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egyes napilapokban tendenciózus következetesség- 
gcí hangoztatott igaztalan vádak alaptalanságának.

A magyarországi szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok, a »Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata« kezdeménye
zésére folyó évi julius hó 19-én a »Pesti Lloyd- 
Társaságx dísztermében tartották meg a háború 
alatt első országos kongresszusukat, amelyen — 
amint ezt már bevezető sorainkban is örömmel és 
megelégedéssel kívánjuk megállapítani, a vendég
lősek úgy a főváros, mint a vidék összes számot
tevő emporumaiból feltűnő nagy számban jelentek 
meg. A kongresszus iránt megnyilatkozott rend
kívüli érdeklődés, a kongresszusi tárgyalások anyag 
gazdasága és a felszólalások energikus határozott
sága nemcsak abban lelik magyarázatukat, hogy 
a nagygyűlésen a három háborús év alatt felgyü
lemlett bajok és nehézségek miatt panasz és kese
rűség tört magának utat a tévesen, rosszhiszeműen 
informált nyilvánosság felé, hanem azért is, mert 
ipartársrlatunk és orsz. szövetségünk akcziójába a/ 
összes fővárosi és vidéki rokonipartársulatokat is 
belevonta és igy határozatainak, mint az ország 
összes vendégiősiparoeai megnyilatkozásának szo
katlan erkölcsi súlyt és jelentőséget biztosított.

Az a súlyos, ma már valósággal válságos álla
pot, amelybe a vendéglősipart a háborít által elő 
idézett kivételes viszonyok juttatták, kényszerhely
zetbe sodorta a vendéglősipart és ennek tulajdo
nítható, hogy amikor délelőtt féltiz órakor Pa|ko- 
virs Ede ipartársulati és orsz. szövetségi elnök meg
nyitotta a kongresszust, a vendéglősök (az elnöki 
megnyitó után elhangzott előadói beszédek kancsán 
felszólalásaikban oly mélységes elkeseredéssel pa
naszolták fel a vendéglősipar háborús bajait és 
sérelmeit, a vendéglősipar ellen hangoztatott, j ó 
részt alaptalan vádakat és méltatlan támadásokat 
ímely illetékes helyen kétségkívül nem fog észre
vétlen maradni. Tudósításunkban a kongresszusi 
határozatokat, az előadók nagy gonddal és alapos 
készültséggel készült beszédeit, a felszólalók talp
raesett kommentárjait a legnagyobb részletesség
gel közöljük, egyrészt, hogy lapunk olvasóit kö
vességünkhöz képest a történtekről minél töfcéle-

Az égető sürgősségű napikérdéseken kívül 
e vádak megszüntetése céljából a kongresszuson 
önérzetes, tartalmas felszólalások hangzottak el és 
reméljük, hogy Céljukat előbb-utóbb el is fogják 
érni és iparunk nehézségei és igazai több meg
értésre és igazságosabb méltánylásra fognak talál
ni. Egy-két kivételtől eltekintve, ezt a változást 
nagyjában már most is megállapíthatónak véljük 
és őszinte megelégedéssel gondolunk azokra az 
előkelő napilapokra, amelyek kongresszusi tárgya
lásainkat megnyugtató tárgyilagossággal kezelték 
és végre helyet adtak jogos védekezésünknek is.

»A referátumokat végignaligatva, — Írja a sMagyar 
Iparx folyó évi julius lu> 22-iki számában, — meg kell 
állapítani, hegy a kongresszus igen eredményes volt. A 
napirendre tűzött kénlé.ek prgyalá a során teljes megvilá
gítást kapott a vendéglős- és szállodásipar mai helyzete 
és magyarázatot nyertek bizonyos je.enségek, amelyekért 
a vendéglői- és szállodás ipart igaz.alanul vádolták. így 
kiderült, hogy a vendéglőkbe 1 táp a z.alt drágaság:, ak sok 
komoly, a vendéglősiparon teljesen kívül álló oka van. 
A munkaerőhiány és a munkabér rohamos emelkedése, az 
anyagbeszerzésnek a szabad forgalmat korlátozó Intézke
dések köve.keztéber előállott al g legyőzte.© nehézségei, 
a legfőbb szükségleti cikkek drágulása, amely a vendég
lősök és szállodások számára is megnehezítette a meg
élhetést, mind’ oly tényezői a vendéglő-étlapok magas árai
nak, amelyek függetlenek a vendéglősöktől és szállodá
soktól, s amelyeket kiküszöbölni nem tudnak. Megdön
tötte továbbá a kongresszus azt a téves föltevést is, hogy 
a vendéglős- és szállodásipar számára a háború nagy kon
junktúrát jelenteti. A re'fe.átumok igazolták, hogy a ven
déglős- és szállcdásipar éppen azon iparágak közé tar
tozik, melyek üzemeinek vitelét a háború megnehezítette. 
Ennek igazságáról meggyőződhetünk, ha egy magánház
tartás füutartásával já .ó  telisekre, nehézségekie gondoltuk 
és ha elképzeljük, hegy milyen gondokat okozhat egy ko
moly, megbecsülésre igényt tartó vendéglő vagy szálloda 
föntarlása. A vendéglős- és szállodásiparon csak a hábo
rús idegenforgalom segitett; anélkül még a mainál is 
súlyosabb htpzetfce jutott volna. Mindezek igazolják, a 
kongresszus időszerűségét. Itt volt az ideje, hogy a kö
zönség előtt tárgyaltassanak ezek a kérdések és hogy a
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nagy nyihános&ág előtt megállapitíassanak a drága ven
déglői árak igazi okai. Különösen nagy szolgálatot tett 
ezzel a kongresszus a kisebb vállalatoknak, mert a na
gyobb és előkelőbb vállalatokat, amelyekben az á a'c emel
kedése aránylag kisebb mértékű volt — a közönség ismeri 
és róluk alkotott véleményét a háborús változások nem 
ingatták meg.«

Az »Orszígos Iparegycsület« hivatalos lapjá
nak e tárgyilagos, ipari bajaink alapos ismeretére 
valló, de egyúttal széles látókörből ítélkező* mél
tányos és igazságos megállapitásai után az elle
nünk szórt gálád rágalmaknak büszke önérzettel 
nézhetünk szemébe. Megyünk tovább a magunk ut
ján, a polgári és iparoskötelességek teljesítésének 
egyenes utjain és a további kitartó munkához bá
torító biztatást találunk abban, hogy kongresszusi 
tanácskozásainkkal és határozataink végrehajtásá
ban sikerült és sikerülni fog a jövőben az "összes 
illetékes tényezőket iparunk jelentőségéről, bajaink 
orvoslásának szükségességéről a köz érdekében, sé
relmeink és panaszaink jogosságáról, az iparunk 
ellen általánosságban szórt vádak nemtelenséméről 
meggyőzni! Hisszük és reméljük, hogy kongresszu
sunk minden irányban eredményesnek fog bizo
nyulni, de ha csak ezt, csak annyit értünk volna 
is el, hogy ezeket itt és i j jen hangon mondhat
juk el: czélunkat jórészt máris elértük; végzett 
munkánkra megelégedéssel tekinthetünk vissza.

A kongresszusról szőlő részletes tudósításunk a 
következő:

A magyarországi szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok f. évi julius hó 19-én a Pesti Lloyd 
Társaság dísztermében országos kongresszusra gyűl
tek össze, hogy megbeszéljék azt a súlyos helyze
tet, amelybe a vendéglősipart amúgy is válságos 
helyzetében a háború juttatta. A kongresszust a 
»Budapcsti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok inartársulata« kezdeményezte és ezen ipar
társulaton kívül a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szö
vetségei és az összes fővárosi rokonipartársulatok 
hívták egybe, de resztvettek nagy számban a kong
resszuson az orsz. szövetséghez tartozó vidéki ipar
társulatok, nevezetesen a brassói, esztergomi, győri, 
lévai, szabadkai, szathmári, szegedi, pécsi, német- 
újvári, komáromi, debrcezeni, pozsonyi stb., stb. 
ipartársulatok kiküldöttei is.

I. A kongresszus megnyitása.
Palkovics Ede ipartársulati és orsz. szövetségi 

elnök a kongresszust a következő beszéddel j u 
totta meg;

Melyen tisztelt Uraim! Amikor most az elnöki széket 
elfoglalom, 'tekintettel arra, hogy a vendéglőnparr.ak a 
háború kitörése óta ma tartjuk első országos közgyűlé
sét, a magam részéről legelső kötelességünknek azt tar
tom, hegy iparunk nevében kifejezést adjak ama nagy fá j
dalomnak, mely azáltal ért bennünket, hogy elveszítettük 
iparunkat igazán szerető királyunkat, I. Ferencz Józsefet. 
Mint a magyar iparnak általában, igazi fca átja volt ő á 
magvar szállodás- és vendéglősiparnak, ismerte és meg
becsülte iparunk jelentőségét és atyai szeretedének meleg 
megnyilatkozásánal úgy az 1885. és 18,6. évi kiállítá
sok, mint az 1903. 'évi vendéglősipari tanonczkjállitás al
kalmával bátorítólag, biztatóan fordult felénk. (Igaz! Úgy 

an! Amikor igy egy pillanatra áldott emlékezeténél idő
zünk, reményteljes hazafiui bizalommal tekintünk utóda, 
dicsőségesen uralkodó királyunk, őfelsége IV. Károly ki- 
rály felé (Lelkei éljenzés), akivel szemben azt a reményt 
tápláljuk szivünkben, hegy a dicsőséggel megszerzett béke 
napjaiban iparunknak ugyanoly halalma; p rtfogója lesz, 
mint nagy előde. A kongresszus nevében elnöki minő
ségemben e reménységgel üdvözlöm ő.elségét a királyt, 
es telkérem 'önöket, mé|tóztassanak megengedni, hogy hó- 
dolatunkát a trón zsámolyához juttathassam el. (Helyeslés).

Megrendeléseknél kérjük tiszteit op

Tisztelt Uraim! A legelső magyar ember elhatározásán k i
vid ebben az irtó világháborúban még egy igen nagy 
veszteség ért bennünket! Bármilyen sok legyen is a t»a- 
junk-gondunk, bármilyen sürgős is legyen a reánk vá
rakozó munka: úgy érzem, szent kö'.e.ességünk e percz- 
ben megemlékezni néhai felejthetetlen nagynevű vezérünkről, 
Qundel Jánosról! ő t is a világuáboru égzengése közben 
tagadta el körünkből a halál és talán ez az első eset, 
hogy országos értekezletté gyűlvén, nem az ö szeretetet 
cs tiszteletet parancsoló tisztes alakja áll soraink élén. 
Emlékezzünk meg rója is, soha el nem mulló szeretettel és 
tisztelettel, kegyelettel és fogadjuk meg, hogy iparunk ér
dekeit ugyanoly önzetlenséggel és lángoló szeietettel és 
odaadással fogjuk szolgálni, mint ő szolgálta négy évti
zeden át. (Helyeslés). Meg kell még emlékeznünk szö
vetségünk és ipartársulatunk diszelnötké ől, Ginek Frigyes
től (Lelkes éljenzés és tapsi, akit — b ír  tá/opéte miatt 
sorainkban nem üdvözölhetünk, — joggal tek'nünk ma is 
iparunk legkiválóbb díszének és előharezosá.ak. Azt hi
szem, a közóhajtásnak felelek meg, amikor indítványo
zom, hogy őt kongresszusunk nevében táviratilag üdvö
zöljük! (Helyeslés).

Szcictett kartársaim! Mindezek után engedjék meg, 
hogy úgy a fővárosi, mint vidéki kartársakat, a mélyen 
tisztelt meghívott vendégeket, különösen Hoffer Márton 
urat, a budapesti kereskedelmi és ipa;kamara tikárát és 
Goreczky Zsjgmonc1 elöljáró, iparható-ági biztcs irakat és 
[)•-. Szírt Lajos urat, az Országos lparegyesüet képvi
selőjét, szivem mélyéből fakadó kartársi szeretettel, tisz
telettel üdvözöljem. A kartárs uraknak és igen tisztelt 
vendégeinknek köszönöm közérdekű ügyeink irán i lelkes 
érdeklődésüket, a sajtó igen fisz.élt képviselőit pedig ké
rem, kísérjék élénk figyelemmel tanácskozásainkat és kom- 
mentálják azokat szigorú tárgyilagossággal, de egyúttal 
megértéssel és méltánylássial.

Ezek után megállapítom, hogy a kongresszus határo
zatképes. Jiirauovits Ferencz (Szeged) elnök, orsz. szö
vetségi alclnök és Hajós Károly, Kunc..e Ödön elnök ura
kat felkérem a társelnöki tisztség elfogadására. A jegyző
könyv vezetésére F. Kiss Lajos szerkesztő, orsz. s^ö et- 
ségi és ipartársulati titkár irat kérem fel. Szüts Béla titkár 
lírát felkérem a szőj ás r a jelentkezések vezetésére. A jegy
zőkönyvet J uj anovifs> Ferencz, Hajós Károly és Kuncze 
Ödön urak fogják hitelesíteni. (Helyeslés). — Most pe
dig napirendünk első pontja értelmében felké.em Kom- 
mer Ferencz inat előadásának megtartására.

II A vvndéglősipar háborús viszonyai.
Kommer Ferenc alelnök: Mélyen tisztelt nagy

gyűlés! Arra a kérdésre kell ma megfontolt, okos 
választ adnunk: »Mit kiyán a magyar vendéglős
társadalom ?« Vizsgáljuk meg a mi életproblémán
kat! A háborús közgazdaságban betöltjük-e azt a 
szerepet, cl foglal juk-e azt a helyet, amely az or
szág egyik legelső iparát, űzőinek nagy számánál, 
adózásképességénél, valamint munkássága értéké
nél fogva megilleti? Vagy talán a háborús köz
gazdaság mostoha gyermekei vagyunk, kit min
denki kizsarol, kivel érintkezésbe van és mindenki 
elfelejt, kinek sorsáról gondoskodni kellene? És 
ha igy volna, mi ennek az oka? Saját élhetetlensé
günk? Szállítóink kapzsisága? Vagy a hatóságok 
iudolencziája ?

Tisztelt Uraim! Mi azt állítjuk, hogy a ven
déglős társadalom saját hibáján kívül jutott lej
tőre és érkezett el a lejtőnek a legalsó fokáig, 
amelyen már nincs megállás és hogy rövidesen el 
kell pusztulnia, ha azonnal a legmesszebbmenő, 
öt jogosan megillető segítség néni érkezik. (Ig'az! 
Általános helyeslés!) A magyar vendéglős a gaz
dasági munkamegosztásban egyfelől a háborús kon
junktúrát kiaknázó termelés és kereskedelem, más
felől az igényeit nem mérséklő, de idegesebben 
.'érvényesítő fogyasztás malomkövei között teljesit- 
ve yerejtékes munkáját, három háborús éven ke- 
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resztül emberfeletti módon küzdött, — nem a hasz
náért, hanem a becsületért, azért: hooy hivatása 
szolgálatával nemzetének tegyen szolgálatot A ma
gyar vendéglős megoldotta azt a problémát, hogy 
a drágaság ne a fogyasztót sújtsa, a saját 
anyagi Kárával, tisztes polgári hasznának feláldo
zásával!

A mai ülés során egy gondosan készült sta
tisztikát fogunk Önök elé terjeszteni. A nyersáruk 
500— lOOOo/o áremelkedésével szemben, a mi ár
emelésünk pusztán csak 50 100o/o-os, az általános
áremelkedésnek tehát csak egytizedrésze. Ez azt je
lenti, tisztelt Uraim, amit mi mindnyájan régtől 
fogva tudunk, de amit e szembeszökő bizonyítás 
után minden józan embernek el kell ismernie, hogy 
mi az üzletünkhöz való ragaszkodásunkkal nem az 
anyagi hasznunkat keressük, de valósággal áldo
zatot hozunk. (Helyeslés és taps.) Ki merem mon
dani, hogy irt, magyar vendéglősök, egvtől-egfyig 
pusztán csak azárt nem zártuk be üzletünket, akit 
ugyan anyagi szegénysége nem kénvszeritett a be
zárásra, mert sokan vannak ilyenek is, mert anyagi 
és lelki képességünknek megfeszített határáig* tel - 
jesiteni kívánjuk hazafias kötelességünket, amelyet 
a sors reánk kirótt. De, ha mi csal< zászlóért küz
dünk és ha ebben a szellemben kívánunk tovább 
küzdeni, mert azt mondom: maradjunk ilyenek, a 
(milyenek voltunk! — akkor megkövetelem, hogy 
lehetetlen helyzetbe ne hozzanak bennünket, hogy 
azok, akik az ország élelmezését intézik, vessenek 
reánk egy pillantást és abban az elbánásban ré
szesítsenek, mely jogosan megillet.

Lássák meg, hogy a mai helyzet határos a 
lehetetlennel. Élelmiszerhez vagy nem jutunk, vagy 
oktalanul drágán, de semmi esetre sem a szükségelt 
mennyiségben! Sör bosszantóan kevés, bor méreg
drága, tüzelőszerünk egyáltalán nincs!

Elég, ha csak végigfutunk az egyes cikkeken.
A hús. Ki tudja megfejteni azt a közgazdasági 

rébuszt, hogy a hús ára csak addig követi az élő 
állat árát, amíg fölfelé megy? Amióta — különö
sen az utolsó hetekben — esik az élőállat ára, a 
hús ára megszakította a régi összeköttetést és sa
ját életét éli. Ne keseredjünk el ekkora cziniz- 
mus láttára? Követeljük a hatóság gyors, ener
gikus intézkedését.

És a hal? Ugylátszik, a háború kitörése óta 
a hal szénával táplálkozik (Derültség), mert csak 
a széna magas árával lehet megokolni, hogy miért 
kerül 1 kg. fogas 22 koronán felüli összegbe! El- 
hibázottnak tartom a vendéglői étrend jelenlegi 
hatósági szabályozását, mert annak szükségképeni 
következménye, hogy a vendéglős jóformán csak 
pénteken kaphat halat, amit már rendszerint csü
törtökön megvesz. Ami ismét azt eredményezi, hogy 
a pénteken, szombaton, vasárnap, hétfőn és ked* 
den érkező hal teljes quantumát bécsi szállítók 
vásárolják össze és az egész quantuni a magyar 
fogyasztásra elvész. Itt is akad olyan jelenség, a 
mely megérdemel némi fejtörést. A becsli ügynö
kök 8 koronáért vásárolják össze itt Budapesten 
a pontyot per kg., amikor ugyanezen pontynak 
az ára kg.-ként Bécsben 5 koronában van maxi
málva. Mi ez a komédjia? Tiltsák be a hal kivi
telét, hisz Bécs a maxíimálás betartásánál magyar 
áru érkezéséről lévén szó, tudva — szemet huny.

A szárnyas. A kapzsiság és uzsora s/indus dísz
növényei hajtanak ebből a földből. Egy pár csirke 
aránál a 24 koronás és 40 koronás árak úgy t.án- 
czolnak, mintha az eladókat az a félelem gyötörné, 
hogy hátha a csirke meg találja érni az árát.

Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar
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H Hévíz-fürdő, Keszthely me lett
Teljesen modern berendezésű 75 szoba 

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

Nyitva junius l-től szeptember I5 ig.
PKT P r o s p e k t u s t  i n g y e n  k ü l d

KRAJCS0VIT8 REZSŐ
szá l i odatu ia idonos.

Vidéki
SZÁ LLO D A!!
Jóforgalmu vidéki szál loda,  5 — 6 év óta 
üzemben, Casinó- és körhelyiségekkel, gyö
nyörű kerttel, kuglizóval, modern berende
zésű szobákkal a  |  rs A r% Megkérésé 
a z o n n a l  w * U U U .  Sek H. K. 
jelige alatt e lap kiadóhivatalához intézendők.

90 hliter 1916-os és 10 hliter 1915-ös príma

Balaton ! a  Bort
ajánl a termelő.  Budapest, Telefon 167— 58.

H irdetések "SS?
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Szerencsétlennek tartjuk a to j* s  ármaximálá
sának mai alakját. Ha a maximálás mellett le
hető, hogy az osztrák ügynök a szabadkai tanyán 
drágábban vásárolja a tojást, mint amennyi an
nak budapesti megállapított ára, akkor Budapes
tet szükségképpen tojásinségnek tesszük ki.

Siváran tipikus a zsir forgalmának háborús met
szete. Szörnyen megbosszulta magát az a politika, 
hogy a kisgazdáknak lehetetlenné tették az állat
tartást! Mi ebben a kérdésben együtt érzünk a kis
gazdával és jogos haraggal fordulunk a nagy ban
kok ellen, akik valóságos hatalmat ragadtak ma
gukhoz ezen a téren! Mi mind szenvedünk zsirhiány 
miatt! Ha némely tehetősebbek gondoskodhattak 
is nagyobb quantumról, a vendéglősök óriási zöme, 
a kisvendét dósok, akiknek érdekéért késhegyig kell 
harczoliiunk, mert exisz eneziájukról van sző, bár
mily áldozat árán is képtelenek zsírhoz . jutni. Itt 
is, mint általában az egész vonalon, mi’y külö
nös jelenség! Ma a nagyvevő van nehezebb hely
zetben, a kisfogyasztó valahogy még csak tengő
dik! De mire vagyunk Ítélve mi, akiknek nagyobb 
quantumra van szükségük!

Mit jelent a mi munkánkban és budgetünkben 
az a szó, hogy »árufelhajszolás«, hogy egysze
rűen csak igy nevezzük mindazt, ami velünk a mai 
árubeszerzésnél történik.

És zsiradék-hiányunkat vajjal sem tudjuk pó
tol.ít. r.'I, pestiek, ezen a téren is gazdagabbak let
tünk egy hadi tapasztalattal. Amikor egv ujabh 
nyilvántartás vezetéséről, vagy valami újabb rend: 
szerről van szó, akkor magáénak vall minket az 
Hlaini hivatal is, a főváros is. Oe amikor vajat 
kérünk, akkor egyszerre egyik hatóság sem akar 
a másiknak hatáskörébe beleavatkozni és egyszerre 
csak arra ébredünk, hogy nem tartozunk sem az 
államhoz, sem a városhoz! (Úgy van! Gyalázat!)

A tejmizériánál meghalkitjuk szavunkat. Való
ban! Jusson minden tej a csecsemőknek és gyerme
keknek! Legfeljebb azt tartjuk veszedelmesnek, 
hogy — amint hírlik — rendelet készül, ameh 
meg fogja tiltani a direkt felhozatalt, illetve el 
fogja rendelni a magányosok részére felhozott tej 
rekvjrálását, ami — itt Budapesten a jövőre
35.000 liter tej elmaradását jelenti

Éŝ  az helyes-e, hogy babot, borsót, lencsét 
1914. év óta semmiféle hatóságtól nem kaptunk? 
(Szégyen!) Rengeteg kérvényünk, eljárásunk ez- 
Iranvoan hatástalan maradt. Vagv a hatóság utal
jon ki, vagy adjon bevásárlási’ engedélyt! Hogy 
mennyi 1 egyen az, amit kiutal, ez?n a" kérdésen 
csak nem akadhat meg az ügy? Ha nem találna 
más támpontot, adjanak minden vendéglősnek any- 
nyit, amennyi az 1915. évi fogyasztása volt! Éz 
már úgyis lefokozott fogyasztást jelent.

Egyenesen szociális törvényt sért meg az 'ál
lamhatóság akkor, amikor a szükséges burgonya- 
mennyiseget tagadja meg tőlünk! Á burgonya a 
szegény ember fő tápláléka maradt. Öli! Hát aki

vendéglőben eszfik, az egy sem szegény ember, 
annak nem jár burgonya?

Czukrot is elégtelen, kis mennyiségben ka
punk .Befőzésre semmit Azt akarják, hogy a si
lányabb és méregdrága konzerveket vásároljuk a- 
helyett, hogy minden vendéglős a maga szükség
letét otthon elkészíthesse. Azt hiszem, a hatóság 
attól fél, hogy a házilag készített befőttet a ven
déglős — olcsóbban adhatná. És mi lenne akkor 
a drágaságból, mikor a drágaság olyan szép?Bosz- 
szantó az a mód is, ahogy a czukrot kiosztják. 
Azt csaTc lehetne ácsorgás nélkül csinálni? De nem! 
Egyenlőség! Ha az egész világ ácsorog4 akkor, ha 
nincsen is reá szükség, ücsörögjön a vendéglős 
is a ezukor miatt.

És végezetül mit szóljunk a zöldség és a gyü
mölcs dolgában való uzsorához? Nincsen szavam 
annak jellemzésére, mert ha igazat akarnék mon
dani, vétenék a nagygyűlés színvonala és a jóiz- 
lés ellen. Ha itt segíteni akarnak, a hatóság beavat
kozása kezdődjék már a termelőnél, mert az a 
félrendszer, amely csak a kofákat éri, hatástalan!

Mind eme élelmiszer ké désben álláspontunk az egyenlő el
bánás elve! Az, aki vendég'őben étkezik, ne kerüljön mos
tohább helyzetbe, mint az, aki otthon étkezik. Ez
ért tehát a jogegyenlőség elve szerint minden élel
miszer, minden vendéglősnek fogyasztása arányá
ban jár, értve ezen arány alatt azon mennyiséget,' 
amely a vendéglőben étkezők öszlétszámának ak
kor járna, ha magánháztartásban ennének. (He
lyeslés).

Rémülettel gondolunk a közelgő télre. Abszo
lút a hiány fában, szénben, petróleumban! Pedig 
könnyű belátni, hogy a vendéglősnek juttatott mim 
den darab szén egyenest megtakarítást jelent, mert 
iia a vendéglős tüzelőanyag hiánya miatt üzletét 
becsukni kénytelen, a kényszerűségből feléledő ház
tartások osztottságukban hatványozottan több tü
zelőanyagot fognak fogyasztani. Csak nem kép
zelik, hogy a vendéglő nélkül maradt vendég be
szünteti a táplálkozást?

Beszéljünk ezek után az italokról!
Tisztelt Uraim! Mint erre hivatkozni már sze

rencsém volt, egy statisztika kapcsán kimutatjuk, 
hogy az élelmiszerek forgalomba hozatalával egyet
lenegy fillért sem keresünk. Hogy polgári hasz
nunk némi pontjait megmentsük, kizárólag az ital
kimérésre szorulunk. Ezért — és hangsúlyozom, 
csupán csak ezért — kérjük, hogy a sörtermelés 
lényegesen fokoztassék. A tavalyi' 13o/0-os (1914. 
évhez képest) árpakontingens helyett juttassanak 
a, sörgyáraknak 50°/o-ot. Se sört, sem a sörgyár
tás czéljára árpát külföldre, Ausztriába ne legyen 
szabad szólítani. Minekünk nem a sörgyárak feje 
fáj, tisztelt Uraim! A sörgyárak hatalmas, tőke
erős v: Halatok, amelyek nem fognak belepusztulná, 
ha több, vagy kevesebb sört termelnek, de igenis 
fá j nekünk azon 50 60.000 magyar vendéglős sor
sa, akinek exisztencziája, mindene attól függ, hogy 
a kimérésre, ha nem is elegendő, de a mainál

TS'DE MARK BORHEGYI F. a _____ W _ _  ■  mBorkénéi bor
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Budapest, V. Gize 13-tér 4. (Saját ház). 
Pinczék: Buditokon és V., Glzelia-tér 4. 
Telelőn: 3á-'i9 Fióntr’let: V., Egyetem- 
n*c-a 2. s**m matt. Telefonnám: *0-59.

Átállta a lerlobb: francia es magyar p iiig itrl, 
cognacot és Ukörlhet gyért árakon Belföldi ooralt 
az alsó hírneves bortermelőktől a lagimányo'a.b 
áron szolgáltai)*. Vidéki meorendelesoi gyorsan 

és pontosan tottaslitatnoa.VÉD-JEOY
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tetemesen nagyobb sörmennyiiség álljon rendelkezé
sére! (Igaz! Úgy van!) Ezért emeljük fel szavun
kat, de ugyanakkor megköveteljük a sörgyárak
tól és a kormányt eziránti beavatkozásra is fel
kérjük, hogy a sör árát ne emeljék és az engedé
lyezendő nagyobb sörmennyiség kizárólag vendég
lősnek jusson!

Utoljára hagyom, de nem a legkisebbet: a 
bort! Micsoda karriér! Hogy avanzsált minden kis 
vinkó, savanyu kis lőre! Asztali bor ma már úgy
szólván nincsen. Minden bor legalább is mint pe
csenyebor lép fel az élet színpadán. Velem is meg
történt, ami Önökkel nyilván igen gyakran, hogy 
savanyu kis asztali borocska, »csopaki«, vagy »ma- 
gyarádi« jóhangzásu névvel mutatkozott be, ter
mészetesen előkelő köntöséhez méltó áron — 8 
koronáért literenként. (Úgy van!) És a szőlőter
melők! Melyikünk ne ösmerne olyan szőlőtermelőt, 
akinek egy évi hozadéka equivalense volt a sző- 
lőbirtóka értékének! Egy esztendő alaft egész be
fektetett tőkéje megtérült! Álljunk sorfalat és tisz
telegjünk e csekélyke »polgári« haszon előtt ...

De azért részvétünket ne vonjuk el a sze
gény szőlőtermelőktől, akik még ma is tele van
nak keserves panasszal, száz elégedetlenséggel! Ök 
még panaszkodnak! Mindenki panaszkodik! Min
denkinek szabad, csak a vendéglősnek nem szabad 
panaszkodnia, mert ha a vendéglős ily keserű sors
ban egy méltatlan támadást visszautasít, akad sajtó, 
mely azért is megtámadja. Egy közelmúlt eset
re czélzo'k, amely mindnyájunk emlékében él és 
amely jellemzi bizonyos emberek felfogását, amely 
a vendéglőstől azt a jogot tís el akarja venni, a 
mely az apagyilkosnak is kijár, a védelem jogát. 
Nem mondom én azt, tisztelt uraim, hogy a mi 
körünkben nem adódik, — de azt merem állítani, 
hogy csak elvétve — visszaélés, de igenis megkö
vetelem, hogy ilyen esetben csak a tettes vesszőz- 
tessék meg, de ne szégyepitsék meg az ipar egész 
társadalmát. Tisztelt Uraim! Ne hagyjuk magun
kat megfélemlíteni, mondjuk el, ami szivünket nyom
ja! Mondjuk el panaszunkat! Szavunk, feljajdulá- 
sunk azonban e legutolsó órában legyen méltó
ságteljes, mert csak ez méltó önérzetünkhöz, de 
legyen erőtől duzzadó, messzehangzó, mert igaz 
ügyért becsületes eszközzel küzdünk. Menjünk eb
be a küzdelembe aczélos, eltökélt lélekkel és fo
gadjuk meg, hogy addig meg1 nem nyugszunk, a 
míg mindnyájunk ügyének győzelmét ki nem vív
tuk! (Szűnni nem akaró éljenzés és taps).

Palkovics Ede elnök: Az elhangzott tetszés
nyilatkozatokból, azt hiszem, megállapíthatom, — 
hogy a kongresszus Kommer Ferencz tagtárstink 
előadását osztatlan helyesléssel és tetszéssel fogad
ta (Helyeslés) és az abban foglaltakat teljesen ma
gáévá teszi. *Azt hiszem, hogy mindnyájunk meg
győződését tolmácsolom, midőn neki a kon^resz- 
szus nevében őszinte köszönetünket fejezem ki. (He
lyeslés).

pontjára, az árdrágítás kérdésének tárgyalására. 
Előadó Marencich Ottó kartársunk. (Halljuk!)

III. Az árdrágításokról.
Marendich Ottó előadó: Az árdrágítás kérdé

sében az igen tisztelt kongresszushoz elfogadás 
czéljából a következő határozati javaslatot van sze
rencsém benyújtani:

„A kongresszus visszautasítja az árdrágításért a ven 
déglősöket ért, általános keretekben mozgó vádakat. Jogos 
támadási formának csak azt ismeri el, amely konkrét tény
állás alapján megnevezett üzlet ellen irányul. A vendég ő- 
sök a nyersanyagoknak átlag 4 — 6 0 0 % -o s  áremelkedésé
vel szemben — eltekintve a fűszerek slb. segédanyagok 
árának stb. üzemi költségek horribilis emelkedésétől, —  
a kész ételek árát aránylag jelentéktelen mérvben — átlag 
1 0 0 — 150% -k al _  emelték, és a kongresszus felkéri tag
jait, hogy az áremelkedések áthárításában a jövőben is a 
legnagyobb mérsékletet tanusitsák.“

Tisztelt Uraim! A közös előkészitő bizottság 
engem tisztelt meg azzal a feladattal, hogy az 
élelmiszerdrágaság kérdéséről a kongresszuson elő
adást tartsak. E kérdésben nagyon nehéz és ké
nyes határozati javaslatot előterjeszteni, mert hi
szen a drágaság megszüntetése nem áll módunk
ban és ennek eszközeivel nem is foglalkozhatunk 
ezen a helyen. (Helyeslés). Véleményem szerint 
csak arról lehet szó, hogy a vendéglősipar jól 
felfogott érdekében különbséget tegyünk a drága
ság és az árdrágítás fogalmai között. Az utóbbival 
nagyon is komolyan foglalkoznunk kell, mert fáj
dalommal állapítom meg, hogy a társadalom a 
vendéglősöket az élelmiszeruzsorásokkal és csalók
kal egy kategóriába próbálta sorolni. (Szégyen! 
Gyalázat!) Mindannyian tudjuk, milyen nehézsé
gekkel jár az élelnriczikkek beszerzése, nemcsak a 
magánfogyasztásban, de talán még fokozottabban 
a vendéglősök szempontjából, mert az a vendég
lős nem állhat úgy sorba várakozni élelmiszerre, 
mint a kisfogyasztó; a vendéglős azzal, amit ott 
vásárolhat, nem tarthatná fenn üzletét. Vissza kell 
térnem arra, amit Kommer t. tagtársam említett 
és amiben azt hiszem neki mindnyájan igazat adunk, 
hogy t. i. a nagyközönség véleménye velünk szem
ben nagyon is igazságtalan. (Zajos helyeslés!!) A 
főbb élelmezési czikkeknek ára a háború óta 400, 
óOOrt/o-kal emelkedett (Felkiáltások: Sőt ezerrel!). 
Eltekintve a segédanyagoktól, amelyeknél 1000°o-os 
az emelkedés és eltekintve attól, amiről senki sem 
beszél, hogy az üzemi költségek legalább 300°o-al 
emelkedtek! Jogos tehát az a határozatunk, hogy 
minden ellenünk irányuló tendencziózus vádat visz- 
szautasitsunk. (Helyeslés). Engedjék meg, hogy né
mi konkrét statisztikával szolgáljak az árak emel
kedése tekintetében. Itt van először a hal. A tők
és a harcsa ára 1914. júliusban 2.80 K volt, ma 
13 K. Fogas 1914-ben 3.20 K, ma 16—18—22 K. 
Süllő 2.4(1, ma 16 K. Kecsege 4 K, ma 16 ’K. — 
Szardínia 1.60, ma 5 6 K. Ezzel szemben a ven
déglősök a kész ételek árát csak 150°/o-al emel-

100 tojás 2 korona
szab. Silofortn használatával évekig is friss á'lapotban tart
ható. Megbízhatósága felülmúl minden más tojáskonz-rválót. 
Legegyszerűbb kezelés. Siloform  kapható füszenizletekben 
és drogériákban. — Főraktár: — K EL E T I K E R E SK E 
DELMI R -T  Budapest, VII/23. Almássy-tér 3. szám.

És most áttérünk napirendünk második
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ték. Mert például a tok és a harcsa a háborít 
előtt volt 1.60, ma átlag 4.20. Fogas 2.20, ma 5.60. 
De a kisvendéglös ezt az árat nem tarthatja, kény
telen még olcsóbban adni. A hús háború előtt 
2.30, ma 12 K. Az angol hús 2.80, ma 14 K. Itt 
js a vendéglősök nem érik el a 150go-os emel- 
lést, holott az anyag magában 600°o-al emelkedett. 
A bárány iirii volt 1.80, ma 11 K. Szárnyas (sütnji 
való csirke) 2.40, ma 10—12—14 K. Tehát 400°/o 
az emelkedés. A jérce volt 2.50, ma 12 K. El
tekintve a jégtől, a paprikától és egyéb segéd
anyagtól, amelyet még o/0.okban nem is lehet ki
fejezni, immár tűrhetetlen a drágaság.

Ezekkel a példákkal, azt hiszem, igazolva van, 
hogy sem vendéglői drágaságról, sem indokolat
lan áremelésről szó sem lehet, mert a nyersanyag 
drágaságának nem a vendéglősök az okai, a 150 
o/o-os vendéglői ételáremelés sem áll arányban a 
piaczi árak 3—4, sőt 600(l/o-os emelkedésével (He
lyeslés). Mindezeknél fogva kérem az előterjesztett 
határozati javaslat elfogadását. (Elfogadjuk!)

Palkovics Ede elnök: Kíván valaki «zólani? 
Ha nem, akkor határozatilag1 kijelentem, hogy a 
kongresszus a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta! (Helyeslés). Következik Oláh Gyárfás 
Mihály előadása a sör- és borbeszerzésrő'l. (Hall
juk1!)

IV. A sör- és borbeszerzés.
Oláh Cyá rfás Mihály előadó: Van szerencsém 

a következő határozati javaslatot beterjeszteni:„A  kongresszus határozatilag kimondja, miszerint tekintettel arra, hogy a vendéglősök az élelmiszerek mai ára mellett a tovább eladásnál a szokásos polgári haszonhoz sem jutnak, sőt sok esetben az üzemre rá is fizetnek: a sőrkimérésnek a mainál tetemesen nagyobb mértékét exis- tenciális életfeltételnek ismeri fel. Ez okból azon kére'em- rnel fordul a kormányhoz, hogy a folyó évben a sörgyáraknak juttatandó árpamennyiséget az 1914, év arányában számítva ne 13, hanem 5 0 %  bán állapítsa meg. egyúttal kötelezze a sörgyárakat, hogy sem sört, sem sörárpát Magyar- országból ki ne szállítsanak, a sör árát ne emeljék, végül, hogy a 1 3 %  felett engedélyezett többletet kizárólag a szállodások, vendéglősök és korcsmárosok rendelkezésére bocsássák A kongresszus felhívja a „M agyar Serfőzök Egyesületét", hogy e mozgalomhoz csatlakozzék. Egyszersmind kéri a nagygyűlés a kormányt, hogy a bor árának további ok tálán emelkedését akadályozza meg."
Melyen tisztelt Kongresszus! Mielőtt e határozati ja 

vaslat indokolására áttérnék, legyen szabad szives figyel
müket felhívnom azokra a kunoly időkre, amelyeket ma 
élünk és amelyek a szükség hatása alatt bennünket ismét 
egymáshoz közelebb hoztak. A kongresszus programmja, 
rövidsége riaizára, teljes összefoglalása iparunk háborús 
bajainak, amelyek a legsürgősebb cselekvést parancsolják 
ránk, ha kétségbraett helyzetünkön némileg segítem aka
runk. (Helyeslés). Hogy mily óriási nehézségekkel kell 
iparunknak az élelmiszerek beszerzése körül megküldeni, 
azzal a mai tárgyalásokon külön fogunk fogla'kozni. Ne
kem csak az a feladatom, hogy lehetőleg rámutassak a ra , 
hogy milyen fontos, életbevágó érdeke mindnyájunknak, 
hogy a oor- 6  s főleg a sörbeszerzés körül rendet teremt
sünk, a bor és sör beszerzésiét magunknak biztosítsuk, 
s ne legyünk kitéve annak a veszélynek, hogy maholnap 
üzleteinket épp a sör- és borhiány miatt be kelljen zárni. 
(Igaz: Úgy van!)

Abban az indítványban, amelyet e tárgyban ipar- 
társulatunknak bt adtam, részletesen kifejtettem, miért kö
telességünk ezzel a kérdéssel foglalkozni és az orvoslás
ról kejlő időben gondoskodni. De szükségesnek tartom, 
nogy az indítványban foglaltakat itt is megismételjem és 
a nyilvánosság figyelmét is felhívjam a sörbesberzés fontos-

MegrendeléseknéFkérjük~tísztelt ol

ságára és pedig nemcsak iparunk, hanem az államháztar
tás érdekeinek szempontjából is.

Tisztelt Uraim! Tudjuk, hogy a világháború hosszú tar
tama alatt, most mái majdnem három eve, a vendéglős
ipar milyen nehézségekkel volt kénytelen megküzdeni! — 
Tudjuk, nogy szomorú és majdnem vigaszíalatlan helyze
tünket és különösen az úgynevezett kisemberek helyzetét 
milyen elviselhetetlenné tette az, hogy nemcsak a rette
netes drágasággal voltak kénytelenek megküzdeni, hanem 
küzdeniük kellett az úgynevezett beszerzési nehéségekkel 
is, vagyis azzal, hogy húst, lisztet, kenyeret, zsjrt stb.-ijt 
még a legdrágább áror. sem tudtak maguknak szerezni. 
Nagy haj és csapás volt ez minden szállodására, vendég
lősre cs korcsmáresra, de még ennél is sokkal nagyobb 
nogy ezzel egyidejűleg a borok és sörök ára folyton emel
kedett, a sörgyárak által rendelkezésünkre bocsátott sör
mennyiség ellenben mindig kisebb lett, mert nem volt 
módjukban a kormány által a 13 perczent árpamennyiség- 
nől több sört rencelkézésünkie bocsátani. (Igaz! Úgy van!)

Hiszen, ha szabad különbséget tennünk nagy- és ids- 
vendíglősök között, amit én nem tartok helyesnek, mert csak 
egyforma vendéglős.-, korcsmárost ismerek, a nagy, vagy 
mondjuk: a gazdag vendéglősök, szállodások stb. a bor 
árának folytonos emelkedését és ’ a sörhiány által okozott 
anyagi veszteséget valahogy csak kibírták, vagy ki fogják 
bírni. De nem Ingják kibjrnj, sőt nem is bjrták ki, mert 
már jórészt tönkre is mentek az úgynevezett kisvendég- 
iősök és nem bírják már ki sokáig azok a vagyonosabb 
kollégák sem, a lif nél a bor- és sörből befolyt jövedelem 
a bevételek nagyobb részét teszi. Pedig erie a jövede
lemre a Ijeggazdagabb szállodás, vagy vendéglős épugy 
rá van utalva, mim a legkisebb, vagy mondjuk, a legsze
rényebb korcsmáros, bor- és sörmérő, mert az élelmisze
rek ára ma mír oly borzasztóan megdrágult, nogy a 
konyhán semmit sem nyerünk, sőt a legtöbb esetben rá
fizetünk, (Általános helyeslés). Úgy áll ma tehát a hely
zet, hogy ha a magas kormány a boráiak indokolatlan és 
jogtalan további emelését rendeleti utón meg nem tiltia , 
ha nem gondoskooik kellő időben arról, hogy a sör
gyárak részünkre kellő sört gyártsanak, maholnap bekövet
kezhet az a szomorú eset, hogy legtöbb üzlettulajdono
sunk az élelmiszerek és italok teljes hiánya miatt nenéz 
szívvel ugyan, de kénytelen lesz üzemét beszüntetni.
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Hogy pedig mii jelentene ez nemcsak ránk nézve 
hanem a l/ózonsc^re is, amikor ma sokkal több csalid 
étkezik a vendéglőtfn, mint valaha, erről, mint nem ó ia j-  
tott eshetőségről, nem is kívánok beszélni. Ip rur.k vál
ságos helyzetének ezer felismerése vezetett tehát akkor, 
amidőn a borárak további oktalan emelésének megtiltá
sát és a sörgyáraknak juttatandó áipamennyisrgé ek e.- 
emelését kongresszusunk napirendjére tüzíi.k, noha jól tud
juk, hogy az így előállítandó sörmennyiségből is csak 
a leggazdaságosabb beosztással fogjuk a közönséget ki
elégíteni. Meggyőződésem szerint sörgyáraink ü e.nbe (tar
tása ne.eünk, vciiuíglősöknek, legalább is époly érdekünk 
mint maguknak a sörgyáraknak, sőt ta'án még nagyobb 
is, mert a nagyobb tartalékkal rendelkező sörgyárak a 
teljes sörtelenséget, hogy igy mondjam, és üzemük be
szüntetésed is inkább ki fogják birn;, mint ama sok ezer 
vendéglős, aki a méregdrága borokat nem képes megfi
zetni és igy üzletet és családját majdnem kizárólag sör
eladásból tartja fenn. Azt, hogy az árpa ügyében a ma
gas kormányhoz intézett kérelemmel egyrészt megakadá
lyozzuk, hogy híres magyar árpánkat olcsó pénzen szom
szédaink kapják meg és azt, mint méregdrága, ihatatlan 
sör kerüljön hozzánk vissza, továbbá az1, hogy c/zel közvet
ve szolgálatot teszünk a söriparnak, tudóm, és azt seni 
bánom, ha ebből nekik hasznuk ]e:z, tmert a főcélunk az, 
hogy vendéglőseink és korcsmárosaink sörhöz jussanak, 
hogy meg legyen nekik adva exisztencziájuk egyik leg
fontosabb alapfeltétele. (Helyeslés). Éppen azért, na biz
tosítékaim vannak, vagy lesznek arra nézve, hogy a ké
relmünk folytán a sörgyáraknak juttatott árpából készült 
sör ára nem fog emelkedni, hogy ez a sör nem direkt, sem 
indirekt utón nem fog a szomszédba átvándorolni, nanem 
itt marad az ország határain belül ős erre nézve a kormány 
rendeletileg is intézkedjk: akkor én nem törődöm azzal, 
hogy akcziónkbói a sörgyáraknak is haszna lesz, mert ezé- 
tunk az, hogy a vendéglősöknek és korcsmárosoknak sör
rel való ellátása biztosítva [egyen! Mindezeknél fogva sa
ját jól felfogott érdekünkben indítványozom a határozati 
javaslat egyhangú elfogadását'!. (Éljenzés).

Hajós Károly: Tisztelt kartársak! A vendég
lősök hazafias kötelességtudással tűrtek és küzdöt
tek eddig és elszenvedtek minden nehézséget, az 
élelmiszereket a legdrágább áron fizették meg,csak
hogy árujok legyen és a közönséget kiszolgálhas
sák. (Igaz!) A mai helyzetet azonban, amikor áru 
nincs, vagy ha van is, nem férhetünk hozzá, to
vább tűrni nem lehet. Ipartársulataink ismételt íz
ben foglalkoztak e panaszainkkal, kaptak is biz
tatást a közélelmezés különböző fórumaitól, de 
árut soha! A burgonya, a liszt elosztása helyte
lenül és igazságtalanul történik, ott állunk a köz
pontokon és elosztó hivatalokban őrákon-napokon 
át hiába, fizetjük ,a drága fuvart és mehetünk 
haza üres kézzel! A főzelékféléket túl kell fizet
nünk, csakhogy kapjunk, fűtőanyagot, fát, szenet,

hogy az ügy- 
az élelmiszer-

csak kétszeres árban kapunk, csak métermázsán- 
kent, külön fuvarral terhelve. A zsirbeszerzés ne
hézségeiről beszélnem sem kell, a sört úgy ada
golják, hogy a vendégek 80<>o-át nem tudjuk el
látni, a büffé'k és sörszanatóriumok azonban bőven 
, vannak látva. Az országos közélelmezési hiva
tal nem törődik a vendéglősökkel, akik a közön
ségét cSak a legnagyobb küzdelmek árán tudják 
kielégíteni. A határozati javaslatot elfogadom. (He
lyeslés).

Kuncze Ödön a sörbeszerzés nehézségeiről be
szél és azt indítványozza, kérjék meg a kormány!, 
hogy a kereskedőknek tiltsák meg a sörkimérést, 
(f llent mond ások). Nagy baj az is, 
nökök nagyban űzik Ausztria felé 
csempészést.

Ásvány Imre: Szomorú szívvel állapítja meg1, 
hogy a vendéglősök csak akkor gyűlnek össze ily 
tel ( ntélyes számban, ha az állapotok már tűrhe
tetlenek. Mindenütt zárt ajtókra találunk, megél
hetésünk lehetetlenné van téve, hatvanezer ven
déglős közül óriási azok száma, akik üzletüket már 
becsukták és más foglalkozást választottak. A város, 
mely a foldmüvesmunkasok keresetével is már kon
kurál és legnagyobb uzsorásunk a városi tanács1. 
Összes bajainkat magunknak köszönhetjük, mert 
nincs köztünk egyetértés, lenézzük egymást, ho
lott tömörülnünk, egymáson segítenünk kellene! 
A sörmizériáknak szeiinte az állam az oka, miért 
engedi meg a sörárpakivitelt ? Helyesli, hogy a 
kongresszus a sörgyárak részére több árpát "kér, 
de csak úgy, ha a kormány egyúttal a*sörk)ivi- 
tox is meg iogja tiltani. Egyben indítványozza, 
hogy a borárak [maximálása borvidékek és a bor 
minősége szerint történjék.

Jajczay János hasonló [értelemben szólal fel 
cs felpanaszolja, hogy ,a söntések olcsóbban kap
ják a sört, mint a vendéglősök és hogy a büffék 
tönkreteszik a vendéglőket. Indítványozza, hogy kér
jük fel a kormányt, hogy csak azok kaphassanak 
sört, akjik már lQ14-ben vendéglői iparengedély- 
Iyel bírtak. A határozati javaslatot elfogadja.

A/Aveisz Mihály: Nagy sulvt helyez a sajtó 
jóindulat! támogatására a minduntalan felhangzó 
igaztalan támadásokkal szemben. A sör rekvirálá- 
sát indítványozza. Kifogásolja, hogy a büffék még 
ma is korlátlan mennyiségben kapnak sört.

Gyurits Árpád panaszolja, hogy két sörgyárban 
is a leghatározottabb elutasításra talált. Látni kí
vánja a memorandumot és kéri, hogy azt a há
rom fővárosi ipartársulat tagjaiból alakított bi-

C Z U B T J  D U E O Z  á  C ,*
cs. és k ir . ud va ri szállítok

Franczia cognac-ggár Promonfor
A la p it látott 1884.

TJ Piíseni Polgári Serfőző  „Pilseni ősforrás“ a Ttlüncfjeni 
Paulaner Sör főző Hészvétnj-Társaság Safváforsörgyár
magyarországi kizáró- " F tt n  n i  /**• T r> S l Ajánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pllsenl Ösfoz- 
lagos vezérképviselete J l lO Z O lJ  GS /  / ( 7  rás sör“ a Plls.nl polgári Sértőidből, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sör“ a 
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám. Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“ a 
T e le fo n sz ém : Jó z s e f  2 4 - 6 1 .  ■áMS'.SXSv*- Münchent Paulaner sörfőzö Salvátorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kaphatő

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Schamburg-Lippe herczeg udvari 
pinczészete Villány

Magyarországi vezérképviselö:Telefon 31. Hertz Valér Károly Rákospalota.
zottságnak a felterjesztés előtt mutassák be, mert 
bizalmatlan. (Nagy zaj. Vonja vissza!) Az elnök 
felszólítására kijelenti, hogy sem a kormány, sem 
a vezetőséggel szemben nem bizalmatlan. (Felkiál
tás: Széksértést követett el!) Csak a memorandum 
fogalmazása ellen van aggodalma.

Farkas Lajos a liszt- és élelmiszerhiány miatt 
panaszkodott.

Orczy László szerint a sajtó érdemetlenül, mos
tohán bánik a vendéglősökkel, holott a megtáma
dottak védelme volna a feladata. Minden ba j|for- 
rása a bukott kormány, mely kortespolítikát foly
tatott és nem a teherviselő polgárság érdekeit tar
totta szem előtt. Nagy baj az is, hogy az élelmi
szerbeszerzésben egyes nagybankok uzsorájának va
gyunk k iszolgáltatva.

Kiss Lajos (Szathmár) ta vidéki sörraktárosok 
üzelmeit támadja, amelyek szintén áremeléssel fog
lalkoznak. Sürgeti ezek működésének hatósági el
lenőrzését, hogy ne élhessenek vissza a vendég
lősök szorongatott helyzetével.

Steiner Lipót indítványozza hogy a hordósör 
ne literszámra, hanem súly szerint hozassék for
galomba, mert a hordósöröknél állandóan kisebb- 
nagyobb hiányok tapasztalhatók. — (Felkiáltások: 
Hagyjuk ezt a békére!) Azt hiszi, hogy ez a dolog 
oly fontos, hogy feltétlenül már a háború alatt 
meg kellene csinálni.

Dávid Sándor (Szeged) mint az ország egyik 
legnagyobb Vasúti vendéglőjének bérlője, azt a sé
relmét teszi szóvá, mely a vasúti vendéglősöket 
érte azáltal, hogy amig a háború elején csak a 
zárt katonai szállítmányoknak nem volt szabad ital- 
nemüeket kiszolgáltatni, később e tilalmat az egyes 
személyekre is kiterjesztették, akik azután a kö
zeli vendéglőkben szerezték be nemcsak italu
kat, hanem ételüket is, miáltal a vasúti vendég
lősök megélhetésük egyik alapjától lettek meg
fosztva. Kéri, hogy a kongresszus végrehajtó-bi
zottsága intézkedjék e káros rendelkezés megszün
tetése iránt a hadügyi, esetleg a honvédelmi mi
nisztériumnál.

Róska László felszólalása után i
Pongracz Lajos (Szathmár) csak azt kívánja 

megjegyezni, hogy amint a sajtó ne Ítéljen el min
den vendéglőst, éppúgy nekünk is csak azokat a 
sörgyárakat szabad hibáztatnunk, amelyek azt va
lóban meg is érdemlik.

Palkovics Ede elnök: Minthogy több szónok 
nem jelentkezett, a vitát bezárom.

F. Kiss Lajos titkár: A napirend értelmében a 
sör - és borbeszerzés kérdése teljesen ki lévén me
rítve, a kongresszus elnöksége az írásbeli határo
zati javaslatokat és a szóbeli indítványokat az ösz- 
szes budapesti ipartársulatok bizalmi férfiainak be
vonásával megtartandó értekezleten fogja tárgyalni. 
Ilyképpen megnyugtathatom a tisztelt kartársakat, 
hogy a kongresszus memorandumaihoz és e me
morandumok helyességéhez és tökéletességéhez 
semmiféle jogos, vagy jogosulatlan kétség sem fog: 
férhetni! Az elnökség a tárgyalások folyamán A

széksértés megtörténtét tudomásul vette, de épp
oly bölcs, mint amilyen gyors mérlegelése után, 
retorzióra sem alkalmasnak, sem érdemesnek nem 
találta. (He/yeslés).

V Az élelmiszerbeszerzés nehézségei.
Palkovics Ede elnök: Tisztelt Uraim! Átté

rünk a napirend következő pontjára, az élelmiszer
beszerzés nehézségeire. Felkérem Várady József 
urat előadásának megtartására. (Halljuk!)

Várady József előadó: Mélyen tisztelt kong
resszus! A háború alatt, kezdettől fogva az élel
miszerbeszerzés nehézségei dominálták iparunkat, 
mely fennállása óta együttesen nem esett át oly 
szenvedésteljes küzdelmen, mint az utóbbi három 
esztendőben. (Úgy van!) Az a chaosz, amely a 
világháború folytán gazdasági berendezésünkben tá 
madt, iparunkat is súlyosan érintette és érinti oly
annyira, hogy a viszonyok kényszerítő hatása alatt 
ezen országos összejövetelünkkel láttuk helyénvaló
nak, hogy az egész ország vendéglősei foglalja
nak állást a további teendőkre nézve. »Segits ma
gadon és az Isten is megsegít!« — ezzel a jelszóval 
álljunk elő tehát ma és fogjunk össze mindannak 
megtételére, ami iparunk javára kívánatos! A ven
déglősök fájdalommal tapasztalták és tapasztalják, 
hogy közérdekű működésük nem talált és nem ta
lál a hatóságok részéről arra a felismerésre éá 
méltánylásra, amelyre iparunk jelentőségénél és a 
közterhekben való súlyos részesedésénél fogva jog
gal tarthat igényt. (Úgy van! Általános helyeslés.) 
Teljesen állagunkra hagyva, a termelő és közvetítő 
kapzsiságának Ikitéve, kényszerhelyzetükben és exis- 
tentiális küzdelmükben a nagyközönség kielégíté
sére irányított törekvésük mellett a legádázabb 
harezot kénytelenek folytatni vendéglősiparosaink! 
Mintha ellenség volnánk, úgy nyilvánul meg ve
lünk szemben a közhangulat és mintha csodate
vők lehetnénk, úgy várja tőlünk a vendég azt. 
amire a maga kis háztartásában sem képes! Min
dennel legyen a vendéglős ellátva és a vendéglő
ben semmiben se érezze a vendég a hiányt! A 
háború mintha nem érintené iparunkat, úgy véli 
a közönség, mintha épp a vendéglős lenne meg
kímélve az anyagbeszerzés gondjaitól. A kis ház
tartás ellátása ma a pénzbeli áldozattól eltekint
ve, egy valóságos tudomány; hát még a vendéglő 
szükségletének fedezése, mikor ott a legjobb és 
legszebb igényeltetik. A piaczi árak maximálásá
val vélt a hatóság gátat szabhatni a drágításnak, 
de czélt csak ott ért, ahol az árut rekvirálta is. 
Ahol az történik, ott az áru eltűnik és vagy tilos 
Utón, vagy sehogysem kapható! A legképteíenebb 
helyzet következett igy be és az áruhiány azután 
katasztrofális hatással nyilvánult meg egy csomó! 
üzlettel szemben. Ipartársulatunk tőle telhetőáeg 
mindent elkövetett, hogy a válságos helyzeten se
gítsen, de természetesen sokra nem mehetett, mi
vel a különböző központokban a vendéglős-érdek 
sohasem volt képviselve. Hogy mennyire negli
gáltatok iparunk, az legjobban illusztrálódik azon 
tény által, hogy a vendéglős, aki igen sok tekin-

Egerben a »RflGY LITER«
korcsm a és vendéglő
teljes berendezéssel e la d ó .  Felvilágosítás: ELEFÁNT 
— ZOLTÁN népbanki főkönyvelő E g e r  kapható. —
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Je& en .Szol^ ál> nem vo't képes szükség
letet ott fedezni, ahol esetleg tudta volna mê rt 
mindenfele tilalom tette lehetetlenné számára a 
mashelyen való vásárlást és szállítást, holott gyár
telepeknek, hol a munkások élelmezése is folyik 
mar 12 munkás foglalkoztatása esetén, megada
tott az e tekintetben! engedély. Ezen anomáliák 
ellen ha iparunkat meg akarjuk óvni a végrom- 
lastol, tennünk kell es pedig a legsürgősebben a 
mire nezve a magam részéről a következő javas
latot velem a legmegfelelőbbnek;

„A k o n g r e s s z u s ,  s z e m  előtt ta r tv a  azon  a la p 
e lv e t ,  h o g y  a V en d ég lő b e n  é tk e z ő k e t  a z  é le lm i
s z e r e l l á t á s  d o lg á b a n  u g y a n a z o n  e l b á n á s  illeti 
m eg , m in t  a m a g á n h á z t a r t á s b a n  é tk e z ő k e t ,  kéri 
a k o r m á n y t ,  h o g y ;

1. u ta s í t s a  a  H a d ite rm é n y t ,  a z  O rsz á g o s  K ö z-  
é le lm e z é s i  H iv a ta lt ,  h o g y  a v e n d ég lő sö k et  a h a 
t á s k ö r ü k b e  ta r to z ó  é le lm is z e r e k k e l  fo g y a s z tá s u k  
a r á n y á b a n  l á s s á k  e l ;

2. a k o n g r e s s z u s  u g y a n i ly  ta r ta lm ú  k é r e 
le m m e l  ford u l a z  i l le té k e s  fő v áro s i h a tó s á g h o z  
a h a t á s k ö r é b e  ta r to z ó  á r u k  t á r g y á b a n ;

3. k é r i  a  k o r m á n y t ,  hogy a z  é le lm is z e r e k  
o k ta la n  é s  m é r té k te le n  á r e m e lé s é t  a k a d á ly o z z a  
m e g ;

te g y e  le h e tő v é ,  hogy  a v en d ég lő sö k  s z ü k 
s é g le t ü k e t  a z  o r s z á g b a n  b á rh o l b e s z e r e z h e s s é k  
é s  a kellő  s z á l l í tá s i  e n g e d é ly e k e t  e l n y e r jé k ;

5. e g y s z e r s m i n d  k ér i  a k o r m á n y  és  a  s z é 
k e s fő v á r o s  h a t ó s á g a  in té z k e d é sé t ,  h o g y  a z  é le l 
m is z e r  s z é t o s z t á s s a l  fog la lkozó közp on to k , t á r 
s a s á g o k  stb. Ig a z g a tó s á g a ib a n  a v e n d é g lő s  é r -  
e e k k é p  Visel e te k  k ik ü ld ö tte i ,  m in t  s z a k e m b e r e k  
h e ly e t  f o g l a l ja n a k ."

Tisztelt Uraim! Az e javaslatban foglaltak a 
legeklatansabban igazolják mai együttlétünk jelen
tőségét és fontosságát! Mindaz, ami a javaslat öt 
pontjában foglaltatik, jogos és kérjük illetékes he
lyen a legsürgősebb érvényesítést! Elérkezett vég
re a régóta várt időpont, amikor egyesülten fe- 
jezhetj’ük ki sérelmeinket és feltárhatjuk az illeté
kes tényezőknek helyzetünket, mely eddig a leg- 
legferdébb megítélésben részesült, hivatottak és 
avatatlanok részéről egyaránt. (Lelkes éljenzés).

Palkovics Ede elnök: Kíván valaki a határo
zati javaslathoz szólni?

Fodor József: Csak arra akarom a tisztelt kon
gresszus figyelmét röviden felhívni, hogy újabban 
a nagybankok, amelyek eddig csak sertéssel és zsír
ral foglalkoztak, a főzelékfélékre is rávetik ma
gukat, nyakra-főre konzervgyárakat ahpitanak és 
a szárazfőzelékektől is meg akarnak bennünket fosz
tani. Azt indítványoznám tehát, hogy illetékes he
lyen a főzelékfélék árának maximálását is köve
teljük. (Helyeslés).

Németh Ferenc2 (Győr): A győri ipartársulat 
neveben azon panaszunkat vagyok köteles előadni, 
hogy . daczára annak, hogy nálunk 12—15 ezer 
dar3b sertés van hizlalás alatt, sertéshúshoz egy
általán nem juthatunk, mert a város nem engedi 
jneg, hogy direkt a hizlalótól vehessünk sertés
húst. Azt is kimondotta a város, hogy délelőtt tíz 
óra előtt a piaczon z irt, szalonnát stbit nem sza
bad vásárolnunk, hanem csak a falun! Ha pedig 
talura megyünk, azzil utasítanak el: »Majd meg  ̂
kérdezem a tanácstól, nincsen-e lefoglalva!« Üze
meink fentartásához semmit sem vagyunk képesek 
beszerezni és ha ez még sokáig így tart, ma 
holnap kénytelenek leszünk üzleteinket bezárni (Igaz

Úgy van!), mert már mindenből kifogytunk! Azért 
szerény véleményem szeiint illetéjkes Helyen feltét- 
lenul ki kell eszközölnünk, hogy legalább egyes 
elelmiczikket, így sertéshúst is a nagyobb fogyasz
tok közvetlenül a termelőktől és hizlalóktól szerez
hessenek be. (Helyeslés).

Palkovics £de elnök: Ez a kívánság a mi ja 
vaslatunkban is benne van!

Rottenbecher György (Brassó): Tisztelt kon- 
gresszus! Az egész ország tudja, hogy a brassói 
szállodások es vendéglősök milyen óriási károkat 
szenvedtek az oláh uralom következtében. És még
is, alig sikerült kiverni az ellenséget, az élelmezései 
hatóságoknak nem volt más sürgősebb dolguk, mint 
maximálni az ételeket és italokat! Hogy milyen 
módón tették ezt, legjobban illusztrálja egy alis- 
pám rendelet, amely a ramsteák árát 3.60 K-ban, 
a fel rántott csirke árát 4 K-ban, egy adag liba 
arát 4 K-ban állapította meg. Az elszenvedett ká
rokon kívül még azt is el kellett tűrnünk, hogy 
a karokat szakemberek meghallgatása nélkül álla
pították meg. Indítványozom, hogy a vezetőség has
son oda, hogy hasonló eljárások a jövőben ne for
dulhassanak elő és hogy egyes alispánok rendele- 
teikkel a vendéglősöket ne juttathassák koldus
botra! (Helyeslés).'

Ried/ {Ágoston: Arra az anomáliára akarom a 
t kongresszus figyelmét felhívni, hogy a piaczo- 
kon a vendéglősök nem mint viszontelárusítók, ha
nem mint fogyasztók szerepelnek. Emiatt egy Íz
ben panaszt is tettem és ekkor kitűnt, hogy a do
loggal a vásárcsarnok-biztosok sincsenek tisztában, 
mert eleinte nekem adtak igazat, azt mondták, hogy 
a salátát azon az áron kell kapnom, mint a vi- 
szontelárusitók, de később nagy hátrányomra va
lami plakátból kisütötték, hogy csak fogyasztó 
vagyok. És azután az igazgatóság és felügyelőség 
is erre az álláspontra helyezkedett. Ez ellen or
voslást kell keresni!

Malosik Ferencz: Tisztelt nagygyűlés! Arról 
a sajnálatos tervről értesültem, hogy a főváros 
— hír szerint — azt tervezi, hogy a vendéglősöket 
a piaczokról délelőtt tiz óráig kizárja és a vásár
lást csak tiz óra után engedi meg. (Abszurdum! >Ez 
lehetetlen!) Nem tudom, van-e ezen híresztelés
nek valami komoly alapja, de ha igen, nem tudom, 
hova fogunk jutni! Hiszen ma is már csak a le g 
nagyobb nehézséggel tudjuk szükségleteinket be
szerezni, mi lesz akkor ,ha előttünk mindent má
sok fognak elharácsolni és az árakat még jobban 
felemelni? Azért már most szükséges volna, hogy 
az elnökség tegye meg a kellő lépéseket aziránt, 
hogy egy ilyen rendelet ne jelenhessék meg! (He
lyeslés).

Palkovics Ede elnök: Figyelemmel fogjuk ezt 
a dolgot kísérni és ha kell, a szükséges intézke
déseket előre meg fogjuk tenni. (Helyeslés). Ki
van még valaki a határozati javaslathoz szólni ? 
(Nem! Elfogadjuk!) Akkor határozatiig  kimondom, 
hogy a kongresszus a határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta. (Helyeslés). Következik a na
pirend hatodik pontjának tárgyalása.

VI. A hadbavonultak italmérési jogai.
Kővár- Jenő előadó: Tisztelt kongresszus! Had- 

bavonult kartársaink italmérési jogainak biztosítása 
érdekében van szerencsém a következő határozati 
javaslatot benyújtani:

„A k o n g r e s s z u s  k éri  a k o r m á n y t ,  u t a s i t s a ’a 
p é n z ü g y  Ig a z g a tó s á g o k a t ,  h o g y  m in d a z o n  sz á l lo 
d á s o k n a k ,  v e n d é g lő s ö k n e k  é s  k o r e s m á r o s o k n a k ,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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a k ik  i ta 'm é ré s i  e n g e d é ly ü k e t  h a d b a v o n u lá s u k  V. 
a h á b o rú s  Viszonyok k ö v e tk e z té b e n  v a g y  ön kén t 
V is sz a a d tá k ,  Vagy b á r m e ly  m á s  ókból e lv e s z í 
tették , v a g y  arról ö n k én t lem o n d o tta k ,  ez  iránti 
k é re lm ü k re  ita lm érési en g e d é ly ü k e t  m é l tá n y o s 
s á g b ó l  a leg röv id eb b  utón  a d já k  V issza .*

Tisztelt kongresszus! Azt hiszem, hogy az a 
törekvés, amelyet e határozattal kifejezésre jut
tatunk, annyira jogos és méltányos, hogy sem itt, 
sem illetékes helyen bővebb indokolásra nem szo
rul. (Helyeslés). Követelésünkben csak a minimuma 
van meg annak, amit hadbavonult, vagy itthon 
szolgálatot teljesítő katona-kartársaink szenvedései
kért és veszteségeikért tőlünk és az államtól jog
gal és méltán elvárhatnak és azért indítványo
zom, hogy ezt az 'indítványt egyhangúlag elfo
gadni méltóztassanak! (Elfogadjuk!)

Palkovics :Ede elnök: Úgy látom, hogy a kon
gresszus ezt az indítványt osztatlan helyesléssel fo
gadta iés ezért egyhangúlag elfogadottnak jelentem 
ki. í(Helyeslés). Végrehajtásáról az elnökség a maga 
hatáskörében fog gondoskodni. Következik a na
pirend hetedik pontja. Előadója Kővári Jenő tag- 
társunk. f i

VII. Fűtési és világítási anyagok.
(Kővár5 Jenő1: Mélyen tisztelt nagygyűlés! Mi

dőn a szállodás-, vendéglős- és korcsmárosipart 
legsúlyosabban érintő kérdést, a fűtési és világí
tási anyagok kellő időben, kellő mennyiségben be
szerzését teszem szóvá, elsősorban fel kell hív
jam az illetékes tényezők figyelmét arra: »Mit je
lent az, ha Magyarország szállodáiban, vendéglői
ben kialszik a tűzhely?« Mert még elgondolni is 
képtelenség, hogy ötven-hatvanezer, iparát becsü
lettel és páratlan áldozatkészséggel űző iparos- 
család menjen tönkre, mi több: száz meg száz
ezer vendég, aki a vendéglőkben étkezésre van 
utalva: egyszerre, minden átmenet nélkül ama kér
dés elé legyen állítva, hogyan fogja üzemét le
bonyolítani, hogyan és honnan fog a maga élel
mezéséről (gondoskodni? (Helyeslés). Ezért a kö
telességünk már most mindent a legkomolyabb és 
legbecsületesebb törekvéssel elkövetni, hogy meg
felelő helyeken ezt a jajkiáltásunkat is meghall
ják é s  aggodalmaink eloszlatására mindent meg
tegyenek, hisz ezzel nemcsak iparunk legfontosabb 
létérdekeit szolgálnák, hanem a nagyközönség ér
dekeit is, amelyekre talán sohasem történt hivat
kozás, mint éppen napjainkban! Amikor e kérdést 
itt felvetjük, legyen róla meggyőződve úgy a nagy
közönség, mint a mélyen tisztelt sajtó, nem önöd 
érdeket szolgálunk, hanem a köz érdekeit, mert a 
vendéglősipar e kettőt mindig úgy tudta össze
egyeztetni, hogv a köznek is hasznos és becsüle
tes szolgálatot tegyen. (Igaz! Ugv van!) Csak né
hány nappal ezelőtt is inarunk igen érdemes tag
jai, elkeseredve az eléiük torlódó rendkívüli ne
hézségektől és még inkább ama méltatlan támadá
soktól, amelyekkel őket a sajtó óriási áldozataik1 
daczára illette, azt indítványozták, hogv zárjuk be 
üzleteinket. Nem engedtük! Ipartársulatunk veze
tősége latba vetette minden befolyását és hatá
rozatiban kimondotta, hogy mindaddig, amig a'kény
szerítő körülmények az üzemek fentartását nem te
szik teljességgel lehetetlenné, minden magvar ven
déglősnek hazafias kötelessége — még áldozatok 
árán is! — a köz szolgálatára állani! (Úgy van!) 
Hangsúlyoznom, kiemelnem kell e tényt, mert en
nek az iparnak ,a vendéglősiparnak tradicziója az, 
hogy sohasem nyúl oly intézkedéshez, amely a kö-

Megrendeléstknél kérjük- tisztelt ol

zönség érdekei ellen van. Tekintsünk vissza, Uraim, 
a béke korszakára! Van-e még- egy ipara ennek az 
országnak, amely oly szoros együvétartozásban élt 
volna a nagyközönséggel, mint mi? És ez csak 
természetes. "Hiszen boldogulásunknak alapfeltétele 
a vendég (iránti figyelmesség és minden tanult szál
lodás és vendéglős azt a korrekt elvet követi, 
hogy üzleti sikere csak abban az esetben lehet, 
ha vendégei megelégedését és elismerését ki tud
ja érdemelni. Azért kérve-kérjük a kormányt és 
különösen Serényi miniszter urat, ne engedjék e 
közszükséget szolgáló, szép ipart veszni hagyni, ha
nem kövessenek el minden lehetőt, hogy iparunk 
még a tél beállta előtt kellő mennyiségű fával, 
szénnel és koksszal legyen ellátva. Meg van rá a 
kormánynak fegyvere. Éljen vele! Erős kéz, erős 
akarat!’ És akkor a télen meg lesz! az országnak 
a szükséges fűtőanyaga! Serényi miniszter ur a 
múltban is megmutatta, hogy jellemszilárd, gerin- 
czes államférfim mert amikor hatalmon volt, el 
tudta azt magától dobni, le tudta magáról rázni a 
pártfegyelmet, ott tudta hagyni a hatalmon lévő 
többséget, amikor oly határozat hozataláról volt 
szó, amely az ő becsületes meggyőződésével el
lenkezett és inkább mint egyszerű népképviselő kí
vánta élete főczélját, az ország jólétének fokozá
sát szolgálni! Ennek az erőskezü, nagytudásu ál- 
lamférfiunak most is meg lehet, meg kell mutat
nia, hogy a Lajtántulról jövő provokálásoknak vé
gét tudja szakítani! A Langhenfheim stb. rájxrátbeli 
uraknak már úgysem elég a magyar vér1, a magyar 
kenyér! ő k — a hü szövetségeshez éppen nem illő 
módon — meleg szobából, jóllakott gyomorral ab
ban a látványban szeretnének gyönyörködni, mi
ként didereg hitetlen szobában éhesen a »lovagias 
magyar szomszéda Mert különben miért rázták 
volna felemelt öklüket az osztrák kormány felé, 
hogy ne engedjen át a határon szenet; alighogy 
Serényi biztató szava elhangzott, hogy a télre a 
legszükségesebb tüzelőről gondoskodva lesz? Hát 
ilyen szövetségesdit játszani nem lehet! A Lajtán 
túl:  ̂ jogok és újra jogok, a Lajtán innen: köte
lességek és újra kötelességek! Ennek a hamis já 
téknak meg kell szűnnie! Mondottam már! Van a 
magyar kormánynál sok hatalmas ütőkártya a k e 
zében, amikkel jobb belátásra kényszerítheti oszt
rák szomszédainkat! Ha nem engedik át a szenet, 
nem kapnak gabonát! Ha nem adnak jparczik'ke- 
ket, nem kapnak marhát, nem kapnak disznót! — 
Ajánlom a következő határozati javaslat elfoga
dását:

„A kongres‘ zns felkéri a kormányt, utasítsa a Hadi 
Szénbehozatali Részvénytársaságot, hogy a szállodásokat, 
vendég ősöket és korrsmárosokat kellő mennyiségi! szénnel 
és fűtőanyaggal, kellő időben és méltányos áron lá«sa el, 
nehogy löz<zükség eteket kielégítő üzemeiket beszüntetni 
legyenek kénytelenek. A kongresszus felkéri a kormányt, 
hogy azon vidéd városokban és községekben, amelyekben 
nincs légszesz vagy villany világ tás, utasítsa az illetékes 
hatóságokat, hogy a vendéglősöket kellő mennyiségű petró
leummal. méltányos áron lássák e!.“ (Lelkes éljenzés!)

Palkovics Ede elnök: Tisztelt Uraim! Szó
nok nem jelentkezvén, azt hiszem, kimondhatom, 
hogy 3 kongresszus a határozati javaslatot egy* 
hangú helyesléssel elfogadta. (Elfogadjuk!) Most 
meg köszönetét mondok Kommer Ferencz, Maren- 
eich Ottó, Kővári Jenő, Várady Gyula, Oláh Gyár
fás Mihály előadó uraknak, ügybuzgó fáradozásaik
ért, összes kedves vendégeinknek és kartársainik- 
nak, akik megjelenésükkel bennünket megtisztel- 

isőinkat mindig lapunkra hivatkozliL
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tek, tárgyalásaink iránt oly élénk és meleg érdek
lődést tanúsítani szívesek voltak és ezzel — minden 
jót kívánva a jövőre, a kongresszus tanácskozá
sait befejezettnek nyilvánítom! (Felkiáltások: Éljen 
az elnök!)

S Z A K O K T A T Á S .
Szakiskolai értesítők.

III. A debreceni vendéglősök szakirányú tanonciskolájá
nak értesítő je  az 1916— 1^*17. tanévről. (Kiadja a felügyelő

bizottság.)

Jelen nagyon is háborús iskolai év a szepiember hó 
14-én eszközölt beiratásokkal kezdődött és tartott junius 
6 áig, anélkül, hogy a tanítás menete megzavartatott volna.

Beit atkozott az év elején 23 évközben 5, összesen 
28 tanonc, kiknek statisztikai kimutatása e jelentés végén 
található.

A tanítás összevonva, t. i. a közoktatásügyi kormány 
által kívánt 2 osztályban folyt és pedig úgy, hogy az I. 
osztály héttő és csütörtök d. u. 3 - 6  óráig, a II — III. osz
tály összevonva hétfőn 3 — 7 és csütörtökön 3— 6 óráig 
nyert oktatást, igy jutott az I. osztálnynak heti 6, a II — III. 
osztálynak heti 7 óra. Hogy ezen összevonás nem válik 
hasznára a tanoncoknak az világos, de magyarázatát leli a 
háborús nyomorúság okozta és előirt takarékoskodásban.

A tanitótestüle ben nem állott be változás, a tavalyi 
erők működtek most is. Büszkeséggel jelenthetjük, hogy 
iskolánk egyik oszlopos tanára, Elefánthy Sándor mint 
zászlós szolgálja a hazát a wolhyniai fromon. Feiügyeló- 
bizottságunk tagjai közül Németh Nándor, Haas Rezső és 
Rosenberg Sándor urak teljesítenek hidi szolgálatot.

Vajha bekövetkeznék minél hamarább azon időpont, 
midőn mindenki már idehaza a béke áldásos munkájának 
szentelhetné erejét.

A felügyeiő-bizottság ez évben 3 szór ülésezett, mi 
dőn is mindig lelkiismeretesen és jóakaratulag tárgyalta a 
reábizott iskola ügyeit.

Az ifjúság erkölcsi viselete, sajnosán kell megállapí
tani, hanyatlott. A háború mindenütt ront. A sok feljelen
tés és raj akapás arra kényszeritették az igazgatóságot, hogy 
a rendőrség segítségét vegye igénybe azon kiseob kávésok 
és korcsmárosok ellen, kik a mi még zsenge, fejlődő kor
ban lévő tanoncainkat éjjel helyiségeikbe beengedték és ki
szolgálták.

Becsületes iparo.hoz vagy kereskedőhöz méltatlan, 
hogy egy néhány fillér haszonért tönkre tegyen ily fiatal 
gyermekeket.

A tanítótestület hivatásához mérten nevelőleg is akart 
hatni az ifjúság fogékony lelkületére. Alkalom erre elég 
volt ez évben. Kivettük részünket az országos gyászból, 
midőn november 30 án dicsőséges voit nagy tejcdelmünket,
I. Ferenc Józstf őfeségét elsirattuk, örültünk december 
30-án, midőn őfelsége IV. Károly király megKoronáztatta 
magát; ünnepeltünk március 15-én. Gyűjtöttünk minden
féle alkalmakkor tőlünk telhetőleg, sőt anyagi erőnkhöz 
képest sokat is, hős katonáink szeretetadományaira, az itteni 
nyomor enyhi ésére, vöröskeresztre, rokkan aknak stb. stb.

Évzáró vizsgálatunkat ez évben a szokottnál előbb, 
' UI]1US.. ,anotluk meg, mert a nagy munkáshiány miatt 
a főnökök csak nagy nehezen tudták a tanoncokat nélkü
lözni.

Jelen volt a vizsgálaton Hajdú Fer.nc kir. tanfel
ügyelő, Sztankay F. Béla mm. szakfelügyelő, Márkus Jenő 
főgondnok, O.tó Sándor ipartársulati alelnök, Erős Jakab, 
Rosenberg Simon, f b. tagok, sok vendéglős, pincér és 
érdek,őüő szülő és tanügybarát. Németh András elnök ha
laszthatatlan ügyben távol volt a várostól és kimentette 
magát, szintúgy a városi tanács képviselője.

A vizsga végén Sztankay F. Béla szakfelügyelő az 
eredmény felett való általános megelégedettségnek adott ki
fejezést. Márkus Jenő gondnok köszönő szavaira igazgató 
kihirdet:e az eredményt, mely szerint a Weichinger féle ala
pítványból Tury János és Rózsa János II. oszt. jeles tanu
lók 20 — 20 K t, a felügyelő bizottság tagjai által össze 
adott pénzből Megyery Ernő. Nánássy Sándor, Gál Imre 
II és Szörnyű jános és Auspitz Ignác I. oszt. tanulók 10 — 
10 K t kaptak szorgalmuk és jó előmenetelük elismerése
képpen.

A Louis Francois féle alapítvány kamata jelesen vég
ző tanuló hiányában kiadnató nem volt. Ez okból a Ke- 
reskede mi és Iparkamara nagy ezüst érmét sem vehettük 
igénybe.

Az év végéig iskolába járó növendékek, számszerűit 
24, összesen 765 órát mulasztottak, amiből 45 igazolatlan 
volt. Ez az óriási szám a már felemlített munkáshiánynak 
tulajdonítható és reméljük, hogy az iskola látogatása is csak 
megjavul. Egyeden egy órát sem mulasztott: Lénersz Jó 
zsef és Kovács Gyu'a, főnökök Lókody Sándor.

A közoktatásügyi kormány Sztankay F. Béla fémipari 
szakiskolai igazgatót márc. 27. k. 38 .399  -  1917. sz. r. is 
kolánkhoz is szakfelügyelőnek küldte ki, ami nagy öiö- 
münkre szolgál.

A segélyekre vonatkozólag jelenthetjük, hogy nemes 
városunk a rendes 600  K, a közoktatásügyi minisztérium 
400  K és a kerületi keresk. és iparkamara ez évben újra 
200 K val segélyezte iskolánkat és tette lehetővé annak 
fenntartását.

A jobb tanulók megjutalmazására adott Márkus Jenő 
indítványára : Németh András, Németh Aladár, Erős Jakab, 
Márkus Jenő 10 — 10 K. Herskoviis Jenő és Rosenberg Si
mon 5 - 5  K t.

Fogadják mindazon nemesen érző adakozók, akik is
kolánkat ezen nehéz időkben bárminő módon gyámolítot
ták, a felügyelő bizottság, az igazgatóság és az iskola 
őszinte háláját és köszönetét.

Az 1917— 18. isk. évre szóló beiratások majd a 
napi lapokban közöltetnek.

Statisztikai adatok :
/. Állag.

Beiratkozott eltávozott felszabadult vizsgázott

I. oszt. 13 2 — 11
II. oszt. 12 — í 11

III. oszt. 3 — í 2

összesen 28 2 2 24

30 darabot vehet egy vászonszalvetta mosásának 
‘'rá' l f á \ / P C n 1 /  részére 1000 drb. papirszal- 
ért. i V í t V C ö U K  Vetta 6 koronától kezdve.
Vpnrfpolncnl/ rászére külön nagy, 
¥  C I I U C ^ l U o U n  p u h a  papirszalvetták.

gjTST' T e s s é k  m i n t á t  k é r n i !  H i J

SALZER ]. papirszalvetta-gyárából,
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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2. Vallásra nézve vo lt:
az év elején: az év végén:

ref. r. kath. izr. összesen ref. r. kath Izr. összesen

1. oszt. 9 í 3 13 8 — 3 n
11. oszt. 6 5 1 12 6 5 — 11

111. oszt. 3 — —■ 3 2 —  — 2

összesen 18 6 4 28 16 5 3 24

3. K orra nézve volt:
14 15 16 17 18 össze-

évesek sen
I. oszt. 4 1 4  1 1 i i

II. oszt. 1 5 5 —  — 11
111. oszt. — — 1 1 2

összesenI 5 6 10 2 1 24

4. Bizonyítványra nézve volt:
jeles jó elégséges elégtelen összesen

I. oszt. 2 1 5 3 i i
11. oszt. 3 2 4 2 n

111. oszt. — — — 2 2

összesen 5 3 9 7 24

Debrecen, 1917. június hó 6-án.Polster Adolf, igazgató.
A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 

Korcsmárosok Ipartársulata“
társas vacsoráit

a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi augusztus hó 6 á n :  (hétfőn) H offm ann J á  
nos vendéglőjében (I. Pálya u. 3. sz.) „Öreg diófa".

1917. évi augusztus hó 21 én: (kedden) S ch lőg l J ó 
z s e f  vendéglőjében (Svábhegy) „Svábhegy szálloda".

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főü/let: 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., Türr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43-31.)

VEGYES HÍREK.Helyszűke miatt lapunk mai számából több közleményünk kimaradt. — Ezeket lapunk legközelebbi számában közöljük. A szerkesztőség.
A közélelmezési hivatal elnöka. Kii'thy Lajos báró, aki 

a vendéglős- és kávésipart érdeklő kérdésekhez hozzányúl
ni sem tudott, rendezni pedig még kevésbé volt képes, 
jultus hó 25-éi! babérokkal övezve megvált állásától. He
lyébe Hadik János gróf jön, akinek közélelmezési szakis
meretei eddig szintén i^mcretleiek. Rövidesen elválik, sze
rencsésebb le?z-c elődjénél. Nagyon elöke o családból szár
mazik. Magyar felfogás szerint tehát meg van a kellő kva- 
lifikácziója.

Körlevél. Palkovics Ede elnök a köve kező tartalmú körié- 
'elet intézte ipartársulatunk tagjaihoz: »Az ipartáru’athoz 
érkezett hivatalos érte.-ilések szerint egyes kartársaink a

Megrendeléseknél kérjük^tisztelt

m. kir. minisztériumnak1 a háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről alkotott törvényes rendeletéit, valamint a 
székesfőváros törvényhatóságának e rendeletek alapján ki
bocsátott rendelkezéseit részben nem tá t já k  be, részben 
tévesen értelmezik. Tekintettel arra, hegy aki e rendele
tek és rendelkezések intézkedéseit nem tartja be, kihá
gást követ el, mely pénzbüntetéssel, sőt elzárással is bün
tethető: kötelességünknek tartjuk tagtársainkat — saját jó l 
felfogott érdekükben — ezúton is a következőkre figyel
meztetni: I. A hús- és zsirfogyasztás korlátozása. A hus- 
és zsirfogyasztás korlátozástól szóló rendelet érielmében:
a) pénteken szállodákban, kaszinókban, klubbokban hús 
felhasználásával készülő eleieket (főtt, sült, füstölt, sózott 
állapotokban) előállítani, vagy kiszolgáltatni tilo s ; b) a 
hét egyéb napjain egy étkeiéire egy személynek legfeljebb 
egy húsételt szabad kiszolgáltatni. Mindennemű hal egy 
húsételnek szénát; c) hétfői napokon tilos olyan é tej eket 
előállítani, vagy kisz Igá tatni, amelyeknek előáijtásáhczzsir 
(sertészsír, növényzsir, növényolaj, vagy emberi élvezetre 
alkalmas bármely más zsiradék vagy o la j) felhasználású 
szükséges. — II. A sajt árának szabályozása. A juhturót, 
liptóiturót. székelyturót stb. sajtféleségeket más anyagok
kal összekeverve fogyasztás czéljaira eladni, kisz )lgálía‘ni 
tilos. Ennélfogva a körözött liptói néven ismere.e$ keve
rékben a felsorolt sajtféleségek csakis keveretlen állapot
ban hozhatók forgalomba. Az étkezési helyeken, vendéglők
ben, kaszinókban, stb. a Tciszolgáhaiott sajtért a fogyasztó 
részére megállapított áron fölül 40o/0-nál magasabb ár nem 
követelhető.

A fürdőkályhák rézhengereinek k icserélése. A honvé
ddmi miniszter a fürdőkályhák hadiczélckra igénybevett 
és be nem szolgáltatott, rézből készült víztartó hengerei
nek kicserélését rendelte el. A tanács most közli, hogy a 
kicseréléssel megbízott vállalat alkalmazottai a vűmüigaz- 
gatóság áltai láttamozott arczképes igazolvánnyal vannak 
ellátva. Az alkalmazottak, feladatuknak teljesítése cz 'I já - 
bór, minden lakásba beléphetnek. A kicserélés időpont
járól az egyes ingatlantulajdonosokat, vagy megbízottju
kat a kicserélést megelőzőleg nyolc nappal értesítik. A 
kálylihengerek leszerelése és a pótkályhák fe’sze elése egy
idejűleg történik.

Vigalmi adó D ebrecenben. Debrecenből jelentik: A vá 
'rost tanács szabályrendelet tervezeiet készíttetett a vá
ros területéi behozandó vigalmi adóról. A tervezet sze
rint vigalmi ja dó ajá esjk a kártya, biliárd,, sakk, dominó 
és tiké játék minden válfaja. A vigalmi adóból mérsékelt 
számítás szerint 45—46.C00 korona jövedélemtcbblet vár
ható, de lehet, hegy ez a jövedelem sokkal nagyobb ösz- 
szeget fog kitenni.

iftiriKeiök t i ^ y e l n i ^ n
Gyári., keresl<edelm|. és Iparvállalatok, bortermelők és hnr

krétában8 Um?d£ V ? nd,é|[l6s é* ^ásT^íral 6,*.**?̂  kóttetésban álló ezégek legjobb hirdetési orgánuma a

Magyar V en d ég é* és K ávés-Ipar
® Ipartársulatok hivatalos lapja. Hír-
detéseket árszabás szerint felvesz a kiadóhivatal i

Budapest, VI., Szondy-utcza 
____________  45-47. — T e le fo n : 117-61 sz

olvasóinkat mindig lapunkra hivat kozni"
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