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Mozgóképek.
V V

Weingruberrel
bajlódtak a lapok újabban, A városligeti Fő
városi Pavillon bérletéről van szó. Azt kifo
gásolták az ujságok, hogy a főváros a bér
letre megint nem hirdet pályázatot, hanem azt 
egyszerű egyezkedés alapján újra Weingruber 
Ignác kiváló kartársunknak akarja 5 évre jut
tatni. M eg kell állapitanunk, hogy még az -Az  
Est« is —  tárgyilagos hangon ir a dologról s 
Weingruber üzleti megbízhatóságát ö is elis
meri. Tisztán elvi szempontból törnek lándzsát 
a pályázat mellett. És itt ebben a kérdésben 
ígaznt kell adnunk a fővárosi lapoknak. Tényleg 
az a helyes, ha megfelelő formában és idő
ben pályázatot hirdet a főváros egy-egy ilyen 
üzletének a kibérlésére. Ez volna nemcsak a 
fővárosnak, hanem a vendéglősök összességének 
is az érdeke. Hiába van akkor a fiatat üzlet
emberekben ambíció, vállalkozási kedv, szakérte
lem, fia még a sorompóhoz sem engedik őket. 
Ali is nagyra tartjuk W eingruber Ignác szak
tudását, jóhirét, tisztes nevét, de azért a pá
lyázat mellett kell kardoskodnunk.

A  s z á l l o d á k  a b r o s z a i r a

Itivja fel egy vidéki uriasszony valamelyik fő
városi lapban a mindent rekviráló hatóságok 
figyelmét. No, hála istennek, csakhogy már itt 
vagyunk. Tehát le az asztalokról az abroszok
kal. Helyes, helyes, igen tiszteli Nagyságos Asz- 
szonyoin, ha nincs más megoldás. De nincs-e? 
Oh, dehogy nincs. Tessék csak bemenni a bu
dapesti és vidéki városi üzletekbe s teliét még 
annyi abroszt jó pénzért vásárolni, hogy he lehet 
vele teríteni szép m agyar hazánk búzatermő 
sikjál, arany- és széntermő megyeit. M ár pedig, 
inig lehet a fehérneműiket áruló boltokban ab
roszokat kapni, talán még se kell a tni ab
roszainkat elreltvirálni? Nem gondolja. Nagysá- 
ffos Asszonyom?

Nemes Kun.

Uj félév küszöbén.— Magunkról. —Figyelmeztetjük szeretettel és bizalommal lapunk hűséges barátait, előfizetőit, hogy uj félév küszöbére léptünk.Az uj félév azt jelenti, hogy uj munka, uj harc, uj küzdelem kezdődik, amely munkában, küzdelemben, harcban reánk mindig számíthat a vendéglős, a kávés és a szállodás és a vendéglőkben, kávéházakban, szállodákban dolgozó szakmunkások intelligens serege.Munkánk sikerébe” , bátor folytatásához azonban szükség van arra, hogy rendes időben megkapjuk az előfizetés szerény összegét.Ma, mikor — úgy szólván — számról számra többe kerül lapunk megjelentetése; mikor teljesen ki vagyunk szolgáltatva a szinte óráról-órára változó papíráraknak, mikor este még nem tudjuk, hogy reggel nem kell-e újra nagyobb összeget fizetnünk egy- egy számunk kinyomásáért: csak úgy tudunk becsülettel helyünkön maradni, mint jó katonái a vendéglősök, kávésok és szállodások ügyének, ha nem marad el egyetlen fillér előfizetési pénzünk se.Újra és újra mi nem akarjuk az előfizetési dijakat emelni. Ezt nem

tesszük most se. De férfias komolysággal, a szeretettel, lelkesedéssel és hozzáértéssel végzett munka önérzetével kérjük lapunk minden barátját, hogy késedelem nélkül ujitsa meg előfizetését.És van még egy másik kérésünk is. S ez igy szól: Minden hűséges régi 
előfizetőnk szerezzen a Vendéglősök 
Lapjának egy-egy uj előfizetőt.Bizonyosan tudjuk, hogy minden előfizetőnknek van egy-két olyan bizalmas kartársa, akinek nem jár lapunk, akinek ha jó szóval figyelmébe ajánlja lapunk ügyét, mely úgy a vendéglősök, kávésok és szállodások ügye tulajdonképen, akkor máról- holnapra megkétszereződik előfizetőink tábora.Ha ezt minden barátunk megtenné — és nincs okunk azt hinni, hogy nem teszi meg — akkor mi harcainkban még elszántabbak, még edzettebbek lehetnénk.Hallgassák meg hát komoly szavunkat, kérésünket.Csak egy uj előfizetőt szerezzen mindenki, mert ez nem lehet sem nehéz, sem fáradságos. Ezzel szemben hatalmasan erősítjük iparunkat, használunk neki, de egész bizonyos, hogy önmagunknak is.

Uradalmi tájborokat közvetít
(Tolna-megye)______________ borbizo mányos

“ ""'Scliwarcz Béla
Nagydorogh

Papirszalvétta
S A L Z E R  j ;  p a p i r s z a l v é t t a  g y á r á b a n  B u d a p e s t ,  IV . k ér., F e r e n c Jó z s e f-r a k p a r t 15. sz

kávésok és ven d églősök részérenagy étkező szalvetták és abroszok.
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Italnemüek és a háború.
Irta: Kiss István dr.A mai háborús élelmezési nehézségeken kívül leginkább az alkohol hiányát és a bor rendkívüli nagy drágaságát érzik vendéglőseink.Pedig az élelmicikkeken ikiivüJ jelentős szerep jut ezen üzletekben az italoknak.Köztudomású dolog, hogy a vendéglősök és korcsmárosok üzleti bevételeinek tetemes része azelőtt az italkimérésből folyt be és sajnos, ma az italból jövő bevételük any- nyira megcsappant, hogy számos üzlet leginkább a kisiparosok — már is a tönk szélére jutottak.! Az árubeszerzés nehézségeit és a drágaságot e cikkeknél is éppen úgy, vagy-- talán még jobban érzik vendéglőseink, mint az élelmiszereknél. ̂ Ennek föoka pedig az, hogy a hadsereg lefoglalja teljesen a szeszt és a többi italokat, sőt a sör egy részét is.Egyik frankfurti újság közli, hogy a fronton lévő német hadsereg 1915. augusztus 1- től 1916. szeptember 30-ig 2,717.222 hektoliter sört fogyasztott. A melegebb hónapokban persze nagyobb volt a fogyasztott meny- nyiség, mint máskor. így például 1916. május hóban 490.000 hektoliter és junius hóban pedig 533.000 hektoliter sört fogyasztottak el. Átlag pedig; havonkint 194.087 hektoliter sört isznak meg a német frontbeli katonák. _ IHjdeg évszakban pedig ,a sör helyett égetett pálinkát, rumot, .arakot, cseresznyepálinkát fogyasztanak.i A háború első két esztendejében a német katonák 191.000 hektoliter égetett pálinkát, 303.930 hektoliter rumot, 67.148 hektoliter arakot és 8841 hektoliter cseresznyepálinkát ittak meg.A nagynéni ládája.— A .Vendéglősök Lapja* eredeti tárcája. — 

Irta; Gyöngyösy Lászlő.Ezt a kis történetet egy szép asszony beszélte el nekem', Meg ivóit győződve igazságáról, én semj kételkedem benne; elmondom úgy, amint tőle hallottam.’ ■— Bizonyosan ismeri azokat az öreg bőrös ládákat, — kezdé a kedves elbeszélő, melyekkel nagyapáink utaztak. J\z eféle ládák rézszegekkel, szeszélyes alakú pántokkal vannak kicifrázva, jsöt a tulajdonos neve is rajta van, hogy tudhassa az egész világ, kinek hívják igaz birtokosát.Egy ilyen bőrös ládát hagyott rám kedves nagynéném, mely szinültig tele volt becses régiségekkel.Borzasztó nagy láda volt ez, s ha tele raktuk, álig tudtuk helyéről elmozgatni., Fönt a padláson tartottam e becses régiséget, ahol öreg nagynéném régi divatu mantiljai, krispinjei is ki voltak teregetve.Az öreg nagynéni még kis leánykoromban elhalt, de mintha még most is előttem állana. Nagyon öreg asszonyság volt már, jóságos arcvonásokkal, ó-divatu ruháiban, mintha csak egy régi olajfestmény elevened-

A fogyasztási arány körülbelül nálunk is ennyi és még hozzájárul a bor fogyasztása is. Tehát alkbholt azért nem kaphatunk itthon, mert a harctérre szállítják. Amihez plédig sok' utánjárás után vendéglőseink hozzájutnak, annak árát jóval a maximális áron kell megfizetniük, mert különben egyáltalán nem jutnának alkoholhoz.Még az a szerencse, hogy sörgyáraink bevezették a többtermelést s igy ha már italhoz nem is, de sörhöz juthatnak vendéglőink.A legutóbb közzétett kimutatás szerint a magyarországi sörgyárak 1917. szeptember 1-től 1918. április 30-ig 694.502 hektoliitcr sört termeltek, inig az előtte való hason időszakban csak 493^284 jhl. sört termeltek. Igaz, hogy a minőség most már silányabb, mint előbb volt, mert mig az 1916— 17. évi kampányban termelt és adóztatásra bejelentett sörlé cukormérő foka 8— 17 között volt, a most elmúlt kampányban 2 —13 között mozgott. A múlt szezonban termelt sörlének majdnem a fele 1.1 fokos és közel egynegyede 10 fokos volt; az idén 180.793 hl. csak 6 fokos és 115.755 hl. pedig 7 tokos volt, ennél jobb .minőséget elenyészően kis mennyiségben termeltek csak.S minthogy a mai újabb és újabb borárak emelkedése folytán a vendéglői közönség jóformán nem jszik már bort, hanem inkább sört, ennélfogva megállapítjuk, hogy az italból befolyó jövedelmet ma úgyszólván a sörkimérés nyújtja.Itt kell ismételten rá mutatnunk arra, amit márlapunk 1917. szeptember 5-én megjelent számában is kifejtettünk, hogy a magyar sörgyárakat, amelyeket egyes napilapok rendszeresen minden alap nélkül támadnak, nekünk nem szükséges mentegetnünk, mert nem követtek el soha sd áruhalmozást, se visszaélést, se semmi í szabálytalanságot; hanemnék meg előttem, valahányszor rágondolokl. Történt, hogy egyszer a szomszéd városban fényes bált rendeztek. Férjem uj ruhával lepett meg. Előre örültem a szép mulatságnak.Volt fcgy ' hathónapos kis leánykám, a Pista öt, Elluska hét éves volt akkor. Mindketten engedelmes, jó teremtések. Dadánk egy tisztes matróna, úgy szerette őket, mintha saját gyermekei lettek volna. Rábízhattam a kicsikéket nyugodt lélekkel.A városban jó ismerősünkhöz szállottunk' Ebéd után toilettemmel bajlódtam!. Szép, nagyon szép akartam lenni.Szerettem táncolni. Most az egyszer és utoljára — gondoltam, —  legalább kitáncolom magamat.A vacsora után a mellékszobába mentem, hogy igazítsak hajamon. Több nő volt ott; mindegyik tükör előtt .állott s piperézték magukat, csak az fegyik szögletben álló tükör előtt nem volt senki. Odamentem, de alig álltam a tükörhöz, jnintha egy hideg kéz nehezedett volna vállamra.A tükörben egy öreg asszony jóságos arcát láttam felém ,hajolva. Megfordulok. A rémülettől nem tudok szóhoz jutni.öreg nagynéném áll előttem.

egyszerűen teljesítik fontos közgazdasági sze
repükét és sört gyártanak.Gyártsanak is minél több sört a mi sörgyáraink mert ez aá érdeke nemcsak a részvényeseknek és a sörivó közönségnek, hanem a vendéglősöknek is!Reméljük, hogy a többtermelést sörgyáraink folytatni fogják továbbra is, amii által biztosítják a sokféle rendszabállyal megbénított vendéglősipar fellendülését.VégüJ ,megemlítjük, hogy a borkivitel ügyének intézésével a kormány egy központi szervezetet szándékozik felállítani, ainj azonban a bortermelők és borkereskedők érdekeit sértené. E tárgyban a magyar bor- nagykereskedők legutóbb értekezletet tartottak, amelyen megállapították azt az örvendetes tényt, hogy a magyar borkivitel és különösen annak a német birodalomba irányuló része állandó fejlődésben van és nagy nyugtalansággal tölti el úgy a kereskedőket, mint a termelőket a kormánynak az a szándéka, hogy a szabadforgalom helyébe, amelynek az 1917. évi termésből mintegy 500.000 hl. bort sikerült Németországba és 1,200l000 hl.-t Ausztriába jkivinni, most monopóliumot szándékozik életbeléptetni. Elhatározta az értekezlet, hogy a kereskedelemügyi, földmivelésügyi és pénzügyminiszter'urakat kiildöttségileg kéri fel arra, hogy ezeket a központi terveket ejtsék el, de semmiesetre se intézkedjenek ezen fontos gazdasági kérdésben addig, mig a kereskedelem és a termelés képviselőit ineg nemj hallgatja.

________ ________ 1918. julius 5

(o) Löwenstein M . utóda Horváth Nándor cs.
és kir. udvari szállító, Ferdlnánd bolgár király
ul 4. szám. Telefon: 43—31. és József 39—88. 
Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőseinek és kórházainak állandó szái- 
litója. F iók-üzlet: IV ., T ü rr István-ntca 7. Tele
fon 11— 48.Merően néz a szemem közé, s jóságos arccal, de szigorúan mondja:Nem itt ,a te helyed, hanem odahaza. Nincs vesztegetni való idő. Eredj rögtön haza és nyisd fel azt a börös ládát, amit tőlem örököltél.Ezzel eltűnt.Félholtan dűltem egy pftmlagra. Férjein ekkor jött a szobába, s ijedten futott hozzám.—  Az Istenért, mi bajod?-  A nagynéni itt volt. Siessünk haza, fogass be, mondám elhaló hangon.De melyik nagynéniről beszélsz?Ne kérdezz, tnajd mindent elmondok. Menjünk, menjünk . . .  Otthoni ^Valami nagy baj történt.Féljem rémülten hivta kocsisunkat. Megparancsolta neki: togjon be.Báli ruhában szaladtam ijü a szobából, a jó öreg Szeleczky néni hozott utánam egy köpenyt. 1A ikocsi előrohant. A kocsisnak megparancsoltam, hajtson, amint bir. Megindultunk szélvész gyorsasággal. ;—  Tudod-e, hogy az öreg nagynénit láttam. Megparancsolta: menjek! Jjaza. Istenem,
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gazdálkodás.
Irta: Zulawsky József klr pénzügyi titkár.

(Folytatás.)Az elmondottak alapján szükséges volna a földmivelésügyi miniszter lutrinak kibővítése egy főosztállyal; ezen lőosztálynak1 feje egy elnökből (álljon, aki az országos bizottság) 
2H tagjából álló föszervet jdőjnkint ülésre hívja, hol a működésről alapos tájékoztató jelentések, intézkedések! letárgyaltassanak. Ezen országos bizottság 12 kinevezett, 12 választott tagból álljon és pediglen 6 fő- tendiházi tag, 6 országgyűlési képviselő párt különbség nélkül (feltétlenül gazdai képességgel) a kinevezendő 12 tag legyen gyáros, kereskedő, gazda, mérnök, halász, erdész, vegyész, épitész, hajózási és vasúti egyén, bányász, pénzintlézeti egyén és jogász. Ez a bizottság, nagyon megválasztandó és pedig nem csak a vagyoni képesség avagy tisztán teroretikus képesség alapján; lehetőleg, tapasztalatokkal rendelkezői és már eddig is jó (gazdák hírében állók legyenek. , >Minden évben egy kőtelező ülés tartandó, hol mindenről jelentés teendő, s ha egy napon nem intézhetők el az ügyek, az elnök Szükséghez mérten több napra hívja össze, lrjbgy jgy kellő módba és részletességgel is alapos körültekintéssel tárgyaltassa- nak le az ügyek.A gyűlésen elnökkel együtt legalább 15 tagnak jelen kell lenni. A szavazásoknál cgyl szó többség is határoz, minden vitás és netn vitás dolognál döntő érvényű határozat és törvény erővel birjon.Magyarország és Horvát-Szlavonországok beosztandók lennének 6 kerületre; minden kerületnek külön-külön osztálya lenne és pedig: ' !

19J8. l'ulius 5.

Istenem, a gyermekeknek van valami bajuk! szóltam iáz uramnak kétségbeesve.De édesem, hiszen ez lehetetlenség. Bizonyosan képzelődés az egész.Né szólj, ne okoskodjál. Gyermekeink életéről van szó. Érzem, tudom!Férjem megborzadva nézett rám, s aztan kétségbeesett .hangon kiáltott a kocsisra:Hajls gyorsabban!A kocsis morogva csattogtatta ostorát, a lovakról szakadt a tajték. Istenem, milyen utazás volt ez!Már tíz óra (elé hazaértünk. Az utcára nyíló ablakokból derengett a világosság. Az udvaron több ember állt, köztük az öreg dada, aki keservesen tördelte kezét. Jajgatva szaladt kocsinkhoz.■Islenem, Istenem, rögtön meghalok. A kis Ellácska nincs sehol.A padlásra, a padlásra emberek, ki- állottam kétségbeesve. Leugrottam a kocsiról, szaladtam fel a lépcsőkön, férjem egy ócska lámpással utánam.A padláson sok yjindenféle linr-lorn hevert, s én egyikben sent botlottam meg, pedig Jia akkor elesek, alig tudtam volna egyhamar fölkelni. 1 1 I IFölmjitottam á láda tetejét, férjem oda vi-

1 Dunán innen igazgatóságí 2. Dunán túl »3. Tiszán innen .  » j{ d. Tiszán túl »ő. Erdély » ,
6. Horvát-Szlavonországok igazgatóság.’ Az egyes vármegyékben esetleg összevont vármegyéknél egy gazdasági 'felügyelő- 'ség a jelenlegiek bevonásával, illetve kiegészítésével működnének. | Minden vármegyében H tagú rendes állandó bizottság, a vármegyei felügyelő javaslatára és elnöksége alatt, észleleteiről 8 hetenkint jelentést tenni volna kötelezve az összes tapasztalatokról, a gazdaságok kezeléséről stb., stb.Minden jáiásban 1 kinevezett tag volna a gazd. tudósítók mintájára a vármegyei felügyelő javaslatára, ki mindenről a vármegyei bizottságnak adna le szóbeli és Írásbeli jelentést legalább is 6 hetenkint Témiészetes, hogy mindezen tényezők díjazással látandók el:I. Elnök' a IV. fizetési osztályú illetményekkel, 2. helyettes elnök IV. és V . osztá- lyu illetményekkel, 6 főigazgató V . és VII fizetési osztályú illetményekkel, megyei tő-̂  felügyelő, felügyelők VI. és VII. fizetési l osztályú illetményekkel.Az igazgatók által javasolt és szükségelt segéderők, gazda, erdész, mérnök, épitész, vegyész, jogász, hajózási és vasúti szakember, orvos, kereskedő, iparos stb. stb. egyének mint az igazgatóságuk alá és mellé beosztottak működnének. Természetesen ezek az erők se legyenek kezdő emberek, hanem bizbnyos korú és irányú gyakorlattal is rendelkezzenek teoretikus képzettségük mellett.Beosztandók lennének bizonyos szolgálati idő elteltével a IX., VII!., VII. és VI. fizetési osztályokba; és ezen felül a rendes kezelőlégit a lámpással. A kis Ella van benne, ajka néma, keze hideg.Többre nem emlékszem.Mikor magamhoz jöttem, a kis Ella, karjai fonódtak' nyakam körül.Ne légy beteg mama! Ládd, nem haliam meg, csak el akartam bújni a Pista elől. A Pista nagyon gonosz ám! Mindenütt megtalált. No, megállj gondoltam magamban majd elbuvok az öreg néni ládájába, olt tudom, nem fogsz megtalálni. És niikór az a csúnya teteje becsapódott, akkor sírni kezdtem, majd kiabáltam, de senki sem hallotta meg, csak te jó anyácskám. Te messziről eljöttél, hogy engem megszabadíts.A szép asszony szemében fényes könnycsepp ragyogott.—  Nos, mit szól történetemhez, — kérdé remegő hangon.Megindulva csókoltam neki kezet, de Istenem, az ember olyan önző, azt mondtam neki:— Kedves anyám él még hál’ Istennek'. . .Ah, el is feledtem megmondani önneka nagy újságot: a kis Ella menyasszony. Holnap lesz a jegyváltás. Természetesen önnek! is ott kell lenni. Hjah, annak már 12 esztendeje, hogy a ládába bujt. Eljár az idő, látja: öreg asszony vagyok.

személyzet a XI., X. és IX-ik fizetési osztályokba. ' , * fElnök,, helyettes elnök, igazgatók és vármegyei felügyelők rendelkeznének szabadjegy- gyfe! az ország bármelyik vasút, avagy hajózási vonalán (tengeren is) megfelelő kocsipénzért magasabb napi dij mellett, mint a jelenlegi hasonló fizetési osztályban lévő állami tisztviselők. A bizottsági tagok úgy, az országos, mint a vármegyeiek’ és járásiak szintén részesüljenek kocsi és napi díjban úgy szintén á Vasút és hajódij félsz ám ith áfásában.A bizottsági tagok szemle útját: az országosét mindenkor az elnök avagy helyettes állapítja meg, a vártnégyei és járást bizottsági tagokét a kerületi igazgató.A kerületi igazgatók kerületeikben tartoznak havonként legalább is 10— 15 napon szemlét tartani. E szemlékről évenként négyszer részletes jelentést tenni, mindenről) teljes statisztikát készíteni, és azt az elnökségnél beterjeszteni lennének kötelesek, hogy minP d'enkoron kész és megbízható adattal rendelkezve az országos bizottság intézkedéseiben akadály elő ne fordulhasson. 'Úgy az igazgatók, valamint a vármegyei felügyelőkre a protekció alapján; legyenek kinevezve illetve alkalmazva, ne függjenek gi ranglétrától; ki mire alkalmas és milyenek! képességei, aszerint lépjen állásába, feltétlenül csakis 20 évi akár ténylegesen működő, (akár megfigyelő gazdai gyakorlat után, de legalább is valalmejyik ni. kir. gazdasági akadémiát elvégzett és oklevéllel biró egyén legyen. Lehet az illető teljesen külső egyén is nem (követelmény1, hogy állami alkalmazásban lett légyen. iÚgy mint az báró Küffner Károly ur javasolja, igen üdvös volna,1 ha lenne egy; tekintélyes rendelkezési alap, amelyböjl .az igazgatók bevonásával és javaslataiknak alapján, az országos bizottság minden,' évben egyszer ama gazdaságok vezetőit jutalmazná, akik a, legnagyobb többtermelést tudják kimutatni, illetőleg, akik leginéltóbbak a gazdai felfogás’ Szerint a jutalomra. Nemkülönben az igazgatók javaslatára, az igazgatók, vármegyei, gazdasági főfelügyelők és felügyelők, úgy szintén egyes kiválóbb fiatalabb de minden esetben 10— lő évi gyakorlattal már biró gazdasági akadémiát avagy más egyetemi szak- pályát végzett egyének részére úgy hazai, mint külföldi tanulmányi útiköltségeket utalna ki az országos bizottság, mindenkor az útirány és tanulmány irány megjelölésével, amelyről az illető tartalmas értekezést volna köteles szerkeszteni, de mindéikor, különösen súlyt helyezve arra, hogy a praktikus életben, mikép vialókult nreg a teória (elmélet) alapján beállított intézmény.A magasabb gazdasági szakoktatást illetőleg is szükség lenne bizonyos változtatá-j sokra. Igaz, hogy á jeldnlegi magasabb gazdasági szakoktatás Magyarországon, bátran felveszi a versenyt az1 igen sokszor T^angoz- fatottt müveit nyugati államokkal. Egyedüli egy fontos pótolni Való lenne még pedigf a gyakorlati tanulmány utak’ és pedig a 3-ik, főleg a 4-ik évfolyamok , alatt Bizony igalhj sok fiatal okleveles gazda hagyta él ég
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hagyja el az akadémiát és tiszta látképe alig van az igazi jó 'és minden tekintetben a jelenkornak megfelelő okosam kejzelt gazdaságok valódi nívójáról; mig ha az ország 20—30 elsőrangú különböző vidékein fekvő gazdaságát bemutatva, megmagyarázva látta s igy kerülne ki az életbe, fogalmai igazán mások lesznek és tudását igen sokkal jobban és gyorsabban értékesítheti.■ Hátha még az ipar, kereskedelem' ésf,a többi nem szorosan gazdasági, de a gazdasággal' összefüggő dolgokról, intézményekről is szemléltetően nyerhet tájékozást, mindjárt nyíltabb agygyal lép lő az életbe; hiszen annyi féle ágazata van a nemzetgazdaságtannakj hogy annak szemléltető tanulása bizony 1 —2 évet igen könnyen igénybe vesz. Bár sokak által ezen tanulmányi idő hosszunak minősítetnék, de a felállított elv végrehajtása jeltelenül meghozná jugy az' erkölcsi, valamint az anyagi sikernek méltó gyümölcsét. |A népnevelést illetőleg a gazdasági szakoktatást kötelezővé kell tennie úgy városon.mint vidéken; és pedig 12— 16 éves korig, 'úgy a fiú, valamint a leány iskoláknál vasár- és ünnep napokon, vagy más alkalmas napon, de hetenként legalább is 2 órát kellene erre felhasználni.A lehető legnagyobb szigorúsággal kellene végrehajtani, kivévén a 3 nyári hónapot és mindég oly időben, hogy az a helybeli isteni tisztelettel össze na' essék. Természetesen jezért a működésért az illető előadó tanító megfelelő díjazásban részesüljön külön, de a tanítóra és tanulókra fegyelmi kötelezettséggel birjon a tanulmányi idő betartása. E tanulmányi idő 'előadások ellenőrzését, minden egyes, a többtermelő ügyosztályok kötelékébe! tartozó tisztviselő, országos, vármegyei és járási bizottsági tag, elnök, helyettes elnök, igazgatók és gazd. főfelügyelők és felügyel lök hivatvák és szigorú kötelességteljesités- nek kell, hogy tekintsék!. A népoktatás lehetőleg szemléltető módon hajtandó végre: felolvasás, vetített képek és jobb fajta, gazn daságok és a gazdaságokkal kapcsolatos ipar bemutatásával és különböző gyakorlati kísérletekkel.A falusi avagy városi tanítóknak földed adni, hogy azon a gyermekekkel saját céljukra termelendő terményeket állíthassanak elő, nem Volna helyes, mert a nép felfogása e téren nem leinne a célnak kedvező, irigyelné azt ingyen munkást s igy zavart idézne elő, de igenis, az igy termelt terményekből befolyó jövedelmet egy meghatározandó alapba helyezni és megfelelő célra fordítani, beruházások, gép és eszközök, könyvek, képek stb. stb. anyagok beszerzésére, s ha elég nagy az alap, a tanulóknak kiosztására felhasználni. 'A kisgazdák és törpebirtokosok figyelmét, gyakran fel Kellene hívni az okszerű gazdasági termelések eredményének mikénti elérhetésére

| A vándortanárok gyakori megjelenésq és szereplése egy-cgy községben igen szépen érvényesülhetne e téren. ,Szövetkezeti alapon különféle gazdasági és j házi ipari gépek beszerzése és bemutatása, azoknak működése eredményéről való meggyőzé^ is nagyon célszerű eszköz volna (á gazdasági képzés fejlesztésére.A többtermelés fontos elve, hogy minden,! vidéken azt termeljünk főleg is elsősorban, amit a vidék eddig is termelt; csakhogy azon legyünk, hogy azok a terményféleségek lehetőleg fokozva legyenek. így elkeiülhetjük a drága kísérletezési költségeket.A  kísérleti telepek mindenkor az állami birtokokon létesítendők. Természetes, hogy a magán birtokokon eszközlendő kísérletezések még jutalomban is részesitendök'. A kísérletezések és a bizottságok és á  többtermelo , ügyosztályok ügykörét képeznék és megfelelő gazdaságok lennének felkérve a kísérletezések ; végrehajtására. így a kisérletezéjst igen ki lehetne terjeszteni, természetesen a kísérleti anyagokat mindenkor az állam ingyen adná a termelőknek. iAz előadottak után bátran mondhatjuk: miért nem élhetnénk bőségben, jól és olcsón, a jó táplálkozás ad erős testet; az erős testben ép a lélek; gyenge magángazdaságok mellett erős államgazdaság el nem képzelhető. Tülekedjünk tehát 'az anyagi jólét előmozdítására, akkor a testet és lelket emésztő egyik nehéz gondtól mentve vagyunk, a boldogsághoz szükséges egyéb eszközök ez nton haladva könnyebben megszerezhetjük, így lesz erős a haza és annak népe.
R kenyér és a zsírozó.

(R észle tek  az uj te rm ésren d e le tb ő l.)

1. A fejkvóta.j A tizenöt éven felüli őstermelői munkát végző férfi és női munkás részére búzából, rozsból a fejadag hónaponként és tejenként 15 kilogram, a tizenöt éven alóli őstermelők részére és ezek családtagjai részére hónaponkint és fejenkint 12 kilogram. Őstermelő mindenki, aki valóban módszeresen mezőgazdasági munkát folytat.. Akik hivatásukra nézve őstermelők, de mezőgazdasági fizikai munkában nem vesznek részt, vagy akik földdel bírnak, de rendszeres foglalkozásuk más, azök heuf kapnak őstermelőnek kijáró fejkvótát. A közélelmezési miniszter az őstermelők fészere, lia a terméseredmény megengedi, pótadagokat fog megállapítani.Migdenki más részére a fejenkint és naponkint fogyasztható lisztmennyiség 2á(> gram. A bányászati, ipari és közlekedési üzemek munkásai a közélelmezési miniszter által megállapítandó pótadagban részesülnek. A

kölesből és tatárkából fogyasztható meny- nyiséget a törvényhatóság első tisztviselője állapítja meg.Gazdasági szükségletre csak annyi gabonamennyiség jár, amekkora á, gazdasági cselédek konvenciójára, lelkészeknek, tanítóknak, községi alkalmazottaknak, természetben való járandóságára, vándormunkások élelmezésére, haszonbérre, aratórészre, eséplörészre, vetőmagra s az .állatállomány eltartására föltétlenül szükséges.Vetőmag céljára katasztr.ális holdankinl búzánál legföljebb 100, rozsnál 110 , árpánál 100, zabnál 90, kölesnél 20, tatárkánál 70 kilogramot lehet számítani.
2. A sertéshizlalás uj rendje.Háztartási és gazdasági szükséglet dinén egy darab, sertést a hatósághoz intézendő bejelentés után bárki hizlalhat. Egy darabon felül háztartási és gazdasági szükségletre csak annyi sertést lehet hizlalni, amennyi sertésnek zsírjára és Szalonnájára az ellátást élvezők és a fogyasztható fejadag szerint szükség van.Annyi árpát szabad a hizlalásra föloldani, aljány sertés hizlalására az illető gazda a hatósági engedelem alapján jogosult. Egy darab hizlalásához nem kell engedelem. Két darab sertés hizlalásához a községi elöljáróság, ezenfelül pedig a járási főszolgabíró cngedelme szükséges.Hizlalási engedelmel csak azok kaphatnak, akik sovány sertéssel és takarmánnyal saját terméskészletükből, vagy a nekik kiutalt takarmánnyal rendelkeznek. Gazdasági szükséglet cirnén 20 darabnál több sertés hizlalásain megadott engedelernhez a földmivelési miniszter jóváhagyása szükséges. A hizlalt sertések levágására az engedelinezö hatóságtól külön engedelmet kell kérni.Közszükségleti célra történő hizlalás esetén az Országos Sertéstorgalmi Irodával szerződést kell kötni, amely a hizlalás terén a legfőbb tényező. Ilyen szerződést azonban csak azok a gazdálkodók köthetnek, akik sóvány sertésekkel vagy ,a beszerzendő sertések szükségletére saját termésű készletük fölöslegéből szemestakarmánnyal rendelkeznek, továbbá olyan főleg kisgazdákból álló gazdaszövetkezetek, melyeknek tagjai a ser- tésanyaggal rendelkeznek. Az ilyen érdekeltségeket a hizlaló takarmány kiutalásánál elsőbbségben kell részesíteni. Végül hatóságilag engedelmezett ipari hizlaló-telepek.Akik a Sertésforgalmi Iroda részéről kiállított szerződéssel vagy tanúsítvánnyal igazolják, hogy sertéseiket közfogyasztási célra lekötötték, azok részére a saját készletükből az árpát a hatóságok föloldják. Ha szerződési, illetve tanúsítványt a készlettulajdonos nem tudna fölmutatni, akkor elég, Iva hizlalási szándékát bejelenti, és ha a sovány ser-
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1918 julius 5. VÜNDEOIvOSOK LAPJA 5lésekkel fétujlecj rendelkezik. Ez esetben a szerződés megkötésére az átvevő bizottság határidőt tűz ki.Házi- és gazdasági szükségletre, valamint közcélra történő hizlalás esetén egy darab hízósertés részére általában két méteimázsa áipát kell számítani. De ha a hizlaló tengeri terméssel nem rendelkezik, akkor ez a mennyiség legföljebb hat métermázsáig fölemelhető.
Munkaadó és alkalmazott,

I r ta : Balázs [ózsef dr.A mai társadalmi mozgalmak legfontosabb tünetét, a fixfizetésii I. egyének mozgalmát megélhetésük javítása érdekében, minden, foglalkozási! oszfálgnál észlelhetjük.Megtaláljuk ezen mozgalmat úgy a köz- tisztviselőknél, mind a magántisztviselőknél, a munkásoknál és mindenhol, hol a fix- jővedelem képezi a megélhetési bázist.Ily mozgalom indult meg a vendéglői és kávéházi alkalmazottak kőiében. És ne tagadjuk meg, ezen mozgalom szinpatiával fogadtatott a társadalom széles rétegeiben.Ezen kérdés megoldása még sem oly egyszerű, mind egyéb foglalkozású köröknél. Évszázados tisztviselők, a köztudatba átment szokások megszüntetését tűzte ki céjül a a mozgalom, hogy a borravaló rendszer esetleges teljes eltörlése melletti megfelelő fix- íizetést biztosítson az alkalmazottaknak.Hogy ezen kérdésben állást toglalhasunk először is állapítsuk meg, vájjon ha a borravaló rendszert el is törlik, megszünik-e valóban. Vájjon a vendég, kinek egyéni felfogású diktálja azt, hogy annak ki öt kiszolgálja megjutalmazza, alá fogja-e magát vetni a rendszernek.Bizton merjük állítani, lipgy nem. És pedig azért nem, mivel ez teljesen egyéni dolog és nem befolyásolható semmiféle külső rendszabállyal. Azért nem, mert ismerve az emberi gyarlóságot, dacára a borravaló elsülésének, mégis a gyorsabb és esetleg jobb kiszolgálás reményében mégis fog juttatni a vendég az alkalmazottnak némi borravalót. Sőt esetleg sok alkalmazott éppen a borravaló eltörlése következtében tog ebből rendszert csinálni.Tudott igazság, hogy h jutalom adásnak van mindig bizonyost koncepciós ize. De ha az alkalmazott megélhetésének megkönnyítése céljából adja a vendég, althoz szó nem férhet. De a borravaló teljes eltörlése könnyen félforgatná bármely vállalat nyugalmát és kétségessé tenné annak látogatottságát. A javadalmazás szempontjából pedig igazságtalan jövedelemszerzés módja lenne, mely előbb-utóbb lehetetlen állapotokat teremtene.

Ezen fejtegetésünk nem oda konkludál, hogy a pincérek bérmozgalma a borravaló ellen nem jogos és nem a legnemesebb intencióból indult. Mi csak egyszerű logikai; következtetés utján a rendszer természetes tolyómányát állapítottuk, mely állapot egyéni lehet, de nem általános, pláne szervezeti.A vendéglői és kávéházi alkalmazottak bér- mozgalmát csak igaz szimpátiával kell fogadni, minden objektív gondolkodású embernek. 'I Nehéz fárasztó munkát végeznek, és igy : az egészség könnyen megtámadható.A pincéreknek meg [kell találni számitásai- | kát, hogy magukat laz életre biztosítsák.De a mennyire igaz fenti megállapítás,I Déppen oly világos, hogy a pincérek viszonya munkaadójához sem más mind munkaadó j és alkalmazott viszonya.; Legyen bármily eltérés a kérdés részleté- I nek megoldásánál a többi kereseti osz- I tályoktól, de megegyezés alapja mégis egy lehet a kérdés 1 egész tereniumában.Nem tehet más alapfeltételeket felállítani a munkaadóval szemben, mint más alkalmazottak felállítanak, illetve a mily feltételeket í ezen jogviszony megtűr.Meri itt a vállalkozó befektetése rizikója, kiadása all szemben az esetleges tiszta nye- leséggel, másrészt az alkalmazott feltétlen járandósága bármely üzleti menet között.Tehát a munkaadónak feltétlen gondoskodnia kell, hogy alkalmazottjainak, biztos j és nyugodalmas megélhetést adjon, de viszont az alkalmazottaknak is szem előtt tartaniok, hogy mindennek van határa és mértéke. Nem igazságos dolog a munkaadó részéről az alkalmazottak fizikai és szellemi kizsarolása, de nem igazságos dolog, az alkalmazottak j azon törekvése, hogy a helyzetet fenékig kihasználják.All iez pedig különösen a vendéglői és szállodai alkalmazottakra, kikből legalább a komoly éleméből okvetlen munkaadó lesz, és igy tulajdonképen maga .ellen küzd, ha a mértéket be nem tartja.K ö l c s ö n ö s  e n g e d é k e n y s é g  a z a v a r t a l a n  m u n k á l k o d á s  e | s ö  a l a p f e l t é t e l e .  >'Jóbarátok összejövetelei.
Julius 10-én Subik János vendéglőjében, X., 

Szent László-tcr 3., Kőbánya.
Julius 17-én Knncze Ödön vendéglőjében, III., 

Szentendrei-ut 28., Ö-Buda.
Julius 24-én Miskeg Lajos üzletvezetőnél, Hadi 

Park, Városljgct. '
Julius 31-én Gráff János vendéglőjében, V I., 

Andrássg-ut 80.
Augusztus 7-én Bischoff Pál vendéglőjében, 

IX., Közvágóliid-u. 8.

M l RZ Ü JSR Q ?

Felhívás.A »Magyar Vendéglősök' Orsz. Szövetségéhez* intézett h i v a t a l o s  f e l s z ó l í t á s n a k  eleget téve, felkérjük mindazon szállodás és vendéglős kar- lársakat, akik ez idő szerint bárminő beosztásban, és pedig akár a fronton, akár a front mögött katonai szolgálatot teljesítenek vagy teljesítettek, hogy jelenlegi beosztásuk illetve katonai szolgálatuk helyét, csapattestük pontos címét, katonai rangjukat saját gól felfogott érdekükben -— a„Magyar Vendéglősök Országos 5zövetsége"elnökségének Budapest, (IJ(, L ó n y a y - u t c a  22, szám)irodájának í r á s b a n  azonnal és feltétlenül jelentsék be, egyúttal közöljék röviden szakmabeli tudásuk s eddigi gyakorlatuk, tőként nyelvismereteiket is.A harctéren, a katonailag megszállott területeken, a fronton, ési más oly helyeken szolgálatot teljesítőknél, akikhez e felhívás előreláthatóan nem juthat el a b e j e l e n t é s  m e g t é t e l é r e  a z  i l l e t ő k  s z ü l e i t ,  v a g y  l e g k ö z e l e b b i  h o z z á t a r t o z ó i t  k é r j ü k  fel .
Kartársi üdvözlette l

F. Kis Lajos s.  k . Palkovics Ede s. k .
titkár. elnök.Életbeléptetik » kötelező menü-rendszert. Az

Országos Központi Arvizsgáló Bizottság a kö
telező menürendszer életbeléptetésével foglalko
zik, ami azt jelenti, hogy ezentúl a vendég
lőkben csak menüt lehet fogyasztani és a több 
fogásból álló válogatott lucullusi lakomák ezután 
elmaradnak. A kötelező menü-rendszerre vonat
kozó miniszteri rendelet m ár előkészületben van 
és minden valószínűség szerint még ebben a 
hónapban megjelenik. A rendelet végrehajtásához 
azonban minisztertanácsi határozat szükséges. A 
rendelet —  mint értesülünk —  büntető szank
cióval lesz ellátva: úgy a vendéglős, mint- a 
fogyasztó, aki a rendelet ellen vét, kihágás miatt 
fogházzal és bénzbiintetéssel büntethető.Arak a Balaton körül. Ez a háború sok 
egyeben kiviil megismertetett bennünket az arak 
különféle fajtájával. Van például maximált ár, 
uzsoraár, legújabban a tájékoztató ár, csak be
csületes á r nincsen. Bizottság is van annyi, mint 
most a főváros öntözetlen utcáin a por és 
a szemét, rendelet még több és ankétek dolgában 
sem panaszkodhatunk. A papiroson sok mindent 
kicrrkalmaznak szépen, csak az a baj, hogy vagy 
jó későn, tjeszik ezt, vagy pedig minden ujább 
kicirkalmozás ellentétben van a régebbivel. Gyors 
intézkedést, szigorú eljárást, melléktekintetek nél
kül való érvényesítését a remieleteknek vajmi 
ritkán látunk és ha valami rendelet megszületik, 
sokáig tart, inig valóra is válik. Ezek a ta 
gadhatatlan igazságok jutnak az eszünkbe, amikor

chaum burg Lippe herceg
udvari pincészete a Villányi pezsgőgyár és borpince részv.-társ. elsőrendű országszerte bevezetett palack-borai mellett megkezdette irouukiváló minőségű régi pezsgokeszletenek forgalom ba hozatalát, dapest,Nádor-u 16

— Megrendeléseket gyűjtő irodája: Budapest, IV. kerület, Váczi-u. (Piaristák- palotája) a Magyar Agrár- és Járadékbank R.-t. fiókja. - Központi iroda : Bu-
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hirt adunk arról, hogy a balatonmenti fürdö- 
és üdülőtelepeken elhatalmasodott hihetetlen 
uzsora megfékezésére az árdrágító bizottság egy
két tiéten belül megszabja a balatoni fürdők 
kötelező m enü-árait. A panasz a Balaton mellé
kéről nem ma, nem is tegnap érkezett. Azok, 
akik ártatlan lélekkel m ár hónapokkal ezelőtt 
a Balaton mellékére utaztak és tapogatóztak, hogy 
szerezhetnek-e az idén anyagi viszonyukhoz mért 
áron jó levegőt, tisztességes lakást, tűrhető élel
met, már ebben a tapogatózásban is megégették 
a kezüket. És minél inkább előrehaladt az idő, 
annál hangosabban, annál ékesebben szóló és 
kétségbevonhatatlanabb adatokkal támogatva szólt ! 
a panasz a balatonmenti uzsoráról. Hallottuk, 
hogy mindenfelé hadimilliomosok (köztük igen 
nagy szómmal osztrákok) terpeszkednek, akik
nek minden olcsó és vérlázitó licitálásukkal tel
jesen lehetetlenné teszik, hogy az agyonsanyar
gatott középosztály a Balaton mellett nyaral
hasson ; hallottuk, hogy odalenn mindenfelé folyik 
a szemérmetlen tobzódás; hallottuk, hogy a fü r- í 
dőtelepek, amelyekre újabban különböző bankok i 
tették ró kezüket, mint jövedelmi forrásra, szives ! 
előzékenységgel segítik a hadimilliomosok fék- j 
telenségét, de azt igazán nem hallottuk, hogy j 
valami történnék e visszataszítóan leehetetlen á l- !' 
lapotok ellen. Nos, most azt is halljuk: a Kö
zépponti Országos Arvizsgáló Bizottság elnöke ! 
magához kérette Za la -, Somogy-, és Veszprém- 
megyék alispánjait, a fürdőbiztosokat s a b a - j 
latoni fürdők tulajdonosait, akiket meghallgat
ván, kötelező árakat fog megszabni a balatoni j 
fürdőhelyek vendéglőiben. A tanácskozáson, am e- j 
Igen Friedmann Ernő dr. elnökölt, elsősorban ! 
a lakásuzsora került szóba és megállapították, ! 
hogy a villáknak uzsoraáron történt kiadásán 
már nem lehet segíteni: de megpróbálják sza- 1 
bályozni a szállókban követelhető árakat. A z- i 
utón tanácskoztak az élelmiszeruzsoráról és itt í 
Friedmann elnök azt javasolta, hogy a bala- ! 
toni megyék egységesen állapítsák meg a menü
árakat. A közeljövőben, mondotta, az ország , 
valamennyi vendéglőjében kötelező lesz a menü 
szerinti étkezés. Szóba került még a vendéglői j 
étkezési árak, valamint a balatonmenti piaci árak 
szabályozása. A felszólalók mindannyian azt han- ; 
goztatták, hogy az árakat legcélszerűbb volna 
országosan maximálni. Bármilyen lesz is az in
tézkedés, azok a derék hadimilliomosok, kik j 
egész évadra lekötötték maguknak a lakást, az , 
élelmet, azért még nem fognak távozni szer- j 
zödésileg maguknak biztosított jó helyükről, m eg- í 
fizetik suba alatt továbbra is a nagy árat, vagy 
ha épen nagyon szorítják őket, hát — a kötelező 
árat. De a középosztály aligha fog eljutni a j 
Balatonhoz. M ár júliusban vagyunk és a rend
csinálás még csak ei sem kezdődött. M in t sok ; 
mással, azt hisszük, ezzel is megkéstek.

Felemelték a margitszigeti belépődíjat. Néhány 
nap óta tábla figyelmezteti a M argitszigetre sé
tálókat, hogy megváltoztak a szigeti belépő- j 
dijak. Az uj díjszabás szerint a margitszigeti ! 
belépődíj ára hétköznaponkint 25 fillér helyett | 
'10, vasárnaponkint pedig a régi 50 filléres ár 
helyett őO fillér. A katona- és gyermekjegyeket 
15 fillérről 20 fillérre emelték fel. A belépő- i 
dij emelé.sét a Szent Margitszigeti Gyógyfürdő | 
R .-T . igazgatósága határozta el. A Margitsziget 
Rfiirdőigazgatósága a belépődíj emelését Így 
okolta m eg: —  A háború negyedik évében va
gyunk és az általános áremelés közepette éppen j 
csak a margitszigeti belépődíjak maradtak a ré - ' 
giek. Ez az első eset, hogy a jegy árát fel- 
emelték, a belépődíj azóta, hogy József főher- ! 
cégtől megváltották a szigetet, egyforma volt. !
A közönség semmilyen észrevételt sem tett a ; 
szigeti belépődíj emelése miatt, mert mindenki 
belátja, hogy a sziget fenntartásának költségei 
emelkedtek. A háború előtti félmilliós rezsi he
lyett ma két millióval dolgozunk és csupán a 
park rendbentartása hetvenezer korona helyett 
ma hétszázötvenezer koronába kerül. T iz  m éter
mázsa fűmag például tízezer korona. Hisszük, 
hogy a pompás, kedves, drága Margitsziget lá

togatottsága emiatt az áremelés miatt nem csök
ken.A  haitaUn napok visszaállítása. A hadsereg 
állatszükségletének fedezésére a földmi velési mi
niszter újabb áliat-rekvirálást rendelt el. Az ere
deti terv szerint minden báróin hónapban az 
1917. évi állatszámlálás statisztikájában föltün
tetett állatkontingens két percentjét követelték a 
vármegyéktől. A szerencsétlen módszerrel azon- i 
bán, amit követtek, ezt a mennyiséget nem tud
ták felhajtani, most azután az állatállomány kí
mélése címén a földmivelésiigyi minisztérium 
tervbe vette a hústalan napok visszaállítását, j 
A gazdaközönség részéről több hústalan nap e l- | 
rendelésére kérték a minisztert, minek belioza- I 
falára a földmivelési minisztérium illetékes osz
tálya már tervezetet dolgozott ki. —  Várjuk: j 
mi lesz? Érdekeinket egyesületeink inegvédik-e? j

Újra fesz fehér kenyér. Az utóbbi időben a 
főváros készletében levő különböző minőségű 
lisztek mennyiségében aránytalanság állott elő. 
Ezidöszerint ugyanis sokkai több fehérliszt van, 
mint Uenyérliszt. E rre  való tekintettel a tanács 
megengedte, hogy átmenetileg fehér kenyeret is 
süthessenek. A fehér kenyér árát kilogrammon
ként 140 fillérben állapították meg.

Üszők és tehenek levágást tilalmának felfüg- ■ 
gesztése. A földmivelésügyi miniszter valamennyi j 
vármegye alispánjához rendeletet intézett a fiatal 
üszők és tehenek levágási tilalmának hatályon 
kivül helyezése tárgyában. A miniszter leeiralában 
hangsúlyozza, hogy előreláthatólag az idei ta
karmánytermelés nem fog megfelelni a hozzá- J 
fűzött reményhez és ennek folytán a takarmány- j 
hiány kényszerítő hatása alatt azonban az állat- j 
állomány fentartósához fűződő felette fontos nem - j 
zeti és gazdasági érdekek szigorú szem előtt j 
tartásával egyes törvényhatóságok területén az j 
üszők és tehenek vasúti szállítási, illetve ievá- | 
gási tilalom alól felmentést lehet adni. — De : 
hisz akkor lesz hús. Ha hüs lesz: minek a j 
hústalan nap?

A p ró  h írek.
(♦) Esküvők. Bergs Jenő nagykanizsai kávés 

fia, B i r ó Simon főhadnagy Hiibsch Dóra ur- 
Jeányt vette feleségül Pozsonyban. —  G r a t z  
Károly kartársunk pedig a szépséges Kirchen- 
knopf Erzsébettel esküdött meg. Gratulálunk.

(x) Aji aradi Fehér Kereszt uj köntösbe öltö
zött. Tulajdonosa, L á n g  Im re, nem sajnálta o 
költséget, hogy az éttermeket és a szobákat 
megfelelő uj berendezéssel tegye méltóvá a Fe
hér Kereszt régi jó híréhez.

(...) A keszthelyi Bronner-fogadót most vette 
meg Fjscher M ó r volt jánasházi kávés. Szerencsét.

(-)  Subik János kőbányai Vendéglős a kő
bányai Szent László-téri Dreilinger-féle vendég
lőnek lett az uj tulajdonosa. A 'szakértelem m el 
vezetett vendéglő pompás kézbe került.(?) A Sörszanatirinm  gazdát cserélt,, uj tu
lajdonosa Haász Ignác lett, aki mint kiváló üz
letember már Szombathelyen, Losoncon és Szé
kesfehérváron is dolgozott.

(x) A Kepes-féle éttermet (Alkotm ány-u. 16.) 
Türkisch kollégánk vette át.

Csász&rfftrdö Budapesten. Nyári és téli gyógy
hely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Első
rangú kénes hévvizü gőzfürdő, kényelmes Iszap
fürdők, iszapborogatások, uszodák külön hölgyek 
és urak részére. T ö rö k -, kő- és márványfürdök. 
hőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für
dők kilün öeredménnycl használtatnak, főleg csu- 
zos bántalmaknál és Idegbajok ellen. Ivó-kurá  
a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pan
gásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid ke
zelés, jutányos árak. G yógy- és zenedij nincs. 
Prospektust ingyen és bérmentve küld

az igazgatóság.Főszerkesztő : ü y ö k ö s s y  Endre dr.

K
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1918. ju liui 5 . vüAa>tttii-oiOB. LJipjA]  Kiskunhalas r. t. város polgármesterétől.9102—klg. 19 H.
Hirdetmény.

g m! Kiskunhalas r. t. vár#s közönsége * j  tulajdonát képező í
f V á ro si s z á l l o d a  I 
I és n a g y v e n d é g lő  j!  bérbeadása tárgyában a nyilvános szó- ■ S beli árverés f. év julius hó 27. napján ! ■ szombaton d. u. 2 órakor tartatik meg ;  ;  a városi tanácsterem ben, ahova ér- S • deklődők ezennel m eghivatnak. ;:  A bérlet 1918. október hó 1-ső nap- Sján veszi kezdetét és tart hat egy- ■ másután következő éven keresztül í 1924. év szeptem ber hó 30- ik napjáig. 5 Kikiáltási ár 22.000 korona. «Az esetleges zárt Írásbeli ajánlatok J  a szóbeli árverés m egkezdéséig nyújt- !  hatók be. *E gyéb feltételek megtudhatók a 5 polgárm esteri hivatalban a hivatalos :  órák alatt.Kiskunhalason, 1918. junius 25.

:

Silling Ede
polgármester.

S e lm e c z b á n y á negy 2 emeletes, alul régi hirnevll
k o p csm o h e ly isé g g e lkiváló pincével és 9 lakással biró

h á zeladó. Bővebbet: Zólomy Imrénél Selmeczbánya,Deák Ferenc-utca 6. szám.
Emésztési elősegítő 

nyálkoldu 
savkózímbujitó MATTON1
GIESSHÜBLER
J IS Z T A  T E R M É S Z E T E S  A L K A L IÁ S^ V A N Y l J V l X í -

ELADÓegy födött, teljesen fe lszerelt, jókarban levő
kuglizó.Értekezni lehet naponkint d. u. 6—8-igPannónia Evezős Clubban, Újlaki rakpart

Ide figyeljen!Mindenki, akinek a nyír folyamánnagyobb mennyiségű e c e t r e  van szükségeintézzen hozzánk néhány sort és mi felvilágosítjuk, hogy ecetet alig lehet ma kapni, ellenben igen f in o m  k e c s k e m é t i

ecetpótlóbanigen előnyös ár mellett szívesen állunk rendelkezésére. Figyeljen jól a cégre!Szeszforgalmi R.-T. Budapest
VI. kér. Nagymező-utca 28.

Eladó szállodafelvidéki 15000 lakosú városbantizenöt vendégszoba, nagy kávéház, nagy étterem, nagy csapszék italmérési joggal, lakássalBővebbet: Budapest ügynök-ntca IS. sz.
IV. emelet, ajtó 4.

S o r a p á r á t u s h o zoldal légszivattyú t em eltyűvel állan dó an  rak táron tart s sz á llít darabonként 70 k o m áért
B é k e  g y á r t m á n ySERÉNYI MIKSA férnárugyár Budapestiroda V . Arany Já n o s  utca 9 . IV. cm . a jtó  3. Telefon hivó szám  5 — 0 4 .

1067,1918.
Árverési hirdetmény.

N y u s t y a  k ö z s é g  tulajdonát képező

v e n d é g lő  é s  s z á llo d a
1919. évi január 1-től kezdődő 6 (hat) egymás
után következő évre Nyustyán a községházá
nál folyó évi augusztus 1-én délelőtt fél 12 óra
kor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek bérbe fog adatni,

Kikiáltási ára 2500 korona.
Árverési feltételek Nyustya községházánál 

a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nyustya (Gömör-kishont vrm.) 1918 május 27.Valkó Artúr Zéti István s. k.

közjegyző. bíró.

F ő v á ro si
Sörfőző

R .-T.
Kőbányánmárazelső évben 248.000 hl. sörtgyártótt,ez bizonyítja legfényesebben söreink kitűnő minőségét.

G y á r t j a  aKőbányai Polgári Serfőző R.-T.Budapest—Kőbánya.
L IT T K E  L.
pezsgőborgyár-telepe PÉCS.

Főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.Frigyes főherczeg fi császári és királyi fensége, Salva- tor Llpót fi cs. és klr. fensége és .Nemzetközi Hálókocsi- és .Európai Express Vonat-társaság" szállítója.
P E Z SG Ő F A JO K :.SP O R T  GRAND VIN SEC", »CA- SINO EXTRA SEC* .FO R EN GLA N D " (savanykáa) .BR1- TAN1A EXTRA DRY" (cukor n élk )
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H o t e l  - Ve  r k a  u fmminiiiiiBiimniiMiiiiHimHmiHiiiiiBiiiffliiiiiiiiraiwiiiiBiiiiuiiiiiiffliiiiiiiHinBiHmmBniiiiiR

in Maria-ZelllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilKIberühintester österr.Wallfahrsort 
Haus ersten Ranges, modernste Ausstattung, 40 Frem- denzimmer, elektr. Beleuchtung,Kait- und Warmwasserleitung, Badezimmer. Telefon, Fleisch- hauerei, Selcherei, Kühlhaus, etc.
P r e i s : 303,000 K.Verwaltung des Realitáten-Markt Graz
H a m e r i  i n g g a s s e  6 .  (4062)

S t i l i e r  J ó z s e f
cs. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

jégszekrénygyáraBudapest, Kazinczy-u. 6 b.
(ezelőtt Nagydiófa-u. 22. 
Wesselény-utca sarok.)

Ajánlja kitűnő gyártmányait 
mindennemű jégszekrények
ben, sörkimérö készülékek
ben, fagylalt reservoizokban, 
borkimérő asztalokban stb.Ju tá n y o s  gyári á r a k !Árjegyzék ingyen és bérm enlve.

Alapittatott 1873-ban.

Zseliz (Bars m.) község Elöljáróságától
Hirdetmény.Zseliz község tulajdonát képező

nagyvendéglő1918. évi november hó 1-től 6 évre haszonbérbe adatik.Az árverés 1918 évi julius hó 7-én reggel 8 óraker a körjegyzői irodában lesz megtartva, melynek feltételei ugyanott betekinthetők.A vendéglő élénk forgalmú, ipartársulati és gazdaköri helyiségekkel és 3—4 szálló szobával bir.Zseliz községnek évenkint () országos vására van, nagy uradalma sok idegen munkással.Bővebb felvilágositással szolgál az Elöljáróság.Zseliz, 1918 junius 12.
Elöljáróság.

IPARSÓS  fagylalt, jegeskávé, hideg készítmények előállítása 3®- nál a jég sózására, valamint hűtőkészülékekhez.Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli vagy írásbeli kérdezösködésre d í j m e n t e s e n  nyújtA M agyar K irályi Sójövedék Vezérügynöksége Budapest, V . k cr . Vilm os császár-ut 32 . sz á m .

H a e*8adó vendéglője, szállodája, vagy kávéháza van, Ica venni óhajt, h ir d e s s e  ezt a
V E N D É G L Ő S Ö K£llllil»TUII■■Ml UHUMÉII|

L A P J ^ - b a n .

ftlap ittato tt 1820.Fandn Ágoston és Zimmer Péter utódaZ i r n m e r  F e r e n c
halnagykereskedő, csász. és kir. udvari szállító

BudapestenTeleién: József 48-91. üflrgöuyclm: Zimnier balászmesfer Budapcsi
DREHER RMTRL SERFŐZDE! R.-T.BUDRPEST-KOBRflYRN.Városi iroda: Vili., jjózsef-utcza 35. aját palaczk • töltés

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, k irá ly -, márcziusi-, k iv ite li márczius!-, 
korona- (á la piiseni), m aláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét. 

Különlegesség: dupla m aláta kősör, kökorsókban.
Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.— —— — hí mmmammmm ma an— wma—  ih

Parafadugót vészünkülH aszn ált, jókarban lévő, nem törött p a lackp arfad u g ó ka t k ilón kin t K 2 5 .—Uj parafad ugó kat előzetes m egm in tázás m ellett, valam in t pezsgödugókat a legm agasab b  árban veszünkFROMMER TESTVÉREK BUDAPEST, VI. TERÉZ-KÖRUT 23.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNV-SERFÖZŐDE
Fen n á ll: 
1854 óta
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