiutalásában részesült. Vajat 715 vendéglős 
kapott.

I) Liptói túró. Ezen áruból 2000 kgr. állott ren
delkezésre. mely mennyiséget 429 vendéglős vett át.

tn) Disznósajt. Ezen cikk csak rövid idő óta áll 
a Csoport rendelkezésére. Eddig mindössze 180 drb., 
melyet 145 vendéglős vett át.

n) Margarin. Ebből 359 vendéglős 3817 kgrmot 
kapott kiutalva.

o) Tojás. Kezdetben hetenként 51 láda lett a 
Csoport részére kiutalva, később 45 láda, mely utóbb 
25-re redukaltatott úgy, hogy a Csoport is kénytelen 
volt a kiosztandó mennyiséget leszállítani. Remélhetőleg 
ezen mennyiség a termelés fokozódása folytán a közel 
jövőben emelkedni fog.

Hosszas utá njárás után sikerült a Végrehajtó 
Bizottságnak a következő áruk kiutalását az „Orsz. 
Közélelmezési Hivatalitól kieszközölni: 25 000 kgr. 
savanyított répát, 20.000 kgr. kristály szódát, 20.000 kgr. 
paradicsomot, havonta 20.000 csommaggyufát-, 10.000 kgr. 
vegyes gyümölcsízt, 10 000 kgr. szalámit, 10.0' >0 kgr. 
málnaszörpöt. 1000 kgr. liptóiturót, 1000 kgr. befőttet, 
1000 kgr. jamet, 1000 kgr. édes paprikát, 5000 kgr. 
Ingkövet, 1000 Itr. ecetet, 10 láda szardíniát, mely áruk 
szállítása és szétosztása a közeljövőben fog megtörténi.

Amint o jelentésből kitűnik, a végrehajtó bizottság 
tőle telhetőleg mindent elkövet, hogy a mai súlyos 
viszonyok között, midőn az áru beszerzése maximális 
áron a legnagyobb nehézségekbe ütközik, a Csoport 
• észére árut szerezzen, és azt pártatlanul, igazságosan 
ossza szét.

A pálinka mérések italmérése.
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 

márosok ipartársulata“ tudvalévőén évek hosszú sora 
óta állandó küzdelmet folytat a pálinkaméréseknek az 
italelárusitás és italkimérós terén hol leplezetlen nyílt
sággal, hol titokban űzött visszaélései ellen, amely küz
delem azonban — kellő megszorító rendelkezések hiá
nyában — jóformán eredménytelen, meddő maradt. A 
háborús évek állandó izgalmai, a vendéglősipar háborús 
megpróbáltatásai, az ipartársulat nagyarányú törekvései 
o regi bajról természetszerűen elterelték az illetékes 
körök figyelmét, holott nem szenvedhet kétséget, hogy 
a palinkaméresek italmorése a hatóságoknak is enyhébb 
ellenőrzése folytán a vendéglősöknek talán még a békés 
időkben megszokott kárnál több kárt okozott a háború alatt.

Ilyen viszonyok közt vendéglőseink és ezek érdek
képviseleteinek legnagyobb érdeklődésére tarthat. számot 
'}7‘. a. í(;rven,v, amelyet a „Budapel.i szesz-, likőr gyáros oh:, 
készítők- és kimérő/: ipart&nulata" intézett a pénzügyi

kormányhoz, nem kevesebbet kérve, mint hogy a kor- 
’ máuy engedje meg, hogy a pálinkamérők üzleteikben 

korlátlan italmérési engedélyt kaphassanak és ennek 
alapján palackbor és palacksöreladással is foglalkozhas
sanak. Kérvényük, amelyet alább egész terjedelmében 
közlünk, ezenkívül még arra is kiterjed, hogy — mivel 
a teafőzéshez a pálinkamérők a drága rum helyett bort 
kénytelenek használni — a pálinkamérőknek engedtes
sék meg a teafőzéshez szükséges bornak nyitott edé
nyekben tartása. „Természetesen — mondja a kérvény — 
kiköthető a legszigorúbb következmény a meg nem 
engedett természetbeni kimérésre vagy vizzel hígított 
kimérésre".

Ha a múltban nem lett volna elég alkalmunk a 
pálinkamérések visszaéléseire a bor- és Borkimérés terén 
az illetékes tényezők figyelmét ismételt ízben felhívni, 
ez az ab ovo elhangzó védekezés az illetékes helyről 
várt ellenvetés ellen, eléggé alkalmas arra. hogy a pálinka- 
mérők igazi célját, tulajdonképeni törekvéseit rikító 
tényben megvilágítsa. A pálinkamérések illoyális és meg 
nem engedhető (izemkörtágitása ellen érdekképviseleteink 
bizonyára kellő erélylyel fognak fellépni, és igy remél
jük. hogy a kormány — nemcsak iparunkra való tekin
tettel — de a pálinkamérések tizemének kiterjesztéséből 
származó éppenséggel nem kívánatos következmények 
elhárítása céljából — a pálinkamérők követeléseit a 
leghatározottabb elutasításban fogja részesíteni.

A pálinkatnérők egyesületének a pénzügyminisz
tériumhoz intézett kérvényének szövege a következő:

„Nagy-méltóságú Miniszter Ur! Kegyelmes urunk! 
A szesznek a szabadforgalomból történt elvonása és az 
árak maximálása óla az égetett szeszesitaloknak a for
galom bél való végleges eltűnése minden kereseti lehe
tőségtől megfosztotta az egyedül égetett szeszesitalokat 
kimérő pálinkaniérőket. A korlátlan italméréseknek ez az 
ága, melyet az italmérési jövedéki törvény mint külön 
üzletfajt nem is szabályoz, csak a fővárosban fejlődött 
ki és létezik évek óta. A tényleges differenciálódáshoz 
képest a fővárosi szabályrendeletek kiilötnböző szabá
lyokat is statuálnak a bort, sört és égetett szeszes ita
lokat kimérő kocsmákra, és a csupán égetett szeszes
italokat árusító pálinkamérésekre. Ugyan igy kiilömb- 
séget, tesz a gyakorlat az itnlmérési engedélyek kiadá
sánál is, amennyiben az engedély szövegében mindkét 

,  tőnél más italokat sorol fel elárusithatóknak. Ezek szerint 
I nem törvény, hanem csupán a tényleges állapotokhoz 
I alkalmazkodott rendeleti szabályozás és közigazgatási 
Igyakorlat az, ami a fővárosban fejlődött pálinkamóré- 
fsekre nézve az árusítható cikkek körét megszabja. Ezen 

az alapon, mert a tényleges gyakorlást általában már 
beszüntették, vonta be évekkel ezelőtt a pénzügyi-hatóság 
a pálinkaméréseknek régebbről meglevő palacksör áru
sítási engedélyeit és húzta ki a pálinkamérésekre újonnan 
kiadott szövegéből a szeszárusitást, és ugyancsak a tény
leges gyakorlatnak megfelelően engedte meg a főváros 
117/1906. kgy. sz. szabályrendelet 18. §-ában a pálinka- 
mérésekben tea, üdítőitalok és siitetek árusítását is. 
Kétségtelen ezen előzmények után, hogy az enged
mények tartamának megáilapilása, a törvény engedte 
kereteken belül mindig a tényleges állapotokhoz igazodik 
és, hogy ennélfogva az italmérési engedélyt adó pénz
ügyi hatóság az engedély tartalmát bizonyos határig kibő
vítheti, illetve az engedélyadta jogkört a tényleges
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állapotokkal összhangzásba hozva értelmezhetik. Amikor 
tehát közismeretes az a tény, hogy a mm és gyümölcs
pálinka a forgalomból csaknem teljesen eltűnt és a mun
kásosztály íőitalszükséglete a főtt tea égetett szeszes
italokkal már alig kapható, hanem ahelyett a borral készí
tett tea élvezete válik mind általánosbban szokássá, ak
kor a viszonyok ezen változására való tekintettel a 
pálinkamérések részére meg kell keresnünk a módot, 
elvesztett üzleti forgalmuknak más cikkel való részbeni 
pótlására és jogaiknak egyszerűen kiterjesztő magyará
zattal való kibővítésére. Ez okból két kéréssel bátorko
dunk Nagyméltóságod ele járu ln i: Kérjük elsősorban 
a pénzügy igazgatóságokat arra feljogosítani, hogy a 
pálinkamérések korlátlan italmérési engedélyeibe a felele 
ezirányu kérésére a palackozóit bor- és sör árusítását 
is bevezese. — Indokolja azt a palacksörre a régebbi 
tényleges és jogiállapor, a palack borra az analógia, és 
mindkettőre a pálinkamérők végszüksége. Második kérel
münk pedig arra irányul, hogy akár az engedélynek ez 
irányban való kifejezett kibővítésével, akár pedig csak 
egy kiadandó külön utasításban foglalandó jogszabály- 
magyarázattal kimondassák az, hogy a pálinkamérésekben 
kiszolgáltatott főtt tea készítéséhez bor is felhasználható 
legyen. Ezt tiltó rendelkezés eddig sincs ugyan, mert 
sehol sincs előírva, milyen alkatrészekből készítendő a 
tea, de szükséges mégis a bor e felhasználásának kife
jezett megengedése azért, hogy az e célra szükséges bor
készlet szabadon legyen tartható a pálinkamérésekben. 
Természetesen kiköthető a legszigorúbb büntető követ
kezmény a teához való felhasználásra rendel? bornak 
meg nem engedet természetbeni, vagy vizznl > :,o?t
kimérésére, úgy hogy a bor csak a tea főzés g
felhasználtatni. A pálinkamérések engedélyei ■ is 
minden akadály nélkül egyszerű kérelemre ki voltak 
terjeszthetők korcsma-engedélyre az által, hogy a bor 
és sör kimérésének engedélyezése pótlólag megadatott. 
A fentiekben kért kiterjesztés kisebb terjedelmű, tehát 
annál inkább engedélyezhető már a pénzügyigazgatás 
által, amelyet az engedélyek részletes tartalma tekin
tetében a törvény nem nem köt, és amelyek eddig is 
az élet alakulataihoz simulnak, amikor a pálinkamérésre 
és korcsmára kiilömböző engedélyt adtak. Az élet most 
szükségessé teszi a pálinkamérések palackozott bor és 
sör kimérését és a teának borral készítését, az enge
délyek tartalmának tehát ehhez képest kell módosulnia. 
Több száz pálinkamérő családjának léte sürgeti a mi
előbbi segítséget, ezért és mert a tea éppen a mostani 
téli hónapok fogyasztási cikke, fennti kéréseink sürgős 
kedvező elintézését kérjük. ----- Nagyméltóságodnak alá
zatos hívei. Budapesti szesz-, likürgyárosok, készítők és 
kimérők ipartársulata. Dr. Grauer Vilmos s. k. elnök."

A ,,Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipar tár sutát a“ — mint értesülünk — f. évi február 
hó 21-én tartott választmányi ülésén foglalkozott a ,,Buda
pesti szeszlikörgyárosok, készítők és kimérők ipartársu- 
latá*‘-nak a pénzügyminisztériumhoz intézett kérvényével, 
amelyre vonatkozólag Dr Nagy Sándor ügyész előter

jesztésére — észrevételeit a következő felterjésztésben 
közölte a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatósággal:

„Tekintetes m. kir. Pénzügyigazgatóság! A 
8286/VI./1918. sz. alatt hozzánk intézett nagybecsű fel
hívásuk értelmében a „Budapesti szesz-, likörgyárosok, 
készítők és kimérők ipartársulata4 beadványára észre
vételeinket teljes tisztelettel a következőkben terjeszt 
jük e lő ;

A pálinkamérők engedélyének kibővítését, illetőleg 
a kibővítésre irányuló törekvését a vendéglősök, korcs- 
márosok egzisitenciáját súlyosan fenyegető kísérletnek 
tartjuk. Az a szabályozás, amely a pálinkaméréseknek 
korábbi palacksöráiusitásának engedélyeit beszüntette, 
és amely a palackbor árusítását ezen üzletekben soha 
meg nem engedte, gondosan megfontolt érdek mérleg
lésén és a verseny megosztásának helyes elvén épült fel. 
Azóta a megélhetés lehetőségei kiváltkép a korcsmárosra 
nézve súlyosbodnak. Közismert tény, hogy ételeken a 
vendéglős és korcsmáros sohasem keresett, ma egyenesen 
ráfizet, egyetlen megélhetési forrása volna italok áru
sítása, sör azonban csak korlátolt mennyiségben áll 
rendelkezésére, bor pedig méreg-drágán.

Ilyen körülmények közt egy ilyesfajta általános 
versenyt, aminőt ez a kérelem céloz rázuditani a ven
déglősökre annyit jelentene, mint ez ipar megélhetési 
lehetőségét mesterséges eszközökkel kiirtani. A vendég
lősöket már az súlyosan érinti, hogy a fűszeresek áru
sítanak palackbort és palacksört. A hatóságok több 
alkalommal konsideráció tárgyává is tették, hogy a fű
szeresek ezen jogosítványát beállítsák, és most szó esik 
Ögy kísérletről, amely a mi egyébként is védelemre 
szoruló iparunk területén egy intensiv támadás minden 
pusztító hatását eredményezné.

Tiltakozunk a versenykérdésnek ily tendenciájú 
megbolygatása ellen, különösen ma, a világháború negye
dik évében nem szabad ily radikális reformot bevezetni!

Ingadozik alattunk a megélhetés talaja! A ható
ságok kezéből egyenest ápolást várnánk! Ily brutális 
lökést kiállani képtelenek volnánk, ahhoz erőink fogytán 
vannak.

S z e n z á c ió s  t a l á lm á n y ! ^ F ag y la ltiis tö k , sim iyom ó készü lékek  b ev á ltás i helye
A  H in d e n b u r g  k á v é  i z j a v t ó !

Ha a hadikávéhoz vagy bármilyen sőt 
gabonából készült kávépótlóhoz Vs rósz

Mayer Hermáim és Hirschler
Hindenburg kávé izjavitót keverünk . azt 
megfőzzük, olyan kávét kapunk, melynek ize

llndapest, VI., Teréz-körnt IS. sz.

a valódi babkávéból főzött kávé izétől alig Vendéglői és kávéházi konvhaherendezési vállalat.
megkülönbüzhető. Szállít fngylnltgéppótllstöket méret szerint és teljes

Az ára pürkölvn és darálva kg.-ként K A'20. 
Minta Ingyen és bérmentve.

fagylaltgépeket.

^  b í r ó  J á n o s , m o k r i n . j
Telefon 107—00.
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A pálinkaniórők érvei, melyekkel kérelmüket támo
gatják kétes értékűek. Azt mondják, hogy úgy is küny- 
nyén kaphatnak korcsmaengedélyt. Hát akkor kérjenek 1 
Igen ám, de ez bizonyos terhekkel jár, például már az 
adótételük is terhesebb. Kisebb adót fizetni és korcsma- 
engedélyt is gyakorolni: ez nemcsak a mi érdekünkbe 
ütközik, de az állam érdekébe is! És azután az a 
szerény kívánság, hogy a teafőzéssel kapcsolatban a 
pálinkainérésekben borkészlet szabadon legyen tartható ! 
Evés közben jővén meg az étvágy, ha már lehetséges 
lesz bort palackban tartani, legyen lehetséges szabadon is.

És ki fogja azt ellenőrizni, hogy ezen bor csak 
teához árusiltatikV Van erre apparátus, ember, mód?

Azzal már légóta tisztába vagyunk, hogy a nagy 
büntetési tételek nem érnek semmit. Ha volt valaha 
kétely, a háború eloszlatta! A maximális áron felül 
történő eladás már csak elég szigorúan van büntetve, 
és mégis kapni maximális áron jóformán semmit, jófor
mán senkitől.

Tekintetes Pénzügyigazgatóság! Iparunk kisajá
títására irányuló őzen veszedelmes kísérlet ellen teljes 
erőnkből tiltakozunk. Alázattal kérjük a Tekintetes Kir. 
Pénziigyigazgatóságot: méltóztassék a pálinkamérőknek 
erre irányuló kérelmét elutasítani.1'

Társulatok, egyesületek.
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsm árosok ipartársulata11 közleményei.

^ É K T E 5 1 T É 5 !  |
^  Ügyészünk az ipartdrsulat tagjainak ingyen L 
J  aö jogi uéleményt. f
„i Budapest, 1917. nouember 15. £

fiz elnökség.

A pezsgőboradó beszedése.

A „ Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsma- 
rosok ipartársulata“ a pezsgőboradó beszedése tárgyá
ban a következő kérvényt intézte a székesfőváros ta
nácsához:

Budapest, 1918. évi február hó 22-én.
Tekintetes Tanács!

A pezsgőből' és habzóbor adóról szóló 809/1917. 
K. Gy. sz. szabályrendelet 8-ík §-a szerint az adót a 
pezsgőbor ára 25 %-ának kell tekinteni „az adóköteles 
részéről megállapított és tényleg elért eladási ávr>t.“

Nem kétséges, hogy az ainlirt ipartárstüat . ^vi
seltjeire, a vendéglősökre mint adókötelesekre az ár
megállapításnak ez a tétele vonatkozik. Ugyanezen § 
második bekezdésének b) pontja ugyanis mint adóköte
lesekről világosan a magánháztartásokról szól.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*
e l a d ó .

A Dunafüldvári nagyvendéglö a piactéren a leg
forgalmasabb lielvcn egy emeletes, 7 vendégszobával 
emeleti nagyteremmel (ez idő szerint mozi van benne.) 
nagy istalókkal, kerttel, nagy udvarral össztorii- 
lote 909 □  - ül kiváló üzlet nagy forgalommal. 

Közelebbi értesítést ad opczióval megbízott:
SOPEONYI  F E R E N C  D u n a ’ö . d v i r i  T a k a r é k  ó m t i r l  Ugyv.  f ő k ö n y v e l ő .

..... ,.....................

E ránk vonatkozó rendelkezés tehát röviden igy 
hangzik: Az adó a pezsgőbornak az adóköteles részéről 
megállapított és ténlyeg- elért eladási árának 25 °/o-a.

Szerintünk ebből a rendelkezésből, de a szabály- 
rendelet egyéb rendelkezéseiből is, mint arra kifogunk 
térni, világosan kitűnik, hogy ezen adó csak akkor 
válik esedékessé, ha az eladási ár „tényleg11 eléretik, 
hogy az eladási árnak tényleges elérése a prius, és az 
adó a poszteriusz. Ezen ínterpretáczióval szemben ille
tékes helyen felmerült az az eszme, hogy a jelenlegi 
pezsgőbor-készlet után az adó már most esedékes, már 
most fizetendő. A ránk egyébként súlyosan nehezedő 
szabályrendeletnek ilyen értelmezése ellen tiltakozunk I

Nem ad támpontot ily magyarázatra a szabály- 
rendeletnek egyetlen mondata, egyetlen szava sem.

Mit akar a fentjelzett készülő intézkedés adóala
pul tekinteni? Azt az árat, amely mellett, a pezsgőbor 
eladatni fog, tehát egy jövőbeli, legfeljebb csalt való
színűnek mondható árat. Valószínű á r?  Ilyen adóalapot 
a rendelet nem ismer, A rendelet beszél tényleg elért 
„eladásiárról" és a magánháztartásokra vonatkozólag „be
szedési-árról", de mitsem tud a ,valószinü-árról“. De 
nem tud az élet sem. Nincs valószinü ár. Az elmúlt évben 
legalább 3-szor változott a pezsgő ára. Ki tudja azt 
megmondani, hogy ugyanezen eset nem ismétlődik meg 
a jövőben is, esetleg és remélhetőleg lefelé ? Még csak 
megállapított ár sincs. A vendéglős a pincéjében heverő 
pezsgőborról nem állapítja meg, hogy mennyiért fogja 
annak idején, ha sor rákerül eladni. A vendéglős csak 
a napiárat képes megállapítani, de hogy készlete suc- 
sesiv mikor és milyen áron fog forgalomba kerülni az 
kiszámitliatlan konjunktúráktól függ, a fogyasztás mér
vétől, a termelő, a gyárosok ármegszabásátél, esetleg a 
konkurrehciától, az üzleti viszonyok ezer figurájától.

A készletek dolgában tehát az eladást ár ma még 
sem elérve, sem megállapítva nincsen. A rendelet pedig 
nyomatékosan cumnltive megkívánja mind a két feltételt, 
sőt különös nyomatékkai az „elért* szóhoz hozzáteszi, 
hogy „tényleg", azaz a „tényleg elért eladási á r“ után 
kívánja az adót, mi világosan kifejezi a rendelet inten- 
ciáját. hogy ez az adó a befolyó vételárból fizetendő, 
a voltaképeni adózó a fogyasztó, az adóköteles mint 
adóbeszedő szerepel.

Menjünk tovább! A szabályrendelet 6. §-a szerint 
az „adót11 az 5. §-ban jelzett nyilvántartás alapján a 
számvevőség veti ki. Az h. (?. szerint pedig az adó
kötelesek nyilvántartásukban a „készletükből eladott 
mennyiséget a tényleg elért, eladási ár megjelölésével 
pontosan feltüntetni tartoznak." Ismét a „tényleg elért 
eladási ár.“ A számvevőség tehát az adót oly nyilván
tartás alapján veti ki, amelyben a tényleg eladási ár 
fel van tüntetve. A rendelet hű és következetes marad 
intenciójához, véges-végig úgy képzeli, hogy elébb el- 
eretik a tényleges eladási ár, az adót tehát megfizeti a

Szép kávéházi vasterraszok 
nyolc-tíz pompás oleanderfa 

e la d ó .
É rdeklődni lehet a tu la jdonosnál:

Pauer 3 ózsef
Budapest, I I I . ,  Zsigm ond-u tca  3 6 .
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fogyasztó, ezen  ̂ fogyasztó által megfizetett adót az adó
köteles bevezeti a nyilvántartásba és ezen nyilváetartás 
alapján a számvevőség kiveti az adókötelesre az adót, 
amelyet ö mar mint a város adószedője beszedett és 
természetszerűleg beszolgáltatni köteles'

Lehet ma oly nyilvántartást 'készíteni, melyben a 
tényleg elért eladási ár fel van tüntetve? Es ha nem 
1 eliet, minek az alapján veti ki a számvevőség az adót? 
Ennek a kérdésnek a felvetését a rendelet meg sem 
engedi. A rendeletnek szorosan összefüggő rendelkezé
sein nem nyílik a legkisebb hézag. Egyenest fantasz
tikus a készülő terv, amely a jövőbeni, tehát a valószínű 
eladási árral operálva a rendeletnek úgyszólván minden 
szakaszát megsérti.

Mondottuk, hogy diametrális ellentétben áll a 3-ik,
5-ik, G-ik szakaszokkal. A 8. §. szerint a „viszontelá- 
rusitók igényelhetik, hogy az őket terhelő adóban a 
már lefizetett adó betudassék.“ Ezt az igényt a 4. §-ban 
megállapított bevallás alkalmával kell bejelenteni^ kü
lönben ez az igény, „nem érvényesíthető."

A 4. §-ban megállapított, bevallás alatt a szabály- 
rendelet életbe léptét követő 2 nap értendő. Ez már 
rég megtörtént. A készlet utáni adó pedig e terv szerint 
a jövőben volna fizetendő. E fizetendő adót tehát a már 
megtörtént bevallás rég lezárult aktáiba belevinni fizikai 
képtelenség, aminek ismét az a jogvesztés volna a kö
vetkezménye, hogy a betudás igényének érvényesiillető
sége megszűnik.

Tekintetes Tanács! Amig nem jön létre az adó
alap. nem jön létre az adó sem Amit ezen terv meg
valósulása esetén tőlünk követelnének, nem volna adó, 
hanem kamatmentes kölcsön. A rendelet megtett ben
nünket ezen adó beszedőjévé, a készülő terv megakar 
tenni bennünket ezen adó elölegezőjévé ! Nem tartoznak 
ide jól ismert panaszaink, melyeket e súlyos adónak 
már puszta léte joggal kiváltott belőlünk. A kezelés 
szempontjából egyszerűbb a gyártás, a fogyasztás, üz
leti érdekünk szempontjából kívánatosabb lett volna az 
adónak külföldi mintára is olyan megoldás, amely a 
bélyegjegy utáni levonást statuálta volna. Az adó ese
dékességének időpontja ez esetben előbb következett 
volna be. A rendelet azonban azt intencionálta, hogy a 
tényleg elért eladási árat fogja meg. Amint az indo
kolás mondja „a pezsgőborok eladási árai nagyon kü
lönbözők". Ezen különbözőséget, az árak ezen individu- 
álizálását tekinti adóalapul a rendelet, amely ezen 
individuálizált luxusadóbar* az átlag — és valószínűség 
számításnak lehetőségét eleve ki akarta zánni.

Kétségtelen, hogy az adó jövedelmezősége ezzel 
a megoldással sokat nyert, de éppen mert ez által az 
esedékesség eltolásában kellő, sőt sokszoros kompenzáció 
jelentkezik, nemcsak jogtalan, de méltánytalan is még 
az esedékesség külön megoperálásában is egy nem várt, 
nem célzott adótöbbletet igényelni.

Mondottuk, hogy nincsen egyetlen szó a rendelet
ben, amelyre ezen terv álláspontja támaszkodhatna. A
2.?§. szerint a „pezsgőboradó fizetésére kötelesek mind
azok, akik a székesfőváros területére pezsgőbort behoz
nak, illetve itt pezsgőbort tartanak". Úgy tudjuk, hogy 
ezen álláspont képviselője ebből a rendelkezésből re
dukál. Szerinte, aki pezsgőbort „tart" az is köteles adót 
fizetni. Rendben van. Ebben a kérdésben nem is vitat
kozunk. Ez a szakasz megállapítja az adóköteles sze

5

mélyek körét. Nem kevesebbet, de nem is többet, mint 
hogy ki köteles ezt az adót fizetni. Azonban, hogy 
mennyit és különösen, hogy mikor erre a kérdésre a 
feleletet már nem e §. adja meg, hanem megadják a
3., 5. és G. szakaszok.

Hallottuk azt az érvet is, hogy a vendéglősöknek 
ma sok pénzük van, könnyebben fizethetnek, kérdés 
később lesz-e?

Foglalkozzunk ezen érv komolytalanságával? Nem 
is szólva a praemissza helytelenségéről, a mai viszonyok 
közt a vendéglősöknek, nemcsak hogy nincs sok pénzük
be valósággal nyomorognak, az a kérdés, hogy egy adó 
mikor esedékes, nem azon múlik, hogy a vendéglősök, 
nek van-e pénzük vagy nincs pénzük. A vendéglős ezt 
az adót nem a saját pénzéből fizeti, a vendéglős csak 
beszedi a fogyasztó által fizetett adót és az általa már 
beszedett adót beszolgáltatja. Erre pedig egyaránt lesz 
képes mindenkor akár gazdag akár koldus legyen, mert 
mint ezen adó beszedője mindaddig, amig azt be nem 
szolgáltatja idegen pénzt kezel, minden megerőltetett jogi 
formulázás nélkül a város nevében és részére.

Tekintetes Tanács! Senki nálunknál odaadóbbszol
gája a város érdekeinek nem kíván lenni. Nem kérünk ke
gyet., részrehajlást! Jogot, méltányosságot kérünk ! A jog 
és méltányosság pedig megköveteli, hogy a rendelet vég
rehajtása ne jelentsen egy külön uj adót, hanem e végre
hajtásban tartassák be a szabályrendelet úgy, amint az 
intencionáltatott, megszövegeztetett és a törvényes fó
rumok által elfogadtatott.

Kitűnő tisztelettel
Palkovics Ede s. k. 

elnök.

Közgazdaság.
A söripar koncentrációja.’ A „Válálkozá.iu ltja: „Hir 

Kzorint tervbe van véve, hogy német mintára nálunk is kon
centrálják a sörgyártást, vagyis egy kiszemelt sörgyár fogja 
feldolgozni a magyar sörgyártás céljaira engedélyezett árpa
mennyiséget Az igy produkált sört aztán szétosztanák a sör
gyárak között. A tervbe vett és készülő rendelkezés szülőoka . 
a szónhiány lenne.“

Vigadó rt. (Törökszentmiklósi cég alatt uj részvénytár
saság alapítását tervozik Törökszentmiklóson, amely a község, 
a Törökszentmiklósi takarékpénztár és az ottani kaszinó bevoná
sával szállodát, kávéházat, vendéglőt, mozgófónykópszinházat 
és kaszinót magábafoglaló épületet szándékozik emelni. Az alap
tőke nagysága még nincs meghatározva.

Tátrai fürdő- és szálloda r. t. Késmárkon. Késmárk város 
polgármestere értekezletet hivott egybe, amelyen a város és a 
környék tőkepénzes iparosai, kereskedői és az egyéb vagyo
nosabb elemek vosznek majd részt. A polgármester Tátrai fürdő 
és szálloda r.-t. cég alatt nagyobb szabású részvénytársaság 
létesítését javasolja, moly a Késmárk körül fekvő tátrai fürdő- és 
üdülőtelepeket kiépíti és a közelátásukat biztosítja. A közel
múltban a gazdag szepesi városok elhatározták, hogy bankpónz 
nélkül vasutat építenek, atneiy Lőcsét, Késmárkot és Leibicot 
kapcsolja össze.

Tengerparti ingatlan r. t. (Fiume) cég alatt a Magyar 
bank és kereskedelmi r t , a Magyar jélzáloghitclbank és a Magyar 
város- és községfejlesztési rt. I 1/a millió K alaptőkével (3750 drb 
400 K n ó. részvény) uj vállalatot alapítottuk lakóházak szállo
dák és üdülőtelepek építésére. Az igazgatóság tagjai : Ernyedt 
Róni. dl*. Neumann Miksa, dr Urbanovich Gedeon Zoltán és 
Anion Ernő. A felügyelő-bizottság: dr. Euchs Béla, dr. Ferenczy 
Lajos, dr. Iléllcr László és Gerő Andor.

Készíti a 200 év óta fennálló

V
KORAIN * V r király g y ó g y sz e r tá r , , TEAFIX“ TEJ

zamat
3 6 .-K k g
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglősük és Korcsmúrosok 
Ipartarsiilata4*

t á r s a s  v a c s o r á i t
a következő vendéglőkben tartja meg :

1918. évi március hó l én: Neiger Jakab vendéglő
jében (Teréz-körut 4. sz) ,

1918. óvi március hó 8-án : Schuller lerenc vendég
lőjében (V., Vilmos császár-ut 68. sz.)

1918. óvi március hó 15 ón: Vtrbőczy Lajos vendég
lőjében (IV., Városház utca 8/5. sz.)

Löwcnstein II. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Föüzlet: IV.. Vámház-körut 4. Telefon: József 39-88. 
vagy 39—89. Évtizedek óla az ország legnagyobb szállodáinak, 
vendéglőinek cs kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek: VI, 
T ű it  István utca 7. (Telefon 11—48 ) és Svábhegy, Eötvös iit 8. 
(Telefon 43—31.)

Vegyes liirek.
Gliick Frigyes kitüntetése. Őfelsége a király 

Glück Frigyes szállodást, a „Budapesti szállodások? 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ és a „Ma
gyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" elnökét a polgári 
hadi érdemkereszt 111. osztályával tüntette ki.

A kávéházi cikkek árait újra maximálják. A 
főváros tanácsa tudvalevőén a kávéházi árvizsgáló bi
zottság javaslata alapján Budapest valamennyi kávéhá
zára vonatkozólag megállapította a kávéházi cikkek maxi
mális árait. A kávésipartáisulat állást foglalt ez ellen a 
megállapodás ellen és emlékiratban kérte az árak reví
zióját. Mint értesülünk az emlékiratot f. évi február 
18-án tárgyalta az árvizsgáló bizottság és revidiálta 
az árjegyzéket. Javaslata a tanács elé fog kerülni, 
amely újra meg fogja állapítani a kávéházi cikkek 
maximális árait.

Az nj közélelmezési kormánybiztosok névsora megjolent 
a hivatalos lapban. A lajstrom jellemző a mai korra : elejétől- 
végig csupa jónevii mágnás és előretörő politikus, akinek 
halvány fogalma sincs a közólelmezésről és ezekhez társul egy 
vezérkari alezredes, aki Budapest közélelmezési kormánybiz
tosa lesz. Az egész dolog különben nőm fontos — Írja egy lap
társunk — mert bizonyos, hogy ezek az urak nem sok vizet 
fognak zavarni s igy nem kell félni, hogy bajt csinálnak a 
közólolmozésbon. Talán csak az fontos, hogy mindegyik ur 
napi 150 (vagy 50 V) korona napidijat kap kormánybiztossága 
ideje alatt.

A vendéglösipartársulat uj tagjai. A „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá"- 
ba a következő uj tagok léptek be: Reinprecht Rezső, 
Sclnvarcz és Kohn szállodások, Schwab Ferenc, Nagy 
József, Szollás József, Csapiár Géza. Meirovits Fran
ciska, Mátrai Ignác, Hungária fürdő r. t. vendéglője,

Reiter János, Kunowszky István, Berger Pál. Almássy 
József, Veres Istvánná,. Goldschein Zsigmond, Weiszbarth 
Józsefné. Berger Vilmosnó, Glanz Lipót, Zsovák Károly, 
özv. Kochmanu Béláné, Behringer István, Pozor Mátyás, 
Füredi Gábor, Littner Bernát, Sugár Tamás, Fodor 
József, Wingerth Miklós, Pápa Lajos

A Ksotl. és a tátrai idegenforgalom. Pulszky 
Garibaldi, miniszteri tanácsos, a Ksod. vezérigazgatója 
a „Vállalkozás" szerkesztőjének nyilatkozót a Ksodnak 
a tátrai idegenforgalom fejlesztésével kapcsolatos terveivel. 
A Kassaoderbergi vasút — mondotta a többi közt — 
minden teljesítőképessége ezidőszerint a háború szolgá
latába áll. Az idegenforgalmi kérdés és a vasút szorosan 
együvé tartoznak. Legutóbb is folytattak tárgyalásokat az 
idegenforgalmat érdeklő részletkérdésekben, melyekben 
a Ksod. vasút az őt megillető szerepet és a rája háramló 
kötelességeket készséggel vállalta. Az idegenforgalmat 
fellendítő nagy munkában a vasút minden igyekezettel 
segíteni fogja a helyes törekvéseket. A poprádi, valamint 
ii/lói indóházak nagyaránya bővítése nem fog elmaradni.

A kolozsvári kávéházak — mint lapunknak Írják — 
e hó elsejétől kezdve némi bajba kerülnek, mert a vá
rosi közélelmezési tanács kimondotta, hogy tekintettel 
a város közönsége számára kiutalt cukormennyiség cse
kélységére, a kávéházaknak, a vendéglőknek, a kávé
mérőknek és a tejcsaruokoknak nem fog kiutalni cuk
rot, aminek folytán azok vendégei, ha édesen akarják 
kávéikat fogyasztani, kénytelenek lesznek a szükséges 
cukrot magukkal vinni.

A vendéglői árhiráló bizottság tagjainak szapo
rítása érdekében a „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata“ a bizottság elnökéhez a 
következő kérvényt nyújtotta be; „Budapest, 1918. 
február 11. Nagyságos elnök Ur! A tekintetes Budapesti 
Székes Főváros Tanácsa határozata értelmében ipar
társulatunk a vendéglői árhiráló bizottság tagjául és 
pedig rendes tagul Marencich Ottó, póttagul pedig 
Váraiig Gyula urakat jelölte ki, akik e minőségükben 

az előirt hivatalos esküt letéve társulatunk valamennyi 
tagjának osztatlan bizalmát élvező tevékenységet fej
tenek ki. Nem szükséges megállapítanunk, hogy e bizott
ság működését valamennyi budapesti vendéglős állandó 
és intensiv figyelme kiséli. Óriási, szinte szokatlanul 
súlyos felelősség kiséri e bizottságnak különösen a 
vendéglős érdekeltség részéről delegált tagját. Ezen 
érdeklődés valóságos izgalommá fokozódott az utolsó 
időkben, amikor egyrészről a beszerzési nehézség és 
ármizsora, másrészről a hatósági rendeletek között őrölt 
vendéglős egzisztenciális alapjai ingadoznak. A vendég
lő^ társadalom egységes óhajtását fejezzük ki, amidőn 
az igen tisztelt elnök úrtól azt kérjük, hogy: móltóz- 
tassék lehetővé tenni, hogy érdekeltségünk képviselete 
kiegészítést nyerjen. Móltóztassék e bizottság munká
latába ha nem is szavazati, de jelenléti és tanácsko-

3g^C^83SDC£C8S330 c ^ g ^ c sc e a jíc c sc e (f >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

Czitromszörp jóminőségü ... literje 13 K 
Likőr kiudló minőségű ... ... „  32

,, közép ,, ... ... ... M 25
Cognargróf Keglewich-féle 3 csil

lagos 7/ i 0 lit. üvegekben per üueg 3Z ,, 
Cacao II. 1 0° 0 zsírtartalommal kgrja 54  ,, 
Gomba szdritott ... ... I. renóü 40

** m — -........ II. renóü 30 „
gyöngyösi-raktárunkból, utánuét mellett. 

mflGYflR KERE5KEÜELmi RÉ5 ZUÉDY- 
TÁR5R5F1G 6YÖnGYÖ5Ön.

'CSC883D C^9^CSC8S39DCSC8!
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

j jtfayerhofer és Remény Utóöai:
t B u d a p e s t , V I . ,  G y á r -u tc a  2 0 .  s z .  *
J TKU’FON: 71—65. I
♦ ♦ 
♦  ♦
♦ Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések, l
l  mindennemű használati eszközük. ♦♦ ♦
J K á v é h á z i p ó te d é n y e k  is f a g y la l tü s tö k  l
:  ~ ~ — — — ——— — _ _ _  ♦
 ̂ ♦

♦ -Hagy. Kir. Féinközpont beváltási helye. I
♦ ♦.................................

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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zási joggal Várad!/ Gyula urat és ezenkívül Geller 
Mihály urat is belevonni, akik ezen szereplésükkel 
nemcsak a Mareucich urra nehezedő felelősségben osz- 
tozuának, de a t. bizottságot a felvetődő számtalan és 
igen gyakran komplikált kérdésről consultative tájékoz
tatnák. Tekintettel arra, hogy ez a kiegészítés a bizott
ság szerkezeti megváltoztatását nem jelentené, de annak 
működését eredményesebbé tenné és igy célja szolgála
tában a legalkalmasabb intézkedés, tisztelettel kérjük: 
méltóztassék kérelmünket sürgősen elintézni. Tisztelettel 
Palkovics Ede s. k. elnök.

A „Vendéglősök Beszerzi! Csoportja 11. T.“ vá
lasztmánya. A „V. 15. Cs. ti. T .“ választmánya f. évi 
február hó 11-én tartotta'm eg alakuló ülését Palkovics 
Ede igazgatósági elnök vezetése mellett a Vadászkürt 
szálloda különtermében. Az ülésen a választmány tagjai 
közül Bokros Károly, Csenyey Sándor, Oregont* Simon, 
Hajós Károly, ílolub Rezső, Kortsák Alajos, Kővári 
Jenő, Kedveesy Nándor, Kitíner Mihály, MiltrováU 
Adolf, Malosik Ferenc, Pethö György, Palnoky István, 
Waschata Győző, Wcingruber Ignácz jelentek meg. 
Kiincze Ö lön kimentette elmaradását, a jegyzőkönyvet 
F. Kiss Lajos titkár irta. Palkovics Ede elnök az ülés 
megnyitása és a hitelesítők kijelölése után a részvény
társaság igazgatósága nevében rendkívül meleghangú 
beszéddel üdvözölte a választmányt és sikert kívánva 
működéséhez, felkérte válasszon elnököt és alelnököt 
A választmány erre — Bokros Károly indítványára — 
egy hangit lelkesedéssel elnökké Körári Jenőt, alelnökké 
Hajós Károlyt választotta meg. Ezután l)r. Nagy Sándor 
ügyész terjesztette elő az igazgatóságnak a választmány 
ügykörére vonatkozó javaslatát, amely megjegyzés nél
kül elfogadtatott. A választmány ezek után tudomásul 
vette az igazgatóság eddigi működéséről szóló jelentést, 
valamint az eddigi csoportbeosztást, amelyet nyomban 
alapos vizsgálat alá vett, sok tekintettben ki is egészí
tett, illetve helyesbített. A V. B. Cs. R. T .‘' választ
mánya működése elé nemcsak az érdekelt szakiparosok, 
hanem maga az igazgatóság is fokozott várakozással és 
bizalommal tekintenek. A választmány szerencsés össze
állítása azt bizonyítja, hogy az igazgatóság a választ
mányban mindazoknak helyet kívánt biztosítani, akiknek 
propagativ tevékenységére és állandó közreműködésére 
a részvénytársaság érdekében számot tart. A részvény- 
társasági eszme teljes és sikeres térfoglalásának leg
szebb bizonyítéka, hogy a rendkívül agilis elnök, Kővári 
Jenő mellett mint alelnök Hajós Károly, a „Székes- 
fővárosi vendéglősök stb. ipartársu la taelnöke, aki a 
részvénytársasági ügyek iránt állandó érdeklődést tanú
sít, foglal helyet mint alelnök a vezetése alatt álló 
ipartársulat választmányának több tagja társaságában, 
ahol eszméik és törekvéseik, esetleges gyakorlati .javas- 
tataik érvényesítésére bőségesen fog bizonyára alkalmuk 
nyílni azon ügyrend alapján, amely erre a részvény 
társasági választmánynak állandóan módot nyújt.

A budapesti vendéglősök szakirányú tanonc
iskolája felügyelő-bizottságának elnökévé az ipartársu
lat választmánya f. évi január hó 25-dikéu tartott ülé
sen egyhangúlag Palkovics Ede ipartársulati elnököt 
választotta meg. Ugyanekkor a felügyelő-bizottság tag
jaivá Bokros Károly. Bök kér Ferenc, (Hűek E. János, 
Oundel Károly, Hoíub Rezső, Kittnor Mihály, Kommer

Ferenc, Mtiller Antal, Pdzmann Ferenc — • a bizottság 
eddigi tagjai —- ogyhangálag újból megválasztattak.

Halálozások, hl. Lamatsch Sándor budapesti ven
déglős f. évi január hó 25-én 49 éves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. Feleségén, szül. Ziniel Márián 
és fián kívül a Sclnvarcz, Lamatsch. Ziniel, Láng és 
Rottenberger családok gyászolják. — Ecker Károly bu
dapesti vendéglős f. évi február hó 17-én 48 éves ko
rában hosszas szenvedés után meghalt. Halálát özvegye, 
szül. Hoholin Inna, a Payer-, Balogh-, Ecker-, Csolák- 
és Hicker-családok gyászolják.

Alapítványi kamatok szétosztása. A „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" 
tiszteletbeli alelnöko Malosik Antal által elszegényedett 
vendéglősök és vendéglősözvegyek segélyezése céljából 
létesített .10000 koronás ,,Malosik Antal-alapítvány“ 
kamatait az ipartársulat vezetősége az alapitó rendel
kezéséhez képest f. évi február hó 23-án — az alapitó 
születése napján — osztotta szét a segély iránt folya
modók közt. A szétosztáson az ipartársnlat vezetősége 
nevében az alapitó, Palkovics Ede elnök, Mehringer 
Rezső pénztáros voltak jelen. Az alapítvány múlt évi 
401 kororona kamataiból ez alkalommal 20 folyamsdó 
részesült segélyben.

A vendéglői alkalmazottak napibérosztályba 
sorozása. A ,,Budapesti Kerületi Munkásbiztositó Pénz
tár*■ f. évi január hó 20.-án 1063/1918. sz. a. következőket 
intézte a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulatához": Az 1918. év január hó 25-én 
az átlagos napibérosztáiyok megállapítása tárgyában 
tartott értekezlet egyhangú nyilatkozata alapján, a kávé
házakban. szállodákban és vendéglőkben foglalkoztatott 
alkalmazottak átlagos napibérosztályokba való sorozása 
tekintetében a következő javaslatot terjesztjük elé: 
Boroztassanak a főpincér, pincér, pincérleány és ruha
táros a 8. (nyolcadik) napibérosztályba A buffetben al
kalmazott biilfetleány és kávémérésben alkalmazatt fel
szolgálók (nők és férfiak) a 0. (hatodik) napibérosztályba. 
A kávéházi takarítónők, a süteményes (kenyeres), a tele
fonos az 5 (ötödik) napibérosztályba, az újságos link 
(piccolo) a 3. (harmadik) napibérosztályba. A többi al
kalmazott. általában fix fizetéssel alkalmazottak a kere
setüknek megfelelő napibérosztályba. A vendéglői alkal
mazottak közül a pincérek a 8. (nyolcadik), evőeszköz- 
tisztítók az 5 (ötödik), a borfiuk a 3. (harmadik), a

A já n lu n k  a z o n n a li  s z á l l í t á s r a  :
Cogiiac „Vieux Facon“ 7/u> p a l a c k .................. K 24.—

„ „Vieux Facon“ 3:,joo p a lack .......................  12.—
,. Világosi „Martj" 7/>« palack.....................   28.—

Valódi M egy likőr, Likőrük. Humatol slb. stb.
Tea valódi Suckong, Császárkeverék és „Fark Club* csoma

gokban
Cacao II-a minőség csak sz a b a d o n .................. K 8 0 .—
Bors törölt vegyitett, igen zamatos és erős . . „ 78.—
Kömény levantei..................................................„ 48.—
Kénlap I a áru -° A szelet csomagja.................. „ 12.—
Kizskcinényitö pótló k iló ja ....................................   12.—
Itizskcinéiivitö pótló karton 1 0 0  levél . . . . „ 32.— 
Feliérgjaiitnpótló k i ló ja ........................................   3.—

S C H W A R Z  é s  T A U B E R
gyarmatira nagykereskedők NAGYKANIZSA. 

—

:: Tátrai nyaralóhelyre, egyetlen vendéglő
-  ! k in e k  2 0 0  s z e m é ly r e  e d é n y  é s  f e h é r n e m ű  f e l s z e r ,
:  ♦ Esetleg n vendéglő egy vagy tül)l> évre ln-i-liriiiló.

vezetésére vendéglős 
:: k e r e s t e t i k ,  :: 

r e lé s e  v a n .  
Eősziikscgleli nyersanyagokról gondoskodva van.

Ajánlatok kéretnek a  P a r a g o n  h ir d e t é s i  é s  k e r e s k e d e lm i  r .  t . -h o z ,  
B u d a p e s t ,  V ., G r e s h a m  p a lo ta .  „F Ü R O Ö U E N D É G L Ő 11 c ir

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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többi alkalmazóit pedig a keresetének megfelelő nnpi- 
béroszlályba. A szállodai alkalmazottak sorozhassanak 
be a kővetkezőképpen: a főportás (s éjjeli portás a 9. 
(kilencedik) napibérosztályba. a segédportás a ti. (hatodik) 
napibérosztályba, a portásflu a 3. (harmadik) napibér
osztályba. A liftes a Ö. (hatodik) napibérosztályba és 
a szobaasszonyok ugyanezen osztályba soroztassanak. 
A bérszolga és háziszolga az 5. (ötödik), a szobaleány 
és takarítónő a 4. (negyedik) napibérosztályba. Buda
pest, 1918. évi január hó 26.-án. Bokányi s. k. igaz
gató. — Az ipartársulat, f. évi február hó 21.-én tartott 
választmányi ülésen foglalkozott az átirattal, és azon 
óhajtásának adott kifejezést, hogy a pincérek a VI.. a 
kenyeresek a III., az evőeszköztisztitók és borfiuk a I I I , 
a szobaasszonyok és háziszolgák a IV., a takarítónők 
a 111. napibérosztályba soroztassanak.

A „Vendéglősök Beszerző Csoportja 11 T. vá
lasztmányának ügyköre. A V. B. Cs. R. T. igazgató
sága legutóbbi ülésén a részvénytársasági választmány 
ügykörét a következőkben állapította meg: I. A ven
déglősöknek az árukiosztásban részesülés szempontjából 
csoportokba osztását. 2. Az aránylagos, igazságos áru
kiosztás ellenőrzését. 3. Az árukiosztás körül felmerülő 
panaszok összegyűjtését, .elbírálását és orvoslásuk iránt 
az igazgatósághoz javaslat tételét: 4. A vendéglősök 
mindenkori áruszükségletének kinyomozását és megbe
szélését ; e megállapított szükséglet beszerzése iránt az 
igazgatósághoz javaslat tételét; 5. Olcsó és jó bevá
sárlási források kinyomozását; 6. Tagjai vagy bizottságai 
utján helyszíni kiküldetés teljesítését.; 7. Tagjai vagy 
bizottságai utján a társaság üzletvitelébe eső és az 
igazgatóság által esetenként megállapítandó alkalmi 
vagy rendszeres tevékenység teljesítését; A társaság 
terjeszkedését, fejlődését, sikeres működését szolgáló 
kérdések megbeszélését és e kérdésekben az igazgató
sághoz javaslat tételét.

Étterem, szálloda és kávéház
elsőrangú, hosszabb időre bérbeadó nagy vidéki 
városban, Bővebbet M e z ő g a z d a s á g i V á l 

la la tn á l  Budapest, Üllöi-ut 55. sz.

—  n f
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Csendes Jenő
b ir t o k k ö z v e t i tö  és  b o rü g y iiö k

:  Keszthely. Unterberger-utca 1. sz. |

;  H a z a k ,  s z a iiö k , Keszthelyen s z á l lo d á k  5 
2 é s  v e n d é g lő k , a Balaton mellett egy jó tor-  ̂
|  galmu nyári s z á l lo d a ,  Héviz mellett egy kitűnő 1 

s z á llo d a  a z o n n a l e la d ó k .

E ®  ®  Bővebbet a fenti cégnél. ®  1

5..*....*.—........... .... ........... ........,„!

A szállodai fémtárgyait rekvlrálása tárgyában a „Buda- 
pesti szállodások, vendéglősök 6s korcsmárosok ipartársu)ata“ 
a következő kérvényt intézte a in. klr. pénzügyminisztérium
hoz: „Budapost, 1918. február G. Nagymóltóságu Minisztérium! 
A nm. Minisztérium 18421/eln 20, b. 3í)17 és 21821 Hn. 20/b1 
1917. sz. és az ón, stb. fémekből készült tárgyuknak hadicélokra 
igénybevételére vonatkozó rendeletéinek tárgyában azon kére
lemmel járulunk a nm. Miniszteriumhóz: „Méltóztassók ezen ren
deleteknek életbeléptetését a budapesti szállodákra vonatkozólag 
a rendeletek 11 , illetve G §§-ait illetőleg hatályon kívül helyezni, 
illetve a rendelet életboléptetósót egy évvel elhalasztani.M E 
tiszteletteljes kérelmünk támogatása céljából legyen szabad 
felemlítenünk, hogy a fenti rendeltekben felsorolt .-zállodai és 
részben vendéglői berendezési tárgyak üzemeink oly lényeges 
alkatrészei, amelyek nélkül azok fenntartása valósággal elkép
zelhetlek elvonásuk a szállodák hivatásszerű kötelességének 
betöltését teljes illuzoriussá tenné. Az eddig reánk parancsolt 
háborús kötelességeket és áldozatokat azzal a készséggel tel- 
tesitottük és hoztuk meg, amelyeket a rendkívüli idők. melye 
két élünk, és hazafiaságunk egész tormészotosekkó tosznek, 
félünk azonban, hogy amennyiben a fenti rendeletek végrehaj- 
jására a kért egy évi halasztást meg nem kapnék, ez a szé
kesfőváros szállodásiparára oly végzetes következményekkel 
járna, amelyeknek elhárítása az államkincstár érdekei szempont
jából is igen kívánatos. A kórt kivételes elbánásra vonatkozó

1051 szám. 
kig. 1918.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦
♦

I.ugos r. t. város polgármesterétől. »

: V e rsen ytá rg y a lá s i
: h irdetm ény.
♦ Közhírré teszem, hogy Lúgos város tulajdonát
♦ KfPező Király-utca 1. szám alatt lévő Magyar
♦ Királyhoz címzőit szálloda és vendéglőnek 1918 évi
♦ június hó 1 töl kezdődőire/ 5 év tartamára való
♦ bérbeadása tárgyában 1918. évi március hó 11-én
♦ d e. 10 órakor hivatali helyiségeiben zárt Írásbeli
♦ versenytárgyalás fog tartatni.
♦ Felhívom ennélfogva mindazokat, akik a fent-
♦ e'n',l".'t‘ szálloda, illetve vendéglő bérletét elnyerni 
! " N j m , hogy szabályszerűen felbélyegzett és
♦ -UUU korona bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli
♦ ajánlatukat fenti határidőig hivatalomhoz nyújtsák
♦ be. Későbben érkező nemkülönben a feltételeknek
♦ meg nem felelő ajánlatok tekintetben vétetni nem 
.  lógnak.
» Közelebbi feltételek naponként d. e. 8— 12
♦ óra között a városi gazdasági hivatalban nteg- 
.  tekinthetők.
♦

l  Lúgoson, 191.8. évi február hó 9-én.
♦

: Dr. Balfsscu
♦ polgármester.

* ................................. ..............

Hirdetések közlését ju tá 
nyosán  vállalja 
a kiadóhivatal.

I $5e n k e  é s  P o l l á k
: püdapősf, üli, Siputea 7. s5.
♦ Telefon: József 38-61. interurban- 61. 11/11.

m
ás

........................ .
S z á l l o d a - ,  v e n d é g l ő . ,  k á v é h á z  
es a z  ö s s z e s  s z a k m a b e l i  ü z l e t e k
adás-uételét köjuetite irodája.
Hifelek-kölcsönök nyújtása.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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