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nsűüködése.

A különböző hatóságoknak a'vondéglősipart meg' 
bániló, a vendéglősipar legjobbjait mélyen megalázó 
zaklatásait végigszenvedvo, látva a vendéglősöknek 
nap-nap utáni meghurcolását a sajtó utján a nagy nyil
vánosság szilié előtt, és feszült figyelemmel kísérve azt 
a tétovázást, amelylyel az „Országos Árvizsgáló Bizott
ság'' az uj vendéglői maximális árak megállapításának 
feladatával megbirkózni képtelen: a miniszterelnök- 
belügyministernek 11354/1918. IX. számú rendeleto után, 
amelyben az árdrágítók szigorúbb büntetését követeli, 
majdnem mosolyogva, de mégis fájó érzéssel olvassuk 
Szterényi József kereskedelemügyi miniszternek hasonló 
hangnemben irt és az „Országos Iparegyesület"-hez in
tézett leiratát, amelyben az árdrágítók elleni megtorló 
intézkedések alkalmazását helyezi kilátásba és e mun
kájában a segítséget a kereskedők és iparosok társa
dalmi egyesületeitől várja.

A kereskedők és iparosok érdekeinek és igazai
nak roegvódelmezésére hivatott miniszternők e törekvé
sét —• a vendéglősipar és érdekképviseletei — szerény 
véleményünk szerint — a legjobb akarat mellett sem 
fogják teljesíthetni.

Á miniszter ur leiratában ngyauis arra kéri az 
iparosok társadalmi egyesületeit, tehát, bizonyára ipar
társulatunkat is, hogy „irtsák lei keblükből a durva 
visszaéléseket* és megfenyeget bennünket is azzal, hogy 
„minden rendelkezésemre álló törvényes eszközt kimeritek 
a jogtalan vagyonszerzés kinövései ellen, és ha a ren
delkezésemre álló törvényes eszközök nem lennének erre 
elegendők, messzebbmenő felhatalmazást fogok kérni."

Amilyen tisztelettel, de megrendült bizalommal 
fogadjuk a miniszter felhívását, épp oly kevéssé ijedünk 
meg a kilátásba helyezett még szigorúbb megtorló ron- 
szabályoktól.

A. „ Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartarsulafa" épp a keroskedelcmügyi minisztérium
hoz iutézett beadványaiban már ismételt Ízben kijelen
tette, hogy „a tisztességes ven déglösség saját jól átgon

dolt érdekében kéri a rendeleteknek igazságos, vegzálu- 
és animozilástól ment szigorú végrehajtását és 

éy^ÍprüitLÍ fog, ha azok az elemek, kik a közönség haragját 
. fpnéltán vonták magukra és ezáltal az egész iparra: el- 
^'émeszik büntetésüket.“ így nekünk sem a belügyminisztor 
. szigorúságától, sem a kereskedelemügyi miniszter kilá

tásba helyezett újabb megtorló intézkedéseitől nincs init 
tartanunk: szolgálhatunk azonban a kormány legmaga
sabb képviselőinek a vendóglősipar helyzetének éppen
séggel nem épületes rajzával, amely talán alkalmas lesz 
annak bebizonyítására, hogy iparunk lmjain nem újabb 
megtorló intézkedésekkel, hanem a kormány gazdasági 
politikájának megváltoztatásával, a vendéglősöknek kellő 
élelmiszerrel ellátásával maximális áron és végül az ár- 
drágitasi esetek feletti mai Ítélkezési rendszernek gyöke
res megváltoztatásával lehet csak segíteni.

A vercdég lős iipai* m a i h e ly z e te .
A vendéglősipar helyzetét az „Országos Árvizsgáló 

Bizottság" működése teljességgel elviselhetetlenné tette. 
A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosole 
ipartársulata“ illetékes helyen már hónapokkal ezelőtt 
ismételten kérte az árdrágitási esetek feletti ítélkezés
nek megváltoztatását, azonban annak dacára, hogy úgy 
a főkapitányságon, mint a városházán a panaszok jogos 
voltát belátták és gyors orvoslást is ígértek és azóta 
hónapok toltok e l : egyes hatósági szervek hibájából a 
tarthatatlan állapotok nem hogy javultak volna, hanem 
annyira rosszabodtak, hogy Budapest összes vendéglősei 
a legnagyobb elkeseredéssel eltelne, folytonos izgalmak 
közepette üzemeiket csakis azon kötelességérzet által ve
zérelve tartják fenn, hogy üzemeik beszüntetésével a 
nehéz háborús időkben a város gazdasági éleiét ne. 
zavarják meg. A legtekintélyesebb, legnagyobb, logjobb- 
hirü vendéglősök — csaknem kivétel nélkül részesei 
voltait oly ítéleteknek, amelyeknek bántó formában 
nyilvánosságra hozatala alkalmas arra, hogy őket nem
csak tisztességes üzleti hírüktől, hanem egyéni becsüle
tüktől is megfosszák. Az ipartársnlat a közelmúlt napok
ban újabb emlékiratot adott át a tanácsnak és a fő
kapitánynak, amelyben teljes nyíltsággal jelenti ki, 
hogy az árviszgáló bizottságok által tett hivatalos fel
jelentésekben és rendőrségi Ítéletekben egyenes üldözéstegyenes
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lát, és amennyiben a feljelentések kezelésében és a 
bíráskodás technikájában nem fog mielőbb rend és egy
ségesség beállani, a vendéglősök kénytelenek lesznek 
üzemeiket beszüntetni. A bántó megszégyenítések és 
állandó meghurcoltatások előbb utóbb arra fogják kény
szeríteni a vendéglősüket, hogy élére állítsak a kérdést. 
közszükségletnek' tartják-e a hatóságok a vendéglők 
üzembentartását vagy sem? Ha igen, hajlandók-e gon
doskodni arról, hogy az üzemeik feutartásához szüksé
ges élelmiszerekhez megfelelő mennyiségben és maxi
mális árakon hozzájuthassanak ? Mert dacára annak, 
hogy a vendéglők a főváros lakossága igen jelentékeny 
részének élelmezéséről vannak hivatva gondoskodni, a 
háború egész tartama alatt sohasem részesültek a ható
ságok részéről oly ellátásban, hogy e hivatásuknak 
megfelelhettek volna, a beszerzett árukat pedig a ható 
ságolt hibájából: maximális árakon felül voltak kény 
telenek beszerezni.

& k á w é s ip a i' m a i h e ly z e te
A vendéglősipar ikertestvérének a kávésiparnak 

helyzete semmivel sem jobb, mint a vendéglősiparé. A 
feljelentés és elitéltetés, a megszégyenítés és igazság
talan meghurcoltatás Damoklos kardja a kávésra is 
minden pillanatban lecsaphat, és növeli a bajt, hogy a 
kávéházi speciális fogyasztási cikkek: kávé, thea, vaj 
valósággal eltűntek a piacról, ami pedig még van, jóval 
a maximális áron szerezhető csak meg, holott az Or
szágos Árvizsgáló Bizottság az eladási árakat a kávé- 
házakra nézve is a maximális árak alapulvételével kal
kulálja. A kávésok legnagyobb sérelme éppen abban 
rejlik, hogy dacára annak, hogy a maximális árakról 
irttt minden betű csak Írott mulaszt és minden áru csak 
tiltott utón és fantasztikusan horribilis árakon szerezhető 
csak meg, a kormány nem ezeknek az állapotoknak 
orvoslására törekszik, hanem az árdrágítók üzelmeinel 
szemben tehetetlen kávésokra utazik, akiket méltánytalan, 
minden szakértelmet nélkülöző Ítéleteivel nemcsak meg
élhetésükben sért, támad, de megtámadja eddig sértetlen 
jöhirüket is,

A kormány, a rendőrség, az. országos árvizsgáló 
bizottság mindezt épp oly jól, jobban tudják, mint mi 
magunk, ennek dacára — akárcsak a vendéglősöknek, 
a kávésoknak som sikerült elérőink, hogy — miután a 
kávéházi árdrágítás! eseteknek elbírálása is alapos szak
képzettséget és gyakorlati tudást igényel, gondoskodás 
történjék arról, hogy az ilyen esetek elbírálásánál a 
kávésipartársulat által kiküldött szakértő is szóhoz ju t
hasson.' Így azután a kávésok is tehetetlenül, ökölbe- 
szorult kézzel kénytelenek eltűrni azt a lehetetlen hely
zetet, hogy kenyerük és becsületük a teljesen rendszer
telenül és minden tekintetben önkényesen, razziákkal, 
alaptalan feljelentésekkel és ötletszerű Ítéletekkel dolgozó 
árvizsgáló bizottság elnökének kezébe van letéve, akinek 
tevékenységéről — a legenyhébb szavakkal élve — a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara kemény és elitélő 
kritikájában csak nemrég állapította meg, hogy jogkö
rének tultengése teljességgel rendellenes, csak a jogbi- 
zontalanság érzésének elterjedésére, iparosok és keres
kedők állandó nyugtalauitására és zaklatására alkalmas, 
eddig semmiféle hasznot sem hajtott, csak növelte a 
helyzet tarthatatlanságát, csak helytelen és méltánytalan 
büntetéseivel tette magát híressé.

A vendéglősipar és a kávósipar helyzetének ezen 
éppenséggel nem tökéletes, csak halvány vonásokkal 
jelzett rajza után, ngy hisszük, illetékes helyen is kellő 
méltányosságra számíthatnak a vendéglősipartársulatunk 
alábbi kérvényében felsorolt követelések, amelyek telje
sítésére a kormány által kibocsájtott rendeleteknél és 
az árvizsgáié bizottság céltéverztett működésénél is — 
az iparunkban meglehetős általánossággal kialakult 
közvélemény szerint —■ a helyzet orvoslására alkalma
sak volnának. Dacára annak, hogy a kormány már ed

dig ii eléggé meggyőződhetett arról, hogy a rendeleté
ivel a drágaság emelkedését nem sikerült megakadá
lyoznia, dacára annak, hogy az árvizsgáié bizottság 
uapról-napra láthatja, hogy a keserű kényszer fittyet 
hány legszigorúbb büntetéseire: van még némi remé
nyünk, hogy szavunk illetékes helyen kellő'megértésre, 
ntórlegelésre és megbecsülésre fog találni.

«* *
Az árdrágitási esetek elbírálási módjának megvál

toztatása stb. tárgyában ti „Budapesti szállodások, vendég- - 
lősök és koresmárosok ipar társ illata," a következő be
adványt intézte Ji székesfőváros tanácsához és a szé
kesfővárosi in. kir. államvendőrségi főkapitányságához:. ’

„A vendéglős ipar terén uralkodó tarthatatlan 
helyzet orvoslása céljából, valamint az árdrágitási esetok 
elbírálási módjának megváltoztatása és a veudéglői 
jegyrendszer megszüntetése érdekében fordultunk a# 
Tekintetes Tanácshoz.

Annak dacára, hogy a Tekintetes Tanács, belátva, 
panaszaink jogosságát úgy az élelmiszerekkel való 
ellátás tekintetében, mint panaszaink orvoslása tárgyá
ban ismételt Ízben hathatós segítségét helyszte kilátásba, 
az iparunkat teljes tönkremenetellel fenyegető állapotok, 
nemcsak, hogy nem javultak, hanem, annyira rosszab
bodtak, hogy mindnyájan a legnagyobb elkeseredéssel 
eltelve, folytonos izgalmak közepette üzemeinket csak 
azon kötelességérzet áltat tartjuk fenn, mely kötelesig* 
günkkó teszi, hogy a háborús időkben a főváros gazda
sági életét üzemeink beszüntetése által ne zavarjuk meg.

Odáig fajultak immár a viszonyok, hogy a legte
kintélyesebb, legnagyobb, Itígjobbhirü vendéglők tulaj
donosai, csaknem kivétel nélkül oly Ítéletekkel lettek 
sújtva, melyeknek bántó formában közléso alkalmas 
arra, hogy Okét nemcsak tisztességes üzleti hírüktől,, 
hanem eddig sértetlen egyéni becsületüktől is meg.fosz- 
szák. Ezekben az Ítéletekben és az ál-vizsgáló bizottság 
feljelentésének ogynémelyikében egyenest üldözést kell 
látnunk.

Mindezeknél fogva kérjük a Tekintetes Tanácsot, 
méltóztassék intézkedni, hogy a feljelentések kezelésé 
ben és a bíráskodás technikájában egység és rendi 
teremtessék, hogy üzemeinket folytonos és bántó meg
szégyenítés és meghurcoltatás nélkül folytathassuk és 
hogy végre is ne kelljen élére állítanunk azt a kérdést, 
közszükségletnek tartják-e vagy sem a vendéglői üze
mek fenntartását a hatóságok, és ha  igen, hajlandók-e, 
megfelelő módon gondoskodni arról, hogy az ezen üze
mek fenntartásához nélkülözhetetlenül szükséges élelmi
szereket kellő mennyiségben és maximális ■ árakon kap
hassuk meg?

Kötelességünk ugyanis hangsúlyozni, hogy ameny- 
nyiben ezentúl sem számíthatnánk kielégítő raértókben 
hatósági ollátásra, úgy ezentúl is kénytelenek leszünk 
szükségleteinket maximális áron felül beszerezni és így 
nem lehetünk abban a helyzetben, hogy árainkat a 
maximális árak alapulvételével kalkuláljuk.

Mindezeknél fogva tisztelettel kérjük:
1. méltóztassék az árdrágitási ügyeink feletti 

ítélkezést az első fokon is koncentrálni, ezon ítélkező 
első fórumét akként kiegószitani, hogy érdekképvisele
tünk kiküldöttje szakvéleménye iránt minden egyes 
esetben meghallgattassék.

2-_ méltóztassék az anyagi igazságnak érvényt 
szerezni, minden esetben kinyomozni a ténylegesjyifl*-.^ 
szerzési árak figyelembovételóvel törtónt-e árdrágítás? 
a kihágást nem követte-o el valamely alkalmazott a 
tulajdonos vagy üzletvezető tudta nélkül sőt akarata 
ellenére V

3. névtelen feljelentésekre az eljárás ne induljon 
meg; feljelentő minden esetben személyes megjelenésre 
és az inkriminált összegről szóló számla csatolására

ugyancsak köteleztessék
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mennyiség kifogásolása esetén a kifogásolt adag lemó- 
résére és ennek eredményt) igazolására.

Bűnösséget csak akkor lehessen megállapítani, lia 
. a vád állításai perrendszerü bebizonyítást nyernek, vi
szont a védelemnek is adassák mód és idő bizonyítá
sainak elől erjesztésére.

4. a feljelentés és. Ítélet nyilvánosságra hozatala 
csak jogerőre emelkedés után engedtessék meg.

5. végül tekintettel arra, hogy a vendéglői jegy
rendszer hetálybalépte éta — amint ezt már folyó évi 
május hó 21-én beadott kérelmünkben is kifejtettük — 
a jegyek körül nagyszámú visszaélések fordulnak elő, 
azért esedejtiiuk, hogy a vendéglői jegyrendszert telje
sen megszüntetni kegyeskedjék, és pedig nemcsak azért, 
mert a vendéglői jegyek átruházása és eladása követ
keztében a legnagyobb visszaélések fordulnak elő, hanem 
azért is, mert a fizetőpincéreknek alkalmat nyújt minő
síthetetlen visszaélések elkövetésére és anomáliákat 
teremt a vendéglői ételek árának megállapítása körül is.“

Kiváló tisztelettel 
elnök.

A kereskedelmi miniszter az 
árdrágítás ellen.

A kereskedelemügyi miniszter az Cft-szágos Ipar- 
lagyesülethez a következő leiratot intézte:

„A kötelező ármegjelölésről szóló kormányrendelettel 
újabb eszközt kerestem az immár tűrhetetlen áruuzsora 
megfékezésére, az ugyanakkor elrendelt számlázási kény
szerben pedig hathatós oszközt véltem találni a lánc
kereskedelem kinövéséi ellen. Vizeket az intézkedéseket 
nemcsak egész terjedelmükben szándékozom végrehaj
tani, — a gyakorlatban szerzett tapasztalatok által 
esetleg követelt módosítások fenntartásával — kanom a 
lehető legmeszefebmeuő intézkedéseket szándékozom tenni 
a  komoly végrehajtás ellenőrzése tekintetében. A drá
gaság arányai ma már nemcsak tűrhetetlenek, hanem 
egyenesen gazdasági veszélyt képeznek. A fogyasztás 
védelme ma egyik legfontosabb állami feladattá vált, mert 
ha nem vetünk ennek a borzasztó árunzsorának gátat, 
akkor gazdaságilag megsemmisül és nemzedékekre kika- 
tóltig roskad össze elsősorban középosztályunk, a fix- 
javadalmazásu tisztviselő osztály és a munkabérek 
szükségszerű emelkedése folytán megbénittatik egész 
termelésünk. Erős elhatározásom, hogy minden _ rendel
kezésemre álló törvényes eszközt kimerítek a jogtalan 
haszonszerzés ezen kinövései ellen és ha a rendelke
zésre álló törvényes eszközök nem lennének erre ele
gendők, messzebbmenő felhatalmazást fogok a ^törvény- 
hozástól kérni. Mert az végre még sem lehet indokolt, 
hogy például egy méter rendes ruhaszövet háromszáz 
koionába, egy doboz gyufa 20 2o filléréé kerüljön. 
Ugyanígy a legszükségesebb élelmiszerek, melyeknek 
árai ma már olyan szédületesen magasak, hogy a va
gyontalan lakosság legszükségesebb élelmezése komolyan 
veszélyeztetve van. A tisztességes polgári haszon fogalom 
ma már szinte eltűnt a magyar gazdasági élet köréből.

Ezért egyidejűleg utasítottam az országos központi 
árvizsgálóbizottságot és, a törvényhatósági árvizsgáló
bizottságokat ‘a legszélesobbkörü tevékenységre ebben 
az irányban. A végrehajtásra illetékes közigazgatási 
hatóságokat pedig a legszigorúbb eljárásra mindenkivel 
szemben, aki a háborús helyzettel való visszaélés revén 
a drágaság fokozásához hozzájárul és magának ily mó
dón jogtalan hasznot akar biztosítani.

Ami intézkedés hatósági utón ez irányban tehető, 
az meg fog tollát történni. Csakhogy ez nem elég. Ma
gának a tisztességes iparnak és kereskedelemnek kell 
közreműködnie e bűnös üzelmek megszüntetésében es

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvi

megtorlásában, a tisztes magyar ipar és kereskedelem 
érdekei követelik ezt meg, melynek semmi sem árthat 
annyit, mint az ipart és kereskedelmet kompromittáló 
féktelen áruuzsora, azok az immár egyenesen fantasz
tikus árak. melyek egyes iparcikkeknél fennállanak. A 
hazai ipar és kereskedőién! érdekképviseleti szervei 
tartoznak azzal saját érdekeltségűknek, hogy kiirtsák 
kebelükből ezeket a durva visszaéléseket.

Éppen ezért indíttatva érzem magam, hogy a 
tisztes ipar és kereskedelem, valamint a fogyasztás vé
delmére ezekhez a szervezetekhez forduljak ebben az 
akciómban való közreműködésért. Szükségesnek tartom 
felhívni az Országos Iparegyesületet, hogy vegye sür
gősen tárgyalás alá ezt az ügyet és a hasonló szerve
zetekkel egyetértve keressen módot arra, hogy miképpen 
vehet részt, maga az érdekeltség az árdrágítás megszün- 

Jtetésénok munkájában és nvily módon támogathatná a 
fkormányt erre vonatkozó törekvéseiben.

Az érdekeltségnek e sulyos időkben a helyzet 
' magaslatán kell állania, ezt pedig csak úgy fogja olérni, 

ha maga létesit saját körében szervezetet, melynek 
segélyével kizárja kebeléből azokat az elemeket, mélyek 
bűnös eljárásukkal a hazai ipar és kereskedelem jó 
liiruevét veszélyeztetik.

Számítok o részben támogatására és elvárom mi
előbb erre vonatkozó javaslatait."

Az „Országos Iparegyesület11 — mint értesülünk — 
a miniszter leiratát a legközelebbi végrehajtóbizottsági 
illésen fogja tárgyalni.

Borgazdaság.
& p en é asssk  eüSáwoEifcisa a  psnaslaő!.

(Mutatvány a pécsi szakiskola 1917—18. évi értesítőjéből.)

Olyan pincék, melyek ritkán lesznek szellőztetve^ 
vagy nem eléggé hűvösek, nagyon kedvező talajt szol 
gáltatnak a penészképződésnek. A képződő penész ha" 
tása azonban nemcsak abban nyilvánul, hogy a falak 
és hordók falai bevonatnak, hanem a hordókat és ászok
fákat gyorsan tönkre juttatni segíti. Azonfelül a penész 
a pinco levegőjét is elrontja és azt dohossá teszi, melynek 
kellemetlen szaga a borba is átmehet és igy természe
tesen annak minőségét is befolyásolja. A penésznek a 
pincéből való eltávolítására számtalan szer lett már ja 
vaslatba hozva, melyek közül azonban csak igen kevés 
bizonyult alkalmasnak, egynémelyik pedig épen káros 
hatásúnak. Ezen utóbbiak közül többször lett ajánlva, 
hogy p pincébe egy nagy sóval töltött tálat helyezzünk 
el és erre a só súlyának megfelelő mennyiségű kénsavat 
töltsünk, minek megtörténtével a pince gyorsan bezá
randó és csak néhány nap múlva nyitandó ismét fel. 
De ezou eljárás, nagy veszélylyel já r  azon egyénre nézve 
ki ezt végzi, mert a sónak a kénsavval való leöntéso 
folytán a mérgező hatással bíró sóval alig képzelhető 
gyorsasággal fejlődik ki. Ha ez utóbbi azután olyan 
testekkel jön érintkezésbe, melyek meszet vagy mag- 
nóziát tartalmaznak, mint az a kövek nagyrészénél, a 
tégláknál és a vakolatnál előfordul, akkor a sósav a 
legrövidebb idő alatt a- mész vagy magnézia által meg
köttetik és penészre semmi befolyást nem gyakorol.

" p a p í r s z a l v é t a ”
k á w é ü t a á a E Ü  é s  é t t e r m i

a lego lcsób b an  b eszerezhető
BERKOVITS KÁROLYNÉ

Hoktopraph. sokszorosító éttormi, kávólvízi ezukrászpapir 
ós papírszalvéta raktára: — BUDAPEST, VII., Sip-u. 4-

Telefon 100—07. szóm. j

mindig lapunkra hivatkozni.
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Ellenben a sósavnak használata után néhány napra 
az azelőtt tiszta hordóabroncsok vastag rozsdaréteggel 
lesznek bevonva, mi a sósavnak a vasra gyakorolt be
hatásának eredményű.

Egy másik ajánlat a pincepenész eltávolítására 
abból áll, hogy a pincében egy nagyobb mennyiség -  
néhány kilogram — kén égettessék el, hogy az ennek- 
folytán képződő nagymennyiségű kónéssav a ponészgom- 
bákat megaemmisitse.

Igaz, hogy a kénessav mérgező hatása a ponész 
gombákat megöli, de ennek a viszonya a mészhez, mag- 
néziához és a vashoz épen olyan természetű, mint a 
sósavé, vagyis a kénessav még mielőtt az a penész- 
gombákra kellőleg hathatott volna, már a mész vagy 
magnózia által köttetik meg vagy a vasabroncsokat 
támadja meg, azért tohát úgy a kénesnavnak, valamint 
a sósavnak alkalmazása nem ajánlható.

Ajánlhatjuk azonban az oltott moszet. mely nem
csak a penészt, hanem egyéb górcsövi élősdi növénye
ket is képos megsemmisíteni 9 azért a felhígított oltott 
különösen ha az többször alkalmaztatik, igen jó szer a 
penószképződésnek a pinéefalakról való távoltartására. 
E célból a pince falazata kissé sűrű mésszel meszelendő 
be, mely alkalommal különös gondot kell fordítani arra, 
hogy a mész a falak hézagaiba jól behatoljon, mert 
ezen hézagok képezik a penésznek tulajdonképeui fész
két. Ha ezen bemeszelés kezdetben 6 —8 heti időközök
ben ismóteltetik, a falazattól a penész távol fog tartatni, 
későbben pedig alig lesz szükséges ezen bemeszelést 
többször, mint félévenként vagy évenként egyszer alkal
mazni.

Sajnos azonban, hogy a bemeszelés a hordókra és 
az ászokfára nem alkalmazható és épen ezen utóbbiak 
azok, melyek a penésztől sokat szenvednek, meri a 
penészhez még más élősdi gombák is sorakoznak, melyek 
együttesen a fát mihamarább elrohasztják.

Jól ápolt hordók száraz pincében egy évszázadig is 
eltartanak, míg ellenben nedvességben azok már tiz évnél 
rövidebb idő alatt is tönkremennek; mi leginkább az 
ászokfákkal történik meg, mert azok a pince talajával 
való közvetlen érintkezés által is tönkremennek és a 
penész befolyásának legtöbbet vaunak kitéve.

A különféle fanemüok épségben tartására különféle 
szerek ismeretesek; de azok közül csak egynéhány al
kalmas a pincégaszdászatnál. A kátrány és kátrányter- 
iuékek kitűnő óvószert kópeznok a fára nézve; de ezek 
a pincében egyáltalán nem alkalmazhatók, minthogy 
kellemetlen szagunk, ami a borra is ártalmas lehet. A 
rézgálic, a fanemiiek épségben tartására a legjobb óvószer 
ugyan, móregtartalmu alkatrészénél fogva azonban a 
boroshordóknál szintén nem alkalmazható. De azért cél
szerűen használható az ászokfák és hordóállványok ép
ségben tartására, mert ezek magával a borral soha 
érintkezésbe nem jönnek. E célra az igy kezelendő fa 
egy 30 kg. rézgálic és 100 liter vizből álló oldatba 
teendő és abban legalább egy hétig bennhagyandó, 
minek megtörténte után a fa a levegőn egyszerűen meg- 
s zárit tátik. Az igy kezelt fanemüeken a ponészképződés 
elő nem fordulhat.

A hordók fájának épségben tartására egyedül a 
borax használata látszik megengedhetőnek, minthogy 
az ogészen ártalmatlan. A boraxból 12 kgr. 100 liter 
vízben feloldandó és a bordók ezen oldattal szivacs 
sagélyével bemázolandók, Még jobb ezen oldatot forró 
állapotban alkalmazni, mert igy ez a fába jobban be
hatolhat. Tanácsos ezen bemázolást időnként ismételni. 
Ilyen oldattal a pince falai is bemázolhatók, ha a me
szelés után és bizonyos idő múlva ismét penészképző
dés mutatkozik. Nagyon jó szolgálatokat tesz a parafin 
is, de oz csak olyau hordóknál alkalmazható melyekbe 
ó-bor töltetik, minthogy ezeknek nincsen többé szük
ségük arra. hogy a hordó dongáin levő likacsokon át 
éleny hatoljon a borhoz: eszerint tehát a parafin oly

hordóknál, melyekbon bornak még érni kell, nem alkal
mazandó, mert az a donga likacsait teljesen betömi. 
Minthogy végre a kisebb faedények és faeszközök is 
sokat szenvednek a penésztől, ennélfogva ezeknél a 
parafin a legjobb sikerrel alkalmazható.

A fentobb ajánlott szerek alkalmazása által, vagyis 
a falaknak bemeszolése, a hordóknak boraxohlattal 
történő bedörzsölése, nemkülönben az ászokfáknak róz- 
gálieoldattal való kezelése által, a penészképződés a 
pincében elfojtható, sőt attól egészen távol is tartható: 
a fáradságot azonban kimélni nem kell és a pincét kez
detben havonként, szükség esetén hetenként is át kell 
vizsgálni és a gyanús helyeket újból bemeszelni, vagy 
boraxoldattal bedörzsölni. Ha ez megtörténik, akkor a 
penészfészkok mindinkább kevosbedni s végre egészen 
elenyészni fognak.

Társulatok, egyesületek.
A ,,Szállodások, vendéglősök, kávésok, p in 
cérek és kávéssegédek o r s z . , nyugdijegye- 

sü le te“ közleményei.
Jegjg'zSíkSEtíjfw.

Felvétetett a „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 
Pincérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete* 
igazgatóságának folyó évi augusztus hó 30-án az egye
sület központi irodájában megtartott

rendes havi ülésén.
Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Paris Vilmos, 

Dükker Ferenc, Kővári Jenő igazgatósági és felügyelő- 
bizottsági tagok és Dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradását kimentette: Várady Gyula és Fren- 
reisz István.

Elnök az ülést megnyitja a jegyzőkönyv vezetésére 
felkéri 'Dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére 
pedig Pária Vilmos urat.

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyző
könyvét melyet az

Igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.
Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszá

molásait.
A budapesti választmány augusztus havi elszámolása 

szerint a bevétel 1847 korona 92 fillér, a kiadás folyó
sított nyugdijakkal együtt 1728 korona 09 fillér volt. 
Csekkszámlára bekilldetett 118 korona 83 fillér.

A kassai választmány augusztus havi elszámolása 
szerint a bevétel 271 korona, a kiadás 20 korona volt. 
Csekkszámlára beküldetett 251 korona.

A pozsonyi választmány július havi elszámolása 
szerint a bevétel 434 korona 68 fillér, a kiadás 31 
korona 80 fillér volt. Csekkszámlára beküldetett 402 
korona 88 fillér.

A pozsonyi választmány augusztus havi elszámo
lása szerint a bevétel 523 korona 72 fillér, a kiadás 57 
korona 90 fillér volt. Csekkszámlára beküldetett 465 
korona 82 fillér.

A szombathelyi választmány augusztus havi elszámo
lása szerint a bevétel 627 korona 34 fillér, a kiadás 
a folyósított nyugdijakkal együtt 112 korona 99 fillér 
volt. Csekkszámlára boküldetett 514 korona 35 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóvá- 
hagyólagtudomásnl veszi.

. Jogtanácsos jelenti, hogy Legányi Alajos tagdij- 
visszatérités iránti kérvényt nyújtott be. Nevezett 1908. 
június 1-e óta tagja egyesületünknek. Változott viszo
nyaira való tekintettel bejelenti, hogy az egyesületből 
kilép és eddigi befizetéseinek egyharmadát visszatérí
tem kéri. Minthogy kérelme jogosult, az toljosiihotő 
lenne és az általa mai napig bofizotott 782 koronának

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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egyharmada azaz 260 korona 67 fillér volna vissza fi
zetendő.

_ Igazgatóság _ Legányi Alajos tagdijvisszatérités 
iránti- kérelmét teljesíti ős a befizetett tagdíjainak egy- 
harmadát visszatéríteni elrendeli.

Jogtanácsos jelenti, hogy Wiedemaun Béla nyug- 
difelemelés iránti kérvényt nyújtott bo. Nevezett 1911. 
augusztus 1-től pontosan fizető tagja egyesületünknek 
és eddigi 1000 koronás nyugdíjbiztosítását 4000 koro
nára óhajtja felemelni. Amennyiben az 1918. julius 
31-ig már lejárt 84 hóra tagsági dij és kezelési dij 
különbőzetet, továbbá késedelmi kamatok címén összesen 
fizetendő 3085 kor. 55 fillért befizeti kérelme teljesíthető.

Igazgatóság Wiedetnann Béla nyugdijfelemelés 
iránti kérelmét a 3035 kor. 55 fül. bekiildéso után teljesiti.

Jogtanácsos jelenti, hogy Lőrinczi János nyogdij- 
felemelós iránti kérvényt nyújtott be. Nevezett 1904. 
október 1-e óta tagja egyesületünknek, hátralékban 
nincs. Eddigi 1900 koronás biztosítását 2000 koronára 
óhajtja felemolni. Amennyiben az 1918. augusztus 81-ig 
már lejárt 167 hóra tagsági dij és kezelési dij külön
bözet továbbá 6°/o-os késedelmi kamatok címén össze
sen utánfizetendö 6751 korona 26 fillért befizeti, kérel
me teljesíthető.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését tudomásul véve 
elhatározza, hogy Lőrinczy János nyugdijfelemelés iránti 
kérelmét csak előzetes orvosi vizsgálat alapján teljesiti.

Jogtanácsos jelenti, hogy Ernhaft Rezső nyugdij- 
felenielés iránti kérvényt nyújtott be. Ernhaft 1918. 
május 1-e óta tagja egyesületünknek és 1000 korona 
nyugdíjbiztosítását 2000 koronára óhajtja felemelni. 
Minthogy nevezett 2 havi hátralékban van, mindaddig amig 
ezen . hátralékát meg nem fizeti kérelme nem teljesíthető.

Tudomásul szolgál
Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaróktól a Magyar 

Banknál levő folyószámlára 4500 korona utalható át.
Igazgatóság a 4500 koronát a Postatakaréktól a 

Magyar Banknál levő folyószámlára utalja át.
Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 27 drb. 

tagsági igazolvány állítható ki.
Tudomásul szolgál.
Jogtanácsos végül postai feladóvevényekkel iga

zolja, hogy Weindorfer János nyugdíjaztatása ügyében 
a múlt ülésen kiutalt összegek rendeltetési helyeikre 
küldettek és pedig a kiutalt 4989 koronából Weindorfer 
Jánosnajc nyugdíj és kamatok címén 3238 korona 70 
fillér, Dr. Schwarcz Gábor pécsi ügyvédnek perköltség 
címén 1405 korona 30 fillér, mig a fennmaradó 34o
korona a Bankba visszahelyezhetett.

Tudomásul, szolgál. ^
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.

K. m. f.

Törvények, rendel etek.
JA barosnfiitiEaiatm  f e l f ü g g e s z té s e .
A m. kir. minisztérium 3908/1918. M. E . számú 

rendeleti a hús fogy osztás korlátozásáról síi), szóló 3436. 
1918. M. E. sz. rendelet módosítása iránt.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóié 
kivételes intézkedésekről alkotót törvényes rendelkezé
sek alapján a következőket rendeli:

1. §. A 3486/1918 M. E. sz. rendelet (1. a Bu
dapesti Közlöny 1918. évi augusztus 6-án megjelent

• 176. számában) akként módosittatik, hogy a 2. §. sze
rint a hét két napján, még pedig keddre és péntekre 
megállapított tilalom alól a 3. §-ban említett inindon- 
nomü baromfi kivétetik.

2. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe 
és hatálya Horvát-Szlavonországokra nem terjed ki.

Budapest, 1918. augusztus hó 31-én.
Dr. Welcerle Sándor s. k. 

m kir. minisztorolnük.

A trendégISS és kávéházi záréra.
A szánügyek kormánybiztosának 6.660/191S. számú 

rendelete a zárórára vonatkozó 2.300/1918, számú ren
deletének hatályon kívül helyezéséről.

A m. kir. minisztériumnak 4956/1917. M. E. sz. 
(a Budapesti Közlönynek 1917. évi december hó 23. 
napján megjelent 296. számában kihirdetett) rendelete 
alapján következőket rendelem:

Az 1918. évi április hó 5-én 2.300/1919. szám 
alatt kibocsátott (a Budapesti Közlönynek 1918. év áp
rilis hó 7. napján megjelent 81. számában kihirdetett) 
rendeletem 1918. évi szeptember hó I6-án kezdődőiét/ 
hatályát veszti és ehhez képest ettől a naplói kezdve az
1917. évi szeptember hó 14. napján 3382/1917. M. E. 
szám alatt kiadott (a Budapesti Közlönynek 1917. éri 
szeptember hó 15. napján megjelent 213. számában ki
hirdetett) rendelet 24. §-ában említett nyilvános étkező
helyiségeket (vendéglők, korcsmák, italmérő- fagy eláru
sítóhelyek kávéhdzak cukrászdák és hasonlók), ha a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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reájuk hatályban álló jogszabályban rövidéül) záróra 
nincs megállapítva, valamint a 25. §-ában említett szó
rakozóhelyeket (színházak, kabarék, mozgótenyképhe- 
lyiségek, kerti mulatóhelyek és hasonlók), továbbá az 
Összes mulatóhelyek, (orfeumok, dalcsamokok, varieté, 
táncterem, tánciskola éB hasonlók), felolvasó, hangver
seny és más efféle nyilvános termeket és helyiségeket, 
végül egyesületeknek (egyletek, társaskörök, kaszinók, 
klubbok és hasonlók) mindazon helyiségeit, amelyek a 
tagok vagy vendégek összejövetelére vagy befogadására 
szolgálnak, további intézkedésig az idézett 3382/1917. 
M. E. számú rendeletnek megfeiolőeu éjjeli 12 óra 
helyett 11 óráig szabad nyitva tartani. Az előbbi be
kezdésben jelzett naptól kezdve esti 11 óra után ma
gánlakásokban sem szabad a zárórára vonatkozó ren
delkezések kijátszásával vendégekül látni oly egyéneket, 
akiknek ott tartózkodása a szokásos vendéglátás körén 
kívül esik.

Budapost, 1918. évi szeptember hó 9-én ■
Vázsonyi Jenő s. k. 

a szónügysk kormánybiztosa.

Szakoktatás.
V. A „Pécs-baranyai Vendéglősök, Szállodások és 
Kávésok ipartársulata államilag segélyezett pineór- 
tanonc-szakiskolájának értesítője az IS I7 —-Ibiik tan
évről. 11. évfolyam. A felügyelő bizottság megbízá

sából összeállította Magda Pál igazgató-tanító.
A pécsi vendéglősök szakirányú tanonciskolájának 

1917—1918. évi működéséről az iskola igazgatója Magda 
Pál terjedelmes és részletes értesítőben számol be, 
amelyet — akárcsak a pozsonyi iskola értesítőjét — 
vendéglősipari tanoncoktatásunk történetírása szempont
jából valósággal nagyértékli alkotásnak tekinthetünk. Az 
évi jelentős első fejezete „A penészek eltávolítása a 
pincéből' címen igen érdekes gyakorlati útmutatásokat 
foglal magában, amelyeket vendéglőseink gyakorlatilag 
is igen jól értékesíthetnek, inig a második fejezet a 
szakiskola fegyelmi szabályzatát ismerteti részletesen. 
A jelentés' harmadik részében Magda Pál igazgató az 
iskola múlt évi működéséről számol be. A szakiskola 
tizenegyedik tanítási évét 1917. évi szeptember hó 12.-én 
tekintettel a háborús időkre szűk körben megható ün
nepély keretében kezdte meg, amelyen Gserta Antalné 
úrnő az ipartársulat védnöknője, a felügyelő-bizottság 
Radocsay Imre ipartársulati elnökkel, az ipartársulat és a 
pécsi pincéregylet vozetőségo, az egész tanári testület 
és a tanuló ifjúság vett részt.

Az ünnepély szent misével kezdődött,, melyet 
Mügénkéini József apátplébános tartott és a melyre az 
ünneplők az egyleti zászló alatt vonultak fel, Szerílmme, 
után a belvárosi állami iskolában elhelyez,ett szakiskola 
tantermében a Hymnus éléneldése után Radocsay ímro, 
a felügyelő bizottság agilis elnöke szép és lendületes 
szavak kíséretében nyitotta meg az ünnepélyt. Biiszko 
önérzettel tekintett vissza a 1Ö évre, mely idő alatt a 
pécsi pincér szakiskola hatalmas és terebélyes fává 
fejlődött, mely iskola szeretett hazánknak derék és hasz
nos polgárokat adott, a vendéglős iparnak pedig szak
avatott gárdát nevelt. Meleg elismeréssel emlékezett 
meg az első felügyelő bizottság lelkes tagjairól, kiket 
póldányképlil állított az utókor számára. Erre lóhullott 
a lepel, mely az első felügyelő bizottság tagjainak és 
a tantestületnek díszes keretben foglalt nagy csoport
képét takarta. Azon ígérettel adta át a szakiskolának, 
hogy mindenkor szivükön viselik az intézet nemes in
tencióját és azt teljes erejükkel fogják támogatni, hogy 
az nocsak megmaradjon jelenlegi magas nívóján, hanem 
a szép utón tovább haladjon. Majd Magda Pál. igaz

gató a szakiskolának nagy körültekintéssel megírt és 
minden fontosabb mozzanatot felölelő tiz cvos történetét 
olvasta fel, melyben lépósről-lépésra mutatta ki a rég 
szükségessé vált iskola rohamos haladását. Utána Mátjus 
István igazgató tanító a III. osztály főnöke a fegyelmi 
szabályokat olvasta fel, majd Koch János UI. osztályú 
tanuló mondott mélyen átérzett beszédben köszönetét a 
felügyelő-bizottságnak a tanuló ifjúság érdekében kifej
tett nemes ügybuzgulináért. Utána Radocsay Imre elnök 
mondott befejező beszédet, mire az ünnepség a szózat 
elénekléaével végett ért. Ez alkalomból Csórta Antalné 
100.— Littko Lajos pezsgőgyáros 500.— és Radocsay 
Imre elnök 500.— koronát ajándékoztak az iskola alap 
javára, Ladika István pedig 20 koronát az ifjúsági 
könyvtár részére. A szeptember 5 03 6-áu tartót beiratás 
alkalmával beiratkozott 44 tanonc. mely szám évvégéig 
51-re emelkedett. A tanítás december végéig zavarta
lanul folyt, azonban a közoktatásügyi minisztérium a 
fütő és világító anyag kímélése céljából január hóban 
szünetet rendelt el s így az iskolában a tanítás e hó
napban szünetelt, ami egy kissé gátolta a tananyag 
elvégzését, de mindennek dacára a tanulmányi eredmény 
e tanévben is elég jónak mondható. Az iskolalátogatás 
is elég rendes, a tanulók magaviseleté is elég kielégítő 
volt. Az iskolánk tantestületében személyi változás is 
volt a f. tanévben, amennyiben Vezér Mér és dr. Petrich 
Béla föreálisk. tanárok nagy elfoglaltságukra való hivat
kozással lemondtak állásukról s így a francia és német 
nyelv tanítói állása megüresedett. A francia nyelv helyett 
egyelőre — a német nyelvet vezették be a III. osztályba- 
is s így a német nyelv tanilói állásra ideiglenesen Vvro!f 
Mihály uy. népiskolai ig- tanítót kérték fel, oki kész
séggel vállalkozott is a tanításra. Lajos Gyula hittanár 
szintén megvált az iskolától. Helyette Galambos Kálmán, 
belv. káplán vette át a pincértanóncok lelki gondo
zását. A távozott tanerők az iskolának nagy erősségei 
voltak, remény van azonban, hogy a háború után ismét 
el fogják helyeiket foglalni.

A felügyelő-bizottság ez évben ülést nem tart
hatott, miután tagjai katonai szolgálatot teljesítenek, így 
az iskolaiiigyok elnöki utón intéztettek el. A csantavéri 
Törley József féle alapítvány kamataiból 80 koronát, 
Koch János végző növendéknek adományozta a bpesti 
vendéglős szakiskola felügyelő bizottsága. Az iskola e 
kitüntetésben már negyedszer részesült.

A háborúban feldúlt községek újra építése céljá 
ból a tanítványok körében indított gyűjtés 34 K és 69 
fill. eredményezett.

Az iskolát a f. tanévben meglátogatta Kamprad 
Hermáim a fémipari szakiskola igazgatója mint szak- 
felügyelő. A tapasztaltak felett elismerését fejezte ki.

A záróvizsgát junius hó 18-án d. u. 3 órai kez
dettel tartották meg. A vizsgálaton a kir. tanfelügyelő
ség részéről dr. Török József s. tanfelügyelő volt jelen. 
Megjelentek a f. bizottság itthoolovő tagjai teljes szám, 
bán Radocsay Imre elnökkel az élükön, úgy a pincér
egylet kiküldöttei, sok szülő és érdeklődő. A vizsgálaton 
a tanulók meglehetős jó készültséget árultak el, nem
csak a közismereti,, de a szaktárgyakban is. Készült
ségükkel ismét bebizonyították, hogy jövő hivatásukat 
komolyan fogják föl és iparuknak hasznavekető mun
kásai óhajtanak lenni. A vizsgálat végeztével kiosztot
ták a jutalmakat. A csantavéri Törley József-féle alapít
vány kamataiból Koch János, a „Nádor” szálloda és 
kávéház tanonca 30 koronát kapott. A vendéglősipar- 
társulat 40, Radécsay Imre 20, Jusztusz Samu 10 koro
nát adományozlak jutalmakra. 'A II1. osztályból Ferenci 
István, Gazó György, Kiss István és Harsány! József; 
a II. osztályból Szélig Rezső, Spruzina Kvotoszláv, az 
I. osztályból Tóth János és Sípos Vendel részesültek 
dijakban jévisclotük és szorgalmuk elismeréséül. A ju 
talmak kiosztása után Ferenczi József tanonc mondott 
köszönetét a kitüntetett tanulók nevében.

mindig- lapunkra hivatkozni.Megrendeléseknél kérjük tisztolt olvasóinkat
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Az iskola fenntartása moglehetős anyagi terhet ró 
az ipartársulat villáira, annak fenntartására, a ma"a 
erejéből nem is volna képes. Azonban iparunkkal szo
ros üzleti összeköttetésben, levő gyárak és vállalatok 
mindenkor igen szívesen jönnek segítségére s így az 
iskola fennállása biztosítottnak tekinthető. Az évi kiadás 
megközelíti a 2U00 koronát, molyhoz az idén is hozzá
járullak: A vallás és közoktatásügyi minisztérium se
gélye még nőm érkezett be. Pécs szab. kir. város 200 
Törley budafoki pezsgőgyára 100, a Mezőgazdasági’ 
sörgyár részv. társ. 100, a Hirschfeld-féle sörgyár részv. 
társ. 200, A pécsi iparbank 50, A pécsi villanygyár 50, 
Az első magyar r. sörgyár Budapest 50, A pécsi szik- 
vizgyár 100, Littke L. pécsi pezsgőgyár 500, Őímgysága 
Cserta Antalnó 100, Radóosay Imre ur az iskola f. bi
zottságának elnöke szintén 500 koronával járultak az 
iskola fenntartásához. Azonban e bárom utóbbi az is- 
kolatizóves fennállására, mint jubileumi adományt adta.

Közgazdaság.
Hotel Zlata rt. Zágráb cég alatt 250.000 K alap

tőkével (250 drb 1000 K u. é. részvény) uj részvény- 
társaság alakult Zágrábban, az eddigi magyar kézben 
volt virovitikai szálloda átvételére. Az igazgatóság tagjai: 
Bombelles József gróf (Opeka), Lubienski Szaniszló, 
Odrovszki Unukics Albert, Malics Vladimír dr., Gap- 
rancsics Ottó, Paulin Dragutin.

I l j  borértókesltö részvénytársaság Erdélyben. 
Erdély hegyaljai Bortermelők Szövetsége név alatt nj 
részvénytársaság alakult Nagyenyeden. Áz uj vállalatnak 
célja a részvényesek bort ermését, értékesíteni, akik több
nyire Álsófehér vármegye nagyobb szőlősgazdái, ahol a 
hires szőlőtermő községek: Miriszló, Osombord, Alsógáld, 
Krakkó, SArd,. Magyarigon, Czelna, stb. feküsznek.

Deák nagyszálloda r t. (Pozsony) cég alatt a 
pozsonyi Deák szálloda és kávéház átvételére 600.000 
K alaptőkével (3000 drb 200 K u. ó. részvény) uj 
részvénytársaság alakult Pozsonyban. Az igazgatóság 
tagjai: Franki Márkus, Freuder Mór, Duschinsky Fri
gyes, Ncurath Sándor és Wolf Gterő dr.

Uj nyaralótolep a Tátrában. Iglórél nják nekünk, 
hogy Kakdslomnic úrbéri községe elhatározta, hogy a 
tulajdonát képező nagyszállóját a hozzátartozó ordővel 
együtt bérbeadja egy olyan vállalkozó tőkecsoportnak, 
mely ott nagyobbszabásu nyaralótelepet hajlandó építeni. 
__ á___________________________ ______ *----  ----

Hirdetések

Zichy Jenő-utca 4.). ós az Adó- és Illetékügyi Szemle 
kiadóhivatalában (V., Fáik Miksa-utca 7.) és roiuden 
könyvkereskedésben.

A „Budaposti Szállodások. Vendéglősök és Korcsmároöok 
Ipartanai! ata**

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

1918. szeptember 23-án: Neiger Jakab veudéglő* 
jóben. (VI., Teróz körút 4. sz.)

1918. óvi szeptember hó 30-án : Kistél József vendég
lőjében, (VIII., József körút 56. ez.)

1918. óvi október hó 8-án*. Kittner Mihály vendóg- 
lőjóbon, (VII., Rákóczi ut 58. sz.)

Löwensteln M. utóda Horváth Nándor cs. ós kir. udvari 
szállító. Főüzlet: IV., Vámkdz-körut 4. Telefon: József 39 -88. 
vagy 89—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéháeainuk állandó szállítója. Fióküzletek : VI , 
Türr István-uuia 7. (Telefon 11—48.) és Sváb hogy, Eötvös-ut 8. 
(Telefon 43—31.)

Dr. Iílng Emil — Dr. Soltész Adolf: Az lí)18. 
évi háborús adónovella Szerzők „A magyar egyenes- 
adók“ címmel 454 oldalra terjedő, az Országos Ipar- 
eg'yesiilet kiadásában 1917-ben megjelent kötetben osz- 
szefoglalták az összes régi és uj magyar egyenesadókra 
vonatkozó gyakorlati tudnivalókat. Ezt a Könyvet, amely 
a törvényszövegeket is tartalmazza, kiegészíti a szer
zőknek fenti cim alatt ugyancsak az Országos ipar- 
ogyosiilet kiadásában most megjelent munkája, amely 
az 1918. évi törvényt (novellát) hozza a végrehajtási 
utasításokkal, - világos és gyakorlatú magyarázatokkal. 
Szerzők különös gonddal és részletességgel az újításokat 
tárgyalják és ezzel munkájuk igen jó szolgálatot tesz 
úgy az adózó nagyközönségnek, mint a pénzügyi s . -  
köröknek. Az uj kötet ára 10 K, a két teljes kötetnek 
ára 20 K. Kapható az Országos Iparegyesületbon (Gróf

k ö z lé s é t  j u t á 
n y o s á n  v á lla l ja  
a  k ia d ó h iv a ta l .

Vegyes lőrék.
Esküvő. Mezey 'István cs. és kir. főhadnagy, a 

Mezey és Tsa cég társfönökő f. évi szeptember hó 
12-dikén vezette oltár elé Rechnitz Masi kisasszonyt, 
Rechnitz Béta vezérigazgató leányát. Az esketési szer
tartáson, amelyen mint násznagyok a menyasszony 
részéről' zalai Fenyvessy József min. tanácsos, zalai dr. 
Fenyvessy Béla egyetemi ny. r. tanár és ár. Torok 
Emil ügyvéd, — a vőlegény részéről Elek Henrik, Elek 
Imre és Elek Béla földbirtokosok szerepeltek Fiers 
Elek lelkész nagyhatású, emelkedett beszédet intézett 
az uj párhoz. Az esküvön jelenvolt nagyszámú, előkelő 
közönség zsúfolásig 1 öltötte meg’a templomot. A jolen- 
voltak közül özv. Elek Pálné úrnő, Rechnitz Ödön tözs- 
dotanácsos és neje, tóvárosi Fischor Iguácné úrnő, tó
városi Fischer Emil ós neje, tóvárosi Fischer Gypla, 
Mezey Sándor főfelügyelő és neje, Fleischl Sándor dán 
főkonzul, dr. Aczél Endre vezérigazgató, Haltenberger
S. vezérigazgató nPilder Gy. igazgató, Petánovits József. 
Kittner Mihály szállodások neveit sikerült feljegyeznünk. 
Báró Szterényi József kereskedelmi miniszter, Lánczy 
Leó v. b. t. t., Mayer Mór vezérigazgató és neje, 
Schwarcz Alfréd és Fischl Mór a „Wiener Bankverein“ 
igazgatói, Rosenberg Ármin a Nasiczi rt, igazgatója 
budai Goldberger Leó és neje, Dr. Egry Aurél udv. 
tan., Reimann Lázár udv. tan., Balassa Frigyes vezér- 
igazgató, Dr. Temesvdry Rezső udv. tanácsos stb. le
vélben fejezték ki szerencsokivánatainkat. De százszámra 
küldöttek el üdvözletüket, nevüket fel sem lehet sorol
nunk, az ország legjobbnevii szállodásai és vendéglősei 
is, akiket a boldog vőlegényhez és sógorához — Szántó

c ~ ^ 1

V a l ó d i  t e a k l V o n a t  ( n e m  p ó t l ó )
Jóízű, zamatos, kiadós.

I. rendű, duplaerős, rmnaromás litorje K 45.—
„ ugyanez, édositott „ K 60.—

Nagyobb rendelésnél külön árajánlat.
(íyár és iroda:

I R A I 1 S Z  J A K A B
Budapesi, EBemér-ulca 5.ts—  . . . . . . . . . . . . . .  J

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Ferenchez — az apáról a finltra átvett kegyoletes ra
gaszkodás és rokonszenv őszinte érzései fűznek

Pécsi vendéglősük szakiskolája. A  „Pécs Baranyai 
vendéglősök, szállodások és kávésok ipartársulata ez 
évben is megküldötto pincértanoiio szakiskolájának ér
tesítőjét a , Magyar Vendéglősök Országos Szövetségé'-nek, 
amelynek nevében az elnökség a pécsi ipartársulatkoz 
a következő levelet intézte: „Budapest, 1918. szeptem
ber 3. Nagyságos Radocsay Imre urnák, a „Pécsbara- 
nyai vendéglősök stb. ipartársulata" elnüko Pécs. A 
Nagyságod vezetése alatt álló ipartársulat szakiskolájá
nak 1917—1918. évi működéséről szélló Értesítőt meg
kaptuk és kedves kötelességünknek tartjuk, hogy annak 
beküldéséért őszinte köszönetét mondva: szakiskolájuk 
mintaszerű vezetéséért és az elért szép eredményéi t 
úgy a mélyen tisztelt elnök urnák, mint az iskola ér
demes igazgatójának és a lelkes tanítói karnak a ma
gunk és a vezetésünk alatt álló Testületek nevében a 
legteljesebb elismerésünket fejezzük lei. Az elért szép 
eredmény buzdítsa Önökot továbbra is megkezdett mun
kájuk laukadatlan folytatására. Kartársi üdvözlettel 
Palkovics Ede s. k. a „Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége11 és a „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és ^orcsmárosok ipartársulata“ olnöko.

ilustilalm i napokon szabad zsírt és vajat hasz
nálni. A „Budapesti szállodások, vendéglősök cs kores- 
márosok ipartársulata“ annak a kérdésnek tisztázása 
céljából, hogy a hústalan napokon szabad-e zsírt hasz
nálni, továbbá, hogy a zsirtalan napnak kimondott csü
törtöki napon kívül a hétfői zsirtalan nap megtartása 
kötelező-e, kérdést intézett a‘Közélelmezési Hivatalhoz. 
Az „Országos Közélelmezési Hivatalt11 vezető m. kir. 
minister augusztus 21-én 254.850/1918. V/C. szám alatt 
a következő választ küldötte az ipartársulatnak: „F. 
évi augusztus hó 9-nki beadványára értesítem, hogy a 
8436/1918. M. E. kormányrendelet. 2. §-a a kedd és 
pénteki napokra csupán a húsfogyasztást tiltja el, igy 
tehát ételek készítésére zoir vagy vaj használatának e 
napokon akadálya nincsen. Egyben közlöm, hogy a hét
fői zsirtilalom fennáll. Fenti rendelet 1. §-a a pénteki 
zsirtilalmi napot csütörtökro helyezi át egyebekben a 
3682/4917. M. E. rendelet rendelkezései érvényben ma
radtak. Budapest, 1918. évi augusztus bó'21.-én. A 
miniszter rendeletéből: Kemény s. k. min. titkár.

Hymen. Wallenstein Oszkár m. kir. t. horfféfT- 
hadnagy f. évi szeptembor hó 29-dikón tartja esküvőjét 
Horváth Rózsika kisasszonynyal, Horváth Dezső, a bu
dapesti Lovrana kávéház tulajdonosának és nejének
kedves és szépmUveltségii loányával a budapesti VI. 
kér. anyakönyvvezetőségen.

A tojás forgalmúnak korlátozása tárgyában kia
dott 71.500/1918. számú rendelet hatályát a közélelme
zési minisztor 246.480/1918. sz rendeletével szept. 30-ig 
meghosszabbította.

* üálóssiisSaa istafóruík 1
$5. káwétsázis berendezés, jégszekrény, cukrász 
4  kemence e S a d ó . „jj,
í  SCHEIBNER, Budapest, VI.; Józsika-utca 15. *
^  Telefon József 52—3(1. ^
* * * * * t ! s l* * * 'd :* ! í : * l* ;S ;* * * :5 í^ í* í ;* í{ .* K i

A  Sft. deliért fürdő és szálloda az eddigi terv 
szerint szoptember 22-ikón — vasánap nyílik meg 
a nagyközönség sz.ámára.

A boron, sörös és szeszes hordok zár ala vétele 
és maximális ára. A kormány 3781. M. E. szám alatt 
rendeletét adott ki a boros, szeszes, és söröshordók 
bejelentésé Ó3 zár alá vétele tárgyában, amely egyszer
smind maximális árakat léptet életbe. A rendelet szerint 
minden fahordót, amely bor vagy szesz befogadására 
alkalmas, úgyszintén a söröshordókat is, amennyiben 
űrtartalmuk 200 liternél nagyobb, be kell jelenteni. 
Bejelentés alá esik az 1918. szept. 1-ón meglévő, s 
ezután készített vagy beszerzett minden fahordó, abban 
az esetben is, ha bor, szesz vagy sör vau benne. A 
bejelentésnek 191.8. szeptember 15-ig, az ezután készült 
vagy beszerzett hordóknál pedig minden hó 1-én és 
15-ón kell megtörténni. A bejelentési kötelezettség alól 
mentesek azok az iparűzésre jogosult borkereskedők, ven
déglősök, szállodások és leorcsmárosok, akiknek nincs 
több hordójuk mint amennyi meglévő bort- vagy szesz- 
letűk, valamint ezenfelül az idei termésük elhelyezésére. 
E hordókat bitokosaik saját céljaikra használhatják, de 
hatósági utalvány nélkül másnak át nem engedhetik. 
A hordók adás-vótelo tárgyában a rendelet előtt kötött 
szerződések érvényességét a rendelőt nem érinti, de az 
ilyen hordók átvételéhez is utalvány szükséges. Fahor- 
dot egyáltalán csakis hatósági utalvány ellenében szabad 
másnak átengedni, kivétel az az eset, ha a hordó a 
benne Jövő borral, szeszszel vagy sörrel együtt kerül 
eladásra.

Vendóglőbárheadás. A csesztrogi körjegyzői hiva
tal szept. 29-én d. u. 2 órára versenytárgyalást tűzött 
ki a község Alsókorcsmájának 2000 K kikiáltási ár 
mellett való bérbeadására. A szerződés az 1919— 1921. 
évekre fog megköttetni. Bánatpénz 800 K illetve 600 K 

A magyar bor ára Ausztriában. Az osztrák köz
ponti árvizsgáló bizottság az osztrák borkereskedőknek 
megengedte, hogy a magyar borok bevásárlási árához 
továbbeladásnál hektoliterenkint 75 'koronát számíthat
nak hozzá.

Szállodabérlet. Igló város polgármester a város 
tulajdonát képező, városi színházzal és vigadóépülettel 

ijisszekötött szállodát és berendezését (szálloda, éttermek, 
..kávéház, kioszk), valamint a vigadóépülettel kapcsola
tos Deák Ferenc sor 86. sz. a. házat (kis Redoute) 
összes tartozékával együtt 1918. dec. 1-től hat év tar-
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Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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