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Yendéglösipari problémák;

Napról-napra újabb, jelentőségükben és újságuk
nál fogva egyaránt nagy és egyaránt sürgős megoldásra 
váró problémák ol“ kerül a székesfőváros vendéglős- 
ipara, és amíg a vidékről ha ugyan érkezik hozzánk 
Ilii* — valami áléit bágyadtság lehellete csap felénk, 
addig itt — az ország fejében — szivében : a lázas 
tevékenység izgalmas napjait éljük.

Két hét óta a vendéglői alkalmazottak bérmoz
galma uralta ;i „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata0 tevékenységét. K tevékeny
ségnek a vendéglősipari történetírás lapjaira tartozó 
írásos bizonyítékait aktáit és dokumentumait -— la
punk más helyén jóformán kommentár nélkül közöljük, 
mert igy is beszédes bizonyságai lesznek az igazságnak, 
hogy jogtalan és túlhajtott követelésekkel eredményt el
érni sohasem lehet: jellemzésére, értékének megálla
pítására is csak azt emeljük ki, hogy a pineérség bér
mozgalma olyan életrevaló eszméket, oly nagyjelen
tőségű elhatározásokat talán még sohasem váltott ki a 
Lónyay-utcai ipartársulati értekezleteken, mint az elmúlt 
hetekben.

Megállapították újból ezen értekezleteken, ipar
társulati választmányi üléseken és munkaadó-egyesületi 
közgyűlésen, hogy a széles főváros rendeqlösiparn a 
közel jövőben reá táró nagy szociális feladatokat a szo
ciális téren várható, küzdelmekben estik úgy fogja meg
oldhatni, ha — mint gazdasági téren ez irányban az 
első lépést már meg is tette a „Magyar szállodás 
és vendéglős munkaadók egyesületébe“, az ipar ezen 
szabad-szervezetébe tömörülve jogait egy nagy, szervezet- 
ségénél fogra hatalmas erejű tábor erejével, egyöntetű 
munkájával és minden irányban egységes állásfoglalá
sával védi meg, megszünteti a lehetőségét annak, hogy 
az izoláltan érvényesülést kereső egyeni érdekek a kö
zösség ekszisztenciális jogait, létfeltételeit veszélyeztet
hessék. És merjük állítani, hogy e megállapítás nemcsak 
Budapestre szól, de érdeklődésre^ és meggondolásra 
tarthat számot az egész országban is, mert a pineérség 
mozgalmai — ha egy percre talán el is ülnek — nem 
fognak inegállani a székesfőváros határainál, liánén

előbb utóbb ki fognak a jó, a csendes és közömbös 
vidékre is terjedni, amely ma még ezeket az égető 
bajokat ölhetett — zsebretett kezekkel nézi végig.

A „Magyar szállodás és vendéglősmunkaadók 
egyesülete” uj életrekeltése e mozgalmas napokban 
tehát egy nagy, jelentős esemény, súlyos feladatoktól 
terhes probléma, és hisszük, reméljük, tudjuk, hogy a 
vendéglősipar legjobbjainak önzetlen, lelkes igyekezetét 
ez alkalommal sem fogja csalódás kísérni, és hogy ven
déglőseink ezt az igyekezetét is egyforma erkölcsi és 
anyagi áldozatkészséggel fogják támogatni. Nem elég 
a bátorító és buzdító szavakat csillogó szemekkel vé
gighallgatni, nem elég a lelkesítő beszédeket lelkes 
éljenzéssel megtapsolni, nem elég minden értekezleten, 
gyűlésen résztvenni, de e népszerű megnyilatkozásokon 
kivid áldozni is kell, erkölcsileg és anyagilag, erköl
csileg: a munkában, anyagilag: az anyagi résztvállalás- 
ban. Ezt nyíltan, becsületesen és fanatikus hittel és 
meggyőződésen erővel kell hangoztatniok a vezetőknek 
minden egyes alkalommal, hogy ez az igazság végeze
tül közmeggyőződés legyen. A vezetők ezzel a munká
jukkal egy uj nagy jövőt Ígérő korszaknak alapjait vetik 
meg és az sem lesz nézetünk szerint baj, ha a végcélt 
tartva szom előtt ennek érdekében eddig nem használt 
segítőeszközökhöz is nyúlnak.

Húsz vagy harminc év óta kisért a zugszállodák 
ügye. A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipavtá.'sulata” évtizedek óta irtó háborút foly
tat a titkos prostitúciónak e melegágyai ellen, becsü
letes törekvése mégis eredménytelen maradt dicséretére 
a kerületi elöljáróságoknak, amelyek a titkos találka
helyek iparengedélyeit még akkor is kiadták és kiadják 
még ma is, ha ipartársulatunk az engedély megadása 
ellen a leghatározottabban tiltakozik. Most, a lakásínség 
tetőpontján újból aktuális lett a zugszállodák ügye, és 
hogy a székesfővárosi államrendőrség általános közmeg
elégedést keltő intézkedéseire, amelyeket mi is őszinte 
örömmel üdvözlünk, csak most és nem évekkel, évtize
dekkel ezelőtt került a so r : megint csak azt bizonyítja, 
hogy a kérdést nem az egyedül helyes szempontból: a
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főváros és a szállodásipar erkölcsi reputációja szem
pontból fogták fel, hanem a nemileg éretlen gyermekek 
megvédelmetrtének srü ’.séqességéeel indokolják. A közer- 
köicsök reorganizációjának szempontjából a székesfővá
rosban jelenleg üzemben levő negyvennél is több gar
niszállóéin mennél szigorúbb megrendszabályozását mi 
is kétségkívül a legőszintébb elégtétel érzésével üdvö
zöljük, de mert a főkapitány akciója bevallottan is szo
ros kapcsolatban van a lakásínség szanálásának kérdé
sével, helyesebbnek tartottuk Volna, ha a zugszállodák 
megrendszabályozásához kizárólag és nyíltan a lakásínség 
orvoslásának szempontjából nyúltak volna. A garniszál- 
lodák, a titkos találkahelyek ugye nem kizárólag a 
nemileg éretlen ifjak vagy túlérett ruók, hanem a szé
kesfővárosba jövő vidékiek ős külföldiek ügye, és ha 
e házak vagy vállalatok - melyek a szálloda elneve
zést csak üzenteik palástolására bitorolják - ezeket a 
vendégeket elutasítják: megrendszabályozásuk egyedüli 
helyes módja a legérzékenyebb pénzbírság, ismétlődés 
esetén az iparengedély irgalmatlan elvonása, hogy a 
jövőben jövőben ezek a vállalatok kizárólag tisztességes 
célokra legyenek felhasználhatók. E tekintetben a ke
rületi elöljáróságok a legszigorúbb eljárásra volnának 
utasitandók és ipartársulatunk véleményezését is foko
zottabb mérvben kellene igénybe vénái. Milyen szerepe 
lesz a főkapitány üdvös kezdeményezése valóra váltá
sában a lakáshivatalnak nem tudhatjuk, nem hallgat
hatjuk el azonban, hogy szívesen láttuk volna, ha e 
kérdésben az iparúk reputációja szempontjából érdekelt 
szállodásoknak is szerepet és hatáskört biztosítottak 
volna. A visszás állapotok orvoslásában szakértelmük 
kiváló haszonnal lett volna értékesíthető a székesfőváros 
és ennek bel- és külföldi idegenforgalma javára, és 
csak csudáiéi tudjuk, hogy mikor a tisztességes szállo
dások egyik legrégibb kiváltságának teljesítéséről van 
szó, az illetékes hatóságoknak eszébe sem jut, meny
nyivel megkönnyithetnék hozzájárulásunkkal annyira 
óhaj lőtt tisztogató munkájukat.

Lezárhatjuk -  úgy látszik — egyelőre a pincér- 
sztrájk mérlegét, mely ez alkalommal újból vereséggel, 
vesztességgel végződik. Nem kárörömmel állapítjuk meg 
ezt, hanem tárgyilagossággal és azzal az érzéssel, hogy 
a vezetők túlhajtott követeléseire való tekintettel ez a 
befejezés előrelátható volt. A revier-rendszer hangozta
tása, a borravalórendszer megszüntetésének követelése, 
amibe a dolgozó pincérség javarésze sohasem fog bele
egyezni, az üzemi bruttobevételékból részesedés száza
lékokban megállapítása, a paritásos munkaközvetítés, 
melynek kipróbált áldásaira a legtöbb vendéglős rettegve 
gondol vissza a múltba, a bizalmirendszer elismerésének 
conditio sine epia nőnként felállítása egytől egyig olyan 
követelésekként jelentkeztek, melyek teljességgel lehe
tetlenné tették az óhajtott tárgyalások megindítását és 
vétkes könnyelműséggel vitték a pincérség eg.v részét 
egy már eleve eredménytelennek bizonyult bérharc 
izgalmaiba.

líg.V látszik, a fejlemények folyamán be is bizo
nyult, hogy a bérharc vezetői ezeknek a teijesithetlen 
követeléseknek hangoztatásával a szervezet híveinek 
elégedetlenségét kívánták inkább lecsillapítani. mint 
pozitív eredményeket elérni, bíztak talán a vendéglős- 
ipar szervezetlenségében is, nem gondolván arra. hogy 
a munkaadószövetségben a vendéglősiparnak a munká
sok szakszervezetével teljesen aequivalens erőforrásán 
a rendelkezésére. A szervezeti tevékenység megszokott 
fegyverei: egyesek megtévesztése, a valóságnak meg 
nem felelő hirek terjesztése, egyes vezetőknek megtá
madása, szelidképU puhatolódzások és palotások itt is 
ott is, ezúttal teljesen hatástalanok maradtak. A s/.trájkba- 
lcpott pincérek legnagyobb része egyenként veszi 'fel a

munkát, a vendéglősök szigorúan tartják a megállapodá
sokat alkalmazottaikkal széniben, szolidáris együttes el
járásuk pedig a bókét és a nyugalmat az amúgy is agyon
zaklatott vendéglősiparban egy-kettőre helyre fogja állítani.

A vendéglősipari alkalmazottak 
bérniozgaliiia.

A „Budapesti szállodásuk, vendéglősök stl>. ipartársulatá^-lioz 
intézett emlékirat szövege.

(Második közlemény )
Az anyagiakon kívül rendezni kívánjuk a munka

idői. Azokat a módozatokat kívánjuk, amelyeknek 
segítségével egészségesebb alapokra fektethetjük mun
kakörünket, és mindezt az itt tisztelettel benyújtott és 
alábbi pontokban ismertetett kívánságaink szerződésbe 
foglalásával véljük megoldani. Ki kell emelnünk, hogy 
főleg a százalékrendszernek meghonosításával lehet majd 
megszüntet ni a vendéglösiparnak nem egyszer üzemsza/.i- 
tásuk/.al járd  szociális kérdését. visszaszerezni a békét 
és megvédeni szakmánknak a borra vámrendszerrel alá
ásott tekintélyét. A százalékrendszer leginkább felel 
meg a szakma természetének. Amikor megszünteti az 
üzemre káros borravalóvadászatot, a mai természetellenes 
viszonyra megváltoztatja. modern európai milliót 
teremt, egyben igazan becsületes serkentője lesz. hogy 
az alkalmazott tisztességes utón iparkodjon minél na
gyobb fogyasztást elérni, az üzem nívóját minél maga
sabbra emelni, a vendéggel sokkal előzékenyebben 
bánni. A százalékrendszer őszinte serkentője lesz a 
munkateljesítmény fokozásának.

A nyári üzemekben azért kérünk magasabb mun
kabéreket. mert ezen üzemek .alkalmazottai számára a 
munkaalkalom csak hónapokra terjed ki. az év nagyob
bik részében munkanélküli vannak és legjobb esetben 
kisegítő munkára szorulnak. Sürgős megoldást követel 
továbbá a vendéglősiparban a munkaközvetítés kérdése. 
A mai decentralizált és korrupt l őzre 1,1 és lulgeit csak 
egy centralizált, egységes igazgatás alatt alté) díjtalan 
munkaközvetítés I  s.: hit afra megszüntetni az e téren dühön
gi) tarthatatlan állapotukat. A munkaközvetítés kért lését 
süllősen kell szabályozni, hogy a háború befejezésével 
a katonai szolgálatból elbocsátott alkalmazottakat jogos 
és megfelelő munkához és Így megélhetéshez .juttathas
suk. Úgy erről a kérdésről, mint beadványunk egyéb 
pontjairól a tárgyalások alkalmával leszünk bátrak kí
vánságainkat alaposabban kifejteni és megindokolni, 
most pedig az alábbiakban vagyunk bátrak tiszteletiéi 
kívánságainkat a tekintetes Ipartársulatnál benyújtani, 
azzal a kéréssel, hogy beadványunkat szíveskedjenek a 
tárgyalás alapjául elfogadni és alulirdtt egvesiilétet be
cses válaszukról - a beadvány átvételétől számított 
két (2) héten belül — értesíteni.

Kérésünket a budapesti szállodai és éttermi se
gédek megbízásából megismételve, maradtunk teljes

(Alá Írások.)tisztelettel stb.

II. Az emlékiratban foglalt követelések.
I. Általános rész.

a) Minősítés: Felszabadult, munkaigazolvánnyal 
ellátott boriink ugyanolyan elbánás alá esnek, mint, az 
éthordók, vagyis éttermi segédeknek minősiiendök. Éthordó- 
nimikát végző bőrünk ugyanazt a munkabért kapják 
mint az idősebb segédek, úgyszintén a pincérnők is a 
férüpincérekkel egyenlő munkabért kapnak.

b) Munkaidő: A napi munka idő 1(1 óra. Ebbe 
beletartoznak a pihenési szünetek és iilőpiltenők is. 
Minden megkezdett munkanap úgy az állandó, mint a 
kisegítő alkalmazottaknál, egy teljes égést napi munka-

Megrendeiéseknéi kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1918 június 15. Magyar Vendéglős- cs Kávés-Ipar 3

napnak számítandó. A napi 10 órás munkaidőn túl min
den megkezdett óra különórának számítandó

c) Felmondás: A munkaadó és segéd közötti vi
szony 15 napi felmondással bontható fel, miként azt az 
1884. évi XVII. törvénycikk 92. §-a előírja. Próbaidő 
8 nap.

d) Munkabér: A munkabér áll: a) heti munkabér
ből b) százalékokból. A heti munkabér minden alkal
mazottnak készpénzben minden hét szombatján, a szá
zalékok szintén készpénzben naponta fizetendő. A munka
bérből csak a törvényes betegpénztári járulékot szabad 
levonni.

e) Élelmezés: A munkabéren kiviil az alkalmazot
taknak megfelelő teljes napi élelmezés jár, amely áll a 
következőkből: a szolgálattevőnek: napi négyszeri 
étkezésből, a többieknek: napi háromszori étkezésből.

I I .  V á r o s i  ü z e m e k  á r s z a b á l y a .

a) Állandó alkalmazónak. Éttermi segédek, pincér- 
nők és a „Gespann" rendszer alapján dolgozó borászok 
heti munkabére 36 korona, vagyis napi 6 korona. Fel
szabadult borfiák heti munkabére 30 korona, vagyis 
napi 5 korona. A felszolgáló alkalmazottak az összbe
vételből 6°lo-ot kapnak, ennek Va része a főpincérré, 2/s 
része a segédeké, vagyis a főpincérnek 2°/o, a segé
deknek 4 °o  jár. A százalék, ha annak akadálya nin
csen, a segédek között egyenlő arányban osztandó fel, 
elleneseiben mindenki az általa teljesített forgalom után 
kapja a százalékrészesedést. Rév térrendszer alapján a 
felszolgálókat 4°o  illeti meg a heti munkabéren kiviil. 
Túlóra 1 korona 20 fillér.

Szobapincérek (szobafőpincér is) heti munkabére 
54 korona, vagyis napi 9 korona, továbbá 8 °/o a fenti 
rendszer alapján, amelyből 4 %  a szobafőpincéré, 4°/o 
a szobapincéré. Ahol főpincér nincsen, a szobapincér 6 
%-ot kap az összbevételből Összbevétel alatt a szo
bákon mindig a vendéglői és kávéházi konyha és a 
vendéglői sönt és napi forgalma értendő. Szobapincérek 
túlórája 1 korona 80 fillér.

bj A városi üzemekben a heti munkabér 6 napra 
szól, a 7-ik nap szabadnap. Rendkívüli esetekben 
(munkáshiány s tb ) ha az alkalmazottak a 7-ik napon 
is dolgoznának, akkor hetedik napon a kétszeres napi 
munka bér fi /.et ondó.

c) Kisegítő alkalmazottak. A kisegítők munkabére 
hétköznapokon LO korona, vasár- és ünnepnapokon 12 
korona és mindenik esetben 4 °/o az összbevételből, az 
általuk teljesített forgalom után.

I I I .  N y á r i  ( h j i í s o i i ) ü z e m ü k  á r s z a b á l y a i .

a) Állandó alkalmazottak. Éttermi segédek, pincér- 
nők, a „Gespann" rendszer alapján dolgozó borászok és 
általában a bor fiuk  heti munkabére 50 korona vagyis 
uapi 8 korona. Ugyanaz a százalckrendszer, mint a vá
rosi üzemekben, csupán számszerűleg 2 %-kal magasabb, 
vagyis összesen 8 0 o ; ebből a fVipincér 2°/o, a felszol
gálók 6°/o részesedést kapnak. Revierrendszer alapján 
a felszolgálókat 0° o illeti meg a heti munkabéren felül. 
Túlóra i  korona 60 fillér. Szoba pincérek (szobafópin- 
cérek is) heti munkabére 84 korona, továbbá számsze
rűleg is ugyanaz a százalékrendszer, mint a városi 
üzemekben. Szoba pincérek túlórája 2 korona.

b) Kisegítő alkalmazottak. A kisegítők munkabére 
hétköznapodon 14 korona, vasár- és ünnepnapokon 16 
korona és mindenik esetben 6 %  az összbevételből, az 
általuk teljesített forgalom után.

V . F ö p i n c é r e k .

A föpincérek mindennemű leltárfelelőssége megszű
nik ; az óvadék a napi bevétel kétszeresénei nagyobb 
nem lehet. A napi bevétel belépéskor az utóbbi két 
napnak bevétele után számítandó. Az óvadék csak érték
papírokból vagy takarékkönyvekből álhat.

V I. T a n o n c k é r d é s ,

Három (3) éthordó mellé csak egy (l) tanonc al
kalmazható, illetve szerződtethető. A tanoncidő 3 évnél 
több nem lehet.

A tanoncok heti munkabére az I. évben 5 K 
» * » n a II. „ 10 K
« » „ „ a 111. „ 20 K

teljes ellátás mellet (lakás, élelmezés, ruha és mosás). 
Tanoncnak csak oly egyének alkalmazhatók, akik leg
alább 4 elemi osztályt végeztek. Kötelező szakiskolai 
tanoncoktatás. Tanoncoknak 14 évnél fiatalabb egyének 
nem alkalmazhatók. Tanonc munkaideje napi 8 óránál 
több nem lehet. Este 10 óránál tovább az üzemben nem 
alkalmazhatók.

V I I .  R u h a  k é r d é s ,

Általában életbeléptetendő az egységes és mosható 
munkaöltöny, amelynek beszerzéséről és tisztántartásá
ról a munkáltató köteles gondoskodni.

V I I I .  S z a b a d n a p .

Az alkalmazottaknak a vasárnapi munkaszünet 
helyett a nyári (Saison) üzemek kivételével hetenként 
egy 36 órás szabadnap j á r ; a szabadnapot élvező al
kalmazott helyetteséről a munkáltató köteles gondoskodni 
a saját költségén.

IX. M u n k a k ö z v e t í t é s .

Követeljük a munkaközvetítés kérdésének sza
bályozását.

III . Az ipartársulat válasza.
A beadványban foglalt követelésekre vonatkozólag 

az-iparfársulat ez ügyben kiküldött bizottsága a követ
kező határozatot hozta:

Budapest, 1918. május 16-án. A „Magyarországi 
szállodai, éttermi stb. alkalmazottak orsz. egyesülete41 
tek. elnökségének, Budapest. Ipartársulatunk bizottsága 
a mai napon foglalkozott a tek. egyesület kelet nélküli 
átiratával. Amidőn előre bocsátjuk, hogy egytől-e í r ó  
út vagyunk hatva attól a gondolattól, hogy alkalma
zottaink helyzetén tőlünk telhetőén segítsünk, ki kell 
jelentenünk, hogy vendéglősipar mai helyzetében radi
kális reformokat életbeléptetni képtelenek vagyunk. 
Mérlegelve mégis a jelenlegi drágasági viszonyokat, a 
fizetésemelés és ruhabeszerzés kérdésével legközelebbi 
választmányi ülésünkön foglalkozni fogunk és ama re
ményünknek adunk kifejezést, hogy az itt elfoglalandó 
á.l;i'] :tink alkalmazottainak körében megértő megelé
gedést fog kiváltani. Tekintettel pedig arra, hogy a 
tek. < ( illet kívánságának ismeretében egy közös
tárgyalástól semmi eredményt sem várhatunk, e tárgya
lást, mint célhoz nem vezetőt feleslegesnek tartjuk."

(Foly. követ.)

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

a legolcsóbban beszerezhető 
BER K O V ITS K Á RO LYN É

dektograph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapir 
és papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII., Sip-u. 4. 

Telefon 106—07. szánt.

I Y .  B a n k e t t  é s  t á r s a s é t k e z é s e k ,  v a l a m i n t  t á n c e s t é l y e k  

á r s z a b á l y a  k i s e g í t ő k  s z á n t á r a ,

a) Bankett és társaséit esések kisegítő dija hétköznapon 
14 korona, vasár- és ünnepnapokon 10 korona és 4 °/o 
a kisegítő által teljesített forgalom után.

d legolcsóbban beszerezhető 
BER K O V ITS K Á RO LYN É

ilektograph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapir 
és papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII, Sip u. 4. 

Telefon 106—07. szánt.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt •Irasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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M e g h í v á s ,

A „ K á v é s o k  é s  fö p in c é r e k  b a n k ja  m in i  s z ö v e t k e z e i11 folyó évi június Iió
26-án délelőtt >/» 11 órakor tartja az Országos Iparegyesület (VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4.) helyiségében

1 7 1 . — I X .  é v i  r e n d e s  k ö z g y ű lé s é t ,
melyre a szövetkezet t. tagjai meghivatnak.

N a p ir e n d  :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az elmúlt utolsó négy üzletévről.
2. Az igazgatóság által megállapított mérleg előterjesztése és a felmentvények megadás*.
8. Az igazgatóság 15 tagjának választása.
4. A felügyelő bizottság 3 rendes és 3 póttagjának megválasztása.
5. Esetleges indítványok, melyek csak az alapszabályok 25. §-a értelmében tehetők meg.

I. mérleg-számla 1915. április 30-án.

Vagyon: Pénztár 3433 29 Értékpapír 13G50.— 
Üzletrészek 63862.76 Ovadékkölcsön 46370.24. 
Házbérkölesön 21953 72. Hitelegylet 10035.25. 
Berendezés 300. Összesen 1596Ö5 26 K. 

Teher: Üzletrésztőke 150000.— Tartalékalap 
2473.43. Takarékbetét 1391.33 Hitelezők 
4737.98. Váltókölcsön 174.— Nyereség 828.52. 
Összesen 159605.26 K.

Veszteség és nyereségszámla 1915. április 30-án.
Veszteség: Költség 2101.29. Tiszti fizetés 6440.— 

Házbér 1100. Tőkekamatadó 24.20. Tartalék- 
alap 131.44. Nyereség 828.52. Összesen 
10625.45 Ií.

Nyereség: Nyereség áthozat a múlt évről 1314.45. 
Kamat és dijak 9223.— Beiratási dijak 88. 
Összesen 10625.45 K.

II. mérleg-számla 1916. április 30-án.

Vagyon: Pénztár 5059.50. Értékpapír 13650.— 
Üzlet, részesek 64289.76. Ovadékkölcsön 
22052.34. Házbérkölesön 20791.72. Hitelegy
leti 9915.25. Adósok 17566.54. Berendezés 
300 -— Veszteség 3172.53. Összesen 156797.64. 

Teher: Üzletrész 151700.— Tartalékalap 2601 43. 
Betét 2322.21. Váltópénzkölcsön 174.— Ösz- 
szesen 156797.64 K.

Veszteség és nyereség-számla 1916. április 30-án. 
Veszteség: Költség 2219.55. Tiszti fizetések 5940.— 

Ilázbér 1025.— Tőkekamatadó 22.59. Összesen 
9207.14 K.

Nyereség: 1914/15. évi nyereség áthoznia 828.52. 
Kamat és dij 5142.09. Beiratási díj 64.— 
Veszteség 3172.53. Összesen 9207.14 K.

III. mérleg-számla 1917. április hó 30-dn.

Vagyon: Pénztár 4819.84. Értékpapír 19184.— 
Üzletrészek 64176.76. Ovadékkölcsön 19791.94 
Házbérkölesön 20410 02. Hiteleg.vlet 9731.25. 
Adósok 17276.02. Berendezés 270.— Veszte
ség 1795.81. Összesen 157305.64 K.

A z ig a z g a tó s á g .

Teher: Üzletrész 152000.— Tartalékalap 2809.43. 
Betét 2322.21. Váltópénzkölcsön 174.— Ösz- 
szesen 157305.64 K.

Veszteség és nyereség-számla 1917. április 30-án.
Veszteség: Yeszteségáthozata 3172.53. Költség 

2049.95. Tiszti fizetések 3440.—Ilázbér 1000 — 
Összesen 9662.48 Kor.

Nyereség: Kamat és dijak 7762.67. Beiratási dij 
104.— Veszteség 1705 81. Összesen 9662.48 K.

IU. mérleg-számla 1918. április 30-án.
Vagyon: Pénztár 3901.— Postatakarékpénztár 

689.20. Intézeteknél elhelyezett készpénz 
17129.— Intézeteknél takarékbetét 5082.— 
Értékpapírok 19134.— Üzletrészesek 53159.-— 
Ovadékkölcsönök 14452.88. Házbérkölcsönök 
19759.90. Hitelegylet. 9561.78. Letett óvadék 
4000. — Berendezés 240.— Klőlegköl. 175.— K

Teher: Üzletrészek 138.600.— Tartalékalap 2921.43 
Takarékbetétek 5069.82. Hátralékos betét 
kamatadó 21.63. Nyereség 670.88. összesen 
14452.88 IC.

Veszteség és nyereség-számla 1918. április 30-án
Vagyon: Áthozat a múlt évről 1795.81. Takarék- 

betétek utáni tőkés kamat 69.82. Takarékbe
tétek utáni töltés kamat kifiz. 146.57. Tőke
kamatadó 21.63. Tiszti fizetések 2920.— 
Költségek 1239.02. Házbér 750.— Adó és 
illeték 39.40, Leírás a berendezésből 30 — 
Nyereség 2466.69 múlt évi veszteség levonva 
1795.81 marad nyereség- 670.88. Összesen 
7683 13 K.

Teher: Kamatok és dijak 6457.13. Értékpapír 
kamat 1170 Beiratási dijak 50. Összesen 
7683.13 K

A z  ig a z g tó s á g .

Jelen mérleg valamint a veszteség és nyere
ség számlát és annak minden egyes tételé'- n fő
és segédkönyvekkel megegyezőnek találtuk. 

Budapesten 1918. évi június hó 11-cn.
A fe lü g y e lő -b iz o t ts á g ,
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Szakoktatás.
É v z á ró  v iz s g a  a  b u d a p e s ti 

v e n d é g lő s -ta n o n c is k o lá b a n
(K. K.) A budapesti vendéglősök szakirányú ta

nonciskolájában f. évi június hó 4.-én délután tartották 
meg Palkovics Kde ipartársulati és szakiskolai felügyelő- 
bizottsági elnök vezetése mellett az évzáró vizsgát, 
amelyen az ipartársulati választmány és a szakiskolai 
felügyelő bizottság tagjain kivid Dr. Várossy Gyula 
székesfővárosi tanügyi tanácsos és az iparoktatási fő
igazgató képviseletében Kollár Oszkár felső-ipariskolai 
tanár is megjelentek. A záróvizsgán, amelyet ez alka
lommal huszonharmadszor tartottak meg az iskola fenn
állása óta. a még mindig dúló rettenetes világháború 
negyedik esztendejében, nyomát sem lehetett tapasztalni 
annak a nagy pusztulásnak, amit a minden képzeletet 
felülmúló világháború minden téren előidézett. A tanulók 
számából, a tanítás eredményéből éppenséggel nem le
hetett a háborús idők által előidézett változott viszo
nyokra következtetéseket vonni, mert az iskolát az 
elmúlt tanévben is 840 tanuló látogatta és az elért 
eredmény a vizsgán jelenvoltakat minden tekintetben 
teljesen kielégítette.

Palkovics Ede elnök a vizsgát a következő be
széddel nyitotta m eg:

Tisztelt Uraim! Kedves tanuló ifjúság! Megnyitom 
a budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolájának 
ez évi záró vizsgálatait. Örömmel és igazi kartársi sze
retettel üdvözlöm a megjelent vendégeket, az igen 
tisztelt igazgató és tanár urakat és különösen titeket, 
kedves fiatal barátaim, akik arra vagytok hivatva, hogy 
idővel a mi helyünket foglaljátok el, és szorgalmatokkal 
és azzal a tudással, amelyet e falak között szereztetek 
meg magatoknak idővel iparunk fejlesztésén és felvi
rágoztatásán működjetek. Igen tisztelt Uraim! Amikor 
egy esztendővel ezelőtt ugyanezeu a helyen iskolánk 
évzáró vizsgálatait megnyitottam, azt a reményemet 
hangoztatnia, hogy egy év múlva talán mar béke áldá
sait fogjuk élvezhetni, és nyugodt és zavartalan körül
mények között fogjuk szolgálhatni a nemzeti kultúra, 
a magyar közművelődés érdekeit és céljait ebben az 
iskolában is, amelyet a magyar vendéglős-ipar lelkes 
előharcosai ebből a célból alapítottak meg. Sajnos ez 
a reményem nem valósult meg! Dicsőségesen küzdő 
fiaink még ma is véráztatta távoli harcmezőkön hullat
ják drága vérüket a haza oltalmáoan, és bár messziről 
felénk int már a fényes győzelem, itthon is még a ha
bom zivataraival, megpróbáltatásaival kell roegküzde- 
ntink, és minden ami mellettünk és körülöttünk történik, 
arra int, arra kötelez, hogy rendületlenül tartsunk ki a 
reánk erőszakolt küzdelemben, amelynek sikere érde
kében, mindnyájunknak minden erkölcsi és anyagi kö
telezettséget híven és becsületesen teljesítenünk kell. 
Ez a kötelességtudás magyarázata annak, hogy isko
lánkat a háborús viszonyok dacára, és dacára annak, 
hogy falai közül a már négy év óta dúló világháború 
épp azokat szóllitotta el, akiknek ezen iskola nevelő 
és oktató munkájára a legnagyobb szükségük volna, a 
legnagyobb anyagi áldozatok árán változatlanul fenn
tartottuk, és hogy a már négy év óta folyó megpró 
báltatások és nehézségek dacára ma újból beszámolha
tunk ezen iskola működéséről és e működés eredményé
ről. Kész örömmel állapítom meg azt az örvendetes 
tényt, hogy iskolánk tanári kara a nehéz és kivételes 
viszonyok dacára megtette kötelességét, és hogy ennél-? 
fogva bizalommal és megnyugvással tekinthetünk a jövő 
elé, abban a biztos tudatban, hogy a normális viszonyok 
helyreállásával iskolánk fokozott mérvben fogja telje
síthetni a magyar nemzeti közművelődés szolgálatúba 
állított magasztos hivatását. E tudatban megnyitom isko
lánk záróvizsgáját. ____ _____

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó beszéd 
után a szakiskola három osztályának növendékei az 
összes elméleti és gyakorlati tantárgyakból csoporton
ként vizsgáztak és majdnem kivétel nélkül meglepő 
készültségről tanúskodó feleleteket adtak, olyannyira, 
hogy I)r. Várossy Gyula tanácsnok és Kollár Oszkár 
tanár ismételten is teljes megelégedésüket fejezték ki a 
felügyelő bizottság elnökének és az iskola igazgatójá
nak. A vizsgát Palkovics Ede elnök a következő tar
talmú beszéddel fejezte b e :

„Tisztelt Uraim! Kedves tanuló ifjúság! Elértünk 
a mai záróvizsga befejezéséhez! Amit itt láttunk és 
hallottunk mindenben megfelelt várakozásainknak, hi
szen számolnunk kellett a kivételes viszonyokkal és az 
ezek által korlátolt lehetőségekkel is. Én csak köteles
séget teljesítek, amikor újból hálás köszönetét mondok 
az igazgató urnák és a tanári karnak, és pedig úgy a 
magam mint a felügyelő bizottság és az ipartársulat 
nevében, hogy a nehéz viszonyok dacára kötelességeit 
híven és becsületesen teljesítette, titeket pedig kedves 
fiaim arra kérlek, hogy kötelecségeiteket a jövőben is 
híven teljesítsétek. Ez a nagy háború, amelyet ti csak 
messziről láttok, óriási feladatok elé fogja állítani sze
retett hazánkat és drága magyar népünket a bekövet
kezendő béke éveiben. E feladatok megoldásában min
den honpolgárra és igy reátok is nagy munka vár, 
hogy a háború által ütött sebeket begyógyíthassuk, 
imádott hazánkat és drága magyar népünket boldoggá, 
naggyá és gazgaggá teltessük! igyekezzetek tehát arra, 
hogy szorgalmas tanulással müveit, tanult és szakkép
zett vendéglősök, hasznos és derék polgárai lehessetek 
hazánknak és akkor a mi, tanáraitok és mindnyájunk 
áldása lesz rajtatok “

Közgazdaság.
A n y o lc a d ik  m a g y a r  h a d ik ö lc s ö n .
A hosszan olhuzodó háború további pénzügyi követelmé

nyeket támasztván az államhatalommal szemben, a hadi szük
ségletek ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása vált 
szükségessé. A hadviselés költségeinek fertőzésére a pénzűgy- 
minisztor ezúttal f> V2 °/o kai kamatozó adómentes járadckkölcsön- 
kötvényeket bocsát nyilvános aláírásra A pénzügyminiszter tehát 
ez alkalommal ts közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláírás tartani a és az aláírási helyek.
Az aláírás időtartama 1918. junius 12 tői julius 11 ig 

bezárólag terjed. Aláírási helyekül fognak szoropelni az összes 
állami pénztárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár, az 
összes postahivatalok és hazai pénzintézetek.

A dinietek nagysága.
A kibocsátásra kerülő 5 V2 °>kal kamatozó járadókköl- 

esön kötvényei 50, 100, 1000, T>000 és 10 000 koronás címletek
ben fognak kiállíttatni.

t  *
;f Slészgsonti S zeszfő zd e  j§
|  B erendezés i V á lla la t |
Í  ^irányi jPLdolf ré^müárugyára ®
I  Ú jp e s t ,  L ö r in c - u t c a  7 .
»  Eddig berendezve 50 központi szesz-
S  --------------------  fftzde: --------------------  ^

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

városokban.   w
Szállítási határidő 14 nap "TNJ ,jg

Aeerendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az eladási ár. A kölcsön felmondása.
Az 5 Va 0 o kai kamatozó járadókkölosön kö'vény kibocsá

tási ára 92 K 50 f-rel van számitva. l»o ami való tekintetottel. 
hogy a járadókkötvóuy kamatozása csak 19is szept. l*én veszi 
kezdetét s a jegyzésiói 1918. aug. öl ig járó Kamatuk az alá
írási árba be vannak számítva, a kötvény a l á í r á s i  u r a  minden 
100 korona névértékért u következő összegekben van megál
lapítva:

l. arra az esetre, ha az aláíráskor az alánt összeg egész 
ellenértéké befizettetik :

a) az 1918. ovi jnn. hó 12 töl jun. 27-ig bezárólag tör
ténő aláírás eső én 9i K 50 f;

b) az 19.8. évi jnn. ::7-et követő időben 1918. évi jnl. 
11-ig bezárólag történő aláírás esőién 91 K 70 í:

2 ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részle
tekben történő; tizgtési módozat vétetik )••• nybe, az aláírási 
határidő egész tartamára szólolag 92 K 50 t.

Kainatesedékesség.
A nyolcadik hadikölcson 100, 1000, 5000 és '0.000 K ás 

címletei minden év miire 1 én (•> szept 1 én lejáró lelövi 
utólagos részletekben óvi ő V2 0 o-kal kamatoznak. Az első szel
vény 19.19. műre. 1-én esedékes líi'oi eltoröleg az 50 koronás 
cimietek óvi szelvényekkel vannak ellátva s ezeknél az első 
szelvény 1919. szept. 1-én esedékes.

Befizetési hely.
A kölcsönre történő jegyzéseknél az aláirt öss-zpgok el

lenértéké az aláírási helynél fizet ondó be és az .aláírási áron 
felül az aláíróval szemben sem folyó kamat, sem juta.ék fel
számításának helyo nincs.

Készlet fizetési kedvezmény.
Az esetben, ha az 51 20',, os járadékköicsönro aláirt ősz- 

100 koronát meg nem halad, az ancras alkalmával az aláirt 
összeg egész ellonértéke befizetendő \ .(*0 k-t meghaladó
aláírásoknál ellenben a befizetés r<',leiekben is te:jesitiieiö Kz 
esetben az aláírás alkalmával az illant os.-zog l< "u a. biziusiiok- 
kóppen leteendő és pedig készpénzi.on vagy ínegio.elö érték
papírokban. A részletek pedig a következőképp fizetendők, 
a jegyzet összeg ellenértékének 25° "-a legkésőbb 1918 aug. 5-ig

A ni. kir. pénzügyminisztérium a-kibocsátandó őVa'loos' 
járadékköicsönro vonatkozólag fenntartja magának azt a,jogot, 
hogy előre közzéteendő három havi előzetes felmondás mellett, 
a kölcsönt egészben vagy részben, névérte kinn visszafizethesse. 
Azonban az esetleges felmondás 1925 szeptember 1 -ót megelőző 
időre nem történhetik.

Betétek felhasználása.
A betéti üzlettől foglalkozó intézeteknél s más ily cégek

nél 19.'4. évi augusztus hó 1 előtti '.etéti könyvre elhelyezett, 
egyébként a moratórium n ío dó-rendolotben foglalt korlátozások 
aia eső betétek a k o> ■ nt.isra keiüiő kölesönro történő befi
zetések céljaira — önérthotőleg « kikötött felmondási idők épség
ben tartusa mellett — igénybe vehetők.

Azok, akik a beüzetésekro pénzintézeti betétjüket kíván
ják igény bevenni, annal az intézetnél vagy cégnél, illetvo an
nak az intézetnek vagy cégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, 
ameiynól a botét cl van helyezve.

Különleges kedvezmény a nyolcadik hadikölcsönnél.
A kibocsátásra kerülő 51 g'Yo-os járadókkölcsönkötvények 

felhaszna hatok lesznek n j< , ‘i.ieg alkotmányos tárgya.ás alatt 
álló törvci.'.javasíct. loi veeyeröro emelkedése után az annak 
alapján le ívelendő had,nyereségadó fizetésére

A hadifiycreségaii-. fizetésénél a kötvények — figyelem
mel arra. hogy az aláírási ár megállapításánál a folyó kamatok 
is szám.ia--ca v r  íick s ligyolemmol arra. hogy az aláírási ár 
megállapításánál a folyó kamatok is számításba vétettek s 
figyelemmel :n r:>. hoyy az aláírási helyek ötvon fillér jutalékot 
szoktak a feleknek megtéríteni — minden 100 korona névérték 
után a voltaképpeni kibocsátási áron, tehát K 92.50 — 50 f - 92 
koronával fognak számításba vétetni.

Az alánók a habom titáni leszerelés folytán eladásra, 
illetve árverésre kerülő javakat a kibocsátásra kerülő járadék- 
kölcsön kötvénye k kel fizethetik- Ily fizetéseknél a kötvények 
Ugyanúgy, mint a hadinyo.'rségadófizetósoknél minden 100 K 
név érték után a tulajdonképpeni kibocsátási árat képező 92 
koronát fognak számitaslm vetetni A leszerelési javak értéke
sítésénél azok a vevők, akik a vételár fizetésére az állatuk 
jegyzett kötvényeket használjuk lel, előnyben fognak részesülni.

* „ „ „ „ „ aug. 24 jg]
„ „ * „ „ „ „ szept. 10 ig'
» » » » » » szept. 2:1-ig]

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett 
biztosítékot olszámolja, illetőleg visszaadja.

A jegyzési nyomtatványok.
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatványürlapok az ösz- 

szes aláírási helyeknél díjtalanul kaphatók. Jiy nyomtatványok 
hiányában az aláírás levéléiig is történhetik.

A befizetési elisinervények kiállítása és a végleges címletek 
kiadósa.

A befizetés alkalmával az aláíró fél az aláírási helytől 
pénztári elismervényt kap. kötvények kiadásának időpontja ideje
korán hirdetményi lég fog köz-etetetni. A kérvények kiadósa 
költségmentesen ugyanazon a helyen fog megtörténni, ahol a 
pénztári elismervéuyek kiadattak.

Az aláíró felek a cimietbeosztásra irányuló esetleges 
kívánságukat a jegyzés alkalmával az ..Aláírási nyila'kozat*'- 
nak erre a célra megjelölt helyen kifejezhetik. Ily kívánság 
hiányéiban a jegyzett összeget a legnagyobb címletekben fogják ki
szolgáltatni.

Wayer Hermáim és Hirschler
Budapest, V I., Toréz-kiirnt 48, sz.

Temlégrlői és kávéházi konjlinbcrcndezésl vállalat. 
Szállít fagylultgéppótÜBtilket méret szerint és teljes 

fagylaltgépeket.

Omr Telefon 1«7—60.

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett a klboesájtandó
kői \ ényekre kölcsön jegyzés céljaira,

A kibocsátandó) kötvényekre az Osztrák Magyar Bank és 
a M. kir hadiköiesönpénztár a kötvényeket kézizátogul lekötése 
(lombardirozás.ü! mellett a névérték 7b"yu--óig, a ■mindenkori hiva
talos vallólcszámittdiísi kamatlábon nyújtanak kölcsönt.

Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási 
kamatlábon nyújtanak nálunk zálogul elfogadható értékpapírokra 
kölesen! ha a fölveendő összeg igazoltan a kibocsátott aláírási 
felhívás alapján aláiit összegek befizetésére szolgál. A mérsékelt 
kamatláb kedvezményében a meghosszabbított ily kölcsönök i3 
részesülnek

A fenti befizetési határidők <ilatt folyósított és igazoltan 
a jegyzett .összegre történő befizetés céljaira szolgáló kölcsönök 
utun » |,-i kívánságára n mindenkori hivatalos vnltóleszániito- 
lasi kamatláb helyett ovi 5 " o-os állandó kamatláb biztosittatik. 
Kzentpuii a lent körülirt módozatuk mellett azoknak, akik iga
zoljuk . hogy a kibocsátott aláírási fölhívásban foglalt befizetési 
határidő!; alatt az^aláírásra bocsaiolt hadikölcson jegyzése cól- 
j ibol inás hitelintézeinól (bank. takarékpénztár, hitelszövetkezet 
stb.i vagy bankcegnél vettek fel kölcsönt, a kölcsön ama ré
szének visszafizetésére, amely az erre irányuló kérelem elő- 
terjesztésekor meg igazoltan fönnáll, évi 5«/oos állandó kamat
ai)..n fognak uj kölcsönt nyújtani s ennek n köiesönnok meg

hosszabbításánál is évi 5" o-os állandó kamatlábat fognak szá
mítani. hzek a kedvezmények az Osztrák Magyar Bank ideig
lenesen meghosszabbított bankszabadalom lejárta után is 1924 
ovi június öU-ig terjedő hatállyal a jegybank vagy valamely 
inas, a kormány áltál kijelölendő intézet által nyittassanak 

, 1A/; a,airok kívánságára a kibocsátandó kötvényeket a szél
ű n e k  beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek 1919. 
december ul-ig költségmentesen fogják megőrizni és kezelni

Szállodát, káuéházat, uenőéglőt
keresek meguételre. Ajánlatok „ P é n z e s “  nővén kéretnek, Tencer Gyula hirdető irodá
idba, Budapest, IU., Szeruita-tír 8. szdm.
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■•gT*ndeIé««knél kérjük tisztelt olvasóinkat minUie lapunkra hivatkezui



ISIS. junius lő. Magyar Vendéglős- és Kérés-Ipar

Társulatok, egyesületek.
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, 

Pincérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete* 
Igazgatóságának folyó évi május hó 3i-én az egyesület 
központi irodájában megtartott

rendes havi ülésén
Jelen voltak: Bokros Károly elnök, F. Kiss Lajos, 

Kővár.y Jenő. Holub Rezső igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagok és Dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradását kimentette: Dökker Ferenc.
Elnök az ülést megnyitja a jegyzőkönyvvezetésére 

Dr. Nagy Sándor jogtanácsost hitelesítésére pedig F. 
Kiss Lajos urat kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyző
könyvét melyet az

Igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.
Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszá

molásait.
A budapesti választmány május havi elszámolása 

szerint a bevétel *21:21 korona 39 lillér. a kiadás folyó
sított nyugdijakkal együtt 1114 korona OH fillér volt. 
Csekkszámlára bekiikíetett 1007 korona 20 fillér.

A pozsonyi választmány május havi elszámolása 
szerint a bevétel 47(5 korona 70 fillér, a kiadás 37 
korona 90 fillér volt. Csekk-zámlára beküldetett 438 
korona 80 fillér.

A kassai választmány május havi elszámolása 
szerint a bevétel 200 korona 34 fillér, a kiadás 70 ko
rona 90 fillér volt. Csekkszámlára beküldőiéit 189 ko
rona 38 fillér.

A szombathelyi választmány május havi elszámo
lása szerint a bevetői 4-12 korona 00 fillér, a kiadás 
106 korona 99 fillér volt. Csekszámlára beküldetett 335 
korona 07 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóvá
hagyólag tudomásul veszi.

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára 4900 korona utal
ható át.

Igazgatóság a 4900 koronát a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára utalja át.

Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 15 drb. 
tagsági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Jogtanácsos indítványozza, hogy Fejér kisasszony 

havi fizetése a háború okozta nagy drágaságra való 
tekintettel folyó év junius hó 1-től kezdődőleg 40 ko
ronával emeltessek fel.

Igazgatóság jogtanácsos indítványát elfogadja és 
Fejér kisasszony havi fizetését 40 koronával felemeli. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
K. m. f.

Hitelesítik:
I)r. Nagy Sándor s. k, Bokros Károly s. k

jogtanácsos. elnök.

K i m u t a t á s
az 11)18 évi junius havi nyugdijakról

özv. Bagossy Vinoóné 1918. VI. h. ny. K 12.50 
2. özv. Balassa Milialyuó és kk. gy. „ „ „ „ K 69.38
3 Benky Vilmos gyermeke 1918. VI. h. ny. K 5 31
4. özv. Bohos Lajosné „
5. Brukács Ferenc „
(». Göndör Gyula „
7. özv. Haviicsek Józsefnó „
8. özv. Horváth Lajosnóóskk. gy.
9. özv. Kóth Károlyné „

10. özv. Klímán Imrónó ,
11. Kozák József *
12. özv. Prindl Nándornó ,
18. üzv. Rosner lgnácné ,
14. özv. Schnell Józsefné ,
15 özv. Schmidt Alajosnó ,
16. özv. Szentgyörgyi Ferencnó ,
17- özv. Sztanoj Miklósnó
18. Varasdy Sándor
19. Wittreich Nándor ,
20. Zwetkó Lajos

A ,,Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata**

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

1918. junius 21-én: Gundel Károly vendéglőjében, 
(Városligeti. J /soima.

1918. juinus 2 án : Kiszel József és Márkus1]Imre 
vendéglőjében, I .-Usó-Murg.tszigot), Iz.-onmi.

1918. július 5-én: Keresztes Kde vendéglőjében. 
(Alsó-Margitszigeti l/somia.

i  l
I l
|  . ¥ 
|  Hajógyárba kantinos j|
í  kerestetik. — Ajánlatokat eddigi
H r

működés és fizetési igények meg- je

Í  jelölésével „Hajógyár" jeligére a

j ----------- kiadóba kérünk.— ------  Is

3 t
* h
¥  H

V e n d é g lő
J  Pozsony komáromi vonal melleit 130.000 korona évi $
f  forgalommal családi körülmények folztan 90.000 ko- ?
* rónáéi t eladó, l'jonnan épült ház mely áll : vendég- *
f  lóból 2 vendégszobából va 2 szobás lakásból (mellek- |
{ helyisegek p. ti<* -. isiáiió síb.) Vasiul állomás 3 km. *

Krdeklódésok „Vendéglő* jelige alatt BLOCKN1SR J. *
|  hirdető irodájába Budapest. 8emniel\veis-utca 4. sz. |

Hirdetések közlésé t ju tá 
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.

Hegrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1918 juniuK lő.

Löwenstein .M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Fő üzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 39 —88. 
vagy 39—89. Evtizedik óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek: VI , 
„Türr István utca 7. (Telefon 11—48.) es Svábhegy, Eötvösiit 8. 
(Telefon 43—81.)

Vegyes liirek.
A fngylaltárak megállapítása. Reiner Mór, a budapesti 

ávésipartársulat elnöke, a fagylaltárak megállapítása tárgyá
ban f- évi június hó 3-án 379/1918. sz. a. körlevelet intézett az 
pa» (‘társulat tagjait, hogy az orsz. árvizsgáló bizottsággal foly- 
a. ott tárgyalások eredmónyekép a szelet (7 dkg) fagylalt ára 
1 —, a pohárfagylalt (10 dkg) ára 1 K 50 f.-ben állapíttatott 
Xineg A. körlovól nyomatékosan figyelmeztet a hatóságilag tneg- 
tálíapitott árak betartására.

Razzia a vendéglőkben és kávéházakhnn. Az Orsz. Köz
élelmezési Hivatal rendészeti az osztálya elmúlt hetekben raz
ziát tartott a budapesti vendéglőkben és kávéházakban annak 
megállapítása végett, hogy raktárukban mennyi élelmiszer vart 
felhalmozva A razzia eredménye az volt. hogy egyetlen egy 
vendéglőben vagy kávéházban sem találtak jelentősebb ineny- 
nyisógü élelmiszert felhalmozva, úgy hogy az ölj áras megindí
tására nem volt ok. A zaklató eljárások megszüntetése erdő
kében a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata" beadványt intézett az 0. K. H.-t vezető miniszté
riumhoz. A minisztériumhoz intézett kérvény szövege a követ
kező: „Budapest, 1918 május 22. Na--'yméltóságú Minisztérium!. 
Hírlapi közleményekből és ipartársulatunk több tagja részéről 
hozzánk érkezett panaszokból tudomást szereztünk arról, hogy 
a nagyméltósngu Minisztérium rendészeti osztálya a székes- 
főváros összes szállodáiban, vendéglőiben és korcsmáiban raz
ziákat tartott és fog tartani annak megállapítása végeit, hogy 
raktáraiban mennyi élelmiszer van felhalmozva. Tekintettel 
arra, hogy már az eddigi razziák eredményéből hivatalosan is 
megállapítva letr. hogy a szakmánkból! üzemekben egyetlen 
esetben sem találták az élelmiszereket oly mennyiségben fel
halmozva, moly a hivatalos büntető eljárás megindítására okul 
szolgálhatott volna: tekintettel továbbá arra, hogy az üzemek 
akadálytalan folytathatása. fenntartása bizonyos nagyságú ál
landó készletek tartását nélkülözhetetlenné teszi, viszont annak 
elbírálására, hogy e készletek mikor haladják meg a megenge
dett határt, az egyes üzemek forgalmát megbírálni teljességgel 
képtelen hivatalos közegek nem lehetnek hivatva: mély tiszte
lettel kérjük: Móltóztassék a szakmabeli üzemeinkre elrendelt 
vizsgálatokat, razziákat megszüntetni, és erről bennünket is 
értesíteni “

A kérvényre az Orsz. Közélelmezési Hivatalt vezető m. 
kir. miniszter 98817/1918. II. B. sz. a. a következő végzéssel 
válaszolt: F, évi május hó 23-án kelt beadványára értesítem 
az ipartársulatot, hogy a beadványban előterjesztett az a ké
relmet, amely arra irányul, hogy a székesfővárosi szállodákban, 
vendéglőkben és korcsmákban a jövőben razziák ne tartassa
nak. nem teljesíthetem, mert a közélelmezés körébe vágó köz
érdekű rendeletek végrehajtásának helyszíni szemlék és vizs
gálatok által való ellenőrzési módja nem mellőzhető. Budapest, 
1918. évi julius hó Bán. A miniszter rendeletéből Temple s. k. 
min. osztálytanácsos.

Üzleti liir. Mtincza József vendéglős (Pauler- iH T ""  
megvette a VIII. Népszinház-utca 9. szám alatti ven
déglőt, s azt újonnan átalakítva e hó 4.-én megnyitotta.

A Meteor-szálloda r. t. mely Kallós Márkus tulajdonából 
a Magyar általános ingatlanbank r. t. érdekkörébe került, f. évi 
május hé 25-én tartott közgyűlésen 300 000 K alaptőkéiét 
1,200.000 koronára emelte föl.

A hadirokkanta k foglalkoztatása tárgyában az „Országos 
Hadigondozó Hivatal" f. évi április hó 15-én 23108/1918. sz. 
alatt átíratott intézett a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatához", melyben a OHGH. vezetősége 
köszönettel veszi tudomásul, hogy az ipartársulnt az általa kép
viselt hivatásokhoz tartozó rokkantak elhelyezése körül a rok

kantakat — az ipartársulati ingyenes inunkaközvetitó révén — 
a maga rótzóről is hajlandó támogatásban részesíteni. Az ipar- 
társuiat vezetősége ez alkalommal külön is felhívja a tagok fi
gyelmét nrra, hogy az ipartársulati munkaközvető által hozzá
juk küldött alkalmazóiakat vegyék fel üzemeikbe azzal a meleg 
szeretettel, amelyet hadi rokkautjaink kétségkívül megérdemel
nek. és részesítsék őket a lehetőséghez képest és használható
ságuk arányában mások fölött még előnyökben is. A társada
lomnak rokkantjuinkkal szemben fennálló kötelezettségeiből ki 
kell vennie a maga részét mindnyájunknak azzal, hogy az ér
tünk oly sokat szenvedett hősöknek — mert mind azok! — a 
polgári életbe és hivatásszerű foglalkozásunkhoz visszatérést 
lehetővé tesszük.

Égisz egyesített gyógyfürdők ingatlan és szálloda rt. 
cég alatt a Magyar banA és kereskedelmi rt 80 millió K alaptő
kével (150.000 darab 200 K n. ó részvény uj részvénytársaságot 
alapított, amelynek célja mindazoknak a vállalatoknak az 
egyesítése és egységes irányítása, melyeket a Magyar barik 
idegenforgalmi akciója részere már megszerzett és jövőben 
megszerezni fog. Ilyen vállalatok: a Parkváros r t, a Balaton 
menti fürdők r t , az Idegenforgalmi és utalási vállalat rt. a Tát
rai h. é. villamos vasat r t , a Svábhegyi fogaskerekű vasul rt. és 
az Erzsébet sósfürdö rt.

Magyarország sörtermelése a pénzügyminiszter által 
közzófétett adalok szerint 1918. áprilisban 119.202 hl. volt, az 
1917. évi április 132 422 hl.-rel szemben, inig 1917. szoptember
1- től 1918. április 30-ig a termelés 694 502 hl. (a múlt kampány 
ugyanazon időszakában 493 284 hl) volt. A termelt mennyiség 
tehát a folyó kampányban nagyobb volt, mint az első termelési 
évadban, de a minőség sokkal silányabb volt, mert mig az 
1916 17. évi kampányban a termelt és adóztatásra bejelentett 
sörlé eukormérö foka 8—17 között volt, ebben a kampányban
2— 13 között mozgott; a múlt szezonban a termelt sörlónek 
majdnem fele (228.473 hl) 11 fokos és közöl egy npgyede 
)108.195 hl.) 10 fokos volt, az idén 180.793 hl. csak 6 fokos és 
115.755 hl. pedig 7 fokos volt, ennél jobb minőséget elenyé
szően kis mennyiségekben termeltek csak

Idegen forgalmi-ügy. A kereskedelemügyi miniszter kö
zölte a fővárossal, hogy az idegenforgalom ügyének az intézése 
a belügyminisztériumból hozzákerült s neki az a szándóka. 
hogy a minisztérium és a főváros idegenforgalmi hivatala 
között szorosabb kapcsolat lotósiiljön. A főváros tanácsa ezt 
örömmel vetto tudomásul.

A fürdő és nyaraló közönség élelmezése tárgyában az 
orsz. közélelmezési miniszteiium 40300/1918. IV. o. O. K. H sz. 
alatt rendeletet bocsátott ki, mely felhatalmazza az elsőfokú 
hatóságokat, hogy a hazai fürdőkra és nyaralókra utazó közön
ség élelmiszereinek szá ntásához szükséges igazolványokat a 
minisztérium felhatalmazásának kikérése nélkül saját hatás
körükben is kiszolgáltathatják. A szállított oJolmiszer mennyi
sé!/ nem haladhatja meg azt a mennyiséget, melyet a rendele
tileg megállapított fejadagok figyelembevételével a szállítási 
igazolványt kérő fel és a vele utazó és háztartásához tartozó 
cső adtagok a fürdőzés, illetve nyaralás tartama alatt rendes 
lakhelyükön elfogyasztani jogosultak.

Jílayerhöfgr és Jfemény Utódai j
B u d a p e s t , V!., G y á r -u tc a  2 0 .  s z .  )

TEUTON: 71—55. ♦
♦
♦

Kávéházi- vendéglői-.konyha-berendezések. «
mindennemű használati eszközök ♦

♦

K á v é h á z i p ó te tlé iiy  f a g y la l tü s tö k  ‘

. Mii;►>
'}’■ Kir. Fémközpont beváltási helye. !

<

Penkő és Pallók
pudapssf, U1I., Sip-utea 7. s*.
Telefon: József 38—61. Interurban : 11/11

S z á l l o d a - ,  v e i H - -  !' k á v é h á z  ♦ 
®s  a z  ö s s z e s  s z a  ; ü li ü z le te k  *
adds-uételét kcyoeíit© irodája. :
Hlfslek-bölcöwüöfe nyújtása. **

.................................... ...............................................
Itgrnndeléseknól kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkosni.
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