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Bizottsági előadói jelentés. Bemutatta a ,,Budapesti Kávésipartársulat" 
1917. évi március hé 5-én tartott választmányi ülésén

Az országszerte minden téren mutatkozó ár- 
drágitási tendenczia a székesfőváros törvényható
ságát arra kényszeritette, hogy a törvényellenes 
és nagyfokú visszaélések megakadályozása és meg
torlása czéljából egy külön e czélra szolgáló, úgy
nevezett »ármegállapitó bizottságod létesítsen. A 
törvényhatóság ipartársulatunk t. elnökének és al- 
elnökének e bizottság tagjai közé meghívásával 
nemcsak iparunk jelentősége elismerésének jóleső 
jelét adta, miért csak őszinte hálával és köszö
nettel tartozunk, de módot és alkalmat nyújtott 
arra is, hogy e bizottságot hasznos és közérdekű 
munkásságában támogassuk, sőt — a mutatkozó 
szükséghez képest — e bizottság utján a kávésipar 
egyetemleges és az egyes kávésok specziális érde
keit is megvédelmezzük.

Ipartársulatunk vezetősége e tény jelentőségét 
helyesen felismerve, teendői felől több választmá
nyi ülésen és bizottsági értekezleten beható ta
nácskozást folytatott ipari érdekeink biztosítása, mi
nél hatásosabb megvédclmezése czéljából és mi
dőn — mint a választmány által ad hoc kiküldött 
bizottság előadója — megtisztelő hivatásomhoz és 
kötelességemhez képest a lefolytatott tanácskozások 
anyagáról és az egyhangúlag elfogadott megállapo
dásokról szóló részletes jelentésemet előterjeszte
ném: azt hiszem, nem végzek felesleges munkát, 
ha e nagyjelentőségű ügynek kellő, lehetőleg tel
jes megvilágítása czéljából egyrészt, másrészt hatá
rozataink indokolása czéljából az előzményekre is 
kiterjeszkedem és — amennyire szerény erőmtől te
lik — a kérdést egész komplexumában felölelni 
igyekszem.

Azt hiszem ugyanis, hogy miután egy olv ese
ménnyel, egy eleddig teljesen ismeretlen oly nó
vummal állunk szemben, amelyet kizárólag a majd
nem három év Óta zajló világháború által előidé
zett kivételes közéleti viszonyok, ipari, kereskedél- 
mi és vagyoni eltolódások és egészükben és min

den téren ma még jóformán át sem tekinthető 
általános átalakulások idéztek elő: ipartársulatunk
nak a székesfőváros hatósága által az árszabá
lyozó bizottságba történt meghívását nemcsak mint 
egy, a kivételes háborús viszonyok által előidé
zett részjelenségeket kell felfognunk, hanem —gon
dosan mérlegelve és igazi jelentőségét helyesen 
megbecsülve egy olyan újabb irányzat kezdőpont
jának kell és szabad tekintenünk, amelynek az a 
megfontolás ad megbecsülhetetlen erkölcsi súlyt és 
jelentőséget, hogy a hatóságok az iparunkat ér
deklő ügyekben ezentúl — nem úgy, mint eddig — 
rólunk és nélkülünk, hanem velünk együtt — meg
hallgatásunkkal igyekeznek határozni, velünk szem
ben is az igazsághoz és méltányossághoz képest in
tézkedni és dönteni.

Az árszabályozó bizottság létrejöttének előzmé
nyei és története is ezt bizonyítják és ezért fontos 
— mint már említettem, — hogy előadói jelenté
semben ezekre is történeti hűséggel kiterjeszked
jem.

I- Iparunk, közönségünk, sajtónk és hatóságaink.

Társadalmunk négy különböző, kihatásukban 
egyformán nagyhatalmú tényezője. És ha én jelen
tésemben első helyre iparunkat teszem, ennek oka 
nem az, mintha neki valamennyi között az első 
helyet arrogálnám, hanem az, hogy legjobb meg
győződésem szerint megállapítani kívánom, misze
rint a közönséggel, a sajtóval, a hatóságokkal 
szemben a kötelességteljesités tekintetében iparunk 
mindenkor az első helyen áll. Köztudomású dolog 
ez nemcsak itthon, de a messze külföldön is és 

ha békében — háborúban egyaránt sok igazság
talan támadást is kell eltűrnünk, maguk a támadók 
is szívesen elismerik bizalmas körökben, hogy a 
magyar kávéházak és vendéglők csekély kivétel
lel mintaszerűen vezetett közérdekű üzleti vállal
kozások. Azt kellett volna tehát hinnünk és e hit
nek bizonyára meg is van a pozitív bázisa, hogy 
mikor e rettenetes világégés megindult és nyomán 
a társadalom minden irányban egészen uj alapra, 
a háborús alapra helyezkedett: c társadalom inüi-
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sajtó, 
elbá- 

vállala- 
kávéház el

eien egves tényezője tehát a közönség, a 
és hatóságok is — igazságos és méltányos 
náshan fogják részesíteni azokat az ipari 
tokát is, amelyek: mint a vendéglő és 
scsorban az ő szükségleteik, az o‘ igényeik, az o 
kényelmük kielégítésére vannak hivatva. Nem igy
történt! , . . ,

Amikor az árdrágítások miatti hatósági intéz
kedések és büntető eljárások szinte napről-napra, 
óráról-órára megismétlődtek, divattá vált az át- 
kos árdrágítókat uton-utfélen szidni, ütni, üldözni, 
a napisajtó pedig hangos és hazafias buzgósággal 
vált szócsövévé az általános felháborodásnak: ez 
a felháborodás szinte megdöbbentő elementáris erő
vel tört magának utat a kávéház és vendéglő felé 
és ellen, a diadalmas igazság pedig valóságos ün
nepet ült, mikor a napilapok egy-egy árdrágító 
kávés, vagy vendéglős ebtéltetésének hírét vitték. 
Holott ezek éppen olyan áldozatai az árdrágítók
nak, mint maga a nagyközönség.

A háborús viszonyok, a háborús gond, a há
borús drágaság, a mindennapi élet ezer meg ezer 
gondja, baja, bánata által szuperlativusig agyon
zaklatott idegzetű közönségnek áldozat kellett 
és ki lett volna e magasztos hivatásra alkalma
sabb, mint a mindenkinek egyformán kezeügyébe 
eső, ajtaját-boltját mindenkor, mindenkinek nyitva- 
tartó, barátságos képű, nyájas modorú, sima és 
udvarias kávésuzsorás, aki márványoszlopos, hamis 
arannyal vert ragyogó fényű kávéházában télen- 
nyáron ravasz fondorlattal tele, várja, mint a pré
dáját leső pók, a szegény ázó-fázó vendégeket, 
hogy azon hizva-gyarapodva, a gondtalan évek
ben eltöltött iparoskodás után szolid milliomos
ként vonuljon vissza a jól megérdemelt pihenés 
és jólét puhára vetett vánkosaira!

Arra, hogy akkor, mikor a kávéház és a kávés 
elleni hajsza teljes virágába szökkent, a fényes 
tükörablakok mögött a mindenféle jogosulatlan tá
madásoktól, a megnövekedett üzleti kiadásoktól, 
az iparának szabad gyakorlását szabályozó, korlá
tozó állami és községi hatósági rendeletektől, az 
irtózatos és folyton emelkedő drágaságtól agyon- 
nyomoritott kávés már régen gondtelt arcczal vizs- 
gálgatta napi számadásait, az állandó kenyérhiány, 
ezukorínség, tejsziike, sör, bor, pezsgő és más áruk 
hihetetlen drágulása, a széntelenség és a női ki
szolgálás pedig — nem is szólva a világítási, já
tékkártya-adó, járdafoglalás stb. megdrágulásáról 
és sok más hasonló kedves apróságról, — már 
egyenesen a kávéházak fentartását tette kérdésessé: 
senkisem beszélt. Pedig a háborúból kifolyólag 
egyetlen iparág, vagy üzem sincs annyira létérdeké
ben megtámadva, mint éppen a kávés- és vendég
lősipar. A befektetési töke után jogosan várható 
legális haszonra senkisem gondolt, a regieköltsé- 
gek folytonos felfelé hullámzó emelkedését az egyik 
gavallér nemtörődömséggel hagyta számításon kí
vül, a másiknak nem tűnt fel, hogy a piccoló áreme
lése elleni támadásokban legjobban azok járnak 
elől jó példával, akik — más téren maguk is 
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hasonló hibában találtattak bűnöseknek. Arra az 
arisztophanesi tolira méltó szatírára pedig, hog} 
az árdrágításban a mindent: gázt, villamos vilá
gítást stb. megdrágító és megadóztató törvényha
tósági közgyűlés jár elől jó példával, a városatyák 
közül csak égy független gondolkozásu ember mert 
rámutatni - a kávésok elnöke. Ahhoz pedig, hogy 
ez czeruzát vévéu kezébe, számokkal bizonyítsa be. 
hogy a kávésok által eszközölt áremelés egyetlen
egy esetben és merem állítani - rnég a leg- 
exorbitánsabb esetben sem felelt meg annak a több
letnek, amelyet a kávés a beszerzési árak óriási 
emelkedésével arányban teljes joggal felszámít
hatott volna: senkinek sem volt kedve. A kávésok 

igaz, h ogy kedvetlenül tettek ugyan ilyen szá
mításokat, de azok eredményére senkisem volt ki
váncsi. Így ama jelszó alatt: »Az árdrágítókat ül
dözni kell!« tovább folyt ellenük a harcz, amig a 
helyzet annyira tűrhetetlenné vált, hogy a kávésok 
erélyes védekezése folytán a közhangulat szinte 
átmenet nélkül egy másik szélsőségbe csapott át: a 
közönség megnyugodott, a sajtó hangja enyhült 
és a hatóságok is belátták, — és ez talán a legfon
tosabb, — hogy nem a kávésokban van a hiba!

I I .  Tisztultabb felfogások.
delme.

A maximálás vesze-

Ha ezt a jelentést laikusoknak, tehát: a kö
zönségnek, a sajtónak, a hatóságnak Írnám, és 
nem a kávésoknak, akik az eseményeknek nem
csak szem- és fültanui, hanem valósággal szen
vedő alanyai voltak, sőt még ma is azok: úgy bi
zonyos történetírói gesztussal tudnám lefesteni, 
hogy a kávésipar a világháborúban egy külön, va
lóságos élet-halálharczot folytatott létérdekéért és 
a közfelfogás i rányváltozásának ilyetén kivívásáért. 
Úgy gondolom és érzem, hogy valamint e világhá
ború rettenetes megpróbáltatásai a magyar nem
zet törhetlen hatalmának dicsőséges próbakövéül 
szolgáltak és a szenvedések vértengeréboj a magyar 
név, a magyar dicsőség sokkal szebben, sokkal 
fényesebben és sokkal ragyogóbban fog kiemel
kedni, mint évezredes nemzetéletünk bármely kor
szakában: úgy a mi tisztes iparunk és százados 
múltra visszatekintő ipartársulatunk is a meg
próbáltatás e nehéz napjaiban a léte és fedhetlen, 
jó hírneve ellen indított igazságtalan támadások le
győzése által történetének legszebb lapjaira tett 
szert, legragvogóbb munkájára tette fel a polgár 
és iparos erények cserkoszoruját.

Tudom, nehéz az igazság útja! És mégis szinte 
fájó érzéssel kérdezem, miért kellett e sok kese
rűséggel, a közönség jogtalan kifakadásaival, a na
pisajtó méltánytalan támadásaival és a hatóságok 
indokolatlan könyörtelenségével telt poharat fenékig 
ürítenünk, mikor meghallgattatván, igazaink min
denki által oly könnyen megérthetők és megvédel- 
mezhetők lettek volna, a csalhatatlan számok és a 
számítás bizonyító ereje a támadások élét elvehette 
és feleslegessé tehette volna ama hajszát, amely
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egy tisztes iparág és annak munkásai ellen is
mert és ismeretlen forrásokból — táplálkozott?

A háborús élet egész lélektanának jellemzésé
re, a köz- és nemzetgazdasági viszonyok részletes 
ismertetésére, ipari és kereskedelmi életünk nap- 
ről-napra ismétlődő elváltozásaira kellene kitérnem, 
ha e kérdésekre válaszolni is kívánnék. E helyett 
legyen elég, ha röviden utalok arra, hogy az ár
drágítások tekintetében, ha a kávésiparban erről 
egyáltalán szó lehetett (amit tagadok, mert az ár
emelés nem árdrágítás, viszont az emelést, a piaezi 
konjunktúra indokolja, az árdrágítást ellenben nem, 
mert ez mindig mesterséges), a kávésiparral szem
ben nyomban tisztultabb felfogás érvényesült, a 
mint nyilvánvalóvá vált, hogy az áremeléseket a 
piaezi árakban beálló folytonos ingadozások tették 
szükségessé.

A budapesti kávésipartársulat az 1014., 1Q15., 
1910. években tartott rendes és rendkívüli közgyű
lésein folyton ezzel védekezett ezen egész az una
lomig, de mindig félreérthetetlen rosszindulattal 
hangoztatott vádakkal szemben; egyesek valóságos 
statisztikai kimutatásokat bocsájtottak a sajtóorgá
numok rendelkezésére, hogy bebizonyítsák, misze
rint egyes élelmi és élvezeti czikkeik árának emelé
sében a bevásárlási árakban számlaszerüen kimu
tatható többletnek csak elenyésző hányadát hárít
ják a fogyasztó közönségre, illetve vendégeikre; 
mások okmányokkal voltak hajlandók igazolni, mí- 
szerint az áru beszerzése 100 1200"o-ig, fűtési, 
világítási, személyzeti stb. kiadások 100 300"o-kal 
emelkedtek, a rccompensátió minden lehetősége nél
kül; javíthatatlan optimisták a sajtó jóindulatának 
fantasztikus eszközökkel való biztosítását ajánlot
ták és erősen támadták azt a kávés kartársunkat, 
aki orvoslást, már csak a mindenre kiterjesztendő 
kormányintézkedésektől várt. Tervek, javaslatok, 
indítványok, mozgalmak, ellenmozgalmak egymást 
követőn ijesztő módon szaporodtak, mindenki tud
ta, érezte, hogy igy nem maradhat, a kávés nem 
lehet »a mindenki Prügelknabeja«, hogy valami
nek történnie kell- az igaz kivezető utat azonban 
senkisem tudta megmutatni. Ilyen körülmények, az 
általános tájékozatlanság és tanácstalanság e tető
pontján merült fel örömmel üdvözölt mentőesz
meként az ármaximálás gondolata. Szinte termé
szetesnek tetszett, hogy amikor mindent vagy rek- 
virálnak, vagy maximálnak, maximálni kell a ká
véházban felszolgálásra kerülő összes ital- és étel- 
nemüek, élelmi- és élvezeti czikkek árait, hogy 
végre-valahára vége szakadjon a kávésok ellen kü
lönbség nélkül felhangzó panaszoknak, hírlapi haj
száknak és hatósági megbélyegzéseknek, amelyek
kel kezdetben a kerületi elöljáróságok, majd a 
vásárcsarnok és rendőrség fiatal és többnyire az 
ily ügyekben tájékozozatlan tisztviselői jobb ügy
höz méltó buzgósággal valósággal excelláltak. 
Mert a budapesti kávésipartársulat elnöksége el
ismerésre méltó buzgalommal elkövetett ugyan min
dent, hogy egyes esetekben a véleményadásra fel
kért fórumok (kamara stb.) előbb az ipartársulat

álláspontja felől tájékozódjanak és egyes esetek
ben fellépése sikerrel is járt: egészben azonban 
még sem érhette el a tarthatatlanná vált állapo
tok javulását, mert specializálnia kellett minden 
esetben és e gy általános, mindig és mindenkire egy
formán alkalmazható normativumot, amelynek alap
ján az összes eseteket el lehetett volna bírálni, nem 
állapíthatott meg.

Ezen a tényen szenvedett aztán hajótörést az 
elmélet alapján oly plauzibilisnek tetsző maximálás, 

mert amilyen szép az egyenlőség elve elmélet
ben, akár jogokról, akár kötelességekről legyen 
szó, épp oly nehezen valósítható az meg gyakor
lati utón, főleg üzleti élet gyakorlatában, amely
ben teljesen azonos érdekek mellett a legkülönbö
zőbb szempontok követelnek érvényesülést. Mert, 
még ha a versenyt és valljuk meg, sokszor telje
sen illojális, nem ritkán tisztességtelen versenyt, 
teljesen ki is kapcsoljuk, »quantit te negligeable«- 
nak tekintjük és tényként fogadjuk el, hogy »a ká
véház kávéházi, vagyis, hogy az egyik kávéház 
olyan, mint a másik, még akkor sem zárkózhatunk 
el ama alapvető igazság elől, hogy a maximálás 
a kávésiparban kivihetetlen, mert alkalmazását 
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati okok teszik ke- 
resztülvihetetlenné. Számítási alapon áll, mint min
den vállalkozás, a kávéházi üzlet is, — terjedelmét 
és alapjait a tulajdonos szabad elhatározása, tő
keereje, terhei, jövedelmei stb., stb. szabják meg 
és irányítják, s igy valósággal szerencsétlenség 
volna és biztos romlásba sodorná az ipart, ha 

a mindezen előfeltételek által teremtett különb
ségeket semmibe véve magában az iparban csak 
részben is mindenkire nézve egyforma életfeltéte
leket — ez esetben maximális árakat — igyekeznénk 
teremteni, csak azért, hogy ilv utón mindenkinek 
ipara gyakorlatában az egyforma védettség és biz
tonság kétségkívül megnyugtató érzését szerezzük 
meg.

Ez igv kissé akadémikusán hangzik, pedig szín
tiszta praktikus valóság, mert az üzleti mérlegek 
világos és könnyen megérthető szava-nvelve a leg- 
logikusabb okfejtésnél is világosabban bizonyítják,
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Egy jófoigalmu k ir á n d u ló  v e n d é g le
(télen, nyáron nyitva.) 5 perezre a várostól, berendezéssel, 
házzal, kerttel, a ház melleit szőlővel, nagy gyümölcsös és 
virágos kerttel, betegség miatt azonnal e la d ó .  Vételár

T I L L  2 S T W Á M
vendéglősnél. — Pécs, Mátyás Flórián-utca 38. szám.

hogy a nagyobb kiadásokkal dolgozó kávéháznak 
(üzletnek) nagyobb hasznot is kell biztosítania, mint 
a kisebbnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a házbé
rek körül fennálló különbség, tnely 2.000—76.001) 
korona közt ingadozik, a bevásárlásnál az anyagok 
minőségi különbözete folytán előálló óriási eltéré
sek, a regieköltségek nagy különbözősége kis- és 
nagy, elegáns és — mondjuk — polgári kávéházak 
költségei tekintetében, oly ingadozásokat és elté
réseket idéznek elő, melyek kiegyenlítésére gon
dolnunk sem lehet.

Következik már most mindezekből, hogy az 
árak maximálása legkevésbé volna alkalmas arra, 
hogy a kávésokat az igazságtalan, minden hozzá
értés nélkül létrejött árdrágitási ítéletek ellen meg
védelmezze és egyben a fogyasztó közönséget is 
megnyugtassa, mert a maximálás nemcsak a gya
korlatban ütközik legyőzhetetlen akadályokba, ha
nem még a maiaknál is képtelenebb következmé
nyeket vonna maga után. Ezek a következmények 
annyira kézenfekvők, hogy illusztrálásukat meg sem 
kísérlem, jelentésem keretei sem engedik meg, hogy 
ilyen részletkérdésekkel behatóan és részletesen 
foglalkozzam, noha nem volna érdektelen a többi 
közt pl. rámutatni arra, milyen felzúdulással ta
lálkoznék egy ilyen maximálást kísérlet a közönség, 
a sajtó és a hatóságok részéről, s mily élénken 
tiltakoznának az ellen maguk a kávésok is.

III. Szabályozás osztályok szerint.

tását indítványozta. A gondolat első pillanatra meg
kapott mindenkit újságával, és eredetiségével, he
lyesnek és jónak, sőt az egyedül helyesnek és jó 
nak Látszott, mert az üzletek minősítése alapján 
az eltérő érdekek megvédelmezésére a legalkal
masabbnak látszott. Később azonban részletes 
tárgyalás folyamán — elnökünk indítványa szinte 
magától megváltozott, inegszükült formájában és 
tendenciájában jelentékenyen módosult.

Kitűnt ugyanis a tárgyalások során, hogy a 
kávéházakat osztályozás (minősítés) alapján éppoly 
kevéssé lehet az elnök által ajánlott négy osztály
ba beosztani, mint ahogy nem lehetett volna és 
nem is lett volna helyes azokat a maximálás ki
mondásával egy osztályba hozni, illetve szorítani. 
Az első, másod, harmad és negyedrangu kávéház 
fogalmának meghatározása mert az árak alap
ján történő beosztásnak az lett volna természetes 
következménye — az elérni óhajtott czél kedvező 
fogadtatása daczára, nem volt egyformán rokon
szenves mindenki előtt; érzékenységi momentumok 
lettek észrevehetők; az üzlete niveauját, a maga al
kotását egyik másik választmányi, illetve bizottsági 
tag nem szívesen látta volna klasszifikálva; szíve
sen és becsületes nyíltsággal ismerte el ugyan, 
hogy üzletét az elnök az árjegyzék alapján jogosan 
tette a III. osztályba, de hivatkozott arra, hogy 
őt házbére alapján stb. a II. osztályba kellene tu
lajdonképp sorozni és igy tovább. — Sietek meg
jegyezni, hogy ez nem kicsinyesség! Ez az üzlet
ember önérzete, talán büszkesége is, melyet szíve
sen látok, mert az iparosöntudat bizonysága. Ezt 
épp oly örömmel állapítom meg, mint azt, hogy 
mikor elnökünk látta, hogy az értekezlet javasla
tának tulajdonképpeni alapját, illetve lényegét el
fogadja ugyan és csak a mai árak alapján leendő 
négy osztályba sorozástól idegenkedik: e tényből 
nem csinált személyes kérdést, hanem igazi kar
társi szeretettel, koncziliáns tárgyilagossággal tette

Azt hiszem azonban, hogy jelentésemben két 
dolgot e nélkül is feltétlen bizonyossággal megál
lapíthatok. Nevezetesen — eddigi fejtegetéseim 
alapján — először is azt, hogy az árdrágitási Ítéle
tekkel szemben való védekezésre a maximálás — 
még ha meg is volna valósítható — a legkevésbé 
alkalmas; másodszor, hogy a fennforgó körülmé
nyekre való tekintettel, amelyekkel pedig akarva, 
nem akarva, meg kell barátkoznunk, iparunk és 
iparostársaink erkölcsi reputácziója érdekében és 
hogy minden további bárhonnan jövő zaklatásnak 
egyszersmindenkorra elejét vegyük, meg kell te
remtenünk egy állandó, lehetőleg egységes, az ösz- 
szes számbavehető érdekeket a lehetőséghez ké
pest és egyaránt kielégítő alapot, amelyen a ható
ság és az ipartársulat az árszabályozó bizottság
ban minden egyes árdrágitási feljelentést nemcsak 
a közönség, hanem a kávésok jogos és méltányos 
igényeinek szemmelEtartásával bírálhassanak el.

A budapesti kávésipartársulat igen érdemes 
elnöke helyes gyakorlati érzéssel ezen alap meg
találására a leghelyesebb módot jelölte meg ak
kor, mikor ipartársulatunkban az árszabályozási 
ügyben kiküldött bizottság ülésein a bizottság ren- 
delkezdésére álló terjedelmes adatgyűjtemény fel- 
használásával éŝ  nagy gondot igényelt alapos ta
nulmányozása után a kávé házak négy osztályba so
rozását, minden egyes osztályban az összes élel
mi és élvezeti czikkekre vonatkozólag a minimá
lis, illetve a maximális árak taxativ megállapítását 
és ezeknek a hatóságoknak rendelkezésére bocsá- 
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magáévá az eszmecsere folyamán kialakult azt a 
felfogást, amely szerint elégséges két osztály léte
sítése is, még pedig most már nem az áraki alap
ján, hanem azon az alapon, hogy:

az egyik osztályba tartoznának azok a kávé
házak, amelyek bizonyos latitüdöt nyernének arra, 
hogy áruikat a megái,lapított árakon alul a ha
tósághoz benyújtott árlapjaik szerint, nekik tetsző 
magasságban hozhassák forgalomba;

a másikba pedig azok, amelyekben csak az 
árak minimuma és ama maximuma állapíttatnék 
meg, amelyek átlépése már árdrágitásszámba men
ne.

Amidőn tehát ezeknek előterjesztése után el
értem jelentésem befejező részéhez és a csatolt 
kimutatásban részletesen kiterjeszkedem a bizott
ság álltai a' két (A. és B.) osztály részére megál
lapított ártételekre, megállapítom, hogy most már 
önökön áll, hogy ami abban az elnökség, illetve a 
választmány javaslata, amennyiben hatósági jóvá
hagyást nyer, bölcs hozzájárulásukkal az összessé
get kötelező megállapodássá, határozattá legyen. 
A szőnyegen levő kérdés részletes ismertetésével 
nemcsak előadói tisztségemnek, a belém helyezett 
megtisztelő bizalomnak kívántam tehetségeimhez 
képest hivc-n és becsületesen megfelelni, hanem bi
zonyságát kívántam adni annak is, hogy mint az 
ipartársulat ügyeinek vezetői, kötelességeinknek ko
moly és fáradhatlan ügybuzgalommal, odaadással 
és lelkiismercttel igyekszünk eleget tenni. E munka 
— támogatva az önök erejétől nem maradhat 
teljesen eredménytelen és talán nincs messze az idő, 
hogy erőnkkel nemcsak a védekezés munkáját kel
lene!1 folytatnunk, de más téren és más irányokban 
is hozzáfoghatunk erkölcsi és anyagi érdekeink biz
tosításához is.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A „Budapesti kávésipartársulat” közleményei.
J e g y z ő k ö n y v

Felvétetett 1917. évi január hó 7-én a Budapesti Kávésipar 
társulat választmányi üléséről.

Jelen voltak: Harsányi Adolf elnök, G ál Arnold alelnök, 
Berger l.eó, Holstein Zsigmond t. alelnökök, Briiik Károly pénz
táros, Gárdonyi József, Germán Jenő, Glaser Fiilöp, Holzer Leó, 
Kovács József, Losonczi Gusztáv, Pethö György, Rónai Adolf, 
Sebők Mór, Strausz Miksa, Tihanyi József, Weingruber Ignácz v. 
tagok, Weisz Bertalan f. b. tag., Dr. Havas Nándor titkár.

1. Elnök az újév alkalmából a választmány összes tagjait 
szívesen üdvözölve, nekik boldog jó esztendőt kíván s az ülést 
d. u. 4 órakor megnyitva bejelenti, hogy Reiner Mór alelnök és 
Tauber Salamon f. b. t kimentették magukat; a mai ülés jkvének 
hitelesítésére Kovács József és Tihanyi József v. tagokat kéri fel.

2. Az 1916. nov. 27-én tartott rendkívüli és az ugyanazon 
napon tartott rendes vál. ülések jegyzőkönyvei felolvastatván, ész
revétel néikiil hitelesíttettek azon határozattal, hogy az 1916. 
évi nov. 27-én tartott v. ülés jkve egész terjedelmében az. évi 
jelentésbe felveendő.

3. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul felvette: 
Druiker Mór, Fischer Arnold, Moskovits Izsó, Förster Komád, 
Vörös Kálmán, Szabó József, MihaUcsek Fiigyes, Bergmann Chu- 
na, Melicher Tivadarné, Davisik Jánosné, Búzás László kávésokat 
10—10 korona beiratási díjjal; továbbá Schwatz Adolf, Klein 
Dezső, Reiner Dezsőné, Polliik Károlyné, Gerő Jenőné, P á l ; cs 
Társa, Keleti Lajos, Laufer Bernát, Száldó Béla, Weisz József, 
Zabotslii Hermann, G ráf Ignácz, B'aun Arpádné, Goldstein Dá- 
vidné, Neu Mártonná, Láng  Karoly kávésokat 20—20 korona 
beiratási díjjal. Üzletüket megszüntették és kiléptek AczelOszkár, 
Geszti Gyulané, Solyom Sámuel, Újhelyi György. A bejelentések 
tudomásul vétetnek.

4. Elnök bemutatja az a) Hadsegélyző Hivatal gyászjelvény 
osztályának, b) A Vörös Kereszt Egyesület lábadozó sebesülte
ket elhelyező bizottságának, cl Az Orsz. Gyermekvédő Egyesü
letnek, d) A Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület megkereséseit,

ELADÓ
Felsömagyarországi gyönyörű fekvésű 
g y ó g y f ü r d ő ,  teljes berendezéssel. 
Vasut-állomás merett. Érdeklődéseket 
e lap kiadóhivatala továbbít .,H. Gy.“ 
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melyben céljaik javára adományokat kérnek. A választmány el
nök javaslatára minden egyes megkereső testületnek 10 10, 
összesen 40 kor. szavaz meg.

5 Elnök jelenti, hogy újévi ajándék megváltása cimén 
Almássi károly 200 kor. Berger Leó 50 kor. Glaser Fülöp 50 
kor. Gerő Jenőné 100 kor. Katona Gyula 100 kor. Reiner Mór 
100 kor. Weingruber Ignácz 200 kor. Összesen 750 koronát ado
mányoztak különböző jótékony célokra. Örvendetes tudomásul 
szolgál

6. Titkár felovassa a .Független Budapest., a *Vállalat« 
és a .Budapesti Hétfői Hírlap, c lapok megkereséseit, melyek
ben azok tagjaink körében való ajánlását kérik. A választmány 
a megkereső lapokra felhívj i tagjaink figyelmét.

7. Elnök jelenti, hogy Hálást Gyula mint az alapítani szán
dékolt és abbanmaraut Kávéssegédek Körének ideiglenes pénz
tárosa, e kör elnökének Ólmosi Józsefnek hozzájárulásával e kör
nek meg az 1899. évben a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó
banknál lelett 34 forintnyi vagyonát az ipaitá'sulat karácsonyfa 
alapja javára felajánlotta. Az adományt az elnökség köszönettel 
elfogadta és annak mai értékét 137 koronát a jelzett alap javáia 
bevéielezte. A választmány a jelentést örvendetes tudomásul veszi 
és a nemeslelkii adományért a maga részéről köszönetét mond.

8. Elnök közli, hogy a koronázási ünnepélyt rendező b.- 
zottság ipartársulatunknak 5 jegyet bocsátott rendelkezésére. E 
jegyeket Reiner és Gál alelnökök, Holstein Zsigmond tiszt, alel
nök, Briick pénztáros és Dr. Havas titkár között osztotta szét, 
kik ipartársu'atunk képviseletében a koronázási ünnepélyért meg 
is jelentek. Tudomásul szolgál.

9. Elnök jelenti, hogy az Alt. Beszerzési és Szállítási R.-T. 
az 1917. üzletévre a központi választmányba jelölésünk folytan 
Harsányi Adolf elnököt, Briick pénztárost és Gárdonyi József v. 
tagot választotta meg. Tudomásul vétetett.

10 Elnök jelenti, hogy az elnökség az ipartársulat tisztvi
selőinek és alkalmazottainak a szokásos évi remuneráczió és újévi 
ajándékok fejében a rendkívüli viszonyoknak megfelelően, némi
leg felemelt összegeket osztotta ki. Titkárnak 300 kor., Vas Samu 
ügyvezetőnek 300 kor., Győri Margitnak 100 kor., Szántó Simon
nak 100 kor., Házmesternek 50 kor., Viceházmesternek 50 kor., 
Szolgának 50 kor., Takariiónőnek 25 kor. Összesen 925 korona. 
Ezenfelül a cukorkiosztás körüli munkában való részvételért cuk
rot is juttatott az e.yes alkalmazottaknak. A választmány elnök 
jelentését tudomásul véve, intézkedéseit jóváhagyja.

11. Titkár felolvassa Vas Samu, a munkaközvetítő ügyve
zetőjének jelentését a munkások körében folyamatba tett gyűjtés 
eredményéről. Elnök indítványára a választmány elismeréssel ve
szi tudomásul a jelentésben foglaltakat és a gyűjtés támogatá
sára a saját részéről is felhívja a kávéházak tulajdonosait.

12. Elnök jelentést tesz a cukorkiosztás üg érői. A Cukor
központ dec. hó folyamán 8 waggont bocsátott rendelkezésünkre, 
mely már ki is osztatott s újabban ismét 6 kocsit. Sajnos, a szál
lítási nehézségek a pontos időben való kiosztást megakadályoz
ták úgy, hogy kénytelen volt Briick pénztárost Cinfalvára és a 
többi gyárakhoz kiküldeni, hol személyes intervenciója eredmény
nyel is járt. A cukorkiosztásnak tudja be a rohamos taglétszám 
sza|iorodást, mely az ipartársulat vagyoni \ iszonyaira természe
tesen kedvező eredménnyel járt. Nem mulaszthatja el annak fel- 
emlitést, hogy az elmúlt hónap folyamán, amikor a vonatzárlat 
miatt a részünkre kiutalt cukoimennyiség nem érkezett meg tag
jaink részére, a székesfővároshoz fordult, amelynek élelmezési 
ügyosztálya 1 kocsirakományt bocsájtott kölcsönképen rendelke
zésünkre, mit azonban — tekintettel az. időközben megérkező t 
saját kocsijainkra nem vettünk igénybe. A választmány elnök 
jelentését tudomásul véve, a székesfőváros közélelmezési ügyosz
tályának köszönetét fejezi ki.
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13. Elnök indítványozza, hogy Brück Károly ipartársulati 
pénztárosnak, ki a cukorkiosztás ügyét immár több mint féléve 
kitartó buzgalommal, nagy szorgalommal és folytonos utánjárás
sal intézi, a választmány elismerését fejezze ki és ezt valamely 
alkalmas formában mtiassa kifejezésre Többek hozzászólása után 
a rálasztmány méltányolva Biiick Károly igazán jelentős érde
meit, elnök indítványához egyhangú ag hozzájárul és meghízza 
az elnökséget, hogv kiegészítve magát Gárdonyi József és Losonczi 
Gusztáv vál. tagokkal, alkalmas formában ipa'társulatunk elisme
résének látható jelét állapítsa meg s e megállapodást a választ
mánytól nyert felhatalmazá r alapjan hajtsa is végre.

14. A délutáni uzsonnakávé kérdésében elnök jelenti, hogy 
egy tiz lakból ádó küldöttség élén eljárt B áló Kürthy Öméltósá
gánál, ki a küldöttséget kegyesen fogadta s beadványunkra az e 
tárgyban kidolgozott rendeletet oh kép módosította, hogy egyrészt 
a korlátozás idejét délután 3 7 órára szállította le, másrészt 
pedig az uzsonnakávé kimérését az összes hasonló jellegű üz
letekben is eltiltotta. Ugyanazon küldöttség e tárgyban Bódy al- 
po'gármester és Folkusházy tanácsnok urnái is tisztelgett. He- 
lyeslőleg tudomásul vétetett.

15. A kávéellátás ügyében elnök jelenti, hogy ismételten 
eljárt a Kávéközpontban, és azt a felvilágosítást nyerte, hogy 
bár a kávékészletek nagyon szűkén vannak s azokkal nagyon 
takarékosan kell bánni, mindazonáltal a kávésok érdekei minden
kor kü önleges figyelemben fognak részesülni. Tudomásul vétetett

16. Elnök jelenti, hogy tekintettel az újabban több tag ellen 
folyamatba tett árdiágitási ügyekre, szükségesnek látta, hogy az 
összes kér. rendőrkapitányságokhoz beadványt intézzen, felhiva 
azok figyelmét ama különleges tényezőkre, amelyek a kávéházi 
árak megállapításánál mérvadók. Egyben megkereste őket az 
iránt, hogy az egyes eseteket véleményezés végett ipartarsulfi- 
tunkhoz tegyéK á>. Vénül eljárt a budapesti kér. és iparkamará
nál és a székesfővárosi vásarigazgatcságnál, hogy a hozzájuk 
áttett ily árdrágitási esetekben rpartár-ulatunk vél inényét hall
gassák meg. Ennek kapcsán jelenti, hogy a székes'őváros tanácsa 
ankétet hivott egybe, melynek eredményekép egyrészt a koroná
zási napokban az élelmezési üzemek árainak esetleges feleme
lése meeakadályoztatott, másrészt pedig áibíráló bizottság állít
tatott fel, melynek hivatása az á>diágitási esetekben való vé e- 
ménynyilváni ás. Ez árbi á'ó bizottságba ipartársulatunk is meg- 
hivatván, elnök az ipartársulat képviseletére saját magát, póttagul 
pedig Reint/ Mór alelnóköt jelölte meg Ülésein már eddig részt 
is vetlek. Az árbiráló bizottság feladatának tekinti a kávéházak 
étel- és italnemüi árának egységes megállapítását, mit azonban 
tekintettel az egyes üzletek egymástól eltérő jellegére, nagyon 
nehezen megvalosiihatónak tart Weingtnber I , Bánó D , Góulonyi
J. és többek felszólalása után a választmány elnök jelentését 
Irelyeslőleg veszi tudomásul és az egységes árak megállapítását 
szükségesnek találja, mindazonáltal az ügy ek folyamata alatt tett 
tapasztalatok nyomán megbízza elnököt, hogy az ipartársulat tag
jainak érdekeit legjobb belátása szerint képviselje.

17. Ipartársulatunk a karácsonyi és koronázási ünnepekre 
katonai szolgálatot teljesítő tagjainak szabadságolását kérte a m. 
kir. honvédelmi miniszter úrtól, aki vá aszaban közölte, hogy ez 
a kérelem általános intézkedés keretében teljesittetett. Tudomásul 
szolgál.

18. Elnök jelenti, hogy a kávéházi zsemlyesütés megenge
dése iránt beadványt intézett az Orsz. Közélelmezési Hivatalhoz 
és egyben tá'gyalásokat folytatott egyik sütőcéggel azok készí
tése iránt. Bemutatja az Orsz. Közélelmezési Hivatal távirati 
válaszát, mely kérelmünket elutasítja. Sajnálattal tudomásul vétetet1.

16. Elnök közli, hogy a vendég ői ételek kiszolgáltatása tár
gyában kiadott rendeletnek a kávéházakra vonatkozó intézkedé
seit körlevél utján hozta a tagok tudomására. Egyben jelenti, 
hogy vajnak a zsirlalan napokon való kiszolgáltatása tárgyában 
kérdést intézett a székesfőváros közélelmezési ügyosztályához, 
ahonnan hosszabb idő muhán azt a választ kapta, hogy zsirta- 
lan napokon a kávéházakban zsírt, vajat stb. kiszolgáltatni nem 
szabad. Tudomásul szolgál.

20, Elnök közli, hogy a kávéházakban a süteménykiszolgál 
tatás betiltására vonatkozó rendeletet körlevélben hozta a tagok 
tudomására. Tudomásul vétetett.

21. Elnök jelenti, hogy a vigalmi adó dolgában küldöttséggel 
járt el Vázsonyi főv. biz, tagnál, mint a vigalmi adó indítványo
zójánál, azonképen eljárt Bódy alpolgármester útnál és végül a 
székesfővárosi közgyűlésen a vigalmi adó tárgyalása alkalmával

felszólalt és kifejtette az ipartársulat álláspontját, sajnos ered
mény nélkül. Sapiálattal tudomásul vétetett.

22. A szilveszteri záróra és a koronázási napok zárórája 
meghosszabbítása érdekében elnök küldöttséggel járt el a bej- 
ügyminiszter ónagyméltóságánál, ki a küldöttséget nagyon elő
zékenyen fogadta, de a kére ént teljesítése iránt nem nyilatkozott. 
A vá'asztmány elnök eljárá;át köszönettel tudomásul veszi

23. Elnök ismerteti az összminiszteritnn rendeletét a tüzelő 
és világitó anyagokkal való takarékoskodás és a zárórának este 
12 órában való megállapítása tárgyában. Ipartársulatunk bead
ványt intézett a belügyminiszter úrhoz, melyben a fűtőanyagokkal 
való takarékoskodás tárgyában bizonyos javaslatot tett, e javas
lataink a kiado'tt rendeletben keresztül is vitettek, sajnos azonban 
a záróra korlátozás, illetve annak megrövidítése nem mellőzhe
tett. Sajnálattal tudomásul vétetett.

24. A járdafoglalási dijak feleme’ése tárgyában elnök közli, 
hogy a legutóbbi időben szerzett tudomást arról, hogy a székes- 
főváros városgazdasági osztálya 1917—1919. évi ciklusra érvényes 
járdafoglalási dijak megállapítását a pénzügyi bizotiság elé vitte 
azzal a javaslattal, hogy az eddigi díjszabás tartassák fenn. A 
bizottság azonban e javaslatot visszaadta az ügyosztálynak azzal, 
logy a diiak felemelését javasolja. Mindenesetre beadványt intéz 
a tanácshoz és személyesen is el fog járni, hogy ha a díjszabás 
nem is lenne leszállítható, legalább is az eddigi mértékben tar
tassák fenn. Ettől eltekintve a szükséges adatok beszerzése czél- 
jából több külföldi városnál levélben kérdezősködik az ottani 
járdafoglalási dijak tárgyában. A választmány elnök előterjeszté
séhez hozzájárul.

25. Elnök jelenti, hogy a gáz és elektromos áramnak tervbe 
vett felemelése és adója tárgyában több Ízben tárgyalásokat 
folytatott a székesfőváros illetékes ügyosztályával. A székesfő
város legutóbbi közgyűlésén fel is szólalt és azt a kívánságot 
képviselte, hogy az áremelés, amely 16 66°,o-ra rúg, azokra, kik 
redukált áron lopják az áiamot, tehát főleg a kávésokra ezt az 
áremelést ne alkalmazzák, az esetben a 100,o-os adóhoz h >zzá- 
járul. Sajnos ezen felszólamlás meddő maradt. A szabályrendelet 
egyes intézkedéseinek magyarázata iránt kérdést intézett az ille
tékes ügyosztályhoz, honnan azonban eddig még választ nem 
kapott. Elnök fáradozásáért választmány köszönetét mond, de 
eredményét sajnálattal veszi tudomásul.

26. E nők jelenti, hogy tagjainknak tejjel való ellátása iránt 
Brück pénztaios több ízben eljárt Pichter igazgató urnái, a tej
hivatal vezetőjénél, felkérte Biiick Károly |ienztárost, hogy bécsi 
útja alkalmával érdeklődjek az ottani viszonyok felől. E bizott
sággal eljárt dr Glücksthal fővárosi bizottsági tagnál, hogy Gold- 
mann tejkereskedővel a kávésok érdekeltsége tárgyában meg
egyezést kössön és annak eredménytelensége után előadja, hogy 
most ajánlatot kapott e tárgyban, amelyet miután tisztán gazda
sági ügyről van szó, az ülés után éitekezletileg kiván tárgyaltatni. 
A választmány elnök javaslatához hozzájárul.

27. Elnök felhatalmazást kér, hogy tekintettel az ipartársu
lat megnövekedett terheire, a közgyűlés elé oly indítványt ter
jeszthessen, amely szerint az ipartársulati tagsági dijak arányo
san felemeltessenek. Többek hozzászólása u'án a választmány a 
kért felhatalmazást megadja.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést este 7 órakor be
rekeszti.

Kmf.

Dr. Havas Nándor s.
titkár.

k. Harsányi Adolf s. k
elnök.

H ir d e t ő k  f igyelm £t»e ! !
Gyári-, kereskedelmi- és iparvállalatok, bortermelők és bor- 

kereskedők, a szállodás, vendéglős és káváslparral össze- 
kottetesban állő czegek legjobb hirdetési orgánum a a

M a g y a r  V e n d é g l ő s  és K á v é s - I p a r
a szakmabeli ipartársulatok hivatalos lapja. H ir
detéseket árszabás szerint felvesz a kiadóhivatal:

Budapest, VI., Szondy-utcza 
45-47. — Telefon : 117 61 sz

TI Piíseni Polgári Serfőző „Piíseni ősforrás"  aTtlüncfjeni 
Paulaner Sörfőző Részvény-Társaság Saívátorsörgyár
magyarországi kizár ó- 
lagos vezérkepviselete 
Budapest, IX kér., Ranolder-utca 4. szám.
T e le fo n s z á m : j ó . s é f  2 4 - 6 1 .

JTlezey és Tra Ajánljuk következő világhírű sőréinkéi úgy hordóban, mint palackban „INIscni Ó«foz- 
rás sör“ a Pilseni polgári !>erfc zőből, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulancr sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőzö Salváiorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.

3 E 6 Y Z Ö K Ö R W .
Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek 

és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete igazgatóságának 
1017. évi február hó 23-án délután 4 órakor az Egyesület központi 
irodájában megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Waltz György, Páris 
Vilmos, Pelzmann Feiencz, Dökker Ferenez, Kővári Jenó, F. Kiss 
Lajos és Váradi Gyula igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok 
és Dr. Nagy Sándor jogtanácsos. Elmaradását kimentette llack 
István és Kittner Mihály.

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

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

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

bevétel 1426 kor. 24 fill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt 
918 kor. 32 fill. volt. Csekkszámlára beküldetett 507 kor. 92 fill.

A szombathelyi vá'asztmány február havi elszámolása 173 
kor 64 fill. bevételt, a folyósított nyugdijakkal együtt 133 kor. 
24 fill. kiadást tüntet fel. Csekkszámlára beküldetett 40 kor 40 fill.

A pozsonyi választmány február havi elszámolása szerint 484 
kor. 16 fid. bevételt és 38 kor. 90 fill. kiadást tüntet fel. Csekk
számlára beküldetett 445 kor. 26 fill.

A kassai választmány február havi elszámo’ása szerint a be
vétel 152 kor. 50 fill., a kiadás 20 kor. volt. Csekkszámlára be
küldetett 132 kor. 50 fill.

Az igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváha
gyólag tudomásul veszi.
Jogtanácsos jelenti, hogy Weindorfer János pécsi lakos az 

igazgatóság 3485. sz. határozata ellen felebbezést nyújtott be. Az 
igazgatóság Weindorfer részére egyezségileg 50" o nyudijat álla
pított meg, mely nyugdíj, amennyiben nevezett ezen ajánlatot 8 
nap alatt elfogadja, azonnal és életfogytig lett volna folyósítandó. 
Erről fél értesittetett, azonban ezen ajánlatot nem fogadta el, 
ragaszkodván a 100"/o-os nyugdíjhoz és az igazgatóság fenti ha
tározata ellen a közgyűléshez felebbezeit. Weindorfer János fe- 
lebbezése tehát a legközelebbi közgyűlés elé volna terjesztendő.

Igazgatóság a jelentést tudomásul veszi és erről felet 
értesíteni rendeli.
Jogtanácsos jelenti, hogy Horváth Mariéit János törö't tag 

ujratelvételi kérelmet nyújtott be. Nevezett 1909. április hó 1-től 
1910. február hó végéig volt tagja egyesületünknek. Ezen idő
ponttól fogva befizetéseit véglegesen megszüntetvén, tagjaink 
sorából törültük. Ujratelvételi kérelme 50°/o-os betudás mellett 
teljesíthető lenne.

Igazgatóság az ujrafelvételt 50°,o-os betudás mellett 
engedélyezi.
Jogtanácsos jelenti, hogy Tóth Jenő törölt tag ujrafelvételi 

kérelmet nyújtott be. Nevezett 1912. május hó 1 -töl 1913. február 
hó végéig volt tagja egyesületünknek. Ezen időponttól befizeté
seit véglegesen megszüntetvén, tagjaink sorából töröltük. Ujra- 
telvéteh kérelme 50'Vo-os betudás mellett teljesíthető lenne.

Igazgatóság az ujrafelvételt 50°/o-os betudás mellett 
engedélyezi.
Jogtanácsos jelenti, hogy Biár József , ur f. évi február hó 

folyamán 17 koronát, Stettner Dezső ur Otátrafiiredről Bokros 
Károly elnök ur utján 21 koronát adományozott az egyesületnek.

Igazgatóság az adományozást köszönettel tudomásul 
veszi és adományozókat erről jegyzőkönyvi kivonatban érte
síteni rendeli.
Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarékpénztártól 3009 K 

utalható át a Magyar Bankhoz.
Igazgatóság a 3000 koronát a Magyar Bank Muzeiim- 

körnti fiókjánál levő tolyószámiára utalja át.
Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 3 drb tagsági iga

zolvány állítható ki.
Tudomásul szolgál.

Jogtanácsos jelenti, hogy a bérházvásárlás ügyben a Pesti 
Hírlapban közzétett hirdetések és a házügynökökkel való tárgya
lások dacára ezideig megfelelő ajánlat nem érkezett.

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

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

_______ jogtanácsos. ________  elnök.__________
Megrendeléseknél kérjük tisztelt ol

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

segédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságé -nak 1916. 
évi február hó 23-án délután 4 órakor tartott igazgatósági 
ülésén folyósított nyugdijakról.

I. Nyugdijak.
1. özv. Bagossy Vincréné 1917. III. havi nyugd. K 12.50
2. ózv. Balassa Mihály né és k. k. gyerm. » > 69.33
3. Benkv Vilmos gyermeke III. » » » 5 31
4 özv Bohos Lajosné III. * » » 71.88
5. Brukács Ferenez III. » » 28.33
6. özv. Kétli Károlyné III. » * » 79.16
7. özv. Klímán Imiéné III. » » » 66.66
8. Kozák József » » » 25.
9. özv. Láng Emilné » » » 4 0 .-

10 özv. Prindl Nándorné Ili * » » 10 62
11 özv. Rosner Ignátzné III 22 50
12. özv. Schmi.lt Alaiosné III. • 26.25
13. özv. Szentgyörgyi Ferenez né » # 37.50
14. özv. Sztanoj Miklosné * >> » 26 25
15 Vaiasdy Sándor » » 35.40
16. W.ttreich Nándor » » 33.34
17. Zweikó Lajos III. » » » 7 5 .-

K Ü L F Ö L D .

Amerika szállodásipara.
Amerika, illetve az Északamerikai Egyesült- 

Államok szállodásipara a világháború kezdetétől 
fogva szokatlan felvirágzásnak indult, daczára an- 

' nak, hogy az utóbbi időben mindenütt, sőt még 
a jelentéktelenebb vidéki városokban is igen sok 
nagyobb szálloda nyílt meg. Az ottani viszonyok 
legalaposabb ismerői e szokatlan és feltűnő kö
rülményt elsősorban az árukivitel óriási emelke
désének tulajdonítják, másrészt pedig ama kény- 
szerűségnek, amelyet szintén a világháború idézett 
elő és amelynél fogva a normális viszonyok közt 
európajáró amerikaiak otthon kénytelenek marad
ni. Tudjuk, hogy — habár teljesen más okok alap
ján — nálunk Magyarországon és különösen Bu
dapesten is egészen hasonló viszonyok uralkod
nak és hogy — akár Newvorkban — nálunk is a 
szállodák összes szobái le vannak foglalva és szál
lodásaink, a háborús nehézségektől és bajoktól el
tekintve, üzleteikkel teljesen meg vannak elégedve. 
Teljesen azonos viszonyokról azonban főleg, ha 
az úgynevezett »amerikai arányokra« gondolunk 
— szó sem lehet és ha a szállodásipar a kedvező 
viszonyok daczára nálunk sem úszik fenékig tejfel
ben, sőt az árubeszerzés és utánpótlás nehézsé
gei, az általános és folyton emelkedő drágaság, az 
országos és helyi hatóságok korlátozó rendelkezé
sei következtében szokatlan nehézségekkel is küzd: 
viszont az amerikai szállodásiparnak is igen sok 
kárt okozott eleinte az angol ineffektiv, most meg 
a német effektiv-blokád, amely utóbbi — amint 
azt már most is megállapíthatjuk, az amerikai ke
reskedelemnek és igy az amerikai szállodásiparnak 
is még igen sok bajt és kárt fog okozni. Az. óriási 
fegyver- és lőszerkivitel a tőzsdék tevékenységét 
bámulatosan föllenditette és akinek csak pénze van, 
kivétel nélkül ezekben az »értékekben« spekulál.

Heppe Kurt »Das Hotelgewcrbe in den Véréi- 
nigteu Staaten von Nordamerika« czimü czikkében, 
mely a »Das Hotel« ez. szaklapnak az »Internatio- 
naler Hotelbesitzer Verein« hivatalos lapjának 1916. 
évi 8. számában jelent meg, találó színekkel festi 
az Északamerikai Egyesült-Államok szállodásipará
nak ezt a grandiózus fellendülését, mely szinte nyo
mon kiséri a tőzsdeélet háborús alakulását és 
élénkségét. Minthogy most odaát mindenki »nagy 
pénzt csinál,« vagyis jól keres, egészen természe
tes, hogy ennek folytán elsősorban a szállodák és 

vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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vendéglők jövedelmezősége is óriási módon emel
kedett. A régi közmondás igazsága: »Más kárán 
tanul az okos«, itt, a korlátlan lehetőségek ha
zájában teljes mérvben beteljesedett és — ami Eu
rópának ma-holnap nem egyéb, mint egy három 
év óta tartó óriási szenvedés és megpróbáltatás, 
abból a wilsoni lelkiismeret és semlegesség egy 
kitűnő üzletet« formált, amelynek tisztátlansága 

ellen eleinte nagyon hangosan tiltakozott ugyan 
néhány javíthatatlan idealista, de — mint előre
látható volt hiába, mert elhallgattatta őket az 
amerikaiak közmondásos önzése, amely nem néz 
és nem sokat ad a kínálkozó üzleti alkalom er
kölcsi szépségeire.

Hogy az amerikaiak gondolkozásmódját né
mileg megismerjük, tudnunk kell, hogy az átlag- 
amerikainak, tehát a legtöbb amerikainak felfogása 
és nézete Európáról, Európa népeiről, ezek szo
kásairól, életviszonyairól merőben téves és hely
telen és hogy az amerikaiak az embereket és ma
gát az életet is egészen más szempontok alapján 
Ítéli meg, mint az átlag európai ember és hogy 
talán ez a tény egyedüli és kizárólagos oka annak 
az óriási és áthidalhatatlannak bizonyult különbség
nek, amely az európai és amerikai felfogás közt 
majdnem minden téren tapasztalható. Nem sza
bad elfelejtenünk, minő óriási küzdelmet folytat év
tizedek óta az amerikai kereskedelem a világke
reskedelem és különösen Délamerika kereskedel
mi piaczainak meghódítása czéljából és az euró
pai kereskedelem teljes kiszorításáért. Evégből sem
miféle eszköz igénybevételétől sem riadnak visz- 
sza és 1Q16. elején már úgy látszott, hogy e czél- 
jukat el is érik. Németországnak Anglia által szán
dékolt köriilzárása nagy kárt okozna siker esetén 
Amerika szállodásiparának is, mert boldogulása 
szorosan függ össze az általános viszonyok alakulá
sával. Mert az amerikai csak két dologra keltheti 
pénzét: ruhára és evésre és ha ezekre a rendes
nél valamivel már többet szán, szereti, hogy ezt 
az emberek észre is vegyék. Erre pedig legalkal
masabb hely a szálloda, ahol — a maga pénzéért 
— bármikor megbámultathatja magát másoktól.

Épp ezért a háború alatt egy egészen uj és 
sajátságos élet fejlődött ki a nevvyorki szállodákban. 
A legjobb szállodákban naponként táncmulatságo
kat taitanak, amelyeknek rendezésével kü'ön e czél- 
ra fizetéssel alkalmazott tánezmestereket bíznak 
meg. Amig a vendégek a falak mentén húzódó pá
holyokban és erkélyeken étkeznek, a terem köze
pén a legkülönfélébb tánezokat (exhibition dan- 
ces, maxix, argentiné tangó) járják. A nagyobb ét
termek közepén mesterséges jégpályákat is szok
tak »berendezni« és mig a foyerben kiváló éneke
sek produkálják magukat válogatott zenekari kisé
ret mellett, addig a grill-roomban vagy a kávé
házi helyiségekben kabarémüvészek, professziona- 
tus, vagy amateur-mükorcsolyázók szórakoztatják 
<i mulatni vágyó közönséget. Gyakran rendeznek 
farsangi mulatságokat is, amelyeken automobilokat, 
drága női ruhákat, órákat és brilliánsokat sorsol

nak ki és napról-napra igazi amerikai ötletesség
gel azon törik fejüket, hogy egyik szálloda a má
sikat hogyan főzhesse le. Az uj attrakciókat az 
összes lapokkal óriási hirdetésekkel hirdetik és nem 
ritkaság, hogy a húszemeletes szálloda ilyen rek
lámhirdetéseit’ a legkisebb vidéki lapokban is meg
jelenteti.

A legérdekesebb azonban, hogy a szállodaigaz
gatók, akik a gondjaikra bízott üzem konyhája, ki
szolgálása stb. felmagasztalása érdekében a reklám 
minden kigondolható eszközét felhasználják, az 
üzem e részleteivel abszolúte nem foglalkoznak és 
azokat teljesen osztályvezetőikre (departementchef) 
bízzák. Amerikában ugyanis az a sajátságos szokás 
uralkodik, hogy igazgatóvá kizárólag irodai alkal
mazottat léptetnek elő, amely azután a szállodai 
üzem többi részétől valóságos ellenszenvvel távol
marad, a konyhai, éttermi vezetéstől valósággal 
undorodnak, hivatalnokok maradnak továbbra is. 
Az éttermi pinczérből nem is lesz sohasem »ma- 
nager«, amig a »bell-boy« vagy »mail derck'« előtt 
a legszebb karrier áll nyitva. Ez az oka annak is, 
hogy ha valamely vendégnek panasza van, nem 
az igazgató vizsgálja meg azt s nem ő állapítja 
meg, hogy kit terhel a mulasztás, hanem valame
lyik osztályfőnök, aki azután a felelősséget is vi
seli. Az éttermi személyzet szívesen alkalmazko
dik ezekhez a viszonyokhoz, melyek részére a szol
gálat teljesítését csak kellemesebbé és könnyebbé 
teszik, a szállodai alkalmazott minősitésére pedig 
eszébe sem jut aspirálni. Érdekes, hogy az ame
rikai szállodákban e specziális és a mieinktől tel
jesen elütő viszonyok daczára az ellenőrzés rend
kívül szigorú, a legapróbb részletekre is kiterjedő 
és hogy bár az ételek elkészítése, a kiszolgálása 
stb. európai fogalmak szerint tulsokáig is tart — 
maga a kiszolgálás, kényelem stb. a legmesszebb 
menő igények kielégítésére alkalmas.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ a pénteki

t á r s a s  r e g g e l i k e t
a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi márcz. hó 16án: Neiger Jakab  vendéglőjé
ben ( V l .  Teréz-körut.) Vacsora.

1917. évi márcz. hó 23 án: A reggelit nem tartják meg. 
1917. évi április hó 2-án: (Hétfőn) Schuller Ferencz és 

Társa vendéglőjében (V. Vilmos Császár u (>8.) Vacsora.
tzcntul a Pe'nteki reggelik elmaradnak s helyettük 

minden második H é t f ő n  e s t e  torijuk összejöveteleinket

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir
udvari szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 
39—88 vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek 
IV., Tiirr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös: 
ut 8. (Telefon 43—31.)

S A L Z E R  J.

ért

30 darabot vehet egy vászonszalvetta mosásának
ÍC p V P Q a I /  őszére 1000 drb. papirszal- 

vetta 5 koronától kezdve, 
r é s z é r e k ü l ö n  nagy, 
p u h a  papirszalvetták. 

T e s s é k  m i n t á t  k é r n i !
Vendéglősök

papi rszalvetta-gy árából, Budapest, IV. Ferencz 
József-rakpart 15. sz.


	06

