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^-Vendéglősök Beszerző Csoportja 
R, T.

A „Vendéglősök Beszerző Csoportja Készv.-Társ.u 
f. évi január hó 4-dikén a Hungária nagyszálloda külön
termében Palkovics Ede elnöklete alatt tartott közgyű
lésen megalakult. Amikor e napot iparunk és a „Buda
pesti szállodások, vendéglősök és korcsniárosok ipar- 
társulata* történetének lapjaira erős vonásokkal felje
gyezzük, hálás elismerésünk és dicsérő szavunk első 
sorban a vendéglősök összeférje felé száll, amely végre 
— végtelenül komoly időkben — helyes meglátással 
ismerte fel az összetartás, a gazdasági szervezkedés és 
erőgyűjtés jelentőségét, soha nem látott áldozatkészség
gel sietett az áldozat és munkakészségben egymással 
vetélkedő alapítók erkölcsi és anyagi támogatására, 
lehetővé tevén részvényjegyzéseivel, hogy a régi vágyak 
és a legjobbak lelke mélyén szeretettel ápolt törekvések 
megvalósulásával, testet öltsön az ige, amelynek testté- 
válásától a háborúban nyomasztó viszonyaink enyhülését, 
a békében: jobb idők virradását hisszük, várjuk és 
reméljük mindannyian.

Ha a kezdeményezés és a munkavégzés érdeméből 
az oroszlánrész az alapítókat illeti is, igazságos tárgyi
lagossággal meg kell-állapitanunk, hogy az alapítás nagy 
és nehéz munkájából ez alkalommal aránylag elisme- 
résreméltó mérvben vettek részt a , Székesfővárosi ven
déglősök és korcsniárosok iparUírsalatau tagjai is, oly
annyira, hogy ezen örvendetes tényből joggal vélünk 
következtethetni arra is, hogy a székesfővárosnak ez 
idő rzerint különböző társulatokba szétforgácsolt ven
déglőseiben az egységes szervezkedésre való hajlandó
ságot a részvénytársaság megalapítása jelentékenyen 
megnövelte és megerősítette.

E tény messzemenő következményeit mérlegelni, 
megbecsülni hatását az országos szerveziedés szempont
jából : felette korai volna. Legújabb, és a vendéglősipar 
történetében első helyre kívánkozó alkotásunk tevé
kenységének első óráiban a jól teljesített kötelességek 
felemelő érzésével lelkűnkben, legyen elég, ha utalunk 
arra, hogy a részvénytársaság megalapítása 'Budapest 
vendéglőseinek módot nyújt arra, hogy iparuk gazda

sági életét, fejlődéséi és ezek előfeltételeit egészen uj és 
minden tekintetben modern alapokra fektessék, e téren: 
a soha sem élvezett önrendelkezési jogot maguknak üzleti 
tevékenységük keretében minden irányban megszerezzék 
és biztosítsák.

Az alapítóknak az alakuló közgyűlésen előterjesz
tett beszámolójában a vendéglősipar e függetlenitéscre 
irányítóit vágyakozása határozott formában nyilatkozik 
meg, amikor a részvénytársasági alakulás várható anyagi 
előnyeire utalással az egyelőre ugyan szerény, de később 
kétségkívül igen jelentékeny haszonra is figyelmeztet. 
Mi e percben mégis inkább ama erlölesi eredményre, 
fektetjük a súlyt, amely mayában a megállapitáis tényé
ben ju t kifejezésre. Ebből a szempontból a részvény- 
társaság megalakulásában gyönyörű és biztató perspek
tívát látunk megnyílni lelki szemeink előtt, melynek 
kiszámithatlan erkölcsi és anyagi előnyeit ma még meg
közelítőleg sem tudjuk felbecsülni, es amelynek nyomán 
— úgy érezzük — a magyar vendéglősipar fejlődéstör
ténetének egy egészen uj korszaka veszi kezdetéi. Ebben 
az erős hitben és megingathatlan meggyőződésben a 
munkatárs önzetlen örömével és lelkesedésével köszönt
jük iparunk és ipartársulatunk ama önzetlen, lelkes és 
áldozatkész vezérembereit, akik odaadó ügybuzgalmuk
kal és fáradthatlan munkásságukkal a részvénytársaság 
megalakulását lehetővé tették, üdvözöljük abban a 
meggyőződésben, hogy munkájukat az összeség osz
tatlan támogatása fogja teljessé és tökéletessé tenni. 
A közgyűlés lefolyásáról szóló tudósításunk a kö
vetkező :

A „ Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvény- 
Társaságli f. évi január hó 4-én d. u. 4 órakor a. 
Hungária-nagyszálloda nagytermében tartotta alakuló 
közgyűlését Palkovics Ede elnöklete alatt. A közgyű
lésen a részvényjegyzők sorában a székesfőváros szál
lodásai, vendéglősei, pensiotulajdonosai oly nagy számban 
jelentek meg, hogy a közgyűlési terem szorongásig 
megtelt.

A közgyűlés megnyitása.
Palkovics Ede elnök a közgyűlést a következő 

beszéddel nyitotta m eg:

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Tisztolt Uraim! A „Vendéglősök Beszerző Csoportja Rész
vénytársaság" alapitói, úgy mint Bálint Dezső, JJökker Ferenc, 
(leliér Mihály, (Hűek Erős János. Gimdel Károly, Holzer Leó, 
jllits Gyula, Komner Ferenc, Hunyorul nagyszalloda R J., 
Maqmr Automata Üzem R T., Némán/ Béla. Oláh Gyártás Mi
hály l'ulkovics Ede, Jtot/ul nngyszalloda R. T., Spolartts György 
megbíztak. hogy az alakuló közgyűlést megnyissam és vezes
sem Van szerencsém e megbízás érteimében n közgyűlést meg
nyitni A jegyzőkönyv vezetésére felkérem ifi Hr. N a p  Sándor 
ügyvéd urat.'hitelesítésére pedig Hajós Károly és Kocán Jenő 
urakat. Üdvözlöm Önöket és köszönöm, hogy ilyen szép szám
ban méltóztattak megjelenni. Megállapítom, hogy az alakuló 
közgyűlés megtartásának helye, ideje és napirendje az alapí
tási tervezetbe és részvónynláiiási ivbn felvétetett egyszers
mind minden részvényesnek külön meghívó is küldetett Meg
állapítom, hogy a hogy a közgyűlésen megjelent százkét aláíró, 
akik az alaptőkének több mint egynegyed részét képviselik. 
(Helyeslés.- Napirend előtt felkérem az ügyész urat, hogy az ala
pítók beszámolóját terjossze eiő 1 (Haljuk'.)

Az alapítók beszámolója.
J)r. Nagy Sándor: Tisztolt Hölgyeim és Uraim. 

Ha sziikségképen nem is tartozik a részvénytársasági 
alakuló közgyűlés keretébe, az alapítók kötelességüknek 
érzik, liogv egynémely kérdésről, amelyek nyilván fog
lalkoztatják Önöket, felfogásukat, beszámolójukat Önök 
elé terjesszék! (Halljuk!) Mit. igér a részvénytársaság 
a közel jövőre? Mit igér a távolabbi jövőre? Csodákat 
tisztelt Uraim, senki ne várjon! Ma, amikor maximális 
árucikkek, tehát a vendéglősök szükségletének zöme, a 
nyílt gazdasági forgalomból eliiint, a us/.vcny társaság 

amelynek fundamentális elve, hogy miként minden 
rendeletet, a maximálás! rendoleíeket is szigorúan betartja 

jóformán csak egy utón-módon juthat ilyen áruhoz: 
ha a hatóság részére kiutalj 1 A hatóság pedig fukar 
a kiutalásokká], mert maga is c uk korlátolt mennyiségű 
készletekkel rendelkezik. Ennek következtében azután 
gyakran hallunk elégedetlen megjegyzéseket. „Több 
áru kellene! Amit kapunk kevés !“ Azt feleljük: „Elé
gedetlen knrtár.snnk! Legyen Ön segítségünkre ! Mutas
son rá a forrásra, amelyből árut meríthetünk! Járja 
velünk azt az utat, amely a hatóságokhoz, központok
hoz. Haditermény részvénytársasághoz kilincseléseken, 
előszoba zásokon, kéréseken, követeléseken keresztül 
vezet!" Igen! Mi minden segítséget, tanácsot szívesen 
megfogadunk! De ha bepillantanak tisztelt Uraim a mi 
munkánkba, látni fogják, hogy nem is tízszeres, de 
százszoros eljárásra van szükség inig egy-egy értékes 
kiutaláshoz hozzájutunk. (Tgm íU yy van!) És hogy a 
kiutalás kevés? Az a kérdés, mi jobb? A kevés vagy 
a semmi? 11a egyelőre nem is leltet a vendéglősök ősz* 
szükségletet e részvénytársaság utján beszerezni, már 
az is eredmény, már az is könnyítés, ha valamelyes 
részét leltei ! Hogy concrét példával szolgáljak, ha a 
legutóbb kiutalt zsirkészletünkből a legkisebb vendég
lősnek módunkban áll, csak öt kilót is maximális áron 
eladni — tekintve, hogy a vendéglős lmsz koronával 
szokta a zsírt, tulfizetni, már ennél az egy- magunk is azt 
mondjuk — szerény kezdetleges tétellel száz korona tiszta 
haszonhoz juttattuk a bevásárlás terén! Száz korona 
tU/ta haszonhoz, amelyhez részvénytársaságunk nélkül 
nem jutott volna! Hát nem volt akkor ily kezdet mel
lett érdemes az ő egy-három részvényét jegyeznie, 
amikor ezenkívül a részvénye értéke is megmarad és 
osztalékot élvez? Igen! Kicsinyesség és sziikkebliiség 
nyilvánul meg az ilyen minden horizont nélküli türel
metlen megjegyzésben : „Ha mindent nem lehet meg
szerezni, kévésért nem érdemes belemenni! Ha a rész
vénytársaság nem biztosítja a szükségletet, kár elkez
deni!" Biztosítani! Kritikus i ' r! Kitől kívánja Ön ezt 
a biztosítást .J Azoktól, kik minden érdek nélkül, napon-
w,n,í A”°5 ...... .......,;Td<ménnyel fáradnak az Ön

u r ’i;cinének? Azoktól, kik
kénti pár órai munkatelj 
érdekében, holott békéssé 
egy szép eszme szel Uh i 
ságilag itsei 
köz rondella zésére. ' h 
az eszme embrión to , h,potában

iparukon gazda- 
veget bocsátottak a 
;• időben, amikor — 

- még nem lehetett

tudni, nem-e kell egy fáradságos, eredménytelen küz
dőiéin után veszteséggel a további harcot feladniok. 
Mert ez igy történt. A hatóság igy szólt: „Adok árut 
a budapesti vendéglősöknek, de én külön-kiilön az 
egyes vendéglőssel nem foglalkozom 1 Egy központi 
szervvel szóba állok, amely nekem garanciát nyújt!;‘ 
Ez a garancia az erkölcsi értéken felül pénzbeli előnyt
jelent. .

Tisztelt Uraim! Ragyogó lapja marad örök időkie 
a vendéglősipar történetének, hogy a biztatásnak e 
légies fonala körül előbb a vállalkozó és hozzátehetjük : 
áldozatkész keveseknek, utóbb az ipar egyetemességének 
reális testet öltött csoportosulása jegecesedett ki, felé
pült a Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvénytársaság 
584 részvényes köréje seregíéséből. 584 vendéglős 
részvényes! A szervezkedésnek impozáns gyümölcse ez, 
amilyenre az ipar történetében mégnem volt praecedens ! 
Csalt úgy érthetjük meg ezt az eredményt, hogy szer
vezkedésünk valódi mélyen érzett, régi szükségletből 
sarjadzott! Régi szükségletből ]J  Hányszor merült fel az 
a kívánság, hogy a vendéglősnek, mint, nagyfogyasztó
nak bevásárlásait egy centrumból kellene beszereznie, 
mely jóminöségii árut olcsón hoz forgalomba. Hogy 
azokat a milliókat, melyek évente felesleges módon a 
közvetítő kereskedelem zsebébe vándorolnak, jó helyük 
volna a vendéglős zsebében i s ! Majd háború után 
ugyanezt a szükségletet meghalvanyozott módon fogjuk 
érezni! A háborúban a közvetítő kereskedelem tisz
telet a kivételeknek, mert ilyenek is vannak, rájött, hogy 
a fogyasztók pőrén ki vannak neki szolgáltatva, hogy 
a legfantasztikusabb árakat is követelheti. Ez a meg 
erősödött, hatalmát felismerő kereskedelem a békében 
sem lesz a tapasztaltak után .szemérmetesebb, és ezen 
jól szervezett kereskedelemmel szemben a fogyasztás 
csak akkor lesz egyenrangú gazdasági ellenfél, ha maga 
is jól szervezkedik. A vendéglős fogyasztó közönség 
hatalmas szervezetét teremtjük meg a mai napon ! 
Tisztelt Uraim 1 Az Önök további magatartásán jelen
tékeny részben múlik, hogy a mai napon életbelépő 
intézményre minő sors várjon ! Ki ez a részvénytársaság? 
Önök maguk! Balsorsa az Önök balsorsa, szerencséje 
az Önök szerencséje! Meglesznek a kezdet nehézségei! 
Erre az időre türelmet, belátást kérünk ! Volna valaki, 
aki azt hiszi, hogy ő jobban tudná, ne sajnálja a 
fáradságot, o vezetőség minden vendéglősnek a segít
ségét a munkában kollegiális szeretettel fogadja! Az 
eredmény szerénysége, a szervezkedés első idejének 
elkerülhetetlen hiányosságai ne vegyék el az Önök 
kedvét! Csakis az Önök bizalma, ragaszkodása, szere
tető lehet a záloga ez intézmény jövőjének, do e zálog 
birtokában merjük kifejezni és hirdetni azt a remény
ségünket, hogy oly intézményt teremtettünk meg, 
amelynek földjéből a magyar vendéglős gazdasági fej
lődésének, vagyonosodásának kell kihajtani! Méltóztas- 
sanak az alapítóknak ezen jelentését tudomásul venni! 
(Lelkes éljenzés és taps!)

Napirendi tárgyalások.
Az alaptőke biztosításáról
meggyőződés szerzése.

l'alkovics áilök: Bemutatom az eredeti részvónyalá- 
irási iveket, össze, en harmincöt darabot, melyekből kitünőleg 
ötezer darab részvény jegyeztetett. Ugyancsak bemutatom a 
„Magyar Bank és Koroékodelmi Részvénytársaság" közjegyző
ileg hitelesített könyvkivonatát, amely tanúsítja, hogy á „Von 
döglősek Beszerző Csoportja R T-*‘ alaptőkoszámldja javára 
minden aláirt részvényes külön-kiilön az alapítási tervozotbon 
előirt 50 °/o u m. összesen 500000 koronát befizetett. Méltóstas- 
sék a bemutatott okiratokat megvizsgálni. (Megtörténik) Kihir
detem tehát a közgyűlés határozatát, hogy a közgyűlés egy
hangúlag, felkiáltás utján kimondja, hogy meggyőződést szerzett 
nnél, hogy a „Vendéglősök Beszerző Csoportja R T. egy millió 
koronát kitevő alaptőkéje 5000 drb 200 korona névértékű rész 
vény aláírása és részvényenként 50 ” o összesen 500000 korona 
befizetése után költőén biztosíttatott. (Helyeslés.)

Megrendeléseknél kérjük lisztéit olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az alapszabályok meg
állapítása.

Palkovics Kde elnök ; Felkérem Dr. Nagy Sándor iigyvód 
ural, hogy az alapítók által készített nlnpszabálytorvezetet olvassa 
fel. (Megtörténik.) Ennélfogva kihirdetem, hogy a közgyűlés egy
hangúlag, felkiáltás utján jegyzőkönyvvezető által felolvasott 
alapszabályokat változatlanul elfogadja, egyszersmind az igaz
gatóságot felhatalmazza arra, hogy a cégbíróság áltai kivánt 
szerkezeti vagy stiláris módosításokat újabb közgyűlés egybe- 
hivása nélkül saját hatáskörében eszközölje. (Helyeslés.) A jegy
zőkönyvvezető és a jegyzököny hitelesítésére már megjelölt két 
urat felkérem, hogy az alapszabályokat két példányban hitele
sítsék.

Határozathozatal a társa
ság megalakulása tárgyá
ban.

Palkovics Kde elnök. Felteszem a kérdést: Móltóztalnak 
óhajtani a „Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvénytársaság4* 
megalakulását? (Általános helyeslés.) Ennélfogva kihirdetem, hogy 
a közgyűlés egyhangúlag, felkiáltás utján elhatározza a „Ven
déglősök Beszerző Csoportja Részvénytársaság** megalakulását. 
Következik a napirend negyedik pontja.

Igazgatóság. Felügyelő- 
bizottság.

Palkovics Kde elnök: Bemutatom az alapítók által aláirt 
okiratot, melyből kitünőleg az alapítók az első két évre az 
igazgatóság tagjaivá kinevezik Bálim Dezső. Burger J. Károly, 
Döklcer Ferenc, Floderer Vilmos, Geller Mihály, (Hűek Erős 
János. Gundcl Károly, Holzcr Leó, Illits Gyula. Kommer Ferenc, 
Marencich Ottó, Kemény Béla, Oláh Gyártás Mihály, Palkovics 
Ede, Spolari/s György és Várady Gyula urakat {Éljenzés.) és 
felkérem Önöket, móltóztassanak a feliigyelő-bizotságot, megvá
lasztani. Ha senki sem kivan titkos szavazást, indítványozom, 
hogy közfelkiáltás utján válasszuk meg llaum János. Kremeisz 
István, Holstein Zsiginond, Losonczi Gus/.táv, Meinhardt Kurt, 
Szabó Imre és Szegő Imre urakat (Általános helyeslés). Kihirdetem 
tehát, hogy a közgyűlés egyhangúlag, közfelkiáltás utján ezen 
urakat a felügyelő-bizottság tagjaivá választotta meg. {Helyeslés.)

Az alapítók felmentése.
Palkovics Kde elnök ; Következik a napirend ötödik pontja. 

Móltóztatnak az alapítókat a részvényekre bofizotett pónzokórt 
való felelősség alól felmenteni? {Igen!) Kihirdetem; A kögyülés 
az alapítóknak, úgy mint Bálint Dezső, Dokkor Ferenc, Geller Mi
hály. Glück Erős János, Gundel Károly, Holzor Leó, Illits Gyula, 
Kommor Ferenc, Hungária nagyszálloda r. t. (Burger .1. Károly és 
Marencich Ottó) Magyar Automata Űzőin R T. (Floderer Vilmos) 
Nomény Béla, Oláh Gyárfás Mihály, Palkovics Ede, Royal nagy
szálloda R. T. (Várady Gyula) uraknak a szavazástól tartózko
dása mellett egyhangúlag közfelkiáltás utján az alapítókat a 
részvényekért befizetett pénzükért való felelőség alól feloldja. 
^Helyeslés.) A napirend ezzel kimerült. Van valakinek indítványa?

Kővári Jenő'. Mélyen tisztelt közgyűlés! Azt hi
szem, hogy az összes jelenlevő hölgyek és kartárs urak 
közérzésének tolmácsolására vállalkozom, amikor a mai 
közgyűlés befejezése előtt, mindnyájunk őszinte köszö
netét és háláját fejozem ki ipartársulatunk vezetőinek 
és az immár megalakult részvénytársaság alapítóinak 
azért az ügy buzgó fáradozásért és áldozatkészségért, 
amellyel e nagy jövőre hivatott intézményünket a ven
déglősök összesóge érdekében megalkották. (Helyeslés.) 
Amikor azonban e kötelességnek eleget teszek, felaka
rom hívni igen tisztelt kartársaim figyelmét arra is, hogy 
az alapítók' által kitűzött cél elérése most már mind
annyiunkra nézve különbség nélkül azt a szent fela
datot hárítja, hogy önzetlen tevékenységükben egyforma 
lelkesedéssel és áldozatkészséggel siessünk támogatá
sukra, mert munkájuk teljes sikerre csak akkor fog 
vezetni, ha abból mi is kivesszük a magunk részét. Az 
alapítók vállalkozásának mai gyönyörű eredménye ha-

P A P Í R S Z A L V É T A  
kávéháai és étterm i

a legolcsóbban beszerezhető
B E R K O V I T S  K Á R O L Y N É

Hektograph sokszorosító éttorini, kávéházi ozukrászpapir 
és papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII., Sip-u. 4.

Telefon 1(H1—(17. szám.
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talmas lépést jelent iparunkban nemcsak a gazdasági 
szervezkedés terén, de jótékony hatását hatalmasan fogja 
éreztetni társadalmi, kulturális és szociális téren is, vég
eredményében pedig iparunk tekintélyének, színvona
lának és közgazdasági jelentőségének oly emelkedésére 
fog vezetni, melyről reményteljes bizalommal várhatjuk 
iparunk minden irányban bekövetkezendő felvirágzását. 
Kérem a közgyűlést, hogy ezen érzéseinknek és köszö- 
uetünknek mai jegyzőkönyvében is adjon kifejezést. 
(Lelkes éljenzés.)

Bokros Károly. Minden tekintetben csatlakozni 
kiváltok az előttem szóllott kartárs ur nyilatkozataihoz. 
Most. hogy legifjabb, morém mondani, nagy jövőre hi
vatott alkotásunk szerencsésen túl van a kezdet leg
nehezebben legküzdhatő nehézségein, ezt az alkalmat 
is — amint már megelőzőleg is több ízben teljes nyílt
sággal megtettem — újból arra kivánom felhasználni, 
miszerint megállapítsam azt az örvendetes tényt, hogy 
ipartársulatnnk talán soha sem fejtett ki oly sokoldalú, 
hasznos és fáradthatlan tevékenységet, mint azóta, mióta 
a most élén álló kot férfiú vezeti iparunk ügyeit. (He
lyeslés) Az ipartársulat múlt, több évtizedre kiterjedő 
ipari, társadalmi, kulturális és humanisztikus tárén cso
dás eredményekkel és hasznos alkotásokkal egybekötött 
tevékenységét, amelynek minden szerénységet félretéve 
magam is részese voltam, e kijelentésemmel távolról 
sem akarnám kisebbíteni, de ki kell emelnem, hogy a 
ma megalapított részvénytársaságban egy oly óriási je 
lentőségű intézményt látok, amely kétségkívül hasznos
nak fog bizonyulni háborús bajaink és nehézségeik eny- 
hilése révén, de igazi nagyságában, teljes jelentőségé
ben csak a most dúló világháború után kővetkező békés 
időkben fog kibontakozhatni. Nem dicséreteket, nem 
hálanyilatkozatokat kiváltok tehát hangoztatni, hanem a 
jövőhöz, a vezetők minden elismerésre méltó tevékeny
ségéhez fűződő nagy reményeket és erős, bizalomtele 
várakozásokat, és él bennem a, szilárd meggyőződés, 
hogy iparink jelenlegi vezetői mindezeket oly teljes
séggel fogják valósággá váltani, amellyel szobrot fog
nak emelni maguk és munkájuk számára. E bizalomtól 
és meggyőződéstől áthatva üdvözlöm Őket iparunk és 
mindnyájunk nevében, azzal a kiváltsággal, hogy lelkes, 
becsületes munkásságukat teljes siker kisérje. (Lelkes 
éljenzés.)

Pafkovics Ede elnök: Mélyen tisztelt közgyűlés! 
A napirend kimerült. Köszönöm igán tisótelt hölgyeim 
és uraim, hogy közgyűlésünk tanácskozásait oly kiváló 
figyelemmel kisérték, és kérem, őrizzék meg érdeklődé
süket, Köszönöm a Hungária nagyszálloda vezetőségé
nek, hogy nagytermét szives volt rendelkezésünkre bo
csátani. A közgyűlést bezárom. (Éljeneés.)

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat, mindig lapunkra hivatkozni.
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Zaklatások a kondenzált tej 
forgalomba hozatala körül.

A kávésul' és l áv smér ők -panasza.
Irta: Dr. Radványi László.

A mai tejinséges világban a kávésok, a kávémórők, 
sőt bizonyos mértékben a vendéglősök is rá vannak 
szorulva kondenzált tej forgalomba hozatalára és sajná
latos az a zaklatás, aminek e téren közigazgatásunk 
részéről ki vannak téve.

A földmivelésügyi miniszter 88.000/1913. szám 
alatt kiadott rendeletere való hivatkozással történik a 
zaklatás, mely rendoletet a besűrített tej és tejpor for
galomba hozatalát szabályozza.

A hivatkozott miniszteri rendelet tilalmazza a be
sűrített tejnek más idegen anyagnak, illetve alkatrész
nek hozzáadásával való készítését, mint aminö anyagot, 
illetve alkatrészt a természetes tej tartalmaz, sőt tilal
mazza a besűrített tejnek még. természetes tej hozzá
adásával való forgalomba hozatalát is.

Nyilvánvaló, hogy a szóbanforgó rendelet kiadá
sánál nem történt célzás a kávésokra és kávémérőkre, 
hanem az a fűszer és esemefjekereskedök forgalmát akarta 
e részben szabályozni. Nem történhetett célzás a kávé
sokra és kávémérőkre azért, mert hiszen nem képzelhető 
el az, hogy. a kávés vagy kávémérő még ha tejet is 
kérnek tőle vendégei, egy adag kondenzált tejet helyez
zen a vendég asztalára és a vendégre bízza annak fel
hígítását, vagy amennyiben a vendég tejeskávét kér, 
annak ráadásul még feketekávéval való összekeverését 
is a vendégre hagyja. Nem célozhatott a szóbanforgó 
rendelet erre annál kevésbbé, mert hiszen az még a 
háború előtti időben kelt, tehát oly időben amikor még 
a kávésok és kávémérők nem voltak rászorulva az 
émelygős izű, kellemetlen szagu és ráadásul drága 
kondenzált tej használatára.

Ennek dacára, ha valamely kávésnak, kávémérő
nek takaréktűzhelyén hígított condensált tejet találnak 
a vizsgálatot tartó közegek, abból mintát vesznek s a 
megtartott vegyvizsgálat eredményéhez képest tejhami- 
sitásért el szokták őket ítélni.

A hivatalos vegyvizsgálat azt szokta kifogásolni, 
hogy a vizsgált tejnek fajsúlyú az előírtnál magasabb 
fajsúlyú, amennyiben a 38.286/1896. számú földmive
lésügyi miniszteri rendelet a természetes tejre nézve 
legalább 1.029 és legfeljebb 1.033 fajsulyt ir elő. Ki
fogásolni szokták továbbá azt, hogy a vizsgált tej 
zsírtartalma kisebb az előírásos zsírtartalomnál, ameny- 
nyiben 2.8 °/o volna az előírásos arány. Ezenkívül kifo
gásolni szokták azt is, hogy a zsírmentes extract faj
súlyú pedig magasabb a rendesnél. Mindezekből kifolyólag 
pedig azt a következtetést vonják le, hogy a megvizsgált 
tej vízzel hamisított és lefölözött tej.

Ami a hivatalos vegyvizsgálatoknak a zsírmentes 
extract mennyiségére és fajsulyára vonatkozó szokásos 
megállapítását illeti, e részben meg kell jegyezni, hogy 
az legalább is fölösleges, mcit a hivatkozott 83.286/J896. 

/ .  számú földművelésügyi miniszteri rendelet 8. §-a a tej 
-̂ /hiegkivánható ismertető jeleit felsorolván, sem a zsír

mentes extract mennyiségére, sem annak fajsulyára 
nézve nem tartalmaz előírást.

Ami azt a szokásos megállapítást illeti, hogyha 
vizsgált tej fajsulya az előírtnál magasabb e részben 
jellemző, hogy rendesen körülbelül egy századrésznyi 
eltérésről van szó. Eltekintve azonban attól, hogy csak 
nevetségesen csekély eltérésről van szó a természetes 
tejre vonatkozó előírással szemben, éppen a magasabb 
fajsulynak megállapítása bizonyítéka annak, hogy kon
denzált tejről van szó, melynek készítéséhez a gyáros, 
miként ez a kondenzált tej dobozainak felírásából is 
ki szokott tűnni, nádcukrot használt, ami általában

használatos a kondenzált tej készítésénél a tejnek kon
zerválása céljából. Igazolja ezt az a körülmény is, hogy 
a vizsgálatra kerülő tejben körülbelül 6 %  cukortarta
lom szokott lenni, holott a természetes tejnél, melyben 
cukor csak annyiban van jelen, amennyiben abban úgy
nevezett tejcukor található, a cukortartalom 3.5—4%-ot 
szokott kitenni. Eltekintve attól, hogy sem a nádcukor, 
sem más alkalmas konserváló szernek a besűrítendő 
tejhez való hozzáadása az egészségre nézve nem ártal
mas és még senkinek nem történt abból baja, a leg
kisebb mértékben sem, ha olyan tejet ivott, melynek 
fajsulya 0.01, azaz egy századrész magasabb fnjsullyal 
bírt, mint a természetes tej fajsulya és eltekintve attól, 
hogy épp az lenne baj, ha a tej besűrítés némi nád
cukor hozzáadása nélkül történne, mert ez esetben a 
tej nem lenne konzerválva és elromlana, a szerencsétlen 
kávés vagy kávémérő ártatlan abban, hogy a kondensált 
tejet készítő gyárosok a tej besűrítésénél ahhoz nád
cukrot hozzáadnak.

Az igaz, hogy miként a hivatalos vizsgálat meg
állapítani szokta, a zsírtartalom néhány százalékkal 
kisebb szokott lenni az előírtnál. Ez azonban nyilván
valóan onnan eredhet, hogy a gyárosok a tej besűríté
séhez lefölözött vagy legalább is sovány, zsírszegény 
tejet használnak. Természetes tehát, hogy e részben is 
a kávésok és kávémérők ártatlanok.

Ami végül a hivatalos vegyvizsgálatnak az a szo
kásos következtetését illeti, hogy a vizsgált tej olyan 
természetes tejjel egyenértékű, melyet vízzel hamisítot
tak, o részben a következőket szabadjon leszegezni.

A kondenzált tej másképp nem használható, mint 
csak úgy, ha megfelelő mennyiségű vízzel felhígítják. 
A kávés vagy kávémérő, maga vegyész nem lévén, s 
tisztában azzal, hogy miként készül a gyáros részéről 
a kondenzált tej, jóhiszeműen nem tehet egyebet, mint 
ahhoz a használati utasításhoz ragaszkodik, mely a 
kondenzált tej dobozán a gyáros részéről használati 
utasításként alkalmaztatott. A kereskedésekben vásárolni 
szokott kondensált tej felírása úgy szokott szólani, hogy 
az 4 —5-szörös hígítás mellett jó tejet ad, sőt gyerme
kek részére ajánlatos annak 14-szeres hígítása.

E sorok írójának alkalma volt egy doboz ilyen 
kondenzált tejet egy kir. törvényszéki hites vegyész 
részéről megvizsgáltatni. Az elemzés eredménye szerint, 
hígítás nélkül vizsgáivá a. sűrített tejet, az a törvényes 
követelményeknek megfelelőnek találtatott.

Megállapította továbbá a most említett vegyvizs
gálat azt. hogy ha a doboz címkéjén megadott 4 - 5 -  
szörüs hígítással teszünk kísérletet, nevezetesen, ha a 
középarányost véve a kérdéses kondenzált tejet 41/.,- 
szeres hígításnak vetjük alá, úgy az ekként hígított 
kondenzált tej a természetes tej összetételével össze
hasonlítva. mintegy 20%  vízzel hígított cukrozott tejnek 
minősíthető. Ezt a vizsg/Kt nem kifogásolta, mert az 
elemzési bizonylat szerint kisebb hígítás mellett, tekin
tettel a kondenzált tejnek cukrozott összetételére, szó-

F ag y la ltü s tö k , sörayom ó készü lékek  beválta;; Mye 

Rflayer Hermáim és Hirschler
Budapest, VI., Toréz-künit 48. sz.

Vendéglői és kávéházi konylmhercnriczésl vállalat. 
Szállít fagylaltgcppétUstökct méret szerint és teljes 

fagylaltgépeket.
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Megrendeléseknél kérjük tUztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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katlanul és émelyítően édes izii tejtermék keletkeznék, 
mely a fogyasztásra kevésbé alkalmas, lévén az elemzés 
eredménye szerint az ilyen kondenzált tejben (hígítás 
előtt) nem kevesebb, mint 07.08% nádcukor.

A szóban forgó vegyvizsgálat kiterjeszkedett egy 
oly kísérletre is, mely ugyancsak a doboz ciIlikéjén 
olvasható használati utasítást szem előtt tartva a kon 
denzált tejet 14-szeres hígításnak vetette alá. Az ily- 
formán történt hig'itás eredménye az volt, hogy azt a 
természetes tej összetételével összehasonlítva, mintegy 
270%-nyi vízzel hígított cukrozott tejnek kellett minő’- 
siteni. Az ekként történt hígításról az elemzési bizonylat 
-azt állítja, hogy a csecsemők táplálására, miként azt a 
doboz címkéjén olvasható használati utasítás ajánlja, 
tényleg alkalmas, mert a csecsemőknek adandó termé
szetes tehéntej is 4—5-szörösére lesz hígítva és utólag 
cukrozva, miáltal az ekként nyert tejtermék körülbelül 
azonos összetételűvé válik a kérdéses esetben elemzés 
tárgyát képezett 14 szeresen hígított kondenzált tejjel.

Kitűnik tehát a fentiekből az, hogy ami! or valaki, 
pontosan betartja a doboz címkéjén olvasható használati 
utasítást, akkor végeredményben el nem kerülheti, azt, hogy 
vizezett tejet kapjon. Kitűnik azonban a vegyvizsgáiatot 
végző hites kir. törvényszéki vegyész szakvéleményéből 
az is, hogy szükség van a kondenzált tejnek oly mér
tékben való hígítására, hogy az egy bizonyos mérvben 
a vizezett tej minőségét elérje, mert különben a kisebb 
hígítás mellett szokullamd és émelyítően édes ízű tejter
mék keletkezik.

Föltéve tehát, de meg nem engedve már most azt, 
hogy a kávésoknál és kávémérőknél találni szokott kon
denzált hígított tejet azok nem kávékészitéséhez akarják 
fölhasználni, hanem tejként szándékoznak azt vendége
iknek fölszolgálni, még akkor sem eshet eljárásuk kifo
gás alá, mert kisebbfoku hígítás mellett oly émelyítően 
édes ize volna az ilyen kondenzált tejnek, mely azt 
fogyasztásra alkalmatlanná tenné. Megengedem, hogy 
ez beleütközik a fennálló szabályok betüszerinti értel
mezésébe. Azonban arról a kávésok és kávémérők nem 
tehetnek, hogy a kondenzált tejnek kávémérésekben való 
mikénti használatát ma még semmiféle jogszabály köze
lebbről nem rendezi és voltaképpen a hígított kondenzált 
tejnek oly minőségben való fölszolgálása kávé hozzáadása 
nélkül, mely már vizezett minőségének felel meg, még 
mindig nem tekinthető oly eljárásnak, melyre ugyanazok 
a szabályok volnának ráhúzhatok, mely szabályok a ter
mészetes tejnek hamisítását tilalmazzák.

Iia azonban ez a gondolatmenet nem is volna 
helytálló, annyi kétségtelen, hogy semmi esetre sem 
lehet a kávésokat és kávémérőket hamisított tej forga- 
lombahozataláért üldözni ma. Ük ugyanis sem hamisított, 
sem nem hamisított tejet nem hoznak forgalomba ma, 
hanem kávét, ezt is csak akkor, ha természetes tejre, 
esetleg kondensált tejre szert tudnak tenni, ami manap
ság még nem mindig bizonyos.

A mai teljesen rendezetlen helyzet jellemzésére 
álljon itt a következő:

Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető minisz
ter 1917. évi október hó 15-én utasította 102.000/1917. 
0 . K. II. szám alatt kelt rendeletével a székesfőváros 
tanácsát, hogy a kávémérők, kávéházak és vendéglők 
részére kontingentálja a forgalomba hozható tejmeny-

nyiséget, a beszerezhető kondensált tej mennyiségének 
beszámításával.

Hzen rendelet végrehajtásakép gondoskodott a 
székesfőváros központi tejhivatala arról, hogy jusson a 
kávésoknak kondenzált tej is, még pedig azt Írva elő, 
hogy 60% természetes tejhez 40% kondensált tejet kell 
kozzákeverni. Utóbb ezt a keverési arányt maga az 
Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter a Bu
dapesti Kávésipartársulathoz intézett leiratában odamó- 
dositotta, hogy 50% természetes tejhez 50% kondensált 
tej keverendő. Eltekintve attól, hogy nem történt gon
doskodás arról, hogy a kávómérőknek és vendéglősök
nek is jusson kondenzált tej, nem történt arról sem 
gondoskodás, hogy a részükre kontingentált tejmennyi
séghez valóban hozzá is jussanak.

Az már azután másodrendű kérdés, hogy inig a 
város gondoskodott arról, hogy a kávésok kapjanak 
abból a kondensált tejbői, melyet a H. T. Hollandiából 
hozat és a kávésok között a Budapesti Általános Tej
csarnok utján szétoszt, addig a kávémérők (valamint a 
vendéglősök) csakis annyiban juthatnak kondenzált tej
hez, amennyiben egyik-másik fiiszernagykereskedőnél, 
illetve cse:uegenagykereskedőnél olyat néhány dobozzal 
beszerezni tudnak.

Az is hozzátartozik a helyzet teljes megértéséhez, 
hogy a tejhivatal utasítása szerint a kapott kondenzált 
tejet 2V-I-szerest arányban hígíthatják vizzel. Ez a liigi- 
tási mód azonban a gyakorlatban nem váltván be, a 
tejhivatal hozzájárult hallgatólag ahhoz, hogy a kávésok 
jóval nagyobb mértékben is hígíthatják a kapott kon
denzált tejet.

Mindezen körülményekre azért utáltam rá a fenti
ekben messzemenő részletességgel, hogy felhívjam ez
úton a földmivelésügyi miniszter figyelmét e kérdés ren
dezésének sürgős voltára.

Kétségtelen az, hogy a mai rendezetlenség köze
peit a kávésokat és kávémerőket ártatlanul zaklatja 
közigazgatásunk.

Sérelmes ugyanis a közigazgatás eljárása azért 
elsősorban, mert a kávésok és kávémérőket az 1893. 
évi 46. t. c. 1. §-ába ütköző kihágás miatt az idézett 
törvénycikk 3. §-ának c) pontja alapján tejhamisitás, 
illetve hamisított tej forgalombahozatala miatt szokták 
büntetni, holott a kávésok és kávémérők tejet már jó 
ideje nem hoznak forgalomba tekintettel a tejhiányra, 
hanem, amennyiben tejet, illetve tejkonzervet kis mér
tékben beszerezni tudnak, azt kávé készítéséhez használják 
fel. A mai tejinséges világban nem szorul bővebb 
bizonyításra az, hogy csaknem az összes kávésok és 
kávémérők már régtől fogva beszüntették a tejnek ki
szolgálását vendégeik részére, sőt újabban akárhány 
kávés és kávémérő még csak kávét sem szolgálhat ki 
vendégeinek, hanem csupán teának, vizes csokoládénak, 
vizes cacaonak és más efféléknek felszolgálására képes.

Már pedig, amikor a kávés, illetve kávémérő 
nem tejet hoz forgalomba, hanem kondenzált tejet 
használt föl kávéforgalombahozalala céljára, akkor nem 
büntethető meg tejnek vizzel való hamisítása miatt, az 
idézett törvényszakaszok alapján, mert hiszen az idézett 
törvényszakaszok kifejezetten tejnek hamisítását, vala
mint hamisított tejnek forgalombahozatalát tilalmazzák 
és egyáltalában nem érintik azt a kérdést, hogy kávé 
milyen minőségben hozható forgalomba.

IMRIimi" CITROM . .. . ...... . i p i n v a  TEi
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A kávé minden kávés, illetve kávómórő részéről 
annyi kávé és annyi viz hozzáadásával készíthető, 
amennyi az ő belátásának és vendégei Ízlésének meg
felel. Addig, amig e részben semmiféle büntető rendel
kezés fenn nem áll, nem jogos és nem is méltányos az 
idézett törvényszakaszokat könnyed lelkiismerettel úgy 
magyarázni, mintha az nemcsak a szorosabb értelemben 
vett tejhamisitásra vonatkoznék. Nem jogos ugyanis 
valamilyen büntető rendelkezést kitérj esziöleg magya
rázni és nem méltányos a kávést, illetve kávémérőt 
üldözni tejhamisilds cinión akkor, amikor voltaképpen 
egy remegp, hogy azt a víztöbbletet, melyet a hatóság 
kifogás tárgyává tesz, úgy juttatja- e a kávéba, hogy a 
tejet vizezi, vagy úgy, hogy a tejes kávé készítéséhez 
szükséges feketekávéi több viz hozzáadásával gyengén 
készíti el.

Végül figyelmébe ajánlom az Országos Közélel
mezési Hivatalt vezető miniszternek azt, hogy célszerű 
volna úgy a besűrített tejnek mint a tejpornak legma
gasabb árát megállapítani.

Ausztriában a központi árvizsgáló bizottság 1917. 
évi november 28-án tartott ülésében tájékoztató árakat 
állapított meg a száraz tejre nézve. Annak előrebocsá
tása mellett, hogy a bizottság szerint nem teljes tejet, 
hanem a tejnek vaj készítése és hasonló célokrá való 
felhasználása után fennmaradó sovány tejet használnak 
fel száraztej készítésére, a tájékoztató árakat a követ
kezőkép állapította meg.

1. termelői ár (feladó-állomástól, franco csomagolás) 
7 korona kilogrammonként; 2 nagykereskedői ár 7 ko
rona 28 fillér kilogrammonként; 3. kiskereskedői ár 
7 korona 84 fillér kilogrammonként. A kávésok és kávé- 
mérők fogyasztóknak tekintetnek.

Mondanom sem kell taláu, hogy ami kevés szá
raztej nálunk forgalomban van, az jóval drágább.

A vasúti vendéglők bérlete.
A kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 1918. évi 

január hó 5-éu 102040/III. 1918. sz. alatt a következő 
leiratot intézte a ..Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatá hoz:

„A hazai összes állomási vendéglőknek a „Magyar 
Bank és Kereskedelmi liézsvónytársaság" által leendő 
bérbevétele ügyében múlt évi december hó 30-án be
érkezett beadványára értesítem a Társulatot, hogy a 
szóbanforgó állomási vendéglőknek az idézett részvény- 
társaság részére leendő bérbeadása nincs kilátásba véve. 
Budapest, 1918. évi január hó 5-éu. A miniszter ren
deletéből Keleti s. k. min. tanácsos.

A kereskedelmi minisztérium e leiratával véget ért 
egyelőre legalább a vasúti vendéglősöket fenyegető ve
szedelem.

A „ Vállalkozás“ cimii szaklap értesülése nyomán 
lapunk adott első Ízben hirt arról, hogy egy nagyobb 
sörgyári és mezőgazdasági érdekeltséggel bíró pénz
csoport, a „Magyar Bank és Kereskedelmi /»'. T ." égi
sze alatt tárgyalásokat kezdeményezett a MÁV igazga
tóságával oly irányban, hogy hajlandónak nyilatkozott 
a MAY vonalain lévő összes vasúti vendéglőket és azok
kal esetleg kapcsolatos szállodákat bérbe venni s a

^ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

♦ Villa borpincével. :
♦ Budapest mellett villanyosvasut mentén e l a d ó i  ♦
♦ all ,1 szoba, konyhából, egész nj ház, borpincébe ♦
♦ 1000 hektó bor befér. ♦
♦ M e z ő g a z d a s á g i V á l la la t  J
♦ Budapest, Üllői-ut 55. — Telefon: József 36 -07- l

MÁV-uak e cimen az eddigieknél jóval jelentékenyebb 
hasznot biztosítani az esetben, lift ft MÁV viszont bizo
nyos ideig a bérlő pénzoeoportnak kizárólagos jogot 
biztosit a MÁV vonalain ételek, italok, frissítők és gyü
mölcsök ái usitására, valamint — a jelenlegi szerződé
sek lejártakor — az étkező- (buffet-) kocsik járatásara. 
A vállalkozó nagybérlő az egyes vasnti vendéglőkbe 
üzletvezetőket állítana (esetleg a jelenlegi _ kisbérieket) 
s az összes vendéglőket egységesen és jól ellátna a 
szükséges fogyasztási és felszerelési anyagokkal, úgy 
hogy az utazóközönség mindenütt jóminöségü anyagok
kal szolgáltatnék ki. Emelott a vállalkozó nagybérlő 
mindenütt kellő biztosítékot nyújtana a megfelelő sze
mélyzet dolgáben is. A MÁV-nak csak egy vállalattal 
kellene szerződnie, inig az egyes üzletvezetők jogviszo
nyait már a vállalkozó nagybérlő rendezné el.

A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége'' e válal- 
kozással szemben nyomban felterjesztéssel fordult a keres
kedelemügyi kormányhoz és állásfoglalásra kérte a 
budapesti kereskedelmi és iparkamarát és az országos 
iparegyesületet is, tekintettel arra, hogy egy kapitalisz- 
tikus vállalkozás sem az államnak, sem a fogyasztó 
közönségnek nem nyújthat olyan lényeges előnyöket, 
amelyek kedvéért száz meg száz önnálló ipariizőt régi 
foglalkozásától elütni s ezzel több ezer kisexisztenciát 
esetleg anyagi romlásba dönteni megokolt lenne.

A „Budapesti kereskedelmi és iparkamara" a ke
reskedelmi kormányhoz ez ügyben intézett felterjesztés
ben amellett foglalt állást, hogy általánosságban már 
maga a vendéglői üzem természete sem kedvez az 
egységes bérlet eszméjének. Kevés iparág van, atnely- 

j ben az egyéni rátermettség annyira érvényesülne, mint 
1 éppen ebben az iparágban. A tulajdonos egyéni Ízlése, 
t rend- és tisztaságszeretete és lelkiismeretessége egyik 
: főkövetelménye a vendéglősipar gyakorlásának. Külö

nösen fontos az épen a vasúti vendéglőknél, ahol a 
fogyasztó közönség rendszerint sietve, a kellő figyelem 
nélkül fogyasztja az ételeket s ahol a fogyasztók zöme 
átutazókból kerülvén ki, esetleg panaszainak előterjesz
tésére sem ér rá. Egyébként pedig közismertek azok a 
visszaélések, amelyeket a kellő főnöki ellenőrzés nélkül 
dolgozó vasúti vendéglőkben éppen az üzletvezetői mun
kakörben is dolgozó fizetőpincérek követnek el a vonat
hoz siető utasokkal szemben a fizetésnél. Mindezen v i s 
szaélésekkel szemben leghatékonyabb ellenőrzés a vasúti 
vendéglő bérlő tulajdonosának jelenléte és személyes 
üzletvezetése nyújtja. Annak a vasúti vendéglősnek, 
akinek nem mindegy az, hogy üzlete kis forgalmat csi- 
nál-e vagy nagyot, legfőbb érdeke az, hogy a nyújtandó 
ételek és italok jó minőségének fokozásával, tiszta és 
előzékeny kiszolgálással és a lehetőség szeri, t alacsony 
árakkal ne csak az átutazó közönséget nyelje mag ma
gának, hanem a helyi fogyasztást is.

A nagy vállalati bérletrendszer ellen szól még az 
a körülmény is, hogy az egyes bérlő az illetékes állo- 
mástőnök közvetlen felügyelete alá lévén helyezve, 
esetleg mulasztásaiért sokkal gyorsabban és hatásosab
ban vonható felelőségre, mint a központban székelő nagy 
vállalat, melyei szemben minden eljárás sokkal nehéz
kesebb és lassúbb lesz.

[le anyagellátási szempontból sem lesz olynn ked
vező a monopolisztikus nagybóret helyzete, mint az első

&
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még mindég édes idei termésű kitűnő fehér bor 
lefejtve a vevő edényébe, ab állomás litereukint 

K 5.80 eladó.
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pillanatra talán látszott Italok, továbbá gyarmat- és 
fűszeráruk tekintetében talán az egységes központi 
beszerzésnek és szétosztásnak mutatkoznak előnyei, 
azonban friss ételek (húsok, főzelékek, stb.) központilag 
az egységes bérlét mellett sem lesznek beszerezhetők. 
Már j)eddig éppen ezekre a cikkekre kell közellátási 
szempontból legnagyobb súlyt helyezni E tekintetben 
tehát a bevásárlás az alkalmazott helyi üzletvezetők 
feladata lesz, akiknek a fent előadottak szerint — sokkal 
kisebb anyagi és erkölcsi érdekük lesz a közönség 
minél jobb kielégítése. Egyébként peoig nem lehet 
kívánatosnak jelezni a nem romlandó áruk központosított 

- beszerzését sem, mert hiszen az egészséges közgazdasági 
élet áruforgalma mellett a helyifogyasztásnak a helyi 
kereskedelemből való kikapcsolása nem lehet 
közérdek. De általános ipari és termelői szem
pontból is állást kell foglalni az ellen, hogy az 
idegenforgalom főerein az utazóközönség borokban, 
sörökben és egyéb szeszes italokban mindig ugyanazon 
cikkeket és minőségeket látja maga elölt. A hazai bor
termelésnek, sör- és szeszáruiparnak igen figyelemre, 
méltó propagandája volt az, hogy a külföldi utazó az 
egyes vasúti vendéglőkben és étkezökocsikban megis- 
merkedhetet a különféle magyar borvidékek s a kiiiöm- 
böző magyar sör- és szeszgyárak termékeivel. Tartani 
lehet attól, hogy a monopolisztikus bérletrendszer mel
lett az utazóközönség elé csak a bérlő pénzcsoport 
érdekkörébe tartozó válalatok termékei kerülnek s igy 
erről a jelentékeny fogyasztóteriiletröl a belföldi ter
melés jelentékeny része kiszorul.

A budapesti kereskedelmi és iparkamara foglal
kozott a legutóbbi teljes ülésében Moór Jenő előadó 
előterjesztése alapján ezen üggyel és a fentebb kifejtett 
megfontolások alapján a teljesülés kimondotta, hogy a 
vasúti vendéglőknek egy pénzcsoport részére való mono
polisztikus bérbeadását ugv az utazóközönség érdekei, 
mint általános ipari és szociális szempontból mellőzen
dőnek tartja, miért a jelenlegi bérleti rendszer fenntar
tása érdekében illetékes helyen előterjesztést tesz.

E hírrel hapcsolatbau más oldalról vesszük ászt 
az értesítést, hogy a Magyar Bank és kereskedelmi li. T., 
me|y az idegenforgalom érdekében a kormánynak emlék
iratot mutatott be, ebben a vasúti vendéglők színvona
lának emelését is kívánatosnak jelzi. Utóbb azonban a 
bank a kormánnyal közölte, hogy emlékiratának szóban 
forgó részét tárgytalanak kívánja tekinteni. —

Az „.1? Ü :\du értesülése szerint különben a „Kő
bányai Polgári Serfőző R T .“ hasonló iiztéti tervvel 
állott elő és igen komolyan gondol a tervének megva
lósítására.

Törvények, remieletek.
A tejtermékek leg'iiingasnhh árui. A közélelmezési miiiisz 

tor tudvalévőén 11)17. január 8 iki kelettől 26.000. sznmu ren
deletével Állapította meg n tejtermékeknek maximális arait. 
Az Ármegállapításnak gyakorlati értéke alig van, mert a rende
letben fölsorolt legtöbb tejtorniu.. nem kerfll. piacra, az előállí
tók logfölebb egyes beszerzési csoportoknál, vendéglősöknél, 
kávésoknál, stb. értékesítik, a kereskedőknek .os a kereskedők 
által a fogyasztó nagyközönségnek nem Jut áru. A liptóiéin* 
legniiiAUtsnbh Arát a rendelet nem tartalmazza. .

- tiylimiilcs és föze.lékkonzervck legmagasabb arai. A koz-
élelmezési miniszter 1017. december íio-án költ a*, 10,10 8. m . 
rendeletnek hatályon kívül helyezésével egy újabb.' 10Ö.900. 
számú rendeletében a zöldség-, főzelék- os gyltmoleskonzer ek 
legmagasabb árait módosította. A rondolot egyúttal a fölsorolt 
összes konzervféléknek rekvirálását is kimondja, do az igény- 
bevétel csnk azokra a készletekre vonatkozik, amolyek az ilyen 
cikkeket lovábbolárusitás végett ipnrszenileg kész tők blitoká
ban vannak. A rekvinilt készletek csak a zol. ségkozpon uta
sításai szerint hozhatók forgalomba. A rendelet egyúttal.úgy 
intézkedik, hogy a zöldség-, főzelék es gyilmb cskonzertoket 
csnk szállítási igazolványokkal lehet továbbítani, amelyeket a 
gyári maximális ár után számítandó 4»o jutnlék ollonéhon a 
Zöldségközpont Igazgatósága állít ki.

Közgazdaság.
A sörtermelés. A magyarországi sörfőzdékben a múl óv 

november havában 53210 hl. sör termeltetett, szemben 31782 
hl.-lel 101G november havában, 1917 szopt. 3-töl november vé
géig összesen 189.545 hl. sör termeltetett, szemben 115 446 hl.-lel 
az előző kampány hasonló időszakában. .

A Kőszegi sörgyárak r. t. legutóbbi közgyűlése az Igaz
gatóság a felszámolás kimondására vonatkozó javaslatának mel
lőzésével elhatározta a vállalat további fennállását és cégét 
Király serfőzde rt. Kőszogen-ie változtatta. A vállalat a Pesti 
magyar kereskedelmi bank égisze alatt 1 millió IC alaptőkévé, 
újjáalakul. A részvények -/•'> részét a Koroskedelini bank veszi áti

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata44

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

1918. évi január hó 18-dikán: Pntnoky István ven
déglőjében (Vili , Józseí-utca 26. ?z.).

1918. évi január hó 25-dikón Kádár Miklós vendég
lőjében (Imponál szálloda. Rákócziul;).

19:8. évi.február hó 1-ón : Wagner Vilmos vendég- , 
lőj ében (VT. Andrássy ut).

„JÓ-BARÁTOK** VENDÉGLŐSÖK TÁRSASÁGA 
SZERDAI ÖSSZEJÖVETELEI:

1918 január 16-án: Kutassy Károly vendéglőjében 
IV., Eötvöstől1 2.

1918 január 23-án: Lcyrer János vendéglőjében, IX., 
Mester-utca 13.

1918 január 30 án : Grams Ferenc vendóglőjében, iX., 
Üllői-ut 23.

3 1918. február 6.-án: ISubik János vendéglőjében (X.,
Korponai-ut 7 )

Löwonstoiu 31. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Föiizlet: IV . Vámhdz-körut 4. Telefon : József 39 - 88. 
vagy 39—89 Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek : Ví., 
T űit István-utca 7. (Telefon l l—4 8 ;  és Svábhegy, Eötvös ut 8. 
(Telefon 4 3 — 31.)

Vegyes hírek.
Kávésok küldöttsége. A „Budapesti kávésipar- 

társulat" választmánya újév mipján kiildöttségileg tisz
telgett Harsányi Adolf elnöknél. A küldöttség vezetője 
Harsánvi Adolf előde az elnökségben : Weingruber Ignác 
volt, alti ékes és meghatott beszéddel, nagy és meleg 
bonsöséggel méltattaIlarsányi Adolfnak a kávésipar és az 
iparlársulat érdekében kifejtett lelkes, önzetlen és íigy- 
buzgó tevékenységét, mely különösen az ipartársulatott a 
virágzás soha nem látott magaslatára emelte, végül 
pedig az ipartársnlat összes tagjainak megingntliatlan 
szerotetéröl bizalmáról . és hűséges ragaszkodásáról
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Temesvár legélénkebb forgalmit helyén,
elegánsan — berendezett

ÉTTEi(EN| és 0 Ü^ÖZO
családi okok miatt, kedvező feltételek 
mellett eladó. Elsőrendű üzlet és hojtyha- 
vezetéshez értő szakképzett vendéglősök 
ajánlatukat a rendelkezésükre álló töke 
:: megjelölésével továbbítás végett a ::

T B M R S VÁ R í P O L G ÁIU SE  K V Ű ZD  K 
R-T.-UOZ, T E M E S V Á R R A  küldjék be.
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biztosította, mely érzések olválaszthailan kötelékekkel 
fűzik hozzá az egész ipartársulatot. Hursányi Adóit 
meghatóit szavakkal köszönte meg a jóleső ovációt, 
biztosította a megjelenteket az ipartársulat és annak 
tagjai iránt viseltetett, változatlan ragaszkodásáról 
melynek forrását magában találja és amelyek erőssé és 
képessé teszik arra, hogy az embereket és eseményeket 
mindig magasabb szempontokból figyelje es bírálja meg, 
és ehhez képest haladjon tovább a maga elé szabott utón.

A kondenzált tej. A kávés ipar háborús megpró
báltatásainak gazdag forrása lett a kondenzált tej is. 
Alkalmas anyaga háborús törvényes rendelkezéseknek, 
amelyek a gyakorlatban csak a zaklatások szaporítására 
alkalmasak, de sem a készletek mennyiségét nem nagyob- 
bitják, sem azok minőségét meg nem javítják, Dr. Rad- 
xányi László, az „Az Üzlet" kitűnő szerkesztője, aki 
lapjában kiváló előszeretettel és nagy hozzáértéssel foglal
kozik szállodás-, vendéglős- és kávésipari kérdésekkel is — 
lapunk mai számában közölt cikkében találóan világítja 
meg a kávósipar háborús megpróbáltatásainak ezt az 
egyik, igen jellmező tünetét, és csak kívánatos volna, 
ho^y cikke — azon érdeklődésen kívül, melyre ipari 
köreink részéről joggal tarthat számot — illetékes helyen:, 
hivatalos körökben kellő megfontolásra és mérlegelésre - 
találjon.

A közélelmezési miniszter lemondása. Hadik János gróf, 
közélelmezési miniszter lemondott állásáról- Az egész magyar 
közvélemény sajnálattal veszi tudomásul a miniszter elhatáro
zását, aki céltudatos *és energikus közélelmezési politikájával 
az egész ország elismerését kivívta. Nem titok, hogy Hadik 
gróf, aki a „Vendéglősök Beszerző Csoportja R. T.“ működé
sét is élénk rokonszenvvol kísérte, azért mondott le, mert az 
osztrák kormány túlzott követelésének vonakodott eleget lenni. . 
Az volt az álláspontja, hogy annyit adunk Ausztriának, ameny- |  
nyi tőlünk telik, de abba nem mehetünk bele, hogy az álengo- j 
dendő élelmiszerek mennyiségét már előre kontingentáljuk(’, 
olyan kvótával, méla Magyarországot az ínség eló vinné.

Szállodaépítési tervek Aradon Hir s'/erint -Afítdou 
külömböző szállodaépítési tervekkel foglalkoznak. Az 
egyik tervet aktuálissá tette a Fehér Keres est-szállód a 
megvétele. Hir szerint az a konzorcium, amely a Fehér 
Keresztet megvette, meg akarja szerezni az ezzel szom
szédos két épületet: az Aradi Első Takarékpénztár házát 
és a Vadász kürt-szálloda épületét Ennek a három háznak 
helyén levő hatalmas telektömbön a konzorcium modern 
szálloddán kívül gőzfürdőt és intim színpadot építene, 
esetleg a a főteret a Zrinyi-és Deák Ferenc teával pas- 
sage-zsal kötné össze. Szállodát terveznek még a mai 
Millennium-vendéglő épületének helyére. Özvegy Reini- 
gerné szállodán kívül szanatóriumot akar ott létesíteni.

Házasság. Narancsik Péter, a diósgyőri vas és 
acélgyár nagyvendéglőse f. évi január hó 8-dikán tartotta 
egybekelését Budapesten, a Calvin-téri református temp
lomban Mayer Borisba urhölgyel, Mayer Józzef, Fonyócl- 
fiirdő sok éven át közkedveltségü szállodásának nagy- 
müvellségii leányával. Az esküvőn, melyen nagy és elő
kelő közönség vett részt mint tanuk Schneider Rezső, 
diósgyőri vasgyári felügyelő é's Kővári Jenő budapesti 
vendéglős voltak a tanuk. —

Ilnck István alapítványai. Hack Isván budapesti vondóg- 
lós, ipartúisulatunk választmányi- és a 8a. V. K. 1 -és Iv. Ursz. 
Nvuedijegyesülete igazgatósági tagja üzletót eladván, több ov- 
tizedes fáradhatatlan ós eredményes munkássága után a jól 
megérdemelt nyugalomba vonult vissza. A székesfőváros von- 
dóglőskarnnak egyaránt tisztelt és közbccsUlósnek tagja volt 
aki a közérdekű ügyek iránt is állandó és élénk óideklődóst 
tanúsított ós mint ilyen osztatlan szimpátiákat visz el magá
val a magánéletbe. Távozásakor fogyelemremóltó alapítványok
kal emlékezett meg a „Vendéglősök monedékhnzáról" és az 
orsz. nyugdijegyesületról, ez>el is látható ós követésre móltő 
jelét adván ipari intézményeink iránt tanúsított áldozatkészsé
gének ós iparszeretotének. ,

Kimutatás. A „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata" tagjainak az 1917. óv folyamán 
megtartott társasösszejövetelein az alant felsorolt vendéglőkben 
a következő összegek folytak be: Keszey Vince 440, Mittrovátz 
Adolf 5,40. Putnoky István 2 40, Vorbőczy Lajos 2.—, Frenreisz 
István 9 30, Oláh Gyárfás Mihály 7.—, Pántol Márton 5.—, 
Kittner Mihály 83.—, Neiger Jakab 6 40, Schullor ós Tsa 10 10. 
Nemény Béla 5. Waczovszky Sándor 2.—, Baum János 7.—, 
Waltz György 8.—, Gumiéi Károly 32.—. Bereczky Lajos 25.—, 
Kádár Miklós 30—, Iloffmann János 3 —, Müller és Holub 
12.—, Baum Jáwos 4 40, Neigor Jakab 6.20, Kittner Mihály 80—,

megjelent janudr 17-én.
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