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A tejhiány.
A „Budapesti kávésipartársnlat** rendkívüli közgyűlése.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VI., Szondy-utca 45—47. 
Hirdetések fölvétele ugyanott. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

TAu/vtQiíák tejellátása érdekében hoztak. Megértéssel és 
egérzéssel viselték el az üzemeiket e korlátozások

A „Budapesti kávésipartársnlat* f. évi május hó 
3-án a tejhiány orvoslása céljából az „Országos ipar- 

 ̂ egyesület gyüléstermében Reiner Mór elnöklete alatt 
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen az ipartársulat 
meghívására az orsz. iparegyesület igazgatója Dr. Soltész 
Adolf is megjelent. A közgyűlésen, melynek egyedüli 
tárgya a kávéházak tejhiányának orvoslása volt, az 
ipartársulatnak mintegy 150 tagja vett részt, és hangos 
és elkeseredett nyilatkozatok kíséretében tárgyalta ama 
igazságtalan eljárást, amelyet a, kávésok a tejeloszlás 
körül eltűrni kénytelenek. A fehértej, a kávésok és a 
közönség egyaránt legfontosabb szükségleti cikke, veres 
fonálként, veres folyamként húzódik végig a kávésok 
háborús megpróbáltatásain, és igy érthető, hogy a meg
élhetésükben fenyegetett kávésok, akik a tejelosztásnál 
reájuk kényszeritett korlátozásokban — magasabb 
szempontok által vezérelve — mindaddig szótlanul meg
nyugodtak, amíg ezek az összes rokoniparágakra, a 
kávémérésekre es tejivócsarnokokra kiterjesztve voltak, 
az üzemvitel elé tornyoruló legújabb nehézségek ellen 
nyomban a legerélyesebben felemelték tiltakozó szavu
kat, amint az egyenlő elbánás flagráns megsértésével az 
a képtelen és igazságtalan helyzet állott elő. hogy 
mig a kávémérések és privilegizált tejivócsarnokok tej- 
szükségletüket bárhonnan, elsősorban pedig a székes- 
főváros hatósági támogatásával a rekvirált községekből 
és a fővárosi tej kereskedőktől felesleges mérvben be
szerezhetik, addig a kávésok majdnem kizárólag a ká
vésok és a fogyasztó közönség által egyaránt rostnak 
tartott kondenzált tej felhasználására kényszerülnek.

A budapesti kávésipartáisulat tagjai az immár 
négy éve tartó világháború kényszerítő súlya alatt 
mindenkor hazafias áldozatkészséggel viselték a kivé
teles viszonyok következtében reájuk háramlóit rendkí
vül nehéz megpróbáltatásokat! Szótlanul deferáltak a 
közérdekek által meg etelt korlátozásoknak, és igy a 
tejelosztás terén is r . wgvással és tisztelettel vették 
tudomásul és hajtotta.. gre azokat a korlátozásokat, 
amelyek elkerülhetetlen szükségességét a hatóságok a 
gyermekek, a betegek, az aggok, kórházban fekvő ka-

folytáu sújtó anyagi károsodást, mert e korlátozások az 
összes rokonszakmákra is érvényben állottak, mert bíz
tak a hatóságok ama Ígéretének őszinteségében, hogy 
a beszerzési lehetőségek javulásával mielőbb minden 
szakmára nézve egyenlő és jelentős könnyítéseket fog
nak biztosítani, és megnyugvással dolgoztak tovább, 
mert úgy éreztek, hogy most is és e téren is változ- 
hatlan kitartással, áldozatkészséggel kell elviselniök 
mindazon nehézségeket és áldozatokat, melyeket tőlük 
akár az állam, akár a társadalom érdeke követel!

Amikor azonban a kávésoktól akik pedig épp úgy, 
mint a kávémérések és tejivócsarnokok a székesfőváros 
közélelmezését szolgálják, f. évi március hó 15-én a 
tejet Jbgószen megvonták és nekik a tej kiszolgáltatá
sát ók Tőlhasználását minden formában teljesen megtil
tották, ezzel szemben azonban — azzal a hamis indo
kolással, hogy ezzel a szegényebb osztályok érdekeit 
szolgálják! — a kávémérőknek és a főváros legelőke
lőbb helyein működő tejivócsarnokoknak nevezett, lé
nyegükben azonban kávéházi üzletet folytató üzemeknek 
pár nap múlva a tej kimérését és felhasználását újból 
megengedték elementáris erővel tört ki belőlük a hosszú 
ideje visszafojtott keserűség, harag és elégületlenség, mélyet 
csak az elnökség állal előterjesztett határozati javaslat 
energikus hangja volt képes némileg lecsillgpitani.

A közgyűlés izgatott hangulatának fokozásához 
nagyban hozzájárult ama legutóbbi hatósági intézkedés 
is, hogy mig a tejivócsarnokok és kávémérések tej- 
szükségletüket bárhonnan — elsősorban természetesen 
a székesfővárosi hatóságok támogatásával rekvirált köz
ségekből, sőt a székesfőváros tejkereskedői által beszál
lított feleslegekből is fedezhetik, addig a kávésok jó 
formán kizárólag a kondenzált tej használatra vannak 
utalva, melynek ára rendkívül magas, és minthogy a 
friss tej behozatala majdnem teljesen lehetetlenné vált. 
napról napra emelkedik. Nyilvánvaló mindezekből, hogy 
miután a kávéházi tejfogyasztás korlátozására vonatkozó 
tilalom életbeléptetése elveszítette minden létjogosult
ságát, már csak azért is. m<J| a jogtalan kedvezmé
nyeket élvező kávéméréseket es tejcsarnokokat nem a 
szegényebb munkásosztály, hanem inkább az ennél sokkal
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kedvezőtlenebb helyzetben élők középosztály látogatja: 
mindenkelt jogosult a kávésoknak az a követelése, hogy 
a részükre megállapított tejkontingenst az egyenlő elbánás 
ele, alapján és minden korlátozás nélkül bárhonnan be
szerezhessék és erre ők maguk, vagy kellően igazolt szál
lítójuk szállítási igazolványokat kaphassanak. Ez a 
tendenciája a közgyűlésen előterjesztett és egyhangúlag 
elfogadott határozati javaslatnak is, melyről hinni mer
jük/hogy illetékes helyen, az adófizető polgárság egy 
integráns részének létérdekeiről lévén szó, nemcsak 
kellő megértésre, hanem a legteljesebb méltánylásra 
is fog találni.

A közgyűlésről szóló részletes tudósításunk a 
következő:

Reiner Mór elnök megnyitván a közgyűlést és 
megállapítva annak határozatképességét a jegyzőkönyv 
vezetésére Dr. Havas Nándor titkárt, hitelesítésére 
Biber József és Hónai Adolf ipartársulati tagoltat kérte 
fel. A megjelentek és a sajtó képviselőinek üdvözlése 
után meleg szavakkal mondott köszönetét T)r. Soltész 
Adolfnak, az orsz. iparegyesiilet igazgatójának az ipar
társulat közügyéi iránt tanúsított állandó és jóindulatú 
érdeklődéséért. Megnyitó beszéde folyamán kiváló gond
dal és a legkisebb részletekre is kiterjedő alapossággal 
ismertette a kávésipar összes napikérdéseit, a kávéházi 
terrasszok világítására, a vízvezetékek nyitvatartási 
idejére, a zenélést dijakra, a fűtőanyagok beszerzésére, 
a vigalmi adó beszedésére, a cukorelosztásra stbre 
vonatkozó hatósági intézkedéseket, az elnökség ezekre 
vonatkozó tevékenységét, az ipari munkások béremelési 
mozgalmait, a kávéházi árbiráló bizottság munkásságát 
és a kávésok beszerző csoportja létesítésére vonatkozó 
előmunkálatokat. A közgyűlés tagjai az ipartársulat uj 
elnökének ezen első beszámolóját osztatlan tetszéssel 
halgatták és lelkes éljenzéssel honorálták. Az elnök 
ezután a tejellátás kérdésének tárgyalására tért át, 
részletesen ismertette annak összes, a háború kezdete 
óta folyton kedvezőtlenebbé alakuló részleteit, a mai 
vigasztalan állapotokat, amelyek gyors és alapos orvos
lása égető szükséglete a kávésiparnak és nem szen
vedhet, halasztást. Végül felolvastatja az elnökségnek a 
közgyűlés elé terjesztett idevonatkozó határozati követ
kező javaslatát:

„A Budapesti kávésipartársldat ,1918. évi május 
hó d án tartott rendkívüli közgyűlése megállapítja a 
kávésok ellen a tejelosztás körűi felmerült sérelmeket, 
azok ellen tiltakozik és elhatározza, hogy azok orvos- 
tása céljából küldöttséget meneszt az Országos Közé
lelmezési Hivatalhoz azzal a kéréssel, miszerint — te
kintettel arra, hogy a kávéházak is a székesfőváros 
közélelmezését szolgálják — az egyenlő elbánás elvénél 
fogva megállapított tejkontingensűket bárhonnan korlá
tozás nélkül szerezhessék be, illetőleg szükségleteik 
fedezésére úgy ők, mint bejelentett szállítóik korlátozás 
nélkül kapjanak szállítási igazolványokat.“

Schreiber Hugó kétségbevonhatlan tényekkel haj- 
bizonyilani, hogy a székesfővárosban elég tej 

van, sőt vannak feleslegek is, csak legyen, aki a kórt 
árakat megfizetni hajlandó. A jéghiány a nyáron súlyos 
akadályokat íog gördíteni a tejbehozatal ellen, ezért 
azt hiszi, hogy a kondenzált tej kontingenséről nem 
volna szabad lemondani.

Mészáros Győző a kávé árának maximálását épp 
nősnek tarja, mint, a tejelosztási rendszert, 
abszolút roszhiszemüséggel csináltak meg. 

Minden köteles tisztelet mellett kimondja, hogy ható
ságok kíméletlenül bánnak cl a kávésokkal az egész 
vonalon, korlátozzák a kávés cselekvési jogát, a j0"-os 
panaszokat szép, de üres frázisokkal intézik el. indít
ványozza, hogy a kávésok csak császárkávét adjanak, 
ezzel legalább agyoncsapták a kávé maximális árát, és 
a vacak hadikávéból és élvezhetlen kondenztejből ké- 
szulo kávét is élvezhetővé tennék. Ez radikális gyógy

lan dó

oly séreln 
amelyet

szer volna, minden más kisérletezés hiábavaló és cél
talan.

Vas József a legcrélyesebben ellenzi Mészáros 
indítványának elfogadását. Nem mindenki olyan gazdag, 
hogy tojásos kávét ihasson. Elég, ha az ipartásulat az 
egyenlő' elbánást követeli, amint ezt az elnökség hatá
rozati javaslata is hangsúlyozza.

Strausz Dávid csatlakozik előtte szólóhoz. Sok 
lateiner, hivatalnok embernek ebédje-vacsorája a kávé. 
Biztos tudomása van arról, hogy sok tejkereskedő liter- 
szám árulja tejfeleslegeit utcán át. Milyen áron, arról 
nem akar beszélni.

Steuer Marcid hibáztatja, hogy a baj igazi k i fo r 
rásáról a Gerleyről és a vezetése alatt álló központi 
tejcsarnokról senki sem beszól, mintha csak a város
házán volnánk, ahol ennek a tekintélynek mindenki 
deferál, mert a legkülönbözőbb érdekeltség által van 
szaturálva. Ennek köszönhetjük, hogy a komisz kon- 
denztej miatti becsmérlések mind a kávéházakra zúdul
nak, a hatalmas és befolyásos konzorcium tejivócsar
nokaiban vígan folyik a tejpocsékolás és a legkülönfé
lébb tejesételek felszolgálása. Szerinte az országos ipar- 
egyesületet és a kereskedelmi és iparkamarát kellene 
felkérni, hogy támogassák az ipartársulatot, mert külön
ben elveszünk!

Fábri Henrik szerint a helyzetet Vas József ecse
telte a leghívebben. A tejivócsarnokok ma tulajdonkép 
burkolt kávéházak, sőt részben vendéglők, annyi min
den élelmiszert árusítanak azokban. Nem járja, hogy 
egy hatóságilag favorizált részvénytársaság vegye ki a 
betevő falatot az adótfizető polgárok szájából, azzal, 
hogy így a szegényebb néposztály érdekeit, szolgálja, 
holott, köztudomású, hogy e vállalat egyes fiókjaiba 
a szegény embert be sem eresztik.

Kai ser Adolf megerősíti a volt Műegyetem kávé- 
ház példájával Fábri kijelentéseit és a legerélyesebb 
fellépést sürgeti a Központi Tejcsarnok jogtalan konku
renciája és privilégiumai ellen.

Gárdonyi József szerint azért, kell a mai tejelosz
tási rendelet ellen a legerélyesebben fellépni fellépni, 
mert a kávémérők és tejivócsarnokok már a háború 
kezdete óta részesülnek jogtalan kedvezményekben.

Bánó Dezső nem sokat, vár az ezutáni akcióktól, 
hiszen a kávésiparban komoly ipari életről ina ntáralig 
lehet szó. Ide közénk kellene hozni azokat, akik a mi 
ügyeinkben döntenek, hogy becsületesen dönthessenek 
és meghallhassák panaszainkat. Másként képzeli el az 
orvoslás sikeres módját, mert azt bátran meg meri ál
lapítani, hogy ahogy eddig ment az orvoslás módja, 
Sikerrel nem, hanem mindenképen csalódással járt.

Reiner Mór elnök mindenekelőtt kijelenti, hogy 
az összes felszólalók elfogadták az elnökség határozati 
javaslatát, és kiegészítés csak annyiban merült fel 
hogy indítvány adatott be, mely szerint az országos 
iparegyesület és a kereskedelmi és iparkamara kéres
senek fel az ipartársulat, akciójának támogatására. Ehhez 
maga is készseggel hozzájárul, és meg van róla győ
ződve, hogy a nevezett testületek szívesen fogják az 
ipartársulati tagok és a fogyasztó közönség erdőkéit 
egyformán érintő törekvéseket támogatni. Ezután a fel
szólalók minden egyes megjegyzésére reflektálva kije- 
enti, hogy a maga személyében az ipartársulat mai 

közgyűlésétől a legjobb eredményt várja. Megerősíti e 
hitében az a tény, hogy a kávéházak tejfogyasztásának 
korlátozása ma már elveszítette minden erkölcsi jogo
sultságát, s igy csak direkt roszhiszemüség volna további 
fenntartása. A kávémérésekbe, tejivócsarnokokba nem 
gyermekek, betegek, aggok, rokkantak, nem munkások 
járnák, hanem felnőtt, egészséges emberek, az úri, mü
veit, de szegény polgári középosztály emberei, akik ide 
épp úgy mint a kávéházba nem szórakozni, hanem 
Obedelm es vacsorázni járnak. Ez teszi szükségessé a 
kávésok követelte egységes elbánást. A kávéárak maxi
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múlása »em tartozik a tejkértlés keretébe, a császár- 
kávé kötelező általánosítása megvalósithatlau, a kétség- 
beesett pesszinisnnisra nem lát okot és hiszi, hogy a 
mai közgyűlés munkája eredményes lesz. Kéri a köz
gyűlést, hogy a további teendőkkel az elnökséget bizza 
meg.

A közgyűlés befejezése előtt Dr. Soltész Adolf a 
maga nevében mint meghívott vendég, az országos 
iparegyesület nevében mint Vendéglátó házigazda mon
dott köszönetét meghivatásáórt, és azért, hogy az ipar
társulat, közgyűlését az iparegyesület házában tartotta 
meg. Kéri, hogy szavait ne tartsák köteles udvariassági 
ténynek, hanem ama állandó figyelem és jóindulat 
bizonyságának, amelylyel az országos iparegyesület a 
kávésipartársulat közérdekű tevékenységét kíséri és 
annak erkölcsi támogatására, mint az adott esetben is 
mindenkor a legnagyobb hajlandósággal kész. Figye
lemmel, nagy megértéssel és őszinte rokonszenvvel kisérte 
az ipartársulat mai közgyűlési tanácskozásait is, öröm
mel üdvözli Steuer Harcéi indítványát, melynek meg
valósítása semmiféle akadályba sem ütközik. Á kávésok 
törekvése jogos, méltányos és igazságos, és ezért azt az 
országos iparegyesület legközelebbi végrehajtó bizott
sági ülésén a legmelegebb ajánlással fogja bejelenteni, és 
meg van róla győződve, hogy az országos iparegyesület 
vezetősége a kávésok ügyét teljesen magáévá fogja tenni.

A közgyűlés e lelkes éljenzéssel fogadott beszéd
del véget ért.
_______________ ___ ;______

Tanonchiiíny a vendéglős és 
kávésiparban.

A vendéglősök és kávésok azon régi panatza, hogy 
a háború kitörése óta a szállodás-, vendéglős és kávés
iparban a tanoncok száma sokkal kisebb, mint a korábbi 
években, holott a szakképzett munkások számának biz
tosítása szempontjából már akkor sem volt kielégítő, 
úgy a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata“, mint a „Budapesti kávésipartársulat“
1917. évi közgyűlési jelentéseiben egyformán megújuló 
erővel jelentkezik. Mig a kávésipartársulat jelentése 
csak annyit árul el, hogy a kávésipari szakiskola, 
amelynek három osztályában 1917-ben mindössze 76 
növendék volt, jelentékeny nehézségek árán folytathatta 
csak munkáját, anélkül — pedig a nyilvánosságot ez 
érdekelte volna leginkább — hogy e nehézségek elő
idéző okaival is megismertetne bennünket, addig a 
budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolájáról nem
csak azt tudjuk meg, hogy a tanoncok száma kisebb 
lett, hanem azt is, hogy a még meglevőkkel a hadba- 
vonult idősebb ipari munkásokat kellett pótolni — ami 
más szóval az iskolaköteles tanoncoknak az iskolától 
elvonását jelenti. Megtudjuk az évi jelentésekből azt is, 
hogy a tanonchiány megszüntetésére, amelylyel szemben 
úgy a kávés, mint a veuidéglősipar már évek hosszú 
sora óta tehetetlenül áll, valamint a hadbavonult mun
kások pótlására is egyedüli eszközül csak a női mun
kások beállítása kínálkozott, ami a háború által amúgy 
is megnehezített üzemi viszonyokat mindkét iparban még 
elviselhetetlenebbekké tette.

A vendéglősiparban Palkovics Ede és Müller Antal, 
a kávósipai'bnn Harsányt Adolf már évekkel ezelőtt 
figyelmeztettek a mindegyre növekvő tanonchiányra, 
amelylyel szemben ma már annyival inkább teljesen 
tanácstalanul állunk, mert majdnem minden más ipar
ágban is általános, és magyarázatát egyedül abban tn 
lálja, hogy a szülők, nkik gyermekeik keresetére 
utalva vannak, szívesebben adják gyermekeit más pa 
lyákra, amelyeken kedvezőbb kereseti kilátások kínál
koznak. Nagy és mindenkép aggasztó ennél ' "va a

tanonchiány az egész iparos és kereskedővilágban, ismeri 
a bajt a kormány maga is, és ezért a vendéglős és 
kávósipar illetékes vezetőinek különös érdeklődésre 
tarthatnak számot Péterffy Lajos miniszteri tanácsosnak 
a „Kereskedő és Iparos-Újság'1 szerkesztője előtt tett 
következő nyiltkozatai:

„Nagyon szeretném a kereskedőket és iparosokat 
megnyugtatni. Sajnos, végtelenül sajnálom, ez nem áll 
módomban. A tanonchiány az egész országban általános 
és napról-napra fokozódik. Már a háború előtt az egész 
országból felhangzott a panasz, hogy nincsen elegendő 
tanonc. Ezért alapittotuk meg az u. n. tanouc-otthonokat, 
ahol a tanoncok megfelelő ellátásban, lakásban és gon
dozásban is részesülnek. Az országban több mint 20 
tanonc-othonunk van. Köztük van olyan, amelyikben kb. 
200 tanonc talál otthont. Az állam messzemenő támo
gatásban részesíti ezeket az otthonokat és mégis oda 
se tudunk kapni elegendő tanoncot. Nézetem szerint a 
tanonchiány tisztán és kizárólag szociális kérdés, mert 
a megfelelő tanonc a szülei kedvezőtlen viszonyainál 
fogva rá van utalva, hogy más pályán pillanatnyi ked
vező kereset lehetőségét találja meg. A háború pedig 
egyenesen kedvez ezeknek a lehetőségeknek. Másrészről 
pedig tekintélyes azoknak a tanoncoknak a száma, akik
nek hadba kellett vonulniók. Hiszen csak rá kell néz
nünk a statisztikai adatokra és mindjárt az egész hely
zetre vonatkozólag tiszta képet nyerhetünk. A háború 
kitörése lelőtt, az országban 150.000 kereskedő- és 
iparostanonc volt, s mint móltóztatik tudni, akkor is 
már ismeretes volt a kereskedők és iparosok panasza 
a tanonchiányt illetőleg. Ez volt a helyzet a háboryi 
előtt. Ma pedig az egész országban összesen 126.000 
iparos- és kereskedőtanonc van. Elhiszem tehát, hogy 
a kereskedők és iparosok erősebben érzik ma a tanonc- 
hiányt, mint valaha, A változott viszonyokkal a tanoncok 
helyzete is megváltozott, mert valamikor a tanonc a 
gazdájának családja körében kapott otthont és ellátást. 
A városokban ez ma teljesen lehetetlen, ha szülei nem 
laknak az illető városban, idegen helyen lakni és étkezni. 
Természetesen az ellátásának költségeit a szülőknek 
kell fedezniük. Miután a tanoncidő, legalább bárom 
esztendeig tart, igy ez az összeg bizony elég tekintélyes 
kiadást jelent a tanonc szüleiről nézve. A teljesen va
gyontalan szülök tehát, minden lelkiismeretfurdalás nél
kül engedik meg gyermekeiknek, hogy oly pályára 
lépjenek, ahol ugyan jövőjük nincs, csak jelenük van, 
do megkeresik azonnal a mindennapi szükségleteiket. 
Ha jól emlékszem a kereskedelmi szervezetek már 
foglalkoztak egyszer azzal az ideával, hogy a tanonc- 
nevelést teljesen a kezükbe veszik, de azt hiszem, hogy 
ddigelé ezen a téren a kezdeményezésen kívül egyéb 

in történt. A munkásszakszervezetek is progjammju- 
.1 tűzték ki a tanoncotthonoknak a létesítését is s 

ezzel kapcsolatosan tanoncoknak a nevelését, de ez is 
csak terv maradt. A jelenlegi kereskedelmi miniszterünk
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tudomásom szerint még államtitkár korában foglalkozott 
tanonckérdéssel ós a tanonchiánynyal. Valószínűleg a 
munkaköréből ezt a nagyfontosságii kérdést nőm fogja 
kikapcsolni és igv remélhetjük, hogy ha most nem is, 
a közeljövőben a tanonhiány megszüntetése és a tanonc- 
ttgy rendezése érdekében komoly munkára lesz kilátá
sunk. A tanoncoktatás reformja szintén küszöbön van; 
hiszen erre is nagy szükség van, mert csakis kellő 
oktatás ós megfelelő szakismeretekkel lehetséges a 
jövő kereskedelem és iparnak hasznos munkásokat ne
velnünk/

A kereskedelmi minisztérium egy kiváló vezető 
férfia, aki évtizedek óta foglalkozik a tanonckérdéssel, 

,arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel akarja a ke- 
reskedolmi miniszter a tanonchiányt megszüntetni, a 
következőket, mondotta a nevezett újság tudósítójának:

Kérem, Írja meg, hogy a tanonchiány abban a pilla
natban megszűnik, ha a kereskedők és iparosok megta
lálják a módját annak, hogy a tanonc a tanulási ideje alatt 
valami uton-módon elfogadható ellátást és lakást kapjon. 
Hiszen csakis vagyontalan szegény emberek adják a gyer
mekeiket tanoncoknak s nem azért, mint hogyha gyerme
keik nem tanulnának, hanem, mert nem áll módjukban 
őket, tanitatni. Vannakujságárusitó gyerekek, akik naponta 
15, sőt ÜO koronát keresitek. Rengeteg tanoncnak való 
fin, inkább rikkancs lesz, mint valami hasznos és tisz
tességes mesterséget tanulna Ezt a napilapok sohasem 
Írják meg, mert hisz azoknak érdekük, de szerény né
zetem szerint az érdekelt kereskedelmi és ipari sajtónak 
és szervezetnek fel kellene vetni végre azt a kérdést, 
hogy nem-e kellene kötelezni minden serdülő fiút, hogy 
valami hasznos mesterséget tanuljon. Én csak az ujság- 
árusitást említettem fel, mint. olyant, amely elvonja a 
tanoncokat ós a tanoncoknak való fiukat a komoly fog
lalkozástól. de van ezenkívül még sok hasonló foglal
kozási ág is. Ott vannak a küldöncök ós boyok valamint 
a villamoskalauzok serege. Ha a kereskedők ós ipa
rosok a tanonczliiányt meg akarják szüntetni, úgy nekik 
is segítségünkre kell jönniük, nem elégségesek a kong
resszusok, a miniszternél való deputációzások és mento- 
randomozásdk, hanem cselekedniük kell."

Kávésipari alkalmazottak 
bérmozgalma.

A „Magyarországi szállodai, éttermi, kávéházi 
alkalmazottak orsz. egyesülete" a kávéházi munkások 
érdekei képviseletében a következő beadványt intézte a 
„ Budapesti kávésipartársulat" elnökségéhez:

Tekintetes Ipartársulat!
A már négy éve tartó világháború és ennek súlyos 

következményei a gazdasági és egészségügyi viszonyok 
lezilllésn továbbra már el nem viselhető válságba sodorta 
a káv Otari alkalmazottakat. A fékevesztett háborús 
uzsora tűrhetetlenné tette az alkalmazottak megélhetési 
viszonyait '..zol a határtalan drágasággal szemben 
védtelenül us teljesen anarkistikus állapotok közt arra 
van kényszerítve az ipar munkássága, hogy az iparra 
nézve lealázó és káros eszközök igénybe vételével tö
reked iák valahogy létfenntartását biztosítani: hogy ün-
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magát ós családját a nyomor és pusztulástól valam en
nyire megmentse. A magyar törvényhatóságok részéről 
semmi szociális védelemre nem számíthatunk. Begyedül 
saját erőinkre támaszkodva s bízva az ipartársulat tag
jainak szociális érzésében reméljük az ipar munkássá
gának jogi, bér és munkaviszonyait rendezni. Megkí
vánjuk állapítani a szakmában azt a bérminimumot, 
amely a mai nyomasztó állapotokat ellensúlyozni volna 
hivatva. Alapjában megszüntetendőnek tartjuk azt a 
bizonytalan és megalázó rendszert, amelyet a borrava
lóra való reáutaltság rejt magában! A háborít uj tár
sadalmi életet, uj embereket teremtett uj nézetekkel, 
modern felfogásokkal. Ma már a borravaló lealázó volta 
nem képezhet megélhetési alapot . . A munkás mun
kájáért dijjazást. igényel nem alamizsnát. A borravaló 
fiiggőviszonyba á'litja az alkalmazottakat az önző és 
bőkezű vendéggel szemben, akinek borravalós adomá
nyáért sokszor az iparra nézve káros és az ipar tekin
télyére romboló magatartást kény szerit reá az alkalma
zottakra. Szomorú igazságot hangoztatunk akkor, ha 
megállapítjuk hogy a kávésipari alkalmazottak keresete
— a jelen viszonyokhoz alkalmazva — kevesebb érté
ket jelent mint volt háború előtt. Mert amig a munká
sok kereseténél 200—300%-os emelkedést látunk, ad
dig a megélhetéshez szükséges cikkek ára 6— 7 sőt 
10 szeressére emelkedett fel. Ez az elviselhetetlen ál
lapot szolgál magyarázatul arra, hogy az ipar munká
sainak egy tekintélyes része más pályára kényszeritetett
— áll ez főkép a konyhai alkalmazottakra — úgy hogy 
ma azt lehet megállapítanunk, hogy az iparban nagy a 
mukáshiány és ez állandó fokozásnak néz elé A mun
káshiánnyal kapcsolatos bajoknak előmozdítója az — a 
körülmény is. hogy a munkaközvetítés decentralizálva 
van. és a két intézményt nem köti össze oly kapocs, 
amely az ipar érdekében kívánatos volna, a közvetítés 
szabályszerű lebonyolítása tekintetében. De a munkás
ság nevelése, rendhez szoktatása, kötelességének pontos 
elvégzése szempontjából is káros a két helyről intézett 
munkaközvetítés, mert nem nyújt lehetőséget sein az 
ipartársulatnak sem a szervezetnek ahhoz, hogy fedéssel 
éljen azokkal a munkásokkal szemben akik munkakö
rüket hiányosan az iparra károssan töltik be sőt sok 
sok esetben bűnös cselekmények által az ipar és a 
munkásság tekintélyét diszkreditilják. Addig amig ezek 
a munkások hol az egyik, hol a másik elhelyező intéz
ményt felhasználhatjuk mentsvárul nincs meg a lehető
sége annak, hogy az ipar részére megbízható munkás
anyag álljon rendelkezésére. A jelen fizetési és kereseti 
viszonyok továbi.''a fenn. nem tarthatók. Az a körülmény, 
hogy a pincérmunkásnak nincs módjában a borravaló
ban ellensúlyozni a jelen árakat nem enged más lehe
tőséget minthogy a fizetésben ellensúlyozza. De a

f
1
|l

Központi Szeszfőzde
Berendezési Váii
j u r á n y i  . A d o l f  r é ? m ü á r u q Y á r a

Ú jp e s t ,  L ö r in c -u tc a  7.

*
ízde í| 
aiat |

Eddig berendezve 50 
----------  fözde:

központi szesz-

Budapest, Gyöngyös, Kaposvár, Pécs, 
Sárospatak, Zágráb, Zalaegerszeg stb. 

városokban.
Szállítási határidő 14 nap. -"9MS

§1
f
I
I

m  f

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Yendégiős- és Kávés-Ipar 51918 május 15.

munkásság orkölcsi érzéke is tiltakozik ellene, hogy a 
borravaló kényszerét még súlyosabbá tegye. Az a gya
korlatban levő szokás, hogy a főpincér minden felha
talmazás nélkül levonja a 10 fillért a zsarolás kritériu
mát viseli magán és gyakori összetűzésre ad okot és 
alkalmat a vendég és alkalmazott közt,. A munkabér 
kérdését a heti fix minimum munkabérrel és a százalék 
rendszer bevezetésével tartjuk megoldhatónak. A szá
zalék rendszer volna alkalmas eszköz arra, hogy a 
munkást, munkaköre ellátásánál hatványozott tevékeny
ségre serkentse, és már nem a borravalóra való vadászat 
volna a serkentő erő, hanem az a körülmény, hogy 
nagyobb losung nagyobb százalékot jelent. Bizonyos 
tehát az, hogy jobban szivén viselné az üzlet érdekeit 
a munkás a százalékos rendszer mellett, mint akkor 
amidőn nem annyira a fogyasztás emelésére, mint inkább 
arra törekszik, hogy emberhez méltatlan rafinériákkal a 
borravaló nagyságát biztosítsa. Határozottan merjük 
állítani, hogy a rendszer egymaga legkevesebbet meg
állapítva 10°/o-kal emelné az üzeni bevételét. Mindezek
nek a felsorolása mellett arra kérjük iparunk intézőségét 
szíveskedjenek alkalmat nyújtani ahhoz, hogy a mun
kásság kívánalmainak tárgyalása kapcsolatban részlete
sebben adhassanak kifejezést, valamint ahhoz is, hogy 
indokainkat bővebben kifejezhessük. Egyben kérjük, 
hogy becses válaszukat szíveskedjenek — a beadvány 
átvételétől számított 14 napon belül — szövetségünk 
vezetőségével közölni.

Kérésünket a budapesti kávéházi munkásság meg
bízásából megismételve maradtunk kiváló tisztelettel, stb.

A beadványhoz csatolt tervezetben foglalt köve
telések az ipartársulat, a következő határozatot hozta:

„A budapesti kávésipartársulat tagjai mindenkor 
méltányolták és szivükön viselték az iparunkban alkal
mazott munkások érdekeit és megélhetési viszonyok 
megnehezültével önként, minden külső befolyás nélkül 
megadták munkásaiknak azt a létminimumot, amelyet 
tőlünk joggal igényelhettek.

így a legutóbb folyó évi március 26-án tartott 
rendes közgyűlésében ismét arra kötelezte ipartársu
latunk összes tagjait, hogy az iparunkban alkalmazott 
munkások bérét folyó évi április hé 1-től 25 °/o-al 
emelje.

Maga az a tény, hogy ipartársulalunk e hatá
rozatot csupán három havi időtartamra hozta meg, bizo
nyítja azt, hogy e kérdést továbbra is napirenden 
tartjuk

Egyben közöljük, hogy a ruházkodás nehézségeire 
való tekintettel beadványt intéztünk a népruházási bi
zottság illetékes szerveihez az iránt, hogy a kávéhá
zakban alkalmazott állandó munkások részére megfe
lelő számú ruha és cipő kiutaltassák.

Ami a beadványunk lényegét illeti, közöljük, hogy 
sajnálatunkra nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
annak egyes pontjaival ezidőszerint részletesen foglal
kozhassunk, mivel nem tartjuk helyén valónak, hogy 
most, amikor a kávéházi munkások legnagyobb része a 
harctéren teljesiti állampolgári kötelességét róluk és 
nélkülük határozzunk és egy eddigi munkabér rendsze
rünket teljesen átalakító újabb rendszer életbelépteté
sébe menjünk bele."

Társulatok, egyesületek.
A „B udapesti szállodások , vendéglősök és 
korcsm árosok  ipa rtársu la ta"  közlem ényei.

|  ÉRTESÍTÉS!  j-
sl Ügyészünk az ipartársulat tagjainak ingyen
J ad jogi uéleményt.
£ Budapest, 1917. nouember 15

fiz  elnökség.

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

sü le te“ közlem ényei.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a „Szállodások, Vendéglősök. Kávésok, Pin

cérek és Kávéssegódelc Országos Nyugdijegyesülete" Igazgató
ságának folyó évi május hó 2-án az egyesület központi iro
dájában megtartóit

rendes havi ülésén.
Jelen voltak; Bokros Károly elnök, Paris Vilmos, Várady 

Gyula, Peltzuiann Ferenc igazgatósági és felügyelőbizottsági 
tagok és Dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradását kimentette: Dokkor Ferenc.
Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Dr. 

Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére pedig Várady Gyula 
urat kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyzőkönyvét, 
melyet az

Igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.
Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámolásait :
a budapesti választmány április havi elszámolása szerint 

a bevétel 1910 korona 29 fillér, a kiadás a folyósított nyug
dijakkal egy üt 1093 korona 0G fillér volt. Csekkszámlára bekül- 
detett 817 korona 28 fillér.

A pozsonyi választmány április havi elszámolása szerint 
a bevétel 47G korona 70 fillér, a kiadás 87 korona 90 fillér 
volt. Csekkszámlára beküldetett 438 korona 80 fillér.-

A kassai választmány április havi elszámolása szerint a 
bevétel 191 korona 34 fillér, a kiadás 245 korona volt. A jövő 
hó terhére eiőlnffpzett; 53 korona GG fillért.

A szomuathelyi választmány április havi elszámolása 
szerint a beverel 442 korona GG fillér a kiadás a folyósított 
nyugdijakkal együtt 106 korona 99 fillér volt. Csekkszámlára 
beküldetett 335 korona 67 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváhagyólag 
tudomásul veszi.

Jogtanácsos felolvassa Friedrick Károlynak a pozsonyi 
választmány pénztárnokának levőiét, melyben bejelenti, hogy 
az ottani pénzbeszedő állásáról lemondott miután az egyesület 
eddigi 20 koronás javadalmazását 40 koronára nem emelte 
fel, egyúttal a további ineassóra nézve intézkedést kór

Igazgatóság jogtanácsos jelentését tudomásul véve kije
lenti, hogy tekintettel az incassó csekély voltára, az incassóórt 
5 °/o-nál azaz Húsz koronánál többot uem fizethet. Egyúttal 
elrendeli, hogy a központi iroda intézkedjék az iránt, hogy az 
ottani tagok ezentúl -kkel fizessék be tagsági dijaikat és 
ezen elhatározásáról ! : icirich Károly urat értesíteni rondoii.

Jogtarácsos jeleni:, hogy Dávid Istvánnó nyugdíj fel eme- 
lós iránti kérvényt ny :.l: tt ’ Nevezett 1917. április i-e óta 
tagja egyesületünknek, hat  alókban nincs. Eddigi 1200 korona 
nyugdiját 4000 koronám óhajtja felemelni. Amennyiben a már 
elmúlt 14 hóra tagsági járulékok címén esedékessé vált 359 
korona 52 fillért és 12 korona GO fillér késedelmi kamatot e 
hó vágóig befizeti, k érelme teljesíthető lenne.

I  *
Szdlloőai asdgi főnöki

állást 1. iör Kocsis György.
Budapest, IV., Calvin-tér 2. sz. I. em.

■ Levélbeli megkeresésekre is válaszolok.
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Igazgatósig Dávid Istvónnónak a 372 leorona 12 t̂ 1J*r 
beküldése után az H00 koronáról 4000 koronára leendő nyug-

a Postatakaróktól a Magyar

a Magyar
Banknál levő folyószámlára utalja at. f

Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 4 d.b. tagsági 
igazolvány állítható ki

Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lóvón elnök az illést bezárja

K. m. f. 
Hitelesítik :

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

Bokros Károly s. k.
elnök

S
gdijakról
V. h. ny. K 12.50 

, K 69.33 
V. h. ny. K 5 31 
„ „ ,, K 71.88

K i m u t a t  á 
az 1918 évi május havi nyu

özv. Bagossy Vincónó 1918.
özv. Balassa Mihálynó és kk gy. „ 
Benky Vilmos gyermeke 1918 
özv. Bohos Lajosnó „
Brukács Ferenc »
Göndör Gyula 
özv. Havlicsek Józsefnó 
özv. Horváth Lajosnóóskk gy., 
özv. Kóth Károlynó „
özv. Klímán Imrónó «
Kozák JÓZSQf „
özv. Prindl Nándornó „
özv. Rosner Ignácnó »
özv. Schnoll józsefnó „
özv. Schmidt Alajosné „
özv- Szentgyörgyi Ferencnó M 
özv. Sztanoj Miklósnó »
Varasdy Sándor „
Wittreich Nándor „
Zwetkó Laj os „

Törvények, rendeletek.
A vendéglői étkezés njabb szabályozása és a vendéglői 

jegyrendszer. 49 770. 1918—VIII. tan. szám. A tanácsai: orszá
gos közélelmezési hivatalt vezető m kir. miniszter urnák 
74.490/1918. szánni rendoletn alapján vendéglőkben, szállodákban, 
kávéházakban, kávémérósekben, kifözőkbon, penziókban, egye
sületi jellegű és inás hasonló étkező helyiségekben 1918. évi 
május 1-től kezdődőiég az ételek kiszolgáltatására valamint a ven
déglői jegyrendszer bevezetésére nézve a kövotkező rendelkezése
ket lépi éti életbe.

I. A vendéglői étkezésnek legutóbb történt szabályozása 
tárgyában 1917- évi november 9-ón 91.486/917—Vili. tan. szám 
alatt kibocsátott hirdetményben a kiszolgáltatandó ótelek 
minőségóro. mennyiségére, súlyára és egyéb módozataira, nem
különben a főzeléknek husfeltóttel, valamint a polgári teríték
nek a déli és esti étlapon való feltüntetésére és az utóbb em
lített ételeknek kiszolgáltatási idejére vonatkozólag foglalt/össz- 
rendelkezések — a főzelék husfeltótnek, valamint a polgarí"??- 
ritóknek az alábbiakban közölt árait kivóvo — továbbra is 
érvényben maradnak.

Főzeléknek husfeltóttel az ára 3 K 60 f-nél több nőm lehet.
Volgán teríték: a déli teritók ára. amelynek fogásai: 

levos, főzelék husfeltóttel és tészta, 5 K 20 f-nól, vagy leves,

hús főzeiókkörettel és tészta, 7 K 80 f-nól, az esti teritók ara, 
amelynek fogásai főzelék husfeltóttel ós tészta, K f  f-nól 
vagy előétel hús fózolékkürettol és tészta, (vagy előétel helyett 
sajt vagy gyümölcs) 7 K 80 f-nél. több nem lehet

Ezek az árak azonban csupán a legmagasabb mértéknek 
tekinthetők ós ohez képest azok a vendéglők, amelyek kevesebb 
üzemköltséggel dolgoznak, úgyszintén a kifőzök is csak meg
felelően alacsonyabb árakat számíthatnak.

Az e részben figyelembe veendő közelebbi irányelvek 
meghatározását és a vendéglőknek a fentiek szerint való osz
tályozását a felmerülő konkrét esetek kapcsán az Országos 
Árvizsgáló Bizottság fogja végezni.

II. A vendéglői étkezésnek ezen újabb szabályozásával 
kapcsolatban a tanács az országos közélelmezési hivatalt yezotö 
m. kir. miniszter urnák fenthivatkozott rendeletében foglalt 
felhatalmazás alapján ugyancsak 1918. évi május 1-től 
dőleg az állandóan Budapesten lakó ós rendszerint vendéglők
ben étkezők részére a vendéglői jegyrendszer bevezetését is- 
óletbelópteti és erre nézve a következőket teszi közhírré.

Minden budapesti lakosnak joga van élelmezési jegyének 
beszolgáltatása ellenében a vendéglői jegyekre.

A vendéglői jegy kiszolgáltatása akként történik, hogy 
az illető az illetékes lisztbizottságnál élelmezési jegyét beszol
gáltatja. A lisztbizottság a jelentkezőnek, amennyiben az élel
mezési jegynek május hó 1-töl kezdve esedékes szelvényei 
beváltva még nincsenek, ennek ellonében a vendéglői jegyet 
az összes étkezési szelvényeivel együtt kiszolgáltatja.

Abban az esetben, ha a jelentkező fél az egyesített élel
mezési jegynek szelvényeit a hónap egy részére már beváltotta 
volna, arra az időre a vendéglői jegynek megfelelő étkezési 
szelvényeire igényt nem tarthat.

A május hónapra szóló vendéglői jegy lejártával a jegy 
tulajdonosa a vendéglői jegy fejrészének visszaadása ellenében 
a lisztbizottságnál átveheti a junius hóra érvényes vendéglői 
jegyet.

Amennyiben az illető a következő hóra esedékes ven
déglői jegyet igónybevonni nem kívánná, ebben az esetben 
ugyancsak a vendéglői jegy fejrészének beszolgáltatása, ellené
ben részére a lisztbizottság kiadja az ezen hónapra szóló 
egyesilett élelmezési jegyet.

A vendéglői jegy, amely egy hónapra szól, 62 étkezési 
szelvényt tartalmaz. Ezen vendéglői jegy egy-egy szelvényének 
bevonása ellenében az említett étkezőhelyiségek tulajdonosai 
egy-egy ebédet vagy vacsorát a megállapított kedvezményes 
áron kiszolgáltatni lartoznalr, tehát ugyanannyi (déli—esti) ét
kezésre szól. Ezenfölül a vendéglői jegynek van még 4 szel
vénye, amolyek ellenében annak birtokosát 25 dkg. cukor, 10 
dkg. hadikávé, 10 dkg. vaj ós 1 db hadiszappan is megilleti.

A vendéglői jeggyel étkezőknek az a kedvezmény bizto- 
sittatik, hogy a fentebb megjelölt étkezési helyiségekben az 
illető étkezőhelyiségek tulajdonosai részükre a főzelék hus- 
feltótet az egyidejűleg megállapított 3 K 60 f helyett 2 K 80 f 
árban, a polgári terítéket pedig az egyidejűleg megállapított 5 
K 20 f, illetve 7 K 80 f helyett 4 K. illetve 6 K árban köte
lesek kiszolgáltatni.

Ezen hirdetményben felsorolt étkezőhelyiségek tulajdo
nosai részére a főváros hatósága a nálunk vendéglői jeggyel 
étkező vendégektől beszedett jegyszelvények ellenében az alább 
megjelölt és meghatározott mennyiségű élelmiszereket fogja 
kiszolgáltatni és o célból a vendéglői jegy minden egyes étke
zésre szóló szelvényének a kiutalandó élelmiszerekre vonatkozó 
órtékét 8 gramm zsirban, 8 gramm cukorban, 150 gramm bur
gonyában ós 30 gramm szárazfőzelékben állapítja meg.

A beszedett vendéglői jegyszolvények 500 darabonkint 
borítókban elhelyezve a Központi Liszthivatalba (IV. kor. Szer
vita-tér 8. beszolgáltatandók ós ennek alapján fogja az említett 
hivatal az illető étkezőhelyiségek tulajdonosai részére a felso
rolt megfelelő mennyiségű élelmiszereket kiszolgáltatni.

mmE

| Ásványvizes palackot
i  h a s z n á lta t  v e s z ü n k  le g m a g a s a b b  
II n a p i á r b a n .

TELEFON: József .6 -3 4 . 
i m m m  s

F agy la ltü s tök , sörnyomó készülékek b evá ltás i helye 
Mayer Hermann és Hirscliler

Kndapcst, VI., Teréz-kürnt 48. sz.

Vendéglői és kávéházi konyhaherendezési vállalat. 
Szállít fagylaltgéppótiistökct méret szerint és teljes 

fagylaltgépeket.

HOT Telefon 167—66. * 3 1
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Aki ezeket a rendelkezéseket megszegi, vagy azokat ki
játssza, hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 K-ig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. A kihágások elbírálására a 
kerületi rendőrkapitányságok illetékesek.

Budapest, 1918, április 28.
A Székesfőváros Tanácsa.

Közgazdaság.
A tátrai állami fürdők bérbeadása. Tálralomnic és Csór

ható bérbeadása tekintetében a Magyar Bank és földmivelós- 
ügyi minisztérium között megindult' tárgyalások a közbejött 
kormányválság következtében megakadtak. Amint jól értesült 
hírforrásunk közli velünk, a tárgyalások a Magyar Bankkal 
annyira előhalndott állapotban voltuk, hogy már csak a miniszter
tanács jóváhagyásálra volt szükség, de a kormány lemondása meg
akasztotta a szerződés létrejöttét. A tátrai fürdők bérbeadását 
— a minisztérium illetékes osztályának ellentétes felfogása elle
nére — gróf Serényi Béla földmivelósiigyi miniszter határozta el. 
Annyi tény, hogy ha a bérbeadás meg is történik, egyelöro 
úgy a nyári, mint a következő téli idényben még a kincstár 
kezében maradnak a fürdőtelepek. Szó van arról is, hogy a 
bérbeadás esetén is fenntartják a konnánybiztosságot a bérlő 
nagyobb ellenőrzése céljából. A földmivelósiigyi minisztérium 
egyébként több ajánlattevővel is tárgyalt, de a szerződést a legtöbb 
előnyt nyújtó Magyar Bankkal akarta megkötni. („Vállalkozás.*i

A sörtermelés az 1917 szeptember 1-től 1918 március 
végéig terjedő időben 48r> 800 hl. volt. az előző kampány ha
sonló időszakának 360.862 hl termelésével szemben. Üo mig a 
múlt kampányban a leggyöngébb sorié 8 eukormórő fokot mu
tatott, a legerősebb pedig 17 fokos volt, ebben a termelési 
idényben 2—13 fokos sörlót állítottak a sörfőzök elő. Tavaly 
a legnagyobb része az előállított italnak elérte, illetve meg
haladta a 11 fokot, az idén aránylag kevés 7 toknál nagyobb 
cukortartalmú sörlót főztek: ehhez képest a folyó kampányban 
az államkincstár söradóért március végéig 8 282 572 K-t vett be 
az előző évad hasonló időszakának 4,120.206 K bevételével 
szemben

A hahitoimieiléki borok exportja. Balatonfiireden 300.000 
K alaptőkével aj részvénytársaság van alakulóban, mely a bala- 
tonmellóki borok exportálásával fog foglalkozni.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata4*

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

1918. május 17-ón: Wultz György vendéglőjében, 
(,,Kéményseprő",).

1918. május 24-én: Pesznekkcr József vendéglőjében 
délután 4 órakor uzsonna. (Hidegkuti-ut 20. sz.)

„JÓ-BABÁTOK" VENDÉGLŐ SÓK TÁ BSASÁGA
SZERDAI ÖSSZEJÖVETELEI: I

1918. május hó 15.-én: Kortsák Alajos vendéglőjében, 
(IV., Molnár utca és Borz-utca sarok.)

1918. május hó 2-2-ón: Bakó \József vendéglőjében, 
(X., Asztalos Sándor-utca 7.)

1918. május 29-ón : Spitzer lstván’i kávéházi)' un, (IX.. 
Soroksári-utca 35.)

Löwenstein Hl. utóda Horváth Nándor cs. és : idvari
szállító. Pőlizlet: IV.. Váinház-körut 4. Telefon: József 39-88. 
vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek : VI, 
Türr István-utea 7. (Telefon 11—48.) és Svábhoz, . Hötvös-ut 8. 
(Telefon 43—31.)

Vegyes hírek.
Az Országos lparegyesület tanoncottlionok felállitásáért.

Az Országos Ipái egyesület a kereskodeiemügyi miniszterhez 
fölterjesztést intézett, amelyben rámutatott a világháborúnak 
azokra a népesedési és gazdasági kihatásaira, amelyek előre
láthatólag a tanonclótszáin fokozatos apadását fogják előidézni. 
Ez a körülmény a lcózmiivosiparnak egyébként is súlyos hely
zetében igen könnyen válságos állapotokat idézhet elő. Külö
nösen az alsó néprétegek ifjúságának más, jobb korosetet nyújtó 
pályák felé terelődését kell egyensúlyozni azzal, hogy a jobb 
társadalmi osztályokkal igyekezzünk az iparos foglalkozásokat 
megkedvelteim, s ennek alig van jobb eszköze tanoncotthouok 
létesítésénél. A legtöbb esetben ugyanis a gyermekek elhelye
zésének a kérdése az, ami a szülőket a tanonesorba adástól 
visszatartja. A nyilvános tanoncotthonokkal szemben ez az ol- 
lonszev nem nyilvánulhat meg A mai napig azonban alig né
hány ilyen tanoneotthon létesült, úgy, hogy oz a tanonclétszám 
országos emelkedésre érezhetőbb befolyást nem gyakorolhat. 
Sürgős kőzgazgasági és szociálpolitikai feladat tehát, hogy úgy 
a fővárosban, mint azokban a nagyobb vidéki városokban, ame
lyeknek virágzó kézműves ipara van, akár az állam költségén, 
akár a társadalom áldozatkészségének felkeltésével minél több 
tanoneotthon állittassók fel.

Az árvizsgáló bizottságok közül — mint értesülünk — 
több megyében a helyi átvizsgáló bizottságok már (!) megalakul
tak és megalakult a központi árvizsgáló bizottság iparrendé- 
szeti szakosztálya is, melynek egy árdrágitási perből kifolyó
lag legelső teondőjo lesz megállapítani a cigarettapapír tájékoz
tató árát. Valószínűleg, mert ez most a legfontosabb Magyar- 
országon. A kövóházi és vendéglői árvizsgálat teendőit a köz
ponti árvizsgáló bizottság Budapesten átengedto a székesfővá
ros tanácsának, illetve a tanács részéről ily célból élotrehivott 
külön 'árvizsgáló bizottságnak.

Délután is leliet kávét kapni a kávéliázban. Herceg 
Windischgractz hajos közélelmezési miniszter a tej, tejeskávó 
és kávé kiszolgáltatására vonatkozó koriáiozó rendeletéi meg
szüntette. o szerint dél után három cs-hét óra között is adhatnak 
a kávéházak feketekávét. tehát megszűnik egy semmikép
sem indokolt háborús rendelkezés, mely a kávésok üzemvitelét 
valósággal cuzsba kötötte \

Eljegyzés. gépészmérnök Békéscsabáról el
jegyezte Legmann Adolf István király-szálló tulajdonos leányát, 
Olgát, Budapestről. (Minden külön értesítés helyett.)

Gárdonyi József. Gárdonyi József a budapesti „Országház" 
kávéház tulajdomosa, a „Budapesti Kávésok szövetsége" elnöke 
és a „Budapesti Kávésipartársulat" választmányi tagja f. évi 
május hó 2-án ért el kávésipari működésének ötvenedik év
fordulójához. Az ipartársulat vezetősége'ez alkalomból nagy
számú luildöttséirgo) tisztelgett a kávésipartársulat népszerű és 
közkedvelt tagjánál és Jtciner Mór elnök szivből jövő, meleg 
beszéddel köszöntötte az érdemes kartársat, szerencsét kívánva 
további munkásságához. A szövetség novébon Steucr Marcéi al- 
olnök üdvözölte Gárdonyit, méltatva annak a kávésipar és ká
vésipari intézmények fejlesztése körül kifejtett eredményes te
vékenységét. Gárdonyi József meghatott szavakban köszönte 
meg a nem várt ovációt.

Pályázat városi vendéglő-bérletre. Szakolca város közön
sége a tulajdonát képező Főtéri nniryvendéglőjét s tartozékait, 
melynek összes helyiségei a véres által be vannak bútorozva, 
nyilvános árverés utján bérbeadja, vagy eladja Az árverés ha
tárnapja május 27-ike délelőtt 9 órakor. Helyo a szakolcai 
polgármesteri hivatal. Részletes feltételek a polgármesteri hi
vatalban kaphatók

Eljegyzés. Márkus Miksa szathmári vendéglős oljegyezte 
Jjóth. Kjára urleányt Budapesten.

A tejszolgáitatási tilalom megszűnése tárgyában Rciner 
Mór, a budapesti kávésipartársulat elnöke a következő körlevo- 

: let intézte az ipartársulat tagjaihoz: „A Közélelmezési Hivatal
tól vett értesítés szerint a tejcslcáué és a tejjel elkészített ételek és 
italok kiszolgáltatásának"tilalma f.jóvi április 30.-án megszűnik. 
Ennélfogva f. évi május 1-től kezdve, úgy mint azelőtt — a dé
lutáni 8—7 óráig terjedő idő kivételével — tejeskávét és tejjel 
elkészített ételeket és italokat ismét ki lehet szolgáltatni, az 
alábbi föltételek és módozatok mellett. Az egyes üzemekben 
fogyasztható tej mennyisége már a multban meg lévén állapítva, 
ezen a hatóságilag kiszabott kontingensnél nagyobb mennyiséget

K O R í r zam at 
1 kgr. 3 0  —

200 év óta fennálló

á ^ y a r  király gyógyszertár „TEAFIX“ TEAz am a t36.—K kg.
F ő ra k tá r  : ROI'IIlflI’-YtflIfllflf B udapest, V II., K ároly k irá ly -ú t 17. Telefon 166—05.
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felhasználni nem szabad. Az ily módon kontingentált mennyiség 
felének fedezésére n tejhivataUonáíní tejet utalt ki. í. kiutalás 
végott Tagtársaink a tejhivatalnál (IV . Bécsi-utca 1 ) tartoznak 
mielőbb megjelenni A még hiányzó öü»/o tejmennyiséget min
denki saját számlájára és veszélyére beszerezheti bárhonnan de 
megjegyezzük, hogy fővárosi tejkereskedő/ciől, vagy a Közélelme
zési Hivatal által rekvirált községekből nem szabad. Mindenki, aki 
ily módon tejet akar behozni, tartozik azt a tejhivatalnál az 
ott kapható nyomtatványon — bejelenteni, megnevezvén a tej 
származását, eladóját és mennyiségét. E bejelentés alapjan ad
ja ki a tejhivatal a szállítási engedélyt. Ismételten megjegyez- 
zük, hogy mindenki legfeljebb a részére megállapított tejkohtm- 
gens felének behozatalára kaphat szállítási engedélyt. így p. o., 
akinek kontingense napi 50 literben van megszabva, napi 25 
liter tejnek megfelelő kondeuz-tejet kap és 25 liter friss tej 
behozatalára kaphat szállítási engedélyt Végül közöljük Kar
társainkkal, hogy tejet tisztán sem a kávéházban, sem az utcán 
áf árusítani nem szabad. Aki e szabályok ellen vét, magát a 
törvény szigorával való súlyos büntetésnek teszi ki.“

A vendéglői alkalmazottak napibérosztályba sori 
tárgyában a „Budapesti kerületi munkásbiztositó pénztár" 1918 
április 30-án 1308/1918. sz. alatt a kővetkező átiratot intézte a 
„Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár- 
eulatá“-hoz: „Értesítjük, hogy pénztárunk igazgatósága 1918 
február hó 28-án tartott tilósóben hozott határozatával hozzá
járult ahhoz, hogy a vendéglői alkalmazottak közül a pincérek 
a 8-dik-. evőeszköztisztitók az 5-dik-, boríiuk a 3-dilc-. az itt 
fel nem sorolt alkalmazottak tényleges keresetüknek megfelelő 
napibérosztályba-, a szállodai alnalmazottak közül a főportások, 
éjjeli portások a 9 dik-, segódportások a 6-dik-. portásfiu a 
3-dik-, liftesek a 6-dik-, szobaasszonyok ugyancsak a 6 dik-, a 
bérszolgák, háziszolgák az 5-dik-. szobalányok és takarítónők 
a 4-dik napibérosztályba. E megállapodás érvényes 1918 decem
ber 31-ig. amikor újabb megállapodás lép érvénybe. A fenti 
megállapodást szíveskedjék az ipartársulat keretébe tartozó ven
déglő és szállodatulajdonos urakkal közölni. Budapest, 1918 
április 30 Az igazgató megbízásából Forgács s k “

Halálozás. Scliábcnböck József, a budai Szinkör-kávóház 
tulajdonosa, 70 éves korában hirtelen meghalt. O nyitotta meg 
a Dunaparton a Petőli-kávéházat, később a Várkert-kioszkot 
bérelte hosszú időn keresztül.

Nyári vendéglők, kávéházak, 
fiirdötelepek és szállodák részére
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K orányi jYíárton ^Iccum ulatorgyár
Budapest, IV., Fereneiek-tere 3.

Az ipar organizálása. Szterényi József kereskedelemügyi 
miniszter — mint a „Vállalkozás- írja — fontos előterjesztés
sel fordult az ipartanácshoz, amelyben egy oly hivatalos orga
nizáció létesítésének tervét vázolja, amely a kenyszertársuhis 
alapjan egységesen képes lenne az egyes iparágak érdekeit 
biztositani. Az előterjesztés behatóan részletezi az ipari orga
nizáció feladatait. A nyersanyagbeszerzés tekintetében rámutat 
annak szükségére, hogy a vállalatok egyenlő feltételek mellett 
juthassanak külföldi fizetőeszközökhöz: a nyersanyag ugyan
azon iparág egyes vállalatai között igazságosan osztassák e l ; 
bizonyos megfelelő rósz a kisipar részére hasittassók k i; a kész
árubehozatal pedig megfelelő ellenőrzésnek vétessék alá. Szük
ségesnek jelzi az előterjesztés egyes üzemek koncentrációjával,

■ másoknak bizonyos cikkekre való specializálásával, tömeg- 
termelésre alkalmas normáltipusok bevezetésével stb. a termelés 
vorsenyképessógének fokozását. Kívánatosnak jelzi a bérviszo
nyoknak mindkét részről megnyugvással való elintézését. Vég
zetül rámutat arra, hogy az uj organizációnak szükség esetén 
mélyen kell belenyúlnia az egyes vállalatok legsojátabb ügyeibe, pénz
ügyi vonatkozású kérdésekben kell határoznia, inunkáskórdó- 
sekkel kell foglalkoznia és a hatóságnak szakbavágó vélemé
nyeket kell adnia. Az uj szervezet, csak olyan lehet, mely nem
csak a hatóság, de az egész érdekeltség bizalmának letótemó- 
nyeso. Az iparnak ez állami vezetés és felügyelet alatt működő 
önkormányzati szervei ipari szövetségek lennének, melyek áru
vagy pénzüzlettel nem foglalkoznának, ellenben részint vélemé
nyező, részint végrehajtó működést fejtenének ki a gazdasági 
közigazgatásban.

Hadirokkantuk foglalkoztatása. A „Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" az „Orsz. Hadigon- 
doző Hivatal" kérelmére tudvalévőén elhatározta, hogy a Hadi
gondozó által hozzáutalt rokkantaknak a lehetőséghez képest a 
vendéglős iparban munkaalkalmat nyújt. A Hadigondozó ez 
alkalomból köszönetlevelet intézett az ipartársulathoz, melynek 
elnöksége lapunk utján is a legmelegebben ajánlja a rokkantak 
ügyét a tagok jóindulatú pártfogásába, azzal a kéréssel, hogy 
az ipartársulati ingyenes munkaközvetítő által hozzájuk utalt 
munkakeresö rokkantak minden esetben rótzesitsek előnyben

Ötvenliatezer hektoliter magyar bor a német iiadseregnek. 
WindischgraU Lajos herceg aradi horpineószete 56.000 hektoliter 
bor szállítását kötötte le a német kincstárral a német hadsereg 
számára. A körülbelül 40 millió korona értékű bor egy részét 
Aradról más részét pedig Windischgratz herceg tokaji telepeiről 
fogják számtani. A német hadsereg a bor árát márkában fizeti 
és az aradi jelentés szerint körülbelül 720 koronát ad hektoli- 
terenkint a borért- Az első 15 ezer hektoliter ó-bor szállítását 
már meg is kezdték.

A felemelt tejárak. Az Országos Közélelmezési Hivatal 
rendelete alapján a tanács a tejárakat a főváros területén újból 
emelte. Az uj áiak literenként s/ámitva a kövelkezők : A teljes 
tehéntej ára: a termelőnél ab feladó állomás 80 fillér: a tej- 
kereskedőnél nagybani eladás zárt kanákban 100 fillér. Ugyanez 
kicsinyben nyílt edényben kimérve 108 fillér. Palackozott tej 
nagyban 112 fillér, ugyanaz kicsinyben 118 fillér. A természetes 
aludtej legmagasabb ára egyforma a teljes tehéntej árával. A 
lefölözött tej nagyban 60 fillér kicsinybon 68 fillér. A palacko-
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