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A vendéglői étkezés szabályozása.
Az Orsz, Közélelmezési LLvatal uj elnökének, 

ma már min;szterének lapunk előző' számában is
mertetett programmja igen jó hatást keltett a szé
kesfőváros és a vidék vendéglősiparosai körében. 
Vendéglőseink, sőt bátran hozzátehetjük, kávésa
ink is igen nagy reménységgel fogadták gfróf Ha
dik János ama kijelentéseit, hogy az élelmiszerek 
beszerzését egyes érdekkörök részére lehetővé ten
ni szándékozik és hogy munkásságában inkább a 
gyakorlati élet embereinek tapasztalati tudására, 
mint a hivatalnokok elméleti, nehézkes munkájára 
szándékozik támaszkodni.

Előttünk e reménység annyival is inkább jo
gosnak és indokoltnak látszott, mert azt hittük, 
hogy amennyiben az élelmiszerek könnyebb beszer
zése és igazságos elosztása érdekében egyes fog
lalkozási csoportok, nagyobb ipartelepek, stb. élel
mezési egységekként fognak szerepelni, ezen egy
ségek sorában legelsősorban iparunkra fog az Ó. 
K. H .gondoskodása fordulni és pedig nem egye
dül és nem kizárólag iparunk, mint inkább az ipa
runk által ellátott fővárosi és vidéki lakossági egy 
integráns részének: magának a fogyasztó közön
ségnek érdekében is.

Lapunkban ismételten is utaltunk arra, hogy 
iparunk ezen élelmezési egység jellegét már jóval 
korábban felismertük, mintsem hogy az — mint 
uj eszme — Hadik elnöki programmjában napvi
lágra jutott és az O. K. H. asztalán elintézetlenül 
beverő beadványaink bizonyítják legjobban, hogy 
amikor iparunk részére jellegénél és jelentőségé
nél, hivatásánál és feladatainál fogva bizonyos jo
gokat kértünk, tisztában voltunk kötelességeinkkel 
is, mert vállaltuk, vállalni készeknek nyilatkoztunk 
az e jogokkal együttjáró erkölcsi és anyagi garan- 
cziákat is, jeléül annak, hogy törekvéseinknek nem
csak szocziálpolitikai jelentőségével vagyunk tisz
tában, hanem az azok megvalósításával együtt járó 
kötelességekkel is.

Ezeknek előrebocsátása után azt hisszük, hogy 
az 0,rsz. Közélelmezési Hivatalban a múlt hó kö
zepén /dr. Nagy Ferencz elnöklete alatt folyt ta

•T. nácskozásról teljes tárgyilagossággal megállapíthat
juk, hogy nem ez az, amit a Hadik programmja 
és az íe) 17. július 19-iki országos vendéglőskong
resszus után az O. K. H. vezetőségétől elvártunk. 
Ha készséggel el is ismerjük, hogy egyes vendég
lősök visszaélnek a háborús helyzettel és egyes 
ételekért tulmagas árakat követelnek, ha nem ia 
tagadjuk, hogy a közönség részéről felhangzó pa
naszok nem minden esetben teljesen alaptalanok, 
és hogy mindezek folytán a mai állapotokon le
hetőleg rövidesen és gyökeresen segíteni kell, már 
csak azért is, hogy egyesek visszaélései miatt ne 
szenvedjen maga az ipar: ki kell jelentenünk, hogy 
nem ez, vagy nemcsak ez az, amit az O. K. H.-tól 
reméltünk és vártunk és hogy ezen az utón Ha
dik és Nagy Ferencz a reájuk váró feladatokat soha 
sem fogják elérni. Teljes megértéssel és méltány
lással, sőt mi több: hálás köszönettel honoráljuk 
az O .K. H. alelnökének azt a figyelmességét, hogy 
az augusztusi értekezletre iparunk érdekképvisele
teit Kommcr Ferencz, Marencich Ottó, Várady Gyu
la, Erdélyi Frigyes, Nemény Béla, Spolarits György 
és Verbőczy Lajos személyében szóhoz juttatta, alá
írjuk — fenntartás nélkül mindazt, amit a taka
rékosság szükségességére, a tulbőséges étlapokra, 
az egységes étlap meghonosítására nézve mondott; 
de ezzel, ezekkel szemben meg kell állapítanunk, 
hogy a vendéglői drágaságnak egyedüli és ki
zárólagos okai az élelmi és élvezeti czikkek beszer
zésével járó nehézségek, az a rettenetes áruuzsora, 
amellyel szemben a vendéglősök minden téren tel
jesen tehetetlenül állanak, mert meg vannak foszt
va attól a lehetőségtől, hogy szükségleteiket ma
guk szerezzék be.

Az O. K. H.-nak a vendéglői étkezés szabályo
zása érdekében megindított akcziójáról tudósítónk
a következőket írja:

Sándor László főkapitány augusztus első felé
ben összeszedette a budapesti vendéglősök étlap
jait. A rendőrségen az étlapok áraiból megállapí
tották, hogy igen sok vendéglő tuldrága, sőt akad
tak olyan vendéglők is, amelyek ellen árdrágítás 
miatt az eljárást a rendőrség nyomban meg is in- 
ditotta. Sándor László dr. főkapitány a vizsgálat
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eredményéről jelentést tett az Országos Közélelme
zési Hivatalnak, amely nyomban intézkedett, hogy 
az összes tényezők részvételével sürgős konferen- 
cziát tartsanak. Ez az értekezlet folyó, évi augusztus 
hó 23-án délután volt az Országos Közélelmezési 
Hivatalban és a tanácskozás folyamán a vendég
lői étkezés reformját teremtették meg. Ezentúl min
den vendéglőben kötelező lesz a menü, egységes 
árak lesznek és még a legelőkelőbb vendéglő déli 
vagy esti menüje sem lehet drágább hat koro
nánál. Az összes étlap-árakat a hatóság fogja eset- 
ről-esetre megállapítani és szigorú intézkedéseket 
foganatosítanak, hogy a rendeletet semmiféle mó
don ne játszhassák ki. Ezzel szemben valószínűen 
már a legközelebbi napokban eltörlik a hetenkénti 
pénteki hústalan napot.

Hadik János gróf elfoglaltsága következtében 
Nagy Ferencz dr. főispán, az Országos Közélelme
zési Hivatal alelnöke vezette a tanácskozást, ame
lyen részt vett Sándor László dr. főkapitány, a 
főváros tanácsa képviseletében Sztankovits Szilárd 
dr. főjegyző, a vendéglősök részéről pedig Kom- 
mer Ferencz ipartársulati alelnök, Marencich Ottó, 
a Dunapalota igazgatója, Várady Gyula, a Royál- 
szílló igazgatója, Spolarits György (Állatkert-ven- 
déjglő), Erdélyi Frigyes (Opera-étterem), Neményi 
Béla (Britannia-szálló), Verbőczy Lajos Városház- 
utczai vendéglős és Szabó József vásárfelügyelő.

Nagy Ferencz dr. ismertette a mai állapoto
kat, amelyek a takarékosságot teszik szükségessé. 
A legtöbb budapesti vendéglőben még mindig túl - 
bőséges étlapok vannak, ami a közfogyasztást 
nagy mérvben veszi igénybe. Czélszerü ezért az 
egységes étlap meghonosítása, mely alkalmat nyújt 
a kis exisztencziáknak, a tisztviselő-osztálynak és 
azoknak, akik a háború súlyát leginkább; érzik, hogv 
szerény menüt olcsó áron vendéglőben elfogyaszt- 
hassanak.

Az éretkezlet magáévá tette az alelnök előter
jesztéseit és végül elhatározták, hogy az Országos 
Közélelmezési Hivatal rendeletben fogja szabályoz
ni a vendéglői étkezést. A rendelet, amelynek meg
szövegezése a legsürgősebben megtörténik, lénye
gében a következőket fogja tartalmazni:

Minden vendéglő köteles menüt felszolgálni déli 
12 i's 3 óra közt és ebben az időben csakis! la 
menün szereplő ételek tálalhatók. Este szintén me
nüt köteles a vendéglő felszolgálni. Menü ideje 
alatt is lehet »a la carte« étkezni, de ek k o r csak
is a menün szereplő húsételt szabad felszolgálni.

f sak kétféle húsétel szerepelhet egy vendég
lő* étlapon; hogy pedig a konyha munkáját egysze
rűsítsék, csakis kétféle előkészítési módot szabad 
alkalmazni. Tehát egy napon összesen csak négy
féle módon elkészített étel kerülhet asztalra.

A menü ára a legelőkelőbb vendéglőben, vagy 
szállodai étteremben legfeljebb hat korona lehet. 
A Közélelmezési Hivatal fogja megállapítani a>j 
egyes vendéglők legmagasabb étlap-árait, még pe- 
dijg oly módon, hogy csak három koronától haí 
koronáig terjedő menü-árak lesznek. Az egyes éte

lek árait is hivatalosan fogják megállapítaná. Csak 
kétféle tésztát szabad készíteni, sült, vagy főtt tész
tát. Tolták és más ezukrászsütemények nem szá
míttatnak a tésztanemüek közé.

Főzelékből bármilyen minőséget és bármilyen 
mennyiséget szabad fel zolgálni.

A halak nem számíttatnak húsételeknek.
A hústalan napot eltörlik és pénteken is sza

bad húst felszolgálni.
Az Országos Közélelmezési Hivatal gondos

kodni fog arról, hogy akár a hivatal utján, akár 
a főváros közélelmezési ügyosztálya, vagy a Ha
ditermény közvetítésével a vendéglők a szükséges 
élelmiszerekhez hatósági utón hozzájuthassanak. Ez
zel meg akarják akadályozni azt, hogy egyes ven
déglők, csakhogy árut kapjanak, uzsoraárakat, túl
órákat fizessenek, ami természetesen hozzájárult a 
vendéglői étkezés megdrágulásához.

Nagy Ferenc dr., a Közélelmezési Hivatal al
elnöke, a konferenczia után a következőket mon
dotta:

Az volt a czélunk, hogy a nehéz időkre való 
tekintettel a vendéglők sok felesleges ételt ne pa
zaroljanak, inkább legyenek egyöntetűek és ne hív
ják ki a tulgazdag étlapokkal azok elkeseredését, 
akik ma kénytelenek nélkülözni. Alkalmat akarunk 
nyújtani a kisexisztencziáknak is, hogy vendéglők
ben étkezhessenek, olcsón és jól és ezért lesz a 
legolcsóbb vendéglői m»n.ü ára három korona, a 
legdrágább, még ha a Ritzben, vagy a Hungá
riában tálalják is fel, legfeljebb hat korona. A 
vendéglősök képviselői hozzájárultak ehhez az in
tézkedésihez, hiszen az egységes étlap s árak szá
mukra is megkönnyítés. Á Közélelmezési Hivatal 
kéthetenkint fogja árm egál lapító rendeletét kibo
csátani, de egyúttal gondoskodni fog arról is, hogy 
a hatósági rendelkezés alá tartozó élelmiczikkek a 
vendéglőknek lehetőleg a hatóság (közvetítésével 
szállítsanak. Lzzel akarjuk elejet venni a vissza
éléseknek, amikor tudvalévőén a vendéglők, csak 
hogy árut szerezzenek, jóval a maximális áron fe
lül vásárolták és onnan vettek árut, ahol csak tud
tak kapni.

Sándor László főkapitány az »Az Ujság« mun
katársának a következőket jelentette ki:

— Az étlap egyszerűsítése mellett olcsóbbak 
lesznek az ételek. Nagy megkönnyebbülés ez azok
nak, akik a vendéglői étkezésre vannak utalva és 
eddig a hallatlanul magas árakat fizették. A rend
őrség ellenőrizni fogja, hogy a vendéglők a ta
nács októberi rendeletében meghatározott mennyi
seget szolgálják fel, még pedig a déli menü áll
jon a következő fogásokból: leves, 10 deka húsétel 
a hozzátartozó 15 deka főzelékkel, vagy más kö-

i

K i e s  fekuésü gyógyfürdő, régi neues, 
nagyforgalmu gyógyforrással, „fő“ uo- 
nal állomás közvetlen közelében, ÍO O  

vendégszobával, vizgyógyintézeltel, 2
vendéglővel, pompás sétányok és halastóval, 
családi körülmények miatt, s z a b a d k é z b ő l  
eladó. Csak komoly' vevőknek ad felvilágosítást:
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rettel, 15 deka főtt, vagy 12 deka sült tészta,, vagy 
felfújt. Az esti teríték: előétel, 10 deka húsétel 
15 deka főzclékkörettel és a déli étlap szerinti 
főtt, vagy sült tészta. Az esti terítékből az előétel 
elmaradhat.

— Nem lehet drágább a menü hat koronánál, 
de három koronáért is köteles a vendéglő me
nüt adni. Az ár természetesen a vendéglők minő
ségek szerint változik. Ármegállapitó bizottságokat 
fognak kijelölni, amelyek esetről-esetre megállapít
ják, vájjon tulmagasak-e az éttermi árak, megfe
lelnek-e a rendelet követelményeinek. Ezek a ván
dorló bizottságok szigorúan ellenőrizni fogják a ven
déglőket és igy azt hiszem, hogy ugyanakkor, a 
mikor a legelőkelőbb éttermeket is takarékosságra 
kényszerítjük, lehetővé tesszük, hogy helyes elosz
tási elv alapján mindenki megfelelő jó és bősé
ges táplálékhoz juthasson.

A rendelet tulajdonképen a vendéglősipar egy 
régi óhaját valósítja meg. Háború idején csak egy
séges étlappal és egyforma árakkal lehet boldo
gulni. Ezentúl sem lesz kisebb az adag, csak nem 
lesz nagy választék az étlapon. A vendéglősök pe
dig, akik a konyhán amúgy sem kerestek eddig, 
most sem fognak keresni, de talán azért nem fog
nak ráfizetni sem.

I
I
I

P i n c z e lakóházzal, j
mellett e l a d ó .  Mezőgazdasági vállalat, Budapest, Üilői-ut 55. J

Schamburg-Lippe lierczeg udvari 
pinezészete Villány

Magyarországi vezérképviselő:

Telefon 31 . Hertz Valér Károly Rákospalota.

Kongresszusi határozatok végrehajtása,
Az alábbiakban közöljük ama beadványok, il

letve kérvények szövegét, amelyeket a magyaror
szági szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Bu
dapesten, 1917. évi julius hó 19-én tartott orszá
gos kongresszusának végrehajtó bizottsága a kong
resszus határozatai alapján az Orsz. Közélelme
zési Hivatalhoz, a minisztériumokhoz és a Ma
gyar Serfőzők Orsz. Egyesületéhez és Budapest szé
kesfőváros közélelmezési ügyosztályához intézett. A 
beadványokat dr. Nagy Sándor ügyészi készítette és 
a végrehajtó bizottság f. évi julius hó 25-én tar
tott ülésén mutatta be, melynek határozata foly
tán a földmivelési és kereskedelmi minisztériumok
hoz és a főváros közélelmezési ügyosztályához in
tézett kérvényeket f. évi julius hó 28-án a Palko- 
vics Ede elnök vezetése alatt kiküldött bizottság 
nyújtotta át Bottlik János államtitkárnak, illetve 
dr. Ott János min. tanácsosnak és Folkusházy La
jos tanácsnoknak, a többit pedig postán juttatta cl 
illetékes helyre.

I. A „Magyar Serfőzők Orsz. Egyesületéhez" ii tézett levél:
T ekintetes

Magyar Serfőzők Országos Egyesülete
Budapest.

A folyó julius hó 19-én tartott országos ven
déglőskong resszus megbízásából tisztelettel értesít
jük, hogy a kongresszus a következő határoza
tot hozta:

A kongresszus határozatiig kimondja, .misze
rint tekintettel arra, hogy a vendéglősök az élel
miszerek mai ára mellett a továbbeladásnál a szo
kásos polgári haszonhoz sem jutnak, sőt sok eset
ben az üzemre reá is fizetnek: a sörkimérésnek 
a mainál tetemesen nagyobb mértékét exiszten- 
ciális életfeltételnek ismeri fel. Ez okból azon ké
relemmel fordul a kormányhoz, hogy a folyó év
ben a sörgyáraknak juttatandó árpatnennyiséget 
az 1914. év arányában számítva ne 13, hanem 50 
o/o-ban állapítsa meg, egyúttal kötelezze a sörgyá
rakat, hogy sem sört, sem sörárpát Magyarország
ból ki ne szállíthassanak, a sör árát ne emeljék, 
hogy a 13<>/o' felett engedélyezett többletet-kizá
rólag a szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
rendelkezésére bocsássák és végül, hogy a sör
eladással csak mellékesen foglalkozókat (fűszeres, 
szatócs, stb.) a söreladástól a háború tartamára 
tiltsa el.

A kongresszus megbízásából felkérjük a tisz
telt egyesületet, hogy ezen mozgalmunkhoz csat
lakozni méltóztassék.

A kongresszuson, amely hivatva volt a magyar 
vendéglőstársadalom mindennemű sérelmének meg
vitatására, fölmerültek olyan panaszok, amelyekről 
kötelességünknek tartjuk az igen tisztelt egyesüle
tet értesíteni.

így különösen a vidéki vendéglősök általában 
panaszkodtak, hogy a vidéki sörlerakatok a ven
déglősök mai szorult helyzetével visszaélnek és a 
sört a megszabottnál drágábban adják.

Mi nagyon jól tudjuk, hogy a sörgyárak inten- 
cziőját is szolgáljuk, amidőn ezen visszaélésekre 
b. figyelmüket felhívjuk, de éppen ezért kérjük, 
hogy a sörgyárak hathatósan ellenőrizzék a vi-BORHEGY! F.

BOBKERESKEDÉS
Budapest, V. Oizeila-tér 4. (Saját ház). 
Ptaczék: Budaíokon és V., filzella-tér 4. 
Telelőn: 35-79. Fióküzlet: V., Egyetem- 
ntc/a 2. szám alatt. Telefönszánt: 10/>■

Borhegyi bor
A|ánl|a a leajobb: francia as magyar pezsgőnél, 
cognacot és likttrttkot gyári Arakon Belföldi sorait 
az olsb hírneves bortermelőktől a logiutányosabb 
áron szolgáltatja. Vidéki megrendoltask gyoraan 

- és pontosan tol|oalttolnok.
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100 tojás 2.50 korona)
szab. Silofortn használatával évekig is friss állapotban tart-1 
ható. Megbízhatósága felülmúl minden más tojáskonzerválót. I 
Legegyszerűbb kezelés. Siloform  kapható íiiszeriizletekben 
és drogériákban. Főraktár: — K ELETI K E R E S K E 
DELMI R -T  Budapest, V I1/23. Rózsa-utcza 21. szám.

déki sörlerakatokat, hogy az eladásnál visszaélé
seket el ne követhessenek.

Általános volt a panasz azétt, hogy a sör
gyárak éppen a mai szorult helyzetben sörszana- 
töriumokat, buffetteket létesítenek és elhalmozzák 
őket korlátlan mennyiségű sörrel, ugyanakkor,, ami
kor a vendéglős a sörgyárnak évtizedek óta állandó 
vásárlója, szegényes perczentjét is alig kapja meg, 
A sörgyárak ezen eljárása a vendéglőstársadalom: 
elevenébe ért és a felszólalók sokaságából fáj
dalmas feljajdulást váltott ki.

Különösen zokon esett az összehasonlítás a sör
gyárak korábbi eljárásával, amikor más konjunk
túrák között valóságos bucsujárással kapaczitálták 
a vendéglősöket, hogy a magyar közönséget 'ne
velték sörfogyasztásra.

Nem tartjuk opportumos dolognak, hogy azt 
a szándékot, amelyet ilyen esetek egyrészről a sör
gyárak, másrészről a vendéglősök között támasz
tanák, még mélyebbre ássuk. Mi szeretnek, ha üz
leti érintkezési pontjaink a közöttünk fennálló vi
szonyt meleggé, intenzivebbé tennék. Ehhez azon
ban szükség van a vendéglősök bizalmára, ame
lyet az utóbbi évek eseményei nagyon megriasz
tottak.

E bizó jó viszony visszaszerzésére, ily értel
mit iniciativára kérjük fel a tekintetes egyesületiét.

Ne aknázzák ki a sörgyárak monopolisztikus 
helyzetüket, éppen a háborúban a hatalmukat ne 
használják fel a vendéglősök elnyomására, de ellen
kezőleg, segítsenek fokozottabb mértékben, mert 
a mai körülmények között a magyar vendéglős 
exisztencziája azon múlik, hogy kap-e Elegendő 
mennyiségű sört.

Éppen ezért a háború tartamára azt is kér
jük, hogy a sörgyárak fűszereseknek, szatócsok
nak ne adjanak el sört. A fűszeres és szatócs jól 
keres a háborúban, meg se érzi, ha forgalmából 
a sör kimarad. Mi, vendéglősök ellenben, akik az 
élelmiszerek forgalomba hozatalával a háborúban 
polgári hasznunkat sem keressük meg, sőt arra sok
szor ráfizetünk, ismételjük, reá vagyunk utalva, hogy 
üzletünket, exisztencziánkat a sorkiméréssel tart
suk fenn.

Amidőn eleget teszünk a vendéglős-kongresz- 
szustól nyert ezen megbízásunknak, újólag kérjük 
a tekintetes egyesületet, hogy megértve kérésünk 
jogos és méltányos voltát, gyors és messzemenői 
megvalósítását a legteljesebb támogatásban mél- 
tóztassék részesíteni.

Fáradozásáért előre is köszönetünket nyilvá
nítva, maradunk

kitűnő tisztelettel:
Az 1917. julius 19 én tartott orszá
gos vendéglőskongresszus elnöksége.

Borpince uillduol,
vasul menten olcson e ladó , mezőgazdasági vállalat. Ü ilői-ut 5 5 .1

II. A in. kir. földmivelési miniszterhez intézett kérvény.
Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A folyó évi julius hő 19-én megtartott orszá
gos vendéglőskongresszus megbízásából tisztelettel 
felterjesszük a következő határozatot:

»A kongresszus határozatiig kimondja, hogy 
tekintettel arra, miszerint a vendéglősök az élel
miszerek mai ára'mellett a továbbeladásnál a szo
kásos polgári haszonhoz sem jutnak, sőt sok eset
ben az üzemre reá is fizetnek: a sörkimérésnek 
a mainál tetemesen nagyobb1 mértékét exisztencziá- 
lis életfeltételeknek ismeri fel. Ez okból azon ké
relemmel fordul a kormányhoz, hogy a folyó év
ben a sörgyáraknak juttatandó árpamennyiséget 
az 1914. év arányában számítva, ne 13, hanem 50 
u/o-ban állapítsa meg, egyúttal kötelezze a sörgyá
rakat, hogy sem sört, sem sörárpát Magyarország
ból ki ne szállítsanak, a sör árát ne emeljék, la 13 
százalék felett engedélyezett többletet kizárólag a 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok rendelke
zésére bocsássák és végül,i hogy a söreladással csak 
mellékesen foglalkozókat (fűszeres, szatócs stb.) a 
söreladástól a háború tartamára tiltsa el«.

Egyszersmind kéri a nagygyűlés a kor.mányt, 
hogy a bor árának további oktalan emelkedését 
akadályozza meg, esetleg borvidék és borminőség 
szerinti ármaximálás utján.

INDOKOK:
Az élelmiszerek árai a háború alatt 500—1000 

°/o-al, a fűszerek árai 1000 3000 o/o-al emelked
tek; ezzel szemben a magyar vendéglős az ételek 
árait 100 —-150o/o-al emelte. Ily körülmények kö
zött a vendéglős az ételeken polgári hasznát sem 
tudja megfizetni, sok esetben egyenesen ráfizet, a 
minek következtében a kevésbé tőkeerős vendég
lősök közül már eddig is ezren és ezren üzletüket 
bezárni voltak kénytelenek.

Kizárólag az italokra vagyunk rászorulva, hogy 
annak árusításával polgári hasznunk romjait leg
alább olyan mérvben mentsük meg, hogy exisz
tencziánkat fenntarthassuk. Több mint 50.000 ma
gyar vendéglősről van szó, akiknek sorsa ahhoz a 
megoldáshoz fűződik, amelyet Nagvméltóságodtól 
a sör és bor dolgában kérünk. Több mint 50.000 
jó adófizető polgárról, több mint 50.000: magyar 
családról van sző. Honnan fizessen a vendéglős 
italmérési illetéket, harmadik osztályú kereseti adót? 
Miből tartsa fenn családját, saját magát?

Mi azt hisszük, hogy Nagyméltóságod inter- 
venczióját, mély értelmű szocziáipolitikai raison ja 
vasolja. Jól ismerjük a kérdés megoldásának ke
reskedelmi, külpolitikai nehézségeit, de azt hisszük, 
h°g;y 50.000 magyar iparüző csaiád és az ehhez 
fűződő ezer és ezer1 exisztenczia sorsának megmen
tése a legmagasabb árat is megéri.

Kérelmünk tehát oda irányul, hogy a sörgyá
raknak juttatandó árpamennyiséget az 1914. év ará
nyában ne 13, hanem 50°/o-ban méltóztassék meg
állapítani. 1 j f | j

De,  ̂hogy ez intézkedés czélt érjen, egvszers- 
mind méltóztassék oda is hatni, hogy a sörgyárak 
a 13°lo felett engedélyezett többletet kizárólag a 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok rendelke
zésére bocsássák; sem sört, sem sörárpát M a r z y a r -  
orszagbol ki ne szállítsanak, a sör árát ne emeljék. 
Valamint méltóztassék azt is elrendelni, hogy a 
söreladással csífk mellékesen foglalkozó (fűszeres, 
szatócs stb.) a söreladástól a háború tartamára 
tiltassek el.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A fűszeresre nem életkérdés, hogy sort is el
adjon, különben is a fűszerest a háborús konjunk
túrák felemelték. Haszna a háborúban megnöve
kedett.

Nem kényé r i rigy s égbő 1 szólalunk fel, de a mi 
százszor nagyobb érdekünkből, amelynek a meg
mentése csak ezen az egyetlen utón, ily messze
menő hatósági beavatkozással lehetséges.

Nem kell Nagyméltóságod előtt ismertetni, mily 
inegokoiatlan mérvben emelkedtek, különösen az 
az utolsó évben a borárak. Egyes termelők egy
évi hozadékból az egész befektetett tőkéjüket meg
keresték. Ily kirívó aránytalanságot nem szablaid 
eltűrni. Sehol sem oly indokolt az állam beavatko
zása, mint itt.

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy a bor áranak 
emelkedését akadályozza meg, esetieg borvidék és 
borminőség s zerint ármaximálás utján.

Az utolsó órában jajdulunk fel, gyors és mesz- 
szemenő segítséget kérünk.

Tisztelettel:
Az 1917. julius 19-én tartott orszá
gos vendéglőskongresszus elnöksége.

III. Kérvény m. kir. földmivelésügyi miniszterhez.
Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A folyó évi julius hői 19-én megtartott or
szágos vendéglőskongresszus megbízásából mellé
kelten tisztelettel felterjesztjük a következő határo
zatokat:

A kongresszus, szem előtt tartva azon alapel
vet, hogy a vendéglőben étkezőket az élelmiszer- 
ellátás dolgában ugyanazon elbánás illeti meg, mint 
a magánháztartásban étkezőket, kéri a kormányt1, 
hogy:

1. Utasítsa a Haditermény Rt.-ot, az Orszá
gos Közélelmezési Hivatalt, hogy a vendéglősöket 
a hatáskörükbe tartozó élelmiszerekkel fogyasztá
suk arányában lássák el;

2. hogy az élelmiszerek oktalan és mértékte
len áremelését akadályozza, meg;

3. tegye lehetővé, hogy a vendéglősök szük
ségletüket bárhol az országban beszerezhessék és 
a kellő szállítási engedélyeket elnyerjék;

4. hogy az élelmiszerszétosztással foglalkozó 
központok, társaságok, stb. igazgatóságaiban aven- 
déglősérdekképviseletek kiküldöttei, mint szakem
berek helyet foglaljanak.

INDOKOK:
A jogegyenlőség elve kívánja' meg, hogy a ven

déglőben étkező ne kerüljön mostohább helyzet
be, mint a háztartásban étkező. Minden korláto
zás, minden rcdukczió érjen mindenkit egyenlő mér
tékben. Merőben ellenkezik az igazsággal, hogy a 
vendéglőben étkező, annak daczára, hogy a ven
déglő nem más, mint magánháztartásoknak pótlója, 
nélkülözni legyen kénytelen olyan élelmiszert, ame
lyet magánháztartásban korlátozás nélkül, vagy csak 
kisebb megszorítás mellett élvezhet. Ez a kérdés 
tehát elsősorban a fogyasztóközönsiég érdekének 
kérdése.

És elfogadva ezen élvet, a végrehajtás sem 
ütközik különös nehézségbe. Kapjon élelmiszert min
den vendéglős az 1915. év fogyasztása mértéké
hez képest. Ily kimutatás megszerzése könnyű és 
az 1915. évi fogyasztás már háborús redukcziót 
jelent.

Minthogy pedig a vendéglősnek} nagyobb meny- 
nyiségü élelmiszerre van szüksége, indokolt azon 
engedély, hogy a vendéglős az élelmiszert az or
szág bármely részében vásárolhassa, össze.

Ezen engedély mindenekelőtt a nagyobb cent
rumokat tehermentesítené, nem csinálna versenyt 
a magánháztartásoknak, mint fogyasztóknak, az or
szág legdugottabb pontján is lehetővé tenné az 
eieimiszer méltányos értékesítését a háborúban meg
bénított versenynek legalább romjait megmentené. 
A vendéglősre pedig lehetővé tenné, hogy élel
miszerhez jusson.

Még szembeszökőbb, Tiogy az indokolatlan ár
emelés elleni küzdelmünkben a fogyasztóközönség
gel vagyunk szolidaritásban.

Nagyméltóságu Miniszter Ur! :
A magyar vendéglős a drágaság áthárításában 

eddig a legnagyobb mértékletet tanúsította, sok 
esetben saját polgári hasznának feláldozásával. Az 
élelmiszerek 500—1000o/o-al, a fűszerek 1000—3000 
°/o-al emelkedtek, ezzel szemben' a vendéglői ételek 
áremelése nem tesz ki többet, mint 100 150%-ot.

Ezer és ezerre megy azon vendéglősök szánra, 
akik a megfelelő tőkeerő hiányában üzletüket már 
eddig is becsukni voltak kénytelenek.

Sürgős szükség van re'á, hogy az élelmisze
rekkel uzsora ne folytatódhasson. E kérdést rend- 
szabályozni kel!, nemcsak a közvetítő kereskede
lemnél, de már a termelőnél is, különben félrend
szabály a czélt el nem éri.

Végül szükségesnek tartjuk, hogy az élelmi
szerek szétosztásával foglalkozó központok igazga
tóságaiban érdekképviseleteink részt vegyenek. Ál
landóan felmerülő ezer és ezer kérdésről van szó, 
amelyek elintézése szakértelmet igényel. Csak az 
elintézés jóságát emelné, hogyha annak megho
zatalában a vendéglős is részt vehetne, akinek ér
deke a fogyasztóközönségével teljesen azonos, de 
azt ezerszer intenzivebben megérzi, mert egyszer
smind exisztencziája, sorsa ehhez fűződik.

Kérjük Nagyméltóságodat, hogy kérelmünk ér
telmében sürgősen intézkedni méltóztassék.

Tisztelettel:
Az 1917. julius 19 én tartott országos 
—  vendéglőskongresszus elnöksége. —-
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K Ű T E B F Ó T  (puhát) szállodák, vendéelők, magánosok 
részére kis mennyiségben is házhoz szállítunk. Rendelések: 
F a r a g ó  fakeresk vá'lalathoz, Piáter-utcza 59 d intézendők.

Hasonló tartalmú kérvényt intézett a végre
hajtó bizottság! az Országos Közélelmezési Hiva
talhoz és a székesfőváros közélelmezési ügyosz
tályához.

IV. Kérvény a m. kir. kereskedelmi miniszterhez.

Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A folyó évi julius hó 19-én megtartott ven
déglőskongresszus megbízásából tisztelettel felter
jesztjük a következő határozatot:

»A kongresszus kéri a kormányt, utasítsa a lia- 
diszénbehozatali részvénytársaságot, hogy a szál
lodásokat, vendéglősöket és korcsmárosokat kellő 
mennyiségű szénnel és fűtőanyaggal, kellő* időben 
és méltányos áron lássa el, nehogy közszükség- 
1 eteket kielégítő üzemeiket „beszüntetni legyenek 
kényteleneké

A kongresszus felkéri a kormányt, hogy azon 
vidéki városokban és községekben,) amelyekben nin
csen íegszesz- vagy villanyos világítás, utasítsa az 
illetékes hatóságokat, hogy a vendéglősöket kellő* 
mennyiségű petróleummal méltányos áron lássák 
el.«

INDOKOK:
A vendéglős már ma a csekélyebb nyári szük

séglet mellett is irtózatos nehézségekkel küzd a 
tüzelőanyagok beszerzésénél. Ha ez az állapot sür
gősen meg nem javul, a közelgő* télen katasztró
fának nézünk elébe.

Képtelenek leszünk üzletünket visszatartani, a 
mi amellett, hogy egy csomó exisztenczia pusztu
lását jelentené, nem eredményeznél egy darab széli
nek a megtakarítását sem, mert hisz evidens, hogy 
a vendéglő számtalan háztartás munkáját egyesíti.

Ez az egyesítés éppen a tüzelőanyagokban je
lenti a legnagyobb ökonómiát. A vendéglők meg
szűntével száz és százezer háztartás éledne föl, ami 
a maga megosztottságában tetemesen megnagyob
bodott tüzelőanyag fogyasztást jelentene.

Minden irányú czélszerüség indokolja tehát, 
hogy kérelmünket sürgősen teljesíteni méltóztas- 
sék.

Tisztelettel:
Az 1917. julius 19 én tartott országos 
— vendéglőskongresszus elnöksége. —

V. Kérvény a m kir. pénzügyminisztériumhoz.
Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A folyó évi julius hó 19-én megtartott ven
déglőskongresszus megbízásából tisztelettel felter
jesztjük a következő határozatot:

»A kongresszus kéri a kormányt, utasítsa a 
pénzügyigazgatóságokat, hogy mindazon szállodá
soknak,' vendéglősöknek és korcsmárosoknak, akik 
italmérési engedélyüket hadbavonulásuk, vagy a há
borús viszonyok következtében vesztették el, vagy 
arról ezen ok miatt mondottak le, ezen engedélyü
ket kérelmükre méltányosságból a legrövidebb utón 
adják vissza.«

INDOKOK:
Részben a hadbavonulás, részben a háborús 

konjunktúrák, nehéz megélhetés, beszerzési viszo
nyok okozták, hogy sok vendéglős becsukni, ital
mérési engedélyéről lemondani kényszerült.

Az újjáalakuló Magyarországban alapelv kell, 
hogy legyen, miszerint az állam minden exiszten- 
cziának, amelyet a háború tett tönkre, megadja 
a lehetőséget, hogy újra életre keljen.

A legelemibb méltányosság kívánja meg, hogy 
azok a régi hü adófizető polgárok ismét kerese
tükhöz jussanak, hogy részükre az italmérési en
gedély a legrövidebb utón a régi joggyakorlás 
elvi alapján kiadassák.

/Méltóztassék tehát ily értelemben a pénzügy
igazgatóságokat utasítani.

Tisztelettel:
Az 1917. ju llrs 19 én tartott országos 
— vendéglőskongresszus elnöksége. —

Törvények, rendeletek.
A h a d i k á v é .

A kormány 2750—1917. M. E. szám alatt ren
deletet adott ki a kávé forgalomba hozataláról 
szóló 2307—1910. M. E. számú rendelet újabb mó
dosításáról, inelv a hadikávé forgalombahoz;atalát 
rendeli el. A rendelet igy szól:

1. §. Az 1917. augusztus 31. napjától kezdő- 
dőleg babkávé csupán hadikávénak feldolgozva hoz
ható forgalomba. Az említett időponttól kezdve ká
véházakban, ezukrászdákban, kávémérésekben, ven
déglőkben és ezekhez hasonló ipari üzemekben is 
csupán hadikávénak feldolgozott babkávé használ
ható fel és szolgáltatható* ki.

Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke rész
letes szabályokat állapíthat meg a babkávékész-

c z u b t i  D u n o z i E n &  C ie
cs. és k ir . ud va ri .szállítok

Tranczia cognac-gqár Promonfor
Alapittatott 1 SS4 .

Ti Piíseni Polgári Serfőző „Piíseni ősforrás" a JTlüncf)eni 
Paulaner Sörfőző Részvény-Társaság Salvátorsörgijár
magyarországi kizár Ó- T T J n - r n t l  / 7 C  T r / 1  Ajá" ' iuk következő világhírű sörcinkel úgy hordóban, mint palackban „Piíseni Ó .ío i-
I Igos vrzérkepviselete 160 J  f  14  r ís  sö r" a Pils.ni polgári Serfczóből, alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sö r" a
Budapest, IX. kér., Ranolder-Utca 4. szám. Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sö r" a
T eltfo n azám : jó . s é f  2 4  61. .5.ái * \9  >> .4' V >. Müncheni Paulaner sörfözö Sahát.irsür gyárból, kizárólag csakis március havában kaphatö

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig 1 apunkra hivatkozni.



1917. szeptember 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 7
leteknek hadikávévá Való feldolgozása és a Indi- 
kávé forgalombahozatala feltételeinek meghatáro
zása tárgyában.

2‘ $  '^i, k2307^ i1(Íi16' - M‘ E '-számú rendelet 6, §-a a további rendelkezésig felfüggesztetik
3. §. Aki a jelen rendelet 1. §-ának rendelr 

kezeseit, \ alamint a hatosü^nak a jelen rcndeliet 
alapján tett rendelkezéseit megszegi, vagy kiját- 
sza, az, amennyiben cselekménye súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, kihágást kővet el 
és reá a 23 0 7  1916. M. E. számú rendelet
14. §-áiban megállapított büntetés és jogkövetkez
mények alkalmazandók.

4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján (1917. 
aug. 22.) lép életbe. Hatájya, amennyiben a ma
gyar szent korona országainak’ egész területére ha
tályos törvényben szabályozott jogviszonyokra vo
natkozik. Horvát-Szlavonországokra is kiterjed. Hor- 
vát-Szlavonországokban ezt a rendeletet, amennyi
ben végrehajtása az ottani önkormányzat körébe 
tartozik, a bán hajtja végre.

A m. kir. minisztériumnak 2.544/1917. M. E. számú 
rendeiete a sörpótló italok előállításának és forgalmának 
szabályozásáról.

A m. k ir . ministerium a háború esetére szóló kivéte
les intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alap
ján a következeket rendeli:

1. §. Sörpótló italt, röviden sörpótpót (2 §.), a je 
len re.iüeleí életbelépése után kizárólag a pénzügyminisz
ter engedélyével s a jelen rendeletben megállapított fel
tételek mellett szabad ejóállitani és forgalomba nozni. 
Sörpótló csakis sörfőzdékben állítható elő.

2. §. A jelen rendelet szempontjából sörpótlónak 
azokat az italokat kell tekinteni, amelyek vízből és kom
lóból (koir.lókivonat), vagy valamely a komlót helyet
tesítő keserű anyagból, valamint egyéb anyagokból, szén
sav nozzáadása mellett, állítanak elő és úgy külsőre, 
mint izre, a Uörhöz hasonlóak, anélkül azonban, hogy 
sörnek (sörlének) minősülnének.

3. §. A sörpótló elcálii ásónak ellenőrzése tekintetében 
a sör megadóztatására vonatkozó rendelkezések irányadók, 
mindazonáltal azzal az eltéréssel, hogy a hivatalos meg
állapítás általában a termelvény mennyiségének megha
tározására szorítkozik. A pénzügyi közegek miiioazonál- 
tal a termelvény extrakttartalmát is megállapítás tárgyá
vá tehetik. Az, aki a sörpótlót előállítja, a termelt sör
pótló minden hektoliterje után 2 K-ás ellenőrzést ille
téket köteles fizetni.

4. §. A 2 §-ban meghatározott sörpótlónak erjedés
ben levő sörlével való felélesz.ése (I. a söradótól szóló 
1899: XIX. te. végrehajtása iránt kiadott 1 899 év 1 69.250. 
számú Utasi ás 6. §-ának II. A pontját), még pedig kor
látlan mennyiségben, továbbá a sörpotlóhoz már meg
adóztatott sörjének, vagy kész sörnek hozzáadása a sör
főzdékben meg van engedve.

5. §. A sörfőzés czéljiáira a czakor beszerzésének és 
felkarzráfásának eltiltásáról, valamint a sörfőzd.k ezukor- 
készleteinek igénybevételéről szóló 1916. évi márczius hó 
7-én kéjt 30.884. számú pénzügyminiszteri rendelet (I. a 
Budapesti Közlöny 1916. évi márczius hó 9-én megje
len 56. számában) 1. §-ában foglalt rendelkezések, a je- 
jen rendelet 2. §-ában körülirt sörpótló tekintetében is 
irányadók.

6. §. A 2. §-ban körülírt italok csakis »sörpótlő« 
jelzéssel ellátva hozhatók szabad forgalomba és ezeket 
az italokat csakis ezzel a (jelzéssel ellátott hordókban, 
vagy pa|ac?kckban szabad árusi a.ii, vagy kimérni. A je l
zést feltűnően kell alkalmaz ii. Az 1. bekezdésben megsza
bott jelzést kefl alkalmazni a szóban 'forgó italokra vonat
kozólag teendő árajánlatokban, ezeknek a.', italoknak a szám
lázásánál és az azokra vonatkozó üzleti levelezésekben is.

7. §. A jejen rendelet végrehajtása "bánt szükséges kö
zelebbi rendelkezéseket a pénzügyminiszter fogja meg
tenni.

8. §. Akt a jelen rendelet rendelkezéseit, vagy az 
azok alapján tett hatósági rendelkezése.kt megszegi, vagy

kijatsza, vagy megszegésüknél vagy kijászisuknár bármely 
moeton köztemüködik, az, amennyiben cselekménye súlyo
sául) büntetés tendlelkezése á'.á nem esik, kihágást kövér 
cl s hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha megál
lapítható annak a nye.e ég. e.< á mennyisége, amelyet a tet- 
te> cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó 
pénzbüntetés ké.ezer koronán felül a megállapított nye
reség kétszeresé.el felemelt összegig terjedhet.

Azon készlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást 
elkövették, a törvény értelmében elkobzásnak van helye. 
Az elkobzott ké.z'et é táké ek egyötöde a feljelentőt, többi 
része a felmerült költség levonásával a hadi rokkantak 
segélyalapját il éti.

t  kihágás miatt az e]járá; a közigazga ást "hatóság
nak, mint rendőri büntetőbb óságnak, az államrendőrség 
működési .erüjetén pejig  a m. "kir. áilamrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik.

Horvát-Szlavonországckban e "kihágás miatt az ott ér
vényes jogszabályok szerint erre hivatott ha óságok iái
nak el. J

9. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Hatálya a magyar szent korona országainak egész terüle
tére kiterjed.

Brdapest, 1917. évi augusztus hó 1-én.

^ZflKIRODflLOm.
„Közélelmezési Értesítő11. Az Országos Közélelmezési Hi

vatal hivatalos közlönyének második száma, amely a gabonater
mésből gazdasági szükséglet címen leloldható, illetve vásárolható 
mennyiségek meghatározásáról a lisztért, korpáért követelhető 
legmagasabb árakról, a vadgesztenye-, babszár- és babhüvely- 
terniesntk forgalomba hozataláról, a máktei illésnek zár alá vételé
ről szóló rendeleteket tartalmazza, most jelent meg. Ugyanezen 
szám közli a burgonyára vonatkozó eddig megjelent rendelele- 
ket, a zöldség, főzelék és gyümölcsre vonatkozó intézkedéseket, 
a nyulra és fácánra vonatkozó tilalmi idő meghosszabbításáról 
szoló rendelhet. — A lap előfizetési ara évi nyolez korona. Elő
fizetések postautalványon a postatakarékpénztár címére 39.410 
számlara küldendők. Csak egy egész évre lehet előiizeini.

S Z A K O K T A T Á S .
Budapesti vendéglősek tanoncziskolaja.

FIG Y ELM EZ TEI ÉS.
A jövő 1917— 1918. iskolai évre a beírás szept. 10-én 

kezdődik és tart szept. 15-ig, mindenkor délután fél 5-től 
fél 6-ig, VII. kér., Nyár-utca 9. szám alatti iskolában.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanoncz (ven
déglős, szakács, portás és szállodás tanuló).

A szept. 15-ig be nem iratkozott tanonezokat a fan- 
köteles tanonezok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket, 'az illetékes kerületi elöljárósághoz, mint 
elsőfokú iparhatósághoz, a szakiskola igazgatósága hala
déktalanul feljelenti.

A rende0 előadásokat szeptember 17-én délután 4 és 
fél órakor kezdjük meg.

Az első osztályban beiratkozó tanulók 6 K 80 f il
lért fizetnek le a beirás alkalmával a három osztályban 
használt tankönyvek ára fejében.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884. 
XVII. t.-cz (ipartörvény) rendelkezéseit a tanonezok isko
láztatására vonatkozólag, úgyszintén x i 1893. évi 33.591. 
sz. miniszteri rendeletet is.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendeiete értelmé
ben a kerületi elöljáróságok olyan vendéglős-tanoncznak, 
aki szakiskolai bizonyítványt felmutatni nem fog, nem ad
nak munkakönyvét.

A saját jó l felfogott érdekükben óvakodjanak tehát 
a t. főnök urak olyan tanonezot alkalmazni, akik nem tud
ják igazolni, hogy szakiskolába jártak, vagy járnak, mi
vel — ismételjük —  az ilyen fiuk munkakönyvét nem kap
nak.

Budapest, 1917. junius 4.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanoncziskolá- 

jának Igazgatósága:
W aller Károly s. k.,

elnök.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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K Ü L F Ö L D .
Német birodalmi rendelet a vendéglői 

fehérnemüek felhasználásáról.
A Deutscí er Reichsanzűger f. évi julius hó 14-cn 

megjelent 16‘r. száma a birodalmi 'ruházati központ ugyan- 
rznap kéjt kö.eikező Ili d.'té ét közli:

A bi cd Imi ruháza i központ joghátrányairól szóló 
ján a következő le .d.Jkezés történt:*
1017. márczius 22-én kelt szö.e.ség.anácsi re.delet alap-

1. §. Minden olyan iparüzemben és köz’iasznu nyil
vános üzcn.bei, 5n.elyekl.en bá milyen élelmi, vagy é l
vezeti ez kke! szolgáltatnak ki helyben vaó elfogyasztás
ra, tilos szövött-, kötszavött-, vagy kőtőttári kból való 
szalvétát adni.

Ilyen üzemekben nem engedtetnek át továbbá 1917. 
október 1 -tői az iparüzök ve idege knek hazrálat végett 
mosható, vagy lemosha ö  szövött-, kötszövőtí-, vagy kc- 
tött-árukat (asztalkendőket), azoknak az asztaloknak le- 
takaritására, amelyeken ételt, vagy italt szolgáltatnak fel.

2. §. Olyan iparüzemekben, amelyekben idegeneke1 
szállásra befogadnak, ennek az iparnak üzemében befo
gadott minden egyes vendégnek nem szabad egy-egy nap
tári napra egy friss törülközőnél többet ha ziálat vé
gett adni.

Az iparüzomfcen való fürdő használatánál szabad min
den vendégnek további két tö. ü közőt, vagy a második 
törülköző helyett egy fürdőlepedőt, vagy egy dozsölő- 
kendőt átengedni.

3. §. Az iparüzmbe l.e'ogadott vendégnek átenge
dett ágyner.üt, csak ott t a r t ö z k o  á á ak befe.eztéve’, vagy 
hét napnál hosszabb ott tartózkodás ál csak mindenkori 
legalább hét napi használati faiam  utál szabad kicse
rélni.

4. §. Az kát a szövött-, kö.szö\ő;t és kőtőftá ukat, 
melyek készítésé ez kizárólag prpirfonalaka1 használ'ak fel, 
az 1., 2. 'és 3. §-ok előírásai nem érintik.

5. §. A tö ü közőkről, fü dőjepe tőkről, valamint ágy- 
nemüről szóló 2. és 3. §-ok határoz náiyai, a betegek

Vidéki
szálloda

Ügynökök ki
zárva !

Levelekre 
nem válaszo
lunk !

Elsőrangú, modern és fényes 

berendezésű vállalat, megye
székhelyen, forgalmas vasúti 
góczponton, több mint hatvan 

díszes, értékes berendezésű 

szobával, a város legelegánsabb ve d gittjévé! és legna-gyobb fényes berendezésű kávéházávalörök áron eladó i
Csak komoly, tőkeerős reflek- 
tálóknak közelebbi felvilágo
sítást e lap kiadóhivatala ad.

nek közkórházikba és magá íbe.egintézctekbe való felvé
telére nem alk il nazhatík.

0. §. Ennek a hirde esnek egy, könnyen olvasható 
Írással készült, legalább 30 -43 cm. nagyságú másolatot 
kell az 1.—3. §-ok élűi rá sai .ól érin tet mindéi iparüzem
ben, minden ve ideg által aka ’ályta anul megközelíthető 
lielven kifüggeszteni.

7. §. Aki az 1., 2., 3. és 6, §-ok határoznia jyait 
megszegi, az’, a birodalmi ruházati körpont jogosítványairól 
szóló, 1917. márczius 22-én kelt sző etségtaná s: rende
let 3. §. előirásaa lapján, egy évig t rjedhetö fogházzal 
és t in i t "  már', á g te jedbető pénzbir ággal, Vágy e faü l
tetések egyikével büntetik.

E büntetések mellett a ‘birodalmi ruházati' központ 
jogosítványai ró S  szóló szövetségtanássi re i deleiben je'zett 
mellékbünteié el. mondhatók ki.

8. §. Ez a hrdé'és 1917. jujius 20-áí lép ér.snybe.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“
fa r sas v a cso rá it

a következő vendéglőkben tartja meg:
1917. évi szeptember hó 3 án: Baum János vendég

lőjében (VI. Andrássy ut Oktogon )
1917. évi szeptember hó 17 én : Schullcr Fercncz 

vendéglőjében (V. Váczi körút 68 sz.

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 
3 3 -8 8  vagy 39—89. Év tizedik óta az ország lignagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek: 
VI., Türr lstván-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—21.)

VEGYES HÍREK.
A király köszöneté. A f. évi julius hó 19-én Buda- 

pes'en tartott orsz, vendéglőskongresszus Palkovics Ede 
elnök indítványára tudvalévőén táviratban üdvözölte Ő fel
ségét. E táviratra Őfelségétől a következő válasz érkezett;

Budapest székesfőváros főpolgármestere 2126/1917 főpm. 
sz. Nagys. Palkovics Ede urnák, a Magyarországi szállodások, 
vendéglőtök és korcsmárosok orsz kongiesszusa elnökének, Bu
dapest O Császári és Aposto'i Királyi Felsége a magyarországi 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Budapesten tartott 
országos kongresszusának távirati utón előterjesztett hódofatat 
szives köszönettel le^kegyelmesebben tudomásul venni meltóz- 
tatott. Van szerencséin erről a tekintetes Elnökséget a m. kir. 
belügyminiszter ur Onagyméitósaganak f. évi augusztus hó 2-án 
25837. eln. sz. a. kelt leirata alapjan értesíteni. Budapest, 1917. 
évi augusztus hó 21-én Báuzy  s. k., h főpolgármester.*

A kongresszus táviratának szövege a következő volt:
»A magyarországi szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

mai m.pon Budapesten tartott országos kongresszusa legalázato- 
sabb hódolatteljts üdvözletének tolmácsoását kéri a Felséges 
IJr előtt és azt a legtisztehíteljesel b reményét tejezi ki, hogy 
O'elségében a magyar szál odás és vendéglősipar közérdekű tö
rekvései.,ek legmagasat b véJójet és támogatóját tisztelheti Pal
kovics elnök, Kommer alelnöki

G róf Hadik János élelm ezési miniszter. A király a 
legutóbbi válság alkalmával tartott koronatanácsra gróf Hadik 
Jánost, az Országos Közélelmezési Hivatal elnökét is meghívta 
es felszólította, hogy maradjon meg hivatalában és lépjen be 
Wekerle uj kabinetjébe élelmezési miniszternek. Gróf Hadik Já
nos csak jelentékenyen kibővített hatáskörré vállalta az élelme
zési ügyek intézését, mert előde működéséből tudta, hogy igazi, 
jó élelmezési politikát csak úgy lóg csinálhatni, ha renóelkezé- 
seit nem kell majd minden egyes esetben a miniszterek elé ter
jeszteni, mint elődjének, ha a hivatalnokokon kívül tag ter<t nyit 
a gyakorlati élettapas/talokban gazdagabb embereinek és körmére 
koppant azoknak a jól i mert érdekköröknek is, amelyek Kürtliy 
iájékozatlansága folytán szabadon űzhetlek garázdálkodásaikat. 
Nincs okunk leitételezni, hogy »a miniszter* sutba fokja dobni 
• az elnök* programját, amelynek megvalósítására kívülről hozott 
magának segítséget a miskolezi főispán személyében és ezért 
bizalommal várunk tőle javulást, annak daczára, hogy — mi

Kinevezés. Kobek Kornél, esztergonimegyei főispán Dr. 
Walt r  Károly budapesti ügyvédet Esztergom megye tiszteletbeli 
főügyészévé nevezte ki. Budapesti szakiskolánk igazgatója fiának 
e kitüntetése ipari köreinkhen is élénk örömet ke,tett

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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