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A budapesti és bécsi szállodák,
A „ Kereskedő és Iparos-Újság" egyik legutóbbi 

számában a budapesti szállodák rekvirálásával foglal
kozik. Megállapítja azt a közismert tényt, hogy akinek 
nincsen Budapesten ismerőse vagy rokona ki van téve 
annak a kétesértékii szórakozásnak, hogy egész éjszaka 
hajléktalanul sétálhat a főváros sötét utcáin, hogy a 
túlzsúfolt szállodák nem képesek a Budapestre tóduló 
idegeneknek otthont adni. és végül hogy a külömböző 
központok rövid idő alatt négy szállodát; az Angol 
királynő-, Magyar lirály-. 'Continental’ és Fehérlö- 
(Hunnia) szállodákat foglalták le irodai célokra. A cikk 
iroja sorait, melyek főleg a Budapestre bevásárlás cél
jából érkező kereskedők és iparosok lakássziiksógletének 
biztosítását kívánják szolgálni, Budapest főkapitánya és 
a székesfőváros tanácsa figyelmébe ajánlja, innen vár 
gyors és alapos orvoslást a mindinkább türhetlenekké 
váló állapotokra, és hivatkozással a szegedi kereske
delmi és iparkamarának a belügyminisztériumhoz intézett 
kérvényére, melyben felpanaszolja, hogy a vidéki ke
reskedők a lakáshiány miatt Budapestet elkerülni és 
szükségleteiket Bécsien beszerezni kénytelenek, ahol a 
szállodai viszonyok sokkal kedvezőbbek és rendezettebbek, 
mint Budapesten: a kereskedelmi érdekek védelmében 
követeli, hogy a központoknak és egyéb háborús vállal
kozásoknak a szállodák kibérlését irodai, stb. célokra 
ne engedjék meg-

Egy-két ritka kivételtől eltekintve ipari szaklap
jaink oly ritkán foglalkoznak a szállodásipar érdekeivel, 
hogy a „Kereskedő és Iparos Újság“ megemlékezését, 
annak dacára, hogy az a szállodásipar ellen irányuló 
— kétségkívül téves vagy tendenciózus információból 
eredő támadással is tarkítva van — még ebben a for
májában, és tévedései és a szegedi kereskedelmi és 
és iparkamara téves következtetései dacára is valóságos 
örömmel kell fogadnunk. Örömmel, mert igy legalább 
alkalmunk nyílik nemcsak annak bizonyítására, hogy a 
bécsi szállodai viszonyok semmivel sem kedvezőbbek vagy 
rendezettebbek, mint a budapestiek, és hogy ha van 
szobaáremelés - miért is ne volna az üzemi költségek 
óriási emelkedése m ellett(> a szobaárak emelése 
mindenkép jogosult, indokolt, és a méltányosság határait

seholsem túllépő, a portás- és pincérborravaló pedig — 
amely nélkül állítólag senki sem kap lakást —- éppen
séggel bécsi import, melyet csak a magyar gavallér- 
tempó nevelt — ott, ahol van — naggyá, sokszor talán 
elviselhetlenné is.

A bécsi szállodák, a bécsi szállodai viszonyok 
semmivel sem jobbak vagy rendezettebbek mint a buda
pestiek. Ha nálunk négy szálloda szűnt meg, akkor 
Bécsben megszűnt a Mayeslic-, Central-, National-, 
Athénés-, du Nord-, Hopfner Park-, Wandl-, Uungl-, 
Ronaclier-, Kronprinz-, Franz Joscfs-Land-, Schlosshotel 
Cobenzl-, Miiller- összesen tehát tizenhárom szálloda, 
amelyeket részben a hadügyminisztérium, a közegészség- 
ügyi minisztérium és a különböző központok irodai cél
jaira foglaltak le, részben pedig a hadirokkant tisztek 
és legénységi állomány beliek elkelyezésére, eltekintve 
attól, hogy ezenkívül Bécsben épp úgy mint nálunk, a 
legtöbb szállodás szintén megkötötte a várossal az át
utazó bel- és külföldi tisztek elszállásolására vonatkozó 
köteles szerződést is, ami természetesen Bécsben épp 
úgy csökkentette az idegenek befogadására szolgáló szo
bák számát, mint Budapesten.

A háború előtt Becsben 20.000, Budapesten 2509 
szállodaszoba állott 5630 ággyal az átutazó bel- és 
külföldi idegenek rendelkezésére. Bécsben a szállodai 
szobák száma a háborús évek alatt 350-nel szaporodott, 
ellenben Budapesten szálloda négy év óta nem épült, 
és a kerületi elöljáróságok jóvoltából — ipartársulatunk 
ismételt tiltakozása dacára! — csak a titkos és nyilt 
prostitúciót szolgáló találkahelyek szaporodtak. Ha tehát 
a bécsi idegenforgalom (1917-ben 543481 átutazó) a 
sokkal nagyobb szánni szállodában épp úgy nem bonyo
lítható le simán, mint nálunk, és a Bécsbe érkező ide
genek, polgárok, kereskedők és iparosok épp úgy, mint 
katonák csak úgy kénytelenek szállodából szállodába 
vándorolui, éjjelen át várótermekben tartózkodni, mint 
akárcsak nálunk, akkor ennek okát Lajtán innen 
Lajtán túl nem kizárólaq az átutazók számának a há
borús viszonyok által előidézett nagyarányú emelkedésé
ben és a szállodák vagy szállodai szobák elégtelenségében, 
hanem abban kell keresnünk, hogy a különböző hatósági 
intézkedések dacára úgy Bécsben. mint Budapesten 
jómódú vidéki menekültek, sőt helybeli családok is
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foglalják ol a szállodákat, akik a szállodák falai közt, 
a szállodák vendéglőinek asztalainál a tarthatatlan la
kági és élelmezési viszonyok elől keresnek menedeket,
dai viszonyok sokkal rosszabbak 
és rendezetlenebbek, mint a buda
pestiek. sőt valósággal katasz
trófával fenyegetők, olyannyira, 
hogy Bécs város törvényható
sága az alsóausztriai idegen
forgalmi egyesület kezdeménye
zésére igen behatóan foglalko
zott a szállodák hadicélokra 
igénybevételétől és bérbeadása 
bél eredő károkkal és azokkal 
az intézkedésekkel, amelyeket 
a szállodáknak eredeti rendel
tetésük céljaira leendő bocsá
tása tesz sürgős szükséggé, 
annyival is inkább, mivel újab
ban sok szó esik az említette
ken kívül a Hotel Continental 
és Európa-szálloda bérbeadásá
ról is, ami újabb 350 szoba 
veszteséget jelentene.

A „Kereskedő és Iparos 
lljság“ azon állításával szem
ben, hogy a budapesti szálloda
tulajdonosok állandóan emelik 
a szobák árát, és hogy aki nem 
ad a portásoknak és pincérek
nek 10—20 koronákat az hajlék 
nélkül marad, megjegyezzük, 
hogy az áremelést mely Becs
ben is legalább 50 -60 °/o-ra 
rúg, a háború által előidézett 
beszerzési nehézségek, a fűtés-, 
világítás-, fehérnemű stb. stb. 
vádat kovácsolni, hogy tétlenül szótlanul tűrik alkalma
zottaiknak esetleges visszaéléseit.

Azt hisszük sikerült bebizonyítanunk, hogy a bécsi

és akiket itt is, ott is rendszerint csak peres utón lehet 
kilakoltatni.

A nagyobb idegenforgalom mellett a bécsi szállo- 
drágulása mindenkép indokolttá 
teszik, és hogy a szállodások 
úgy nálunk Budapesten, mint 
Bécsben is, a szobaárak emelése 
dacára óriási nehézségekkel 
küzdenek. Ha még tekintetbe 
vesszük, hogy ezenkívül a regie- 
költségek, az alkalmazottak fize
tései mennyire emelkedtek, hogy 
a legnélkiilözbetlenebb javítá
sok, a febérnemiiek tisztítása 
stb. mily óriási Bszszegekbe 
kerül, nem kell csodálkoznunk, 
hogy soha oly sok szállodavétel 
és eladás nem történt mint 
éppen a szállodásipar e válsá
gos napjaiban. Annak pedig, 
hogy egyes szállodák horribilis 
összegeken cserélnek gazdát, 
nem a szállodaüzlet jövedelme
zősége az oka, hanem a há
borús konjukturák, az uj va- 
gyonoknak minden áron gyors 
elhelyezkedésre irányuló törek
vése, a szállodás ipar üzésé- 
bez nélkülözhetetlenül szüksé
ges szakértelem tetjes hiánya. 
Ami pedig a borravalókérdést 
illeti, újból is megállapíthatjuk, 
hogy az bécsi termék, és hogy 
egyes szórványosan talán elő
forduló esetből nem lehet, és 
nem is szabad az összes szál
lodatulajdonosok ellen azt a 

szállodai állapotok semmivel sem különbek, mint a 
budapestiek, és hogy vidéki magyar kereskedőkne k 
nincs okuk a lakásriiizériák miatt Becsben bevásárolni.

KOVÁCS JÓZSEF 
„Budapesti Kávés!partársulat*1 alelnoke.

T Á R C A .

KOVÁCS JÓ Z SE F.

A „Budapesti kávésipartársu la t" 1916. évi 
rendes évi közgyűlésén H a rsányi Adolf —  az 
akkori elnök —• öt kávésipari m un k ásn ak  évti
zedes becsületes m unkásságuk ju ta lm ául lendü
letes beszéd kíséretében az „Országos iparegye
sület" ezüstérm eit adta át. Egy évvel később, 
az 1917. évi rendes évi közgyűlésen Iieiner  Mór 
—  az uj elnök —  székfoglaló beszédében  egy 
kávésipari m u nkást üdvözölt, akit a  kartársak  
bizalm a az alelnöki székbe ültetett. A két dátum  
közé csak egy év esik, perc az Idők végtelen 
fonalán, de a két esem ény közé, am elyet e két 
dátum  szimbolizál, egy egész világ szoru l: a 
társadalm i előítéletek, a  ferde életfelfogások, a 
téves m eglátások, a  tisztességes m u n k a  m egnem - 
becsülésének, lenézésének ósdi felfogásokkal te
lített világa, am elynek sötétségébe csak néha- 
néha  vetett vakító fényt egy-egy iparospálya 
ragyogása, országos hirüvé tevén vagy még ezen 
túl is ism ertté egy-egy nagy m agyar vendéglős 
vagy kávés nevét.

A öt kávésipari m u n k ásn ak  ju tta to tt e zü s t
érm eknek és Kovács Józsefnek  a „B udapesti 
kávésipartársu la t" alelnökévé tö rtén t m egválasz
tása  igy — egym ással szem beállítva  —  n em csak  
azért je len tős esem énye a  kávésiparnak , m ert a 
budapesti kávésok azzal, hogy ezen  egyhangúlag , 
nagy lelkesedéssel tö rtén t vá lasztással a  tá rsad a 
lom nak a p in cé n  pá lyá va l szemben viseltetett elő
ítéletével és m aradi felfogásával szemben a tnagulc 
szinte tüntető megbecsülését, tiszteletét és szeretetét 
szegezték le, am enny iben  a  pincéri sorból sa já t 
erejéből, becsü le tes m u nkássággal becsü lt tá rs a 
dalm i pozícióra szert tett m u n k ás t ritka  egyér
telm űséggel a m aguk sorában  vezető helyre 
állították, hanem  azért is, m ert ezzel b izonyságát 
adták  annak  is, hogy —  bárm ily  kü lönböző, 
külön-külön kétségkívül eg yarán t értékes cgye- 
dekböl is tevődött össze az ip artá rsu la to t alkotó 
kávésok összesőge —- öle m aguk a szakképzettség 
igazi megbecsülésének is je lé t k íván ták  a d n i akkor, 
mikor Kovács Józsefet a  m aguk alelnökévé válasz
tották  és nehéz és válságos viszonyok között a 
a  kávésipar ügyeinek in tézésében  n ek i je len tős 
részt biztosítottak.

*
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Nagyon szomorú Tolna, ha e felfogás szélesebb körben 
gyökeret Tervén, az idegenforgalom és kereskedelem 
hasznát — hazánk és székesfőváros végtelen kárára — 
újból az osztrák császárvárosnak juttatná. És e tekin
tetben osztjuk laptársunk véleményét, ennek a szégyen
nek megakadályozása céljából valóban semmiféle áldo
zattól sem szabad visszariadnunk.

Á kávésipar helyzete 1917-ben.
ii.

A háborús gazdasági ügyek során megemlékezik 
még az évi jelentés az árvizsgáló bizottság megalakí
tásáról, melynek tagjaivá Barsányi Adolf elnök és Rei- 
nzr Mór alelnökök neveztettek ki. A bizottság teendőit 
az ipartársulat egy tizes bizottsága állapította meg, mely 
ezenkívül a kávéházak csoportokbafosztásával, az egyes 
kávéházi cikkek legmagasabb árainak megállapításával 
is foglalkozott. A bizottság előadói tisztét Losonczi 
Gusztáv választmányi tag töltötte be kiváló alaposság
gal, nagy hozzáértéssel és a kávésipari érdekek minden 
irányban figyelembevételével. Nagy tudással megirt jelen
tései értékes dokumentumai nemcsak Losonczi Gusztáv 
sokoldalú előtanulmányainak, hanem a bizottság lelki- 
ismeretes tevékenységének is. Itt emlékezik meg a jelen
tés a kávésok beszerzési alakulatának, majd a Kávésok 
Áruvásárló Egyesülete megalakítását célzó ipartársulati 
tevékenységről, amely gazdasági szervezkedés azonban 
— mint tudjuk — annak dacára, hogy rövid időn belül 
925000 korona részvénytőke jegyeztetett — hajótörést 
szenvedett.

A munkáskérdéselc során az évi jelentés mindenek
előtt az elmúlt év folyamán jelentkezett munkáshiányról, 
a női munkások és a szabadságolt, bizonytalan időre 
beállított, továbbá a szolgálatban lévő, de polgári fog
lalkozásuk gyakorlására engedéllyel biró katonák beál
lításáról emlékezik meg. A társulat munkaközvetítő 
intézetének ügyeit elismerésreméltó ügybuzgalommal és 
általános közmegelégedésre Vas Samu irodavezető intéz
te, akinek nem eléggé megbecsülhető érdeme, hogy 
gondja a hadbavonult kávéházi alkalmazottak nejeire 
és női családtagjaira is kiterjedt, ezek közül 383-nak 
szerzett állandó alkalmazást és nekik ezenkiviil még 
külön 2981 munkanap jövedelmét is biztosította. A mun

kaközvetítő szociális rendeltetésének e helyes és nagy 
gyakorlati érzékre valló érvényrejuttatása a jeleutés 
egyik legérdekesebb és legértékesebb részlete.

Az ipartársulat szakiskolája az elmúlt évben jelen
tékeny nehézségekkel volt kénytelen megküzdeni, kul
turális hivatását mégis az adott lehetőségekhez képest 
igyekezett betölteni. A szakiskola támogatói közt a ható
ságok közül egyedül a székesfővárost látjuk szerepelni 
1000 koronás adományával, a helyiségek, fiités, világí
tás dijment.es rendelkezésre bocsátásával, de nem talál
juk nyomát az állam segítő kezének, amely közterhek 
szétosztásánál oly előszeretettel irányul a káTésipar felé. 
Az ipartársulat 1917 évi április 26-án tartott rendes 
évi közgyűlésen öt érdemes kávéházi munkás részesült 
az Országos Iparegyesület elismerő okmányával történt 
kitüntetésben, akiket az ipartársulat is értékes emlék
tárgyakkal ajándékozott meg. A kitüntetett munkások: 
Fritz Ferenc, Sándor Lajos, Reichel József, Kral Antal, 
Gerstl Vilmos.

Az 1917. évben az ipartársulatnak 130596 kor. 
02 fill. bevétele—, 95577 kor. 81 fill kiadása volt, a 
tiszta vagyon a 1917. december 31-én lezárt vagyon
mérleg szerint 141592 kor. 38 fill volt, a székház jöve
delme az előirányzott 36000 koronánál mintegy 6000 koro
nával nagyobb volt.

Az évi jelentés befejező részében meleg szavakkal 
emlékezik meg Harsányi Adolfnak, Pallai Miksának,

A nagyszöllösi piccoló, a vidéki kávés piros 
pozsgás f<a szünetlen munka, évtizedes, nagy és 
nehéz küzdelmek után és végigjárva az élet, a 
tanulás és a tapasztalat iskoláit, az élet delének 
teljességében most először kerül a nagyobb 
nyilvánosság elé, ahová nem maga igyekezeti, 
amely felé sohasem törtetett erőszakos öklökkel, 
hanem ahová öt pálya és hivatástársai állítják 
miután már erre hivatottságának elegendő bizony
ságát adta. Több mint három évtizeddel ezelőtt, 
telve nemes törekvésekkel, ipara szereidével, 
magasba Ívelő reménységekkel és az apai ház 
tradícióival indult meg az idevezetö utón. Pénze 
és befolyásos támogatója nem volt, utján senki 
sem segitelte — tolta előre. Csak pincér v< 
mint annyi száz, annyi ezer, ős a munkában, 
az élet nagy és nehéz küzdelmeiben egyedül 
állt. De volt szorgalma, volt becsülete, v I; tisz
tessége, volt —  és ez talán sikere kulcsa: ma- 
gasratörö ambíciója, mely arra űzte, hajtőt! . 
sarkalta, hogy iparában nagyot, szépet valami 
nagyon értékeset alkosson ; bebizonyítsa minden

kinek, hogy ezt az ipart is tanulni kell, hogy 
ide is kell: modern általános műveltség, keres
kedelmi tudás, ipari szakképzettség, egyéni ráter
mettség, az ipar szeretető, munkás- és iparos- 
önérzet, és hogy az ilyen munkának, az ilyen 
törekvésnek, ilyen szorgalomnak is meg kell, 
hogy legyen a maga természetes és szükségsze
rűen beálló eredménye és ju ta lm a: a  tá r s a d a -  
d a lo m  o sz ta tla n  tisz te le te  és  becsülése, a  p á l y a  és 
k iv a tá s tá r s a k  s p o n tá n  e lism erése  és k i tü n te tő  b iza l
m ának  m e g n y i la tk o z á s a . Okos munkával, tiszta 

to becsületes igyekezettel, fáradhatlan és bátor 
vállalkozással, bölcs tapasztalások által érlelt 
céltudatossággal, a mások baráti és kartársi ra
gaszkodásának megszerzésével mindazt Íme elérte, 
megvalósitatotta. És amikor mindezt ehelyütt 
i” ~l' és őszintén megállapítjuk, hisszük, köz

li jeziink ki és K o v á c s  Józsefnek ipara és 
., .ostársai nevében: az ipartársulat ezüstérmét 
adjuk át.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Holstein Zsigmondnak és Weingruber lgaacuak ibtb- 
kenysé°,éről kik részijén mint a székesfőváros törvény- 
hatóságának, részben mint a székesfővárosi ital mérési 
illetéket kivető bizottságnak tagjai teljesítettek igen ér
tékes és ügybuzgó szolgálatokat a kávóaipar és az jpar- 
társnlat szolgálatában, továbbá Brüclc Károlyról, aki a 
eukorelosztás körül kifejtett ernyedetlen és ügybuzgó 
munkásságával valósággal elévülhetlen éidemeket szer
zett magának.

Végig olvasva a jelentést megállapíthatjuk, hogy 
annak minden sora háborús küzdelmekről, sok, de sok
szor meddő munkáról, kevés pozitív eredményről számol 
be. E vallomás megvan magában a jelentésben is, jeléül 
annak, hogy az ok nem vezetőség munkájában, hanem 
a háború által előidézett kivételes, rendkiviil súlyos 
viszonyokban keresendő. Ezek okozták, hogy habár az 
ipartársulatot mindenüt, ahol a kávésipar érdekeiről volt 
szó, meghalgaták, kívánalmait ha lehetett, figyelembe 
is vették: ezeket az érdekeket nem lehetett mindig teljes 
mértékben megvédeni, és ezek az okai talán annak is, 
hogy a jelentésben nem olvashatok Kallós Márkusnak 
a „Munkaközvetítés reformja*' Losoncéi Gusztávunk a 
„Kávéházi árak maximálása" címen az ipartársulathoz 
intézett rendkiviil értékes emlékiratait, amelyek pedig 
— épp az évi jelentésben — beszédes bizonyságai lettek 
volna annak á céltudatos és tervszerű, fáradbatlan és 
széles alapokon kifejtett gyönyörű tevékenységnek, 
melyet a budapesti kávésipartársula t az 1917 évben 
kifejtett. Az évi jelentések az ipartársulatnak jövő, az 
utódok számára készülő annalesei, amelyek sohasem 
lehetnek elég részletesek, eléggé hűek és tökéletesek, 
de — amelyek hogy legalább megközelítőleg ilyenek 
legyenek: megérdemlik a legmesszebbmenő anyagi áldo
zatokat is. —

Két közgyűlési beszéd.
Kővári Jenő és Mittrovátz Adolf nyilatkoza

tai a „Budapest szállodások, vendéglősök és korcs- 
msrosok ipartársulata közgyűlésén. —

Nem volna teljes és tökéletes a „Budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ f 
évi április hó 15-én tartott rendes évi közgyűléséről

lapunk előző számában megjelent tudósításunk, és hiányos 
volna a rendkívül komoly időkben lefolyt tanácskozás 
képe ha nem emlitenők meg külön, és nein örökitenők 
meg ehelyütt is azt a két felszólalást, anrelyet a köz
gyűlés látogatottságának aránya egyérószt, _ másrészt a 
közgyűlésen felolvasott évi jelentésnek egyik országos 
jelentőségű részlete váltott ki a közgyűlés két, egyéb
ként is ágilis, az ipartársulati tevékenységben élénk 
í-ószt vevő tagjáből

A két beszéd mindegyike egy-egy bátor cselekedet, 
kikivánkozik aktualitásával a közgyűlési jegyzőkönyv 
lapjairól a nagy és teljes nyilvánosság elé, amelynek 
tulajdonkép szánva volt, és itt — erős aláhúzásokkal 
megszivelést, komoly megfontolást követel a maga szá
mára. Az egyik önérzetes és erőteljes utalás ások indo- 
lencziójára, akiit boldog nemtörődömséggel páholyból 
nézik másoknak a köz érdekeiért folyó verejtékes mun
káját, a másik kiáltó szó az országnak ti székesfőváros 
határain túl dolgozó összes vendéglőseihez, akik legna
gyobb része az ipar központja felé vezető utat akkor sem 
találja meg, amikor ez a munka a vidék vendéglösipa- 
rának legsajátosabb érdekeiért a központban dolgozó 
vezetőkre napról-napra újabb terheket ró. —

„Szokásos — mondotta Kővári Jenő nagy figyelem
mel halgatott felszólalásában — hogy a maihoz hasonló 
alkalommal, és talán sablonos is már némileg, hogy 
amikor valamely társadalmi osztály érdekeinek szolgá
latára alapított egyesület, mint aminő a mi ipartársula- 
tuuk is, rendes évi közgyűlését tartja, a közgyűlés a 
testület vezetőségének érdemeihez méltóan köszönetét, 
szavaz. Negyvennégy óv óta működik immár a mi ipar
társulatunk, ma tartjuk negyvennegyedik közgyűlését, 
és amikor én most nem megszokásból, nem sablonból 
szót kérek, hogy megállapítsam, miszerint az elmúlt év 
oly különösen nagy jelentőségű volt iparunk életében, 
amely mellett sehogyseiu mehetünk el szótlanul, ezt 
nemcsak annak megállapítása végett teszem, hogy a 
vezetőség elmúlt évi szép és nagy alkotásait hangzatos 
és dicsérő szavakkal kiemeljem, hanem főleg azért, hogy 
e kijelentésemhez egy igen keserű, igen szomorú tapasz
talatot is hozzáfűzzek! Az a mélyen elszomorító jelen
ség tisztelt közgyűlés, amelyre célzok, nem más, hogy 
amikor ipartársulatunknak hétszáznál is több tagja van.

Helyén-rendén való dolog volna ezek után arról 
is Írni, hogy K o v á cs  József, aki a maga mestersé
gébe egész szivét-lelkét belevitte, és azt figyelmes
ségével valóságos művészetté fejlesztette: művészi 
Ízlésre valló hozzáértéssel és egész élete anyagi 
eredményének áldozatkész feláldozásával milyen 
arányban vett részt a „K o v á c s -k á v é h d z“ létesíté
sével abban az iparfejlesztő munkában, melynek 
az ország szive a „kávéházak városa" jelzőt 
köszönheti, és amely Budapest kávésiparát az 
egész világon első helyre emelte, A Nicoletti , 
majd Draskovich-kávéházból a legelőkelőbb ipar
művészek munkájának igénybevételével a magyar 
főváros egyik legszebb vállalatát teremtette meg, 
és az e munkát megnehezítő technikai nehézsé
gek legyőzésével a büszke Andrássy-utat egyik 
legértékesebb látványosságával gazdagította, har
monikusan illesztve be ezt a munkáját is abba 
a három évtizedes munkába, amelylyel Budapest 
kávésai, lépést tartva a modern kor haladó kor 
igényeivel iparukat a fejlődés és virágzás leg
magasabb fokára emelték. Minderről azonban 
talán felesleges is Írnunk. A jó vendéglőnek, a

jó kávéháznak épp úgy magától terjed hire-neve, 
mint a jő orvosnak, és amint ennek ajtaján 
napról-napra sűrűbben kopogtatnak a gyógyulást 
kereső betegek, épp úgy teremtődik meg és sza
porodik a jó kávéháza és igy a Kovács-káváház 
közönsége is, amelynek ez a hely, megalapítása 
óta egyik legkedveltebb találkozóhelye,

.Ezért inkább még egy-két vonás a portré 
tökéletessége kedvéért. Az egyik a K o v á c s  József 
közmondásos szerénysége, a másik megalkuvást 
nem tűrő igazságszeretete, harmadik: az alelnök- 
ségéhez fűződő remények. Az első a maga egy
szerűségében szinte megható közvetlenséggel 
nyilatkozott meg akkor, midőn a közgyűlésen a 
neki juttatott tisztséget, mint valami drága, ér
tékes ajándékot köszönte meg és „élete koroná
jának" vallotta, a másik, amely feltétlenül a har
cos munkás alapvonását fogja adni alelnöki 
tevékenységéhez. Ehhez pedig nagy, jogosult és 
jelentős várakozások fűződnek, amelyeket két
ségkívül valóra fog váltani tnég akkor is, ha 
útjába akadályok gördülnének.

F  K is s  L a jo s .Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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a közgyűlésén a tagok alig 10Vo-a jelent meg! Reá kell 
mutatnom © felette sajnos körülményre, mert meg vagyok 
róla győződve hogy vezetőségünk, munkakedvének és ki
tartásának elöbb-utóbb szárnyát fogja szegni, ha nem 
látja maga mögött csoportosulva azt az érdekcsoportot, 
amelynek érdekében oly önzetlenül küzd és fáradozik! 
Hiszen a mások javáért önzetlenül dolgozó, a közösség 
érdekeinek megvédéséért fáradozó ember érdemeinek 
ép az a legszebb elismerése, ha látja, hogy azok, akikéit 
dolgozik, az ilyen alkalommal, egyszer legalább egy 
évben : jelenlétükkel, hozzászólásaikkal, érdeklődésükkel 
támogatják, a további munkára biztatják! Nem lehet 
egy érdekcsoportért lelkesedéssel, nem lehet odaadó kitar
tással dolgozni, ha az a csoport maga is nem lelkesedik, 
és nem megy utánna, nincs mindig amellett, aki dol
gozik! Én aki sokat járok az ipartársulat irodájába, 
látom az ott folyó határtalan, és amint az itt felolvasott 
jelentéiből hallottuk, mindenképp szép, eredményes és 
hasznos munkát: csak a legnagyobb lelkesedéssel tudom 
üdvözölni vezetőinket, különösen Palkovics Ede elnök 
urat, aki a nap legnagyobb részét az ipartársulat érde
kében kifejtett munkával tölti el, elvonja magát család
jától, és amikor e munkájának beszámolóját kellene 
hallanunk, mi mégsem vagyunk mindnyájan mellette! 
Ámde mi, akik itt vagyunk, szivvel-lélekkel, elismerés
sel és hálás köszönettel köszöntjük őt, kérjük hogy az 
ilyen tapasztalások ne szegjék kedvét, dolgozzék tovább
ra is mint eddig, hűséggel és becsülettel, végzett muu- 
kája legméltóbb megbecsülését pedig találja meg abban 
tudatban, hogy ipara és ipartársulata érdekében meg
tette kötelességét!“

— E beszéd és az abban foglalt kijelentések 
— úgy hisszük — nem szorulnak kommentárra. Egy 
pillantás az ipartársulat hivatalos lapjában, az „Ertesi- 
tőben“ megjelent évi jelentésre, a zárószámadásokra, 
az ipartársulat jövő évi költségvetésének tételeire min
den iparát szerető, a saját erkölcsi érdekképviselete 
érdekeit csak némileg szivén viselő ipartársulati tagot 
meg fog győzni arról, hogy az ipartársulat felszaporodott 
teendőiből mindenkinek ki kell vennie a maga részét, hogy 
nem elég az elért eredményeket jóakaró helyesléssel 
tudomásul venni, de részt kell venni az azok kivívását 
biztositó munkáiból is, és illik e munka beszámoló nap
ján legalább annak jelét adni, hogy a tag a közgyűlés 
napján alapszabályszerűen biztosított jogával élni is 
kíván. —

Mitrováiz Adolf is az ipar vezetőinek munkásságát 
méltányolva hasonló vizeken evez, mikor a következő 
két m ondja:

Tisztelt közgyűlés! Méltóztassék megengedni, hogy 
néhány szóval én is megemlékezhessem ipartársulatunk 
vezetőségének elmúlt évi munkásságáról, mely az én 
meggyőződésem szerint is mindnyájunk osztatlan köszö
netére méltó. Az elnökség e munkássága minden egyes 
részletére nem akarok kitérni, mert e tekintetben a 
a lejobb tájékoztatást az évi jelentés adja meg. Ezért 
is annak csak egy nagyfontosságu pontjára utalok, 
amely talán elkerülte tisztelt kartársaim figyelmét, véle
ményem szerint azonban a legnagyobb figyelmet érdemli 
meg. Az évi jelentésnek e pontja, amely mindnyájunk 
különös érdeklődésére méltó, arról számol be, hogy a 
vezetőség előrelátó gondoskodásának sikerült elhárítania 
azt a veszedelmet, amely az ország vendéglőseinek egy

tekintélyes részét a vasúti vendéglőknek egy bankvál- 
lalat által tervezett bérlete révén ekzisztenciájuk meg
semmisítésével fenyegette. Tisztelt közgyűlés! Azt hiszem 
a legteljesebb hálával és elismeréssel állapíthatjuk meg
nemcsak ipar társulatunk, hanem az ország összes ven
déglősei nevében, hogy vezetőségünk, mikor ezt a fenye
gető veszélyt elhárította, egy az egész országot érdeklő 
üdvös eredményt ért el, amelylyel nemcsak száz és száz 
önálló vendéglösiparos elmidhatlan háláját érdemelte ki, 
de hasonló elismerést érdemel az iparban dolgozó szak
képzett munkások, a vendéglői pinezérek részéröl is, akik 
részére a vasúti vendéglő a jövőbeli boldogulásuk szem
pontjából mindig a legalkalmasabb kiinduló pont, a leg
praktikusabb előkészítő iskola volt, de amelytől feltét
lenülelestek volna, ha a bank kapitalisztikus vállalkozása, 
amely nem lett volna tekintettel a szakképzettségre, 
hanem csak az üzleti haszonra, ha sikerült volna. Hála 
Istennek nem sikerült e vállalkozás, és hogy nem sike
rült. kizárólag ipartársulatunk elnökségének köszönhet
jük! Ezért csak kötelességet teljesítek, midőn ezért a 
fényes eredményért minden igazi szakképzett vendéglős 
és pinezér nevében igaz hálánkat tolmácsolom a veze
tőség iránt, amely ezt az országos pusztulással fenye
gető bajt iparunkról elhárította!“

Közöltük a két közgyűlési beszédet. A közösség 
hálával és köszönetéi tartozik azoknak, akik e beszé
deket elmondották, mert bátor szóval mélyen fészkelő 
bajokra mutattak, amelyek eltitkolása éppen most, mikor 
a közel jövő erőink egyesítését sokkal inkább égető 
szükséggé fogja tenni, mint bármikor — megbocsáthat- 
lan mulasztás lett volna.

Törvények, rendeletek.
A z  ö z v e g y  ip a r ű z é s i  jo g a

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter az özvegy 
iparűzési joga tárgyában f. évi február hó 6-án 5835/VI t. 
1918. szám alatt nagyjelentőségű elvi határozatott hozott, 
amennyiben kimondotta, hogy az iparos elhalálozása 
esetén annak özvegye az ipart újabb bejelentés nélkül 
folytathatja, nem köteles uj iparengedélyt váltani és nem 
kell üzletvezetőt bejelenteni.

A miniszteri határozat szűvege a következő:
A t. „Kereskedelmi iparkam arádnak.

Folyó évi január hó 17-én 116/1 1918. szám
alatt kelt felterjesztésére felhívom a kamarát, miszerint 
közölje az a . . . i ipartestülettel, hogy az 1884. évi 
XVII. t.-c. 40. §-ának abból a rendelkezéséből, hogy az 
iparos elhalálozáza esetében annak özvegye újabb beje
lentés nélkül folytathatja, következik, hogy az özvegy 
nem köteles mindazt teljesíteni, mit a törvény az ipar 
megindításnál rendel, nem köteles ennélfogva az előirt 
kellékeket kimutatni, nem köteles iparigazolványt, illetve 
iparengedélyt váltani, és arra sem kötelezhető, hogy 
elhunyt férje által gyakorolt, képesítéshez kötött ipar 
folytatása végett képesített üzletvezetőt jelentsen be ; az 
engedélyhez kötött iparoknál, tehát a kéményseprési 
is csupán megbízhatóságát köteles az iparhatóság előtt 
igazolni.

Önként érthetőleg az özvegyi jog gyakorlását az 
özvegynek is be kell jelentenie, mert az idézett törvény
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178. §-a megszorítás nélkül mondja ki, hogy az ipar- 
lajstromba az ipar álladékában történt minden változás 
beiktatandó.

Az a . . .  i ipartestület jelentésében tévesen utal 
hivatali elődömnek 1912. évi február hó 10-én 2.633. szám 
alatt-kelt rendeletére, helyesen véghatározatára, mert ez 
a harmadfokú iparhatósági véghatározat nem az özvegyi 
jogon gyakorolt iparűzésre, hanem oly esetre vonatkozik, 
amidőn a kéményseprőmesternek lemondása folytán annak 
felesége saját személyében gyakorolja. Budapest, 1918. évi 
február hó fi án. Szterényi s. k.

A k á v é s , m in *  a  s z e r z ő i  jo g  b it o r ló ja .
Vonatkozással a Kúriának a Polgári Jogi Határo

zatok Tárába felvett 532/P. 1907. száma határozatára 
és a Ppé. 70. § ának 1. pontjára a Kúria 1. jogegységi 
tanácsa a minap 18. szánni polgári döntvényével liatá- 
rozatilag kimondotta, hogy kávéházi vagy vendéglői helyi
ségben előre megállapított műsor nélkül játszó zenekar 
(cigányzenekar) által jogosulatlanul történő előadás 
esetében az illető kávés vagy vendéglős azon az alapon, 
hogy a zenekart játszásra felfogadta a szerzői jog bitor
lása miatt büntethető és kártérítésben marasztalható.

Az 1884. évi XVI. t.-cikknek az 57. §-ában foglalt 
rendelkezésénél fogva — mondja többek között a hatá
rozat megokolása — a tekintetben, hogy a zenemű 
jogosulatlanul nyilvános előadásának eszközöltetője a 
törvényben a bitorlás vétségére meghatározott bünte
téssel sujtassék-e, vagy sem — az a kérdés, hogy ő 
a jogsértő cselekmény eszközültetését szándékosan, 
vagy gondatlanságból követte-e el, nem lényeges; mivel 
mindkét rendit cselekményre a büntetés azonos nemben 
van a törvény által meghatározva és a cselekménynek 
szándékos volta annak a gondatlanságnál súlyosabb 
beszámítás alá eső természeténél fogva egyedül a bün
tetés mérvének kiszabására szolgálhat befolyással.

Annak a megállapítására pedig, hogy a törvény 
által védett valamely zenemű jogosulatlan nyilvános elő
adásának eszközöltetője a bitorlás vétségében akkor is 
bűnös, ha a cselekményt nem szándékosan, hanem csupán 
gondatlanságból követte e l : a törvény helyes értelme
zésén alapuló az a megfontoltság vezet, hogy az 1884. 
évi XVI. t.-cikk 57. §-a második bekezdésének az a 
rendelkezése, mely szerint: „Arra, aki a jogosulatlan 
előadást eszközöltette, a 20. §-a akként alkalmazandó, 
hogy a kártérítés összege az 58. §. szerint állapittatik 
meg“ —- nem jelenti azt, hogy a törvény a jogosulatlan 
előadás eszközöltetöjét felbujtónak vette s azt, mint 
ilyet kívánta volna büntetésben részesíteni.

Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámolásait:
a budapesti választmány március havi elszámolása szerint 

> bevétel 2128 korona 64 fillér, a kiadás a folyós! ott nyug
dijakkal együt 1358 korona 33 miér volt. Csekkszámlára bekül- 
(letett 770 korona 31 flllór

A pozsonyi választmány március havi elszámolása szerint 
a bevétel 476 korona 70 fillér, a kiadás 37 korona 90 fillér volt. 
Csekkszámlára beküldetetett 438 korona 80 fillér.

A kassai választmány március havi elszámolása szerint a 
bevétel 264 korona 70 fillér, a kiadás 20 korona volt. Csekk
számlára beküldetetett 244 korona 70 fillér.

A szombathelyi választmány március havi elszámolása 
szerint a bevétel 458 korona 98 fillér, a kiadás folyósított nyug
dijakkal együtt 106 korona 99 fillér volt Csekkszámlára bekül
detett 351 korona 99 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváhagyói#* 
tudomásul veszi. .

Jogtanácsos jelenti, hogy Dressler Ágoston nyugdijfel- 
felemelés iránti kérvényt nyújtott be. Nevezett 1909. január 
1 e óta tagja egyesületünknek, hátralékban nincs. Amennyiben 
a már letelt 9 óv és 2 hóra járó 898 korona 70 fillér tagsági 
járulékot, 135 korona 30 fillér kezelési dijat és 284 korona 35 
fillér késedelmi kamatot e hó végéig befizeti, 1200 koronáról 
2000 koronára leendő felemelés! kérelme teljesíthető lenne.

Igazgatóság Dressler Ágostonnak nyugdijfelemelósi ké
relmét az 1318 korona 35 fillér beküldése után teljesiti

Jogtanácsos jelenti, hogy Krónavetter József nyigdijfel- 
emelés iránti kérvényt nyújtott be. Krónavetter tagsági dij 
befizetéseivel 1918 január l-e óta hátralékban van, miért is 
nyugdijfelemelósi kérelme mindaddig a mig hátralékát be nem 
fizeti alapszabályaink 20. $-a alapján nem teljesíthető.

Igazgatóság Krónavetter Józsefnek a havi hátralék befi
zetése után nyugdijfelemolés iránti kérelmét teljesiti.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Ecker Károlyné nyugdíj 
iránti kérvényt nyújtott be. Néhai Ecker Károly 1905. március 
1-től volt egyesületünk tagja 1918. február 17-én bekövetkezett 
haláláig. Minthogy özvegye az alapszabályok 55-ik §*ában előirt 
összes okmányok beterjesztése mellett nyugdijmegállapitást 
kér, neki az alapszabályok 56. § a alapján a biztosított 3000 
korona évi nyugdíj és a teljesen befizetett 12 évhez mérten 
évi 672 korona nyugdíj volna megállapítandó.

Igazgatóság özv. Ecker Károlynónak az évi 672 korona 
nyugdijat 56 korona havi részletekben folyósítani engedélyezi.

Jogtanácsos jelenti, hogy Baár József ur 30 koronát ado
mányozott egyesületünknek.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését örömmel veszi tudo
másul és Baár József urnák ezen adományáért hálás köszönetét 
szavaz.

Jogtanácsos bejelenti, hogy a Postatakaróktól a Magyar 
Banknál levő folyószámlára 4300 korona utalható át.

Igazgatóság a Postatakaróktól a Magyar Banknál levő 
folyószámlára a 4300 koronát átutalja.

Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 23 tagsági iga
zolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lóvén elnök az ülést bezárja.

K. m. f. 
Hitelesítik:

ifj. dr. Nagy Sándor s. k.
jogtanácsos.

Bokros Károly s. k.
elnök

Társulatok, egyesületek.
A ,,Szállodások, vendéglősök, kávésok, p in
cérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegye- 

sü lete“ közleményei.
J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a „Szállodások, Vendéglősök. Kávésok, Pin
cérek és Kávóssegódek Országos Nyugdijegyesülete" Igazgató
ságának folyó évi március hó l-ón az egyesület közpouti iro
dájában megtartott

rendes havi ülésén.
Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Kőváry Jenő. Dökker 

Ferenc, Francois Bajos. F. Kiss Bajos, Peltzmann Ferenc igaz
gatósági ós feliigyelőbizottsági tagok és Dr. Nagy Sándor 
jogtanácsos.

Elmaradását kimentette: Páris Vilmos.
Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Dr. 

Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére pedig F. Kiss Bajos 
urat kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a mult havi ülés jogYzőkönvvét 
melyet az

Igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.

K i m u t a t á s
az 1918 évi április havi nyugdijakról

. özv. Bagossy Vincónó 1918. IV. h. ny. K 12 

. özv. Balassa Mihálynó ós kk gy. „ „ „ „ K 69.

. Benky Vilmos gyermeke 1918. IV. h. ny. K 5

. özv. Búbos Eajosnó 

. Brukács Ferenc ,

. Göndör Gyula ,

. özv. Havlicsek Józsefnó 

. özv Horváth Lajosnóóskk gy! 

. özv. Kóth Károlyné ,

. özv. Kliman Imrónó 

. Kozák József ,

. özv. Prindl Nándornó 

. özv. Rosner Ignácnó 

. özv. Schnell Józsefnó 
özv. Schmidt Alajosnó 

. özv- Szentgyörgyi Eerencnó 

. özv. Sztanoj Miklósnó 

. Varasdy Sándor 

. Wlttreich Nándor 

.. Zwetkó Lajos

K 71
K 28. 
KI 18.' 
K 13. 
K 15. 
K 79. 
K 66. 
K 25 
K 10. 
K 22. 
K 15. 
K 26. 
K 37. 
K 26 
K 35. 
K 33 
K 75

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1918 május 1. Magyar Yendégiöe- és Kérés-Ipa; T

A „B udapesti szállodások, vendéglősök és 
ko rcsm áro so k  ip a rtá rsu la ta“ közlem ényei.

É R T E S Í T É S !
Ügyészünk oz ipartársulat tagjainak ingyen 

ad jogi uéieményt.
Budapest, 1917. nouember IS.

Rz elnökség.

Fürdöalapitási tervek. Miskolc ós Sopron városok tör
vényhatóságait — mint lapunknak Írják — nagyarányú fürdö
alapitási tervek foglalkoztatják. Mislcolcz város — az ottani pénz
intézetek hevonásával — fürdőhelyet óhajt teremteni Tapolcán. 
Ennek elérése céljából legalább egymillió koronás befektetésre 
van szükség ós ezt az összeget részvénytársasági alapon akarja 
a város előteremteni. Hogy a közönség is résztvehessen az 
alapításban, egy részvény ara 200 koronára van kontemplálva, 
de nincs kizárva, hogy csak 100 K lesz. Sopronban pedig egy 
konzorcium létesült, mely a lajtapordányi fürdőt, mely hecceg 
Eszterházy Miklós tulajdona és kiváló gyógyhatású kénes forrá
sairól ismeretes e környéken, hatalmas tőkebefektetéssel át 
akarja alakítani. A konzorcium célja, hogy a fürdő, amely ma 
még az ismeretlenség homályában van, alapos átalakítással a 
modern kor igényeinek megfelelő teleppé rendeztessók be. Az 
Az érdekeltek még a háború ideje alatt meg akarják valósítani 
tervüket.

Barlangligct bérbeadására vonatkozólag — mint a 
, Vállalkozás“ írja, újabban két ajánlat is érkezett Szeposbóla 
városához. Az egyik ajánlat dr Forberger Béláé ós matlárházi 
érdektársaió, a másik pedig a budapesti „Faragon“ hirdetési ós 
kereskedelmi társaságé. Mindkét ajánlattevő 42 évre akarja a 
bérletet ós kötelezi magát az első 10 évben uj épületek eme
lésével 200.000 koronát, a régiek átalakításával pedig 150.000 
koronát befektetni, a vizvezetóketiés villanyviiágitást kibővíteni.

Bártfa-fiirdö uj kezekben. Bártfa város fürdőjét o na
pokban a most megalakult Bártfagyógyfürdő és Ásványvíz forgal
mi Rt. képviselőjének, Reichard József békéscsabai lakosnak 
1,500.000 koronáért eladta. Az uj tulajdonos a fürdőt állítólag 
nagy tőkével rekonstruálni fogja-

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata44

t á r s a s  v a c s o r á i t
a köv&kezö vendéglőkben tartja meg :

1918. évi május hó 3 án : Geller Mihály vendéglőjében 
(Astoria-szálloda).

1918. évi május hó 10-ón: Szita Lajos vendéglőjében 
(VTIL, Baross-tér 13. sz )

„JÓ-BABÁTOK44 VKNDÉGLÖSÖK TA RSASÁGA 
SZERDAI ÖSSZEJÖVETELEI :

1918. május hó 1.-én: Horváth István vendéglőjében, 
(IX , Fővám-tór 10. sz.)

1918. május hó 8-án : Schmidt János vendéglőjében, 
(IX.. Ranolder-utca)

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

Vegyes hírek.
Előfizetőinkhez ! Egy rövidre fogott kéréssel, ille

tőleg bejelentéssel fordulunk előfizetőinkhez! A most 
folyó világháború tartama alatt a papírárak folytonos 
emelkedése ós a nyomdai költségek állandó nagyob
bodása lapunk előállítási árát a mai napig több mint 
600 °/o-al emelte fel. Áthatva lapunk hivatásának fontos
ságától ezt az óriási költségtöbbletet eddig magunk 
viseltük, mert azt kívántuk, hogy az általános drágaság 
közepette szaktársaink legalább a megszokott szellemi 
táplálékukhoz a megszokott áron juthassanak. — Most 
azonban, hogy újabb áremelés előtt állunk, kénytelenek 
vagyunk megnövekedett kiadásaink egy részét előfize
tőinkre áthárítani és lapunk évi előfizetési árát 24.-K. 
azaz huszonnégy koronára felemelni, remélve, hogy elő
fizetőink méltányolva a kónyszerhezet által előidézett 
elhatározásunkat e jelentéktelen áremelés dacára sem 
fogják megvonni tőlünk jóindulatú támogatásukat, melyre 
a válságos viszonyok között fokozott súlyt féktetünk. 
E reményben tisztelettel kérjünk, előfizetőinket szíves
kedjenek a nekik beküldött utalvány felhasználásával a 
8 (nyolc) korona előfizetési pótdijat címünkre mielőbb 
beküldeni.

Budapesten, 1918. április 15.
Kitürő tisztelettel:

Magyar Vendéglős és Kávés-ipar 
Szerkesztősége és Kiadóhivatala.

Szász István szállodás, iparkamarai elnök. Csak a világ
háború által előidézett kivételes viszonyok magyarázhatják 
meg, hogy a vendógiösiparban nem vált szélesebb körökben is 
ismertté, hogy a besztercebányai kereskedelmi és iparkamara 
Flittner Károly halála után az ipari osztály megüresedett elnöki 
székét Szász István szállodással töltötte be. Tudomásunk szerint 
ez az első eset, hogy valamely kamara vezető helyére szállodást 
állít, ós efeletti örömünket csak növeli, hogy az uj elnök előde 
helyét oly programmal foglalta el, mely mint „Az Üzlet* Írja — 
a kamara tagjai részéről osztatlan lelkesedéssel fogadtatott. — 
Az uj elnök székfoglaló beszédében a tanoncképzés és szak
oktatás fontosságát fejtegette.11 A jó pap holtig tanul — mon
dotta székfoglaló beszédében Szász István — tanuljon az iparos 
is! Emberségesebb ós méltó bánásmóddal fogadja családjába a 
tanoncot a mester, akkor a jobb családok is odaadják fiaikat 
az ipari pályára ós csupán azok fognak az araugyis túlzsúfolt 
s ezért rosszul javadalmazott értelmi pályára törekedni, akik 
a magasabb szárnyalásra igazán rátermettek. A poigári elemek 
gondolkozását ebben az irányban befolyásolni volna hó óhaja. 
Ahol pedig a tanoncot a mester családjában nevelni nem lehet, 
ott tanonc otthon töltené be azt a szerepet. Ez régóta az ide
álja. Tauoncotthonok szervezése egyik törekvése. A serdültebb 
munkások ós a mesterek továbbképzésére szaporitandóknak 
véli a szaktanfolyamokat s azok látogatására buzdítja az iparos 
közönséget. Ily inegujhodott iparosneinzedókre van szükség, 
hogy az uj korszakban megküzdhessen a reá váró nagy fela
dattal ." Mindenkinek figyelmébe ajánlhatjuk ezt, a kamara tagjai 
részéről, lelkesedéssel fogadott józan programmot.

Eljegyzési hir. Popp Adolf a kőbányai Polgári Serfőzde 
R T. laboratóriumának vezetője eljegyezte Kiiimer Margitkát. 
Schaffner Adolf ugyanezen vállalat üzemi ellenőre eljegyezte

P A P Í R S Z A L V É T A
kávéházi és é tterm i

a legolcsóbban beszerezhető  
B ER KO V ITS K Á R O LY N É

Hektoernph sokszorosító éttermi, kávéházi czukrAszpapir 
ós papirszalvóta raktára — BUDAPEST, VII., Sip-u. 4.

Telefon 1(M>—07. szám.

„KORHŰN“ CITROM
zam at

1 k gr. 3 0 .— 2%

Készíti a 300 év óta fennálló

agyar király gyógyszertár „TEAFIX“ TE*
zam at 

3 6 .—Kkg.

F ő ra k tá r  : K o r m i n - V d l í í G m  B udapest, V II., K ároly k irá ly -ú t 17. Telefon 166—05.
...

■•(rendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és Kárés-Ipar 1918. május 1.

Kriimer Ilma kisssssonyt, Krámer Adolfnak a serfőzdo tőser- 
főzőmesterének és Bunnert Minna úrnőnek leányát.

A Tondéglöjcgrek életbeléptetése. Mint ismeretes a ven
déglői árbiráló bizottság a .Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korosiuárosok ipartársulatu* kérelmére nemrőgibben elhatá
rozta hogy a főzelék föltéttel árát 2 korona 80 fillérről a polgan 
teríték árát 4 és (i koronáról föl emeli. Az ipartársulat azonban 
az árbiráló bizottság emelését koveselte és újabb féréssel ja
niit a közé olmezósi miniszter elé. amelyben azt kérte hogy 
emeljék föl az árakat és hogy a hatóság lásea el a vendéglő
söket élelmiszerekkel, mert maximális áron semmit sem tudnak 
beszorozni. A Közélelmezési Hivatal most átiratot intézett a 
fővároshoz, amelyben értesíti, hogy a vendéglősök kérelmét 
bizonyos mértékben toljesiihetőnek találta, amennyiben a mar 
szabályozott áraknak harminc százalékos emeléséhez hozzájárult, 
yagvis ezentúl a főzelék föltéttel 3 korona 60 fillérbe, a polgan 
teríték pedig 5 korona 20 fillér, illetve 7 korona 80 fillérbe fog 
kerülni. Ezzel egyidejűleg elrendelte a Közélelmezési Hivatal 
a vendéglői jegyrendszer életbeléptetését. Akik vendéglői jegyre 
igényt tartanak, azok a liszthivatalnál egyesitett élelmiszerje- 
gyeiket vendéglői jegyre cserélhetik át, amely hatvankét szel
vényből áll. ebéd és vacsorajegyekből. Azonkívül vannak a je
gyen ólelmiszerszelvények, amelyek 25 deka cukorra, 10 deka 
rajra, 10 deka hadikávóra és l darab hadiszappan vásárlására 
jogosítanak. Azonkívül megvan a kenyérjegy Akik a vendég
lőkben ilyen jeggyel étkeznek, azok a régi árakat fizetik. Azon
ban ez a régi ár csupán a főzelék föltéttel és a polgári terítékre 
vonatkozik, a többi ételre nem. A vendéglősök a szelvények 
fejében szelvónyenkint a hatóságtól a maximális áron a követ
kező élelmiszereket kapják: 8 gramm zsírt. 8 gramm cukrot, 
150 gramm burgonyát és 30 gramm száraz főzeléket. A Köz
élelmezési Hivatal azt hiszi, hogy ezzel az eljárással nemcsak 
a vendéglősök panaszain segít, hanem lehetetlenné teszi a ket
tős ellátást is, amely most igen gyakran előfordul. A tanács 
elhatározta, hogy a vendéglői jegyrendszert május 1 én életbe- 
lépteti, előzőleg azonban a népólelmezósi bizottsághoz utalta az 
ügyet
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B é r b e a d ó .
A kisbéri m. kir. állami ménesintézet tulaj
donát képező, Kisbér nagyközség legforgal
masabb központjában fekuő nagyuenőégia 

azonnal bérbe aöatik.

Éröeklőöők a részletes feltételek tekintetében 
személyesen uagy Írásban foröuljanak a 

kisbéri m. kir állami ménesintézethez.

Fagy la ltüstök , sörnyomó készülékek beváltási helye 
Mayer Hermáiul és Hirschler

Budapest, VI., Teréz-körut 48. sz.

Vendéglői és kávéházi konyhaberendezési vállalat. 
Szállít fagylaltgéppótilstöket méret szerint és teljes 

fagylaltgépeket.

S0T  Telefon 107—00.

Házasság. Szilárd Ákos Pál, a Britannia szálló igazgatója 
Budapesten és Balogh Annié a budai ev. ref. templomban f. évi 
április hó 21 én házasságot kötöttek. .

Vasúti vendéglő bérbeadása. A Már. pécsi uz.etveietó- 
sógo az államvasutak Ruma állomásán megüresedett 
vari vendéglő bérletére nyilvános pályázatot hirdet. A bérlet 
1918. jul. 1-ón kezdődik és tart 1923. jun 30-aig. Az ajanlatek 
mái. jő én déli 12 óráig nyújtandók be. Bánatpénz tejeben 300 
K, máj. 14én déli 12-óráig az üzletvezetösóg gyüjtőpenztaranal 
befizetendő. . . . .  .. . , , .. .Cipőt és ruhát a kávéházi alkalmazottaknak. A széket- 
főváros kávóházaibuu alkalmazottak súlyos mértékben érzik » 
cipő ós ruhahiányt, az ezek beszerzésével együtt jaró dragasa- 
ságót ós nehézségeket Csak fértimunkásuuk (nemszamitva a 
nőket!) mintegy 3500, van akiknek kereseti viszonyai na 
jobbak is mint a békében, nem adnak módot ez irányú legnól- 
külözhetetlenebb szükségleteik beszerzésére, miért is a „Buda
pesti kávésipartársulat* vezetőségé helyes szociális érzékre való 
gondoskodással kérvényt intézett az Cipöközponthoz, melyben 
az iparban már regebben dolgozó szakképzett lórii ós női 
munkások rószóre 3000 pár cipó, egy másik kérvényben pedig 
a nópruházati bizottságtól az állandóan alkalmazott felszolgáló 
és konyhaszemólyzet rószóre megfelelő mennyiségű ruha vagy 
ruhaszövet kiutalását kéri a legmesszebbmenő erkölcsi és 
anyagi garancia elvállalása mellett. Reméljük, hogy a „Buda
pesti kávósipartársulat“-nak úgy a szociális, mint hygienikns 
és fogyasztásra szánt élelmi ós élvezeti cikkeket feszolgáló 
alkalmazottainknak a közönséggel állandó érintkezésére való 
tokintettel aesthetikai szempontból is egyaránt jogos ós mél
tányos törekvése kellő megértésre fog találni.

Gondoljunk a hazatérő hadifoglyokra. A Hadsególyező 
Hivatal mélyreható társadalmi mozgalmat indított a hazatérő 
foglyok gyámolitására ós szeretetadományokkal való ellátására, 

i — s a nemes cél szolgálatába állította Katona-Otthonainak egész 
I szervezetét. A nagyközönség megértő szeretettel törekszik arra, 
lhot'y a hazatérő foglyok az otthonukba indulás nehéz várako-
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E  K o l o z s v á r i  ű a s i n ő  
éttenne részére bérlőt keres.
Hjönlatokat két héten belül kér

HZ IGAZGATÓSÁÉ.

♦
♦

jfeerho jer és Remény Utódai \
B u d a p e s t , V I. ,  G y á r -u tc a  2 0 .  s z . *

TELEFON: 71—55. t
♦
♦

Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések, *
mind, nmii használati eszközök. ♦

♦
♦

K á v é h á z i p ó te d é n y e k  és f a g y la l tü s tö k  !
"**~ ' • ♦

♦

Magy Kir. Fémközpont beváltási helye. ♦

. « ♦ ♦ ♦ t >•♦♦♦♦♦♦♦♦«

| jJ5enkő és Pallók
♦ pu'dapőst, UH., Sip-utea 7. s?.
I  Telefon : József 38-61. Interurban: 11/11-

Síi S z á l l ó d - , - - ,  v e n d é g l ő - ,  k á v é h á z  
®  é s  a z  i is s ie s  s z a k m a b e l i  ü z le te k
m adós-uéíelét köyuetitő irodája.
I Hitelek-kölcsönök nyújtása.
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