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A „Magyar Vendéglős 
egyetlen magyar lap, mely a

és Kávésipar“ az 
magyar szállodás,

vendéglős és kávésipar érdekében alakult s ön
zetlenül száll síkra mindazokkal szemben, akik 
a háborúban annigy is megnyomorgatott iparun
kat még nagyobb szenvedéseknek akarják alávetni.

A legnagyobb függetlenséget egy lapnak 
azonban az ad, ha előfizetői hatalmas gárdájára 
támászkodhatik.

Eddigi működésűnk beigazolta, hogy küz
delmünkben semmiféle körülménytől nem ria
dunk vissza s iparunk jogos érdekeinek védel
mében e munkánk mindig teljes sikerrel járt.

Felkérjük tehát olvasóinkat, terjesszék la
punkat, fizessenek arra elő s igyekezzenek elő
fizetőket szerezni. A lap anyagi izmosodása nem
csak lapérdek, de érdeke az egész magyar ven
déglős és kávésiparnak.

Lapunk előfizetési ára :

egy évre 24.— korona,
félévre 12.— korona,
negyedévre (>.—- korona.

Minél több előfizetője lesz lapunknak, annál
erősebb hangon követelhetjük a magyar vendég
lős- és kávésipar jogainak tiszteletben tartását 
és jogos kívánságainak teljesítését.

A „.Unnyár Vendéglőn"és Kávés-Ipar̂  
kiadóhivatala.

A [„Magyar Szállodás ós Vendéglős Munkaadók 
Egyesülete'' f. évi julius hó 24.-én cl. u. 4 órakor előbb 
Marencich Ottó, majd Kittner Mihály elnöklete alatt 
rendkívül látogatott közgyűlést tartott a Dunapalota 
szálloda földszinti nagytermében a vendéglői alkalma
zottak bérviszonyainak javítása céljából. A közgyűlés, 
mely kezdettől fogva lelkes és emelkedett hangulatban 
folyt le, az e célból előterjesztett határozati javaslatot 
egyhangú helyesléssel és lelkesedéssel tette magáévá, 
bizonyságául annak, hogy úgy az Ipartársulat, mint a 
Szövetség vezetősége a háború állal előidézett nehéz 
megélhetési viszonyok közepette minden tőlük telhetőt 
megtesznek a vendéglősipari alkalmazottak anyagi hely
zetének javítása céljából, és „végből nemcsak átmeneti, 
hanem állandójellegii, tekintélyes összegekre rugó anyagi 
áldozatoktól sem riadnak vissza. A ^munkaadókat ezen" 
altruista törekvésükben az a meggondolás vezette, hogy 
az ipari alkalmazottak helyzetük javítására irányított 
méltányos törekvéseikben elsősorban kenyéradó gazdáik 
segítségére vannak utalva, erre joggal tarthatnak igényt, 
viszont másrészt közülök azokat, kiknek megtartása a 
szakképzett, állandó alkalmazásban levő és igen értékes 
munkások nevelése és szaporítása szempontjából kívá
natos: megfelelő előnyökben, jutalomban kell részesí
teni. Erre az éthordók korpótlékának megállapítása lát
szott egyelőre a legalkalmasabb eszköznek. A közgyű
lés azonban ezenkívül az összes alkalmazottak munka- 
és bérviszonyainak reformjával is behatóan foglalkozott, 
és kétségtelen, hogy a Szövetség és az Ipnrtársulat a közel 
jövőben e tekintetben is 'a z  ipari munkásságra hasznos 
és jelentős munkásságot fognak kifejteni. A munkaadók 
o tevékenységükben nemcsak a munkaadók áldozat
készségére tartanak számot, mely a korpótlék tekinte
tében hozott határozatnak fog általános érvényesülést 
biztosítani, liánéin számítanak a becsületesen és komo- 
lyan gondolkodó munkásság méltányló elismerésére is, 
melyet a Munkaadók Egyesülete kezdeményezéséből ők 
sem fognak megtagadhatni.

A közgyűlés lefolyásáról szóló tudósításunk a kö
vetkező: A „Magyar Szállodás és Vendéglős Munkaadók 
Egyesülete“ f. évi julius hó 24-cn d. u. 4 órakor a
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Dunapalota szálloda földszinti nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tartott Mareucich Ottó elnök vezetése mellett 
melyen az Egyesület és az Ipaitársiilat tagjai közül 
Kommcr Ferenc, Oundel Károly, ülnek E. J. l2 , [  
Mihály Dökker Ferencz, Kedvmy  Nándor, tichlogl -Jó
zsef, Szabó Imre, Bálint Dezső, Weisz Antal, Keresztes 
Ede Kádár Miklós. Pántol Márton, Kiszd Józset, Alit- 
trovátz Adolf. Neiger Jakab, Halul Rezső, Waltz György, 
Kiss József, Förster Konrád, Kutass)/ Lajos, Szép Jó
zsef. Szikszay Ferenc, H éra  R. Rezső. Wrabeez Gusz- 
táv, Malosik Ferenc, Förster János. Bnldauf Mátyás. 
Egyed György, stb. egyesületi és ipartársulati tagok 
vettek részt. A közgyűlést Mareucich Ottó elnök nagy 
tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg. üdvözölvén 
a megjelenteket jegyzőkönyv hitelesítésére Hóiul) Rezső 
és Mittrovátz Adolfot kérte tel.

„A mai közgyűlést azért hívtuk össze — úgymond 
beszéde folyamán hogy a munkabérek kérdését ren
dezzük ! A közelmúltban előfordult sajnálatos események 
kell. hogy mindnyájunkat gondolkozóba ejtsenek! Mi 
azt akarjuk, s ettől a gondolattól át vagyunk hatva, 
hogy iparunk békéjét a jövőben zavartalanul megóvjuk, 
hogy erőszakosan rendezett strájkok e munka lolyto- 
nosságát meg ne akasszák, hogy úgy magunkat, mint 
dolgozni akaró munkatársainkat azoktól az óriási ká
roktól, melyekkel a munkabeszüntetés jár, megőrizzük, 
'risztéit. Uraim! Ha mi ezt a békét akarjuk, megelégedett 
munkásokkal kell hintünk. (Helyeslés.) Elégedetlenség 
termékeny talaj marad mindenféle izgatás számára; ezt 
tőlünk telhetöleg kerülnünk kell! Ezért legelső vonalban 
állá kötelességünkül'1; ismerjük fel a munkabérek rende
zéséi ! Amikor azonban ezt a kérdést revisió alá vesszük, 
számolnunk kell saját gazdasági erőnkkel. Mindnyájan 
tudjuk, hogy a mai gazdasági viszonyaink kedvezőtlenek, 
sivárak. Az áruuzsora, másfelől a hatósági rendeletek 
özöne közé beékelve jóformán napról-napra tengődünk. 
És még azt sem tudjuk, hogy holnap nem lesz-e még 
rosszabb V Hogy ez a holnap mit hoz. egyikünk sem 
tudja megmondani. Ebben a nehéz helyzetben kétsze
resen meg kell fontolnunk mindén lépésünket. Egyesü
letünk végrehajtóbizotfsága a megteendő lépéssel huza
mos ideje, számos ülésen foglalkozott cs alapos vita, 
beható eszmecsere után kialakult az a véleménye, 
a mely ly el indítvány alakjában ói a Önök elé járul. Ez 
indítvány így szól:

1. A munkaadók az éthordóknak az ipartársulat 
,által megállapított fizetést u. m. heti 25 koronát válto
zatlanul fenntartják

2. Azon éthordónak, aki az üzletben 1 évet meg
szakítás nélkül mint éthordó tölt, rendes heti fizetésén 
felül karpótlék elmén havi 20 koronát, 2 év esetén havi 
30 koronái. 3 év esetén havi 40 koronát, 5 vagy több 
év esetén havi öO koronát fizetnek.

Tisztelt Uraim! Ebből az indítványból az a gon 
dolat hajt ki. hogy az az alkalmazott, ki ragaszkodik a 
munkaadójához, aki érdemeinél, szorgalmánál fogva 
huzamosabb időt lőtt. el szolgálatában, nagyobb fizetés
ben részesüljön. Mert mikor marad valaki egyazon 
szolgálatban éveken keresztül? Ha a munkaadó is mun
kás is egymással meg vannak elégedve. Tehát bárcsak 
az időről beszélünk, de voltaképen az érdemet, tehetséget, 
szorgalmat, odaadást, az üzlet érdekeinek fokozottabb 
képviseletét méltatjuk, amikor az ily munkásnak pót- 
bért adunk. A hűség jutalma is ennek az indítványnak 
lelke. Egy hű gárdát fogunk magunknak nevelni. Ma a 
munkás könnyedén megválik helyétől, egy más helyen 
ugyanabban a pozícióban folytatja. De ha látni fogja, 
hogy régi munkaadójánál előmenetelre van kilátása és, 
hogy az előmenetelben csak akkor lesz része, ha helyén 
kitart, igyekezni fog egy jobb pozicióba kerülni, 
igyekezni fog olyan munkát végezni, mely a munkaadó 
megelégedettségét fokozottan kiérdemeli. { Ú g y  van! 
Általános helyeslés!) Mondottuk, hogy az érdemet akar

juk jutalmazni, és a magasabb bért mégis csak korpót
lék alakjában honosítjuk meg. Ennek az az oka tisztelt 
uraim, hogy az ilyesfajta szabályozásnak egyszerűnek, 
állásiénak, könnyen ellenőriehetőnek kell lennie. Ha azt 
mondanánk ki. hogy bizonyos munkákért külön bért 
Űzetünk, ez oda vezetne, hogy mindenki annyit fizetne 
amennyit akar. megkezdődne a kilicitálás ! Mind
nyájuk érdeke, hogy egyöntetűen járjunk el\ Határozzunk 
akár igy akár agy, de amit határoztunk, a végrehajtás
ban legyünk egyeld Ez a szolidaritás lesz a mi erőnk 
é» biztonságunk! A mai nap a tanácskozás napja ! Az 
eszme, melyet felvetünk uj ebben az iparban, beható, 
sokoldalú megvilágítást igényel! Hisszük, hogy a mai 
felszóllalások ezt a kérdést tisztázni fogják.

De, hogy teljes képet nyújtsak! Arra az esetre, 
ha ezen ideát* Önök jónak találják, folytatom indítvá
nyomat.

3. Ezen uj rend 1918. év julius 1-én lép életbe, 
az ezen napig •ltöltött évek is fenti szabály szerint 
számíttatnak.

A számítás alapja az egy azon üzletben eltöltött 
évek, tekintet nélkül az üzlettulajdonos személyében 
beállott változásra, vagy az egy azon üzlettulajdonos 
szolgálatában eltöltött évek tekintet nélkül az üzlet 
tárgyában beállott változásra. A háború alatt katonai 
szolgálatban eltöltött évek úgy számítanak, mintha az 
üzletben töltettek volna el. (Helyeslés).

4. Saisonüzemekben az éthordó fizetése heti 35 K-ban 
nyer megállapítást. Minthogy a saison üzletben eltérőek 
a viszonyok, a heti fizetés felemelését tartjuk indokoltnak.

5. Pincérnők bére szabad egyezkedés tárgya, 
de nem* lehet kevesebb, mint a hasonló üzletben alkal
mazott férfi bérének a tele. Erre is szükség van! A 
női munkaerő, ha nem is aeguivalettBe a férfi munka
erőnek, de meg kell becsülnünk! Ezt a kérdést is úgy 
kell szabályoznunk, hogy pincérnőink meg legyenek 
elégedve. (Helyeslés.) Tisztelt Uraim! A munkabérek 
területén egész sor kérdés vár még megoldásra A fel
adat nagy és terjedelmes. De a mai nap munkáját a 
fenti indítványra Jtell szorítanunk, hogy ezt a legesleg
fontosabb kérdést beható megvitatásban részesítsük, hogy 
hozzunk olyan határozatot, mely mindannyiunk akaratát 
fejezi ki, melynek egyöntetű solidaris végrehajtása a 
vendéglősipari munka békéjének legerősebb oszlopa 
lesz! Méltóztassanak az indítványhoz hozzászólni!
(Lelkes éljenzés.) Tisztelt Uraim! Minthogy néhány pere 
múlva ipartársulatunk képviselőivel egy fontos értekez
leten kell a kereskedelemügyi minisztériumban részt- 
venniink őszinte sajnálattal távoznom kell. Ezért felkérem 
Kittner Mihály urat szíveskedjék helyetem az ülést 
tovább vezetni.

Kittner Mihály elfoglalván az, elnöki széket felkéri 
a jelenlevőket tegyék meg észrevételeiket az előterjesz
tett indítványra.

Mittrovátz Adolf őszinte örömmel és megelégedés
sel üdvözli az előterjesztett indítványt, amelyet minden- 
kép nagyon méltányosnak tart és alkalmasnak arra, 
hogy annak alapján az iparban tartós béke fejlődjön. 
Szerinte az általános drágaság valamint szociális szem
pontok is indokolttá teszik, hogy a vendéglősök az ipar 
békéje és a munkások anyagi boldogulása érdekében 
áldozatokat hozzanak, amint azt az indítványt szop és 
alapos indokolása is kiemeli. Biztosnak tartja, hogy a 
munkások részéről ezen javaslat ellen is kifogások fog
nak felmerülni, de meg van arról győződve, hogy viszont 
a becsületesen dolgozni akaró munkások annál mele
gebb érzéssel fogják fogadni a gazdák elhatározását.

Kittner Mihály hasonló értelemben szólalt fel és 
korpótlék megadását azért is szükségesnek és jogosnak 
tartja, mert a munkaadók legnagyobb része testületi 
megállapodások nélkül is külön jutalmakban szokta 
részesíteni azokat az alkalmazottakat, akik erre kitar
tásuk és szorgalmuk révén érdemeket szereztek maguknak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt, olvasóinkat mindig lápunkra hivatkozni.
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Noiger Jakab szerint a kérdést szerencsésebben 
meg' sem lehetett volna oldani, mert az indítvány sze
rint annak hasznát és előnyeit tényleg csak azok fogják 
élvezni, akik alkalmaztatási helyükhöz ragaszkodnak, 
munkájukat komolyan fogják fei és nem vándorolnak 
egyik üzletből a másikba.

Wrabecz Gusztáv, azt hiszi, hogy a munkásokra 
felemelőbben hatna, ha a korpótlékot nem a gazdák, 
hanem az Egyesület vagy az Ipartársulat fizetné ki, 
mint pi amiumot.

Förster líonrád is hasonló értelembe szólalt feles 
szükségesnek tartaná, hogy az Egyesület az éthordókon 
kívül a szállodákban és vendéglőkben alkalmazott egyéb 
munkások munka- és bérviszonyainak rendezésével is 
foglalkozzék. 1

Mittrovátz Adolf ellenzi a Wrabetz által előterjesz
tett indítványt és különben is a Förster-féle indítvánnyal 
kapcsolatban azon meggyőződését nyilványitja, hogy az 
összes bajokon úgy lehetne legjobban segíteni, ha a 
munkaadók a serdülő iparosifjuság nevelésére és szak
szerű kiképzésére fektetnék a fősulyt, úgy hogy a ta- 
noncok már inaskodásnk éveiben a vendéglősipar ösz- 
szes foglalkozási ágait, tehát nemcsak a .kiszolgálást 
magát, hanem a pincekezelést, a szakácsságot stbit 
külön-külön alaposan megtanulnák, igy ipari ismerete
iket tökéletessé tennék és valóságos képzett vendéglő
sökké válnának.

Glück E. J. Mindenben hozzájárul az előtte szóló 
nyilatkozataihoz, megállapítja, hogy a vendéglősiparban 
a tanoncok szakszerű kiképzése a vezető emberek kö
rében mindig tradíció volt és a nem szakképzett mun
kások szaporodása csak az alkalmazottak szervezeti 
tevékenységével egy időben kezdődött meg. Ezt a tényt 
le kell szegezni, mert az ifjúság szellemi és erkölcsi 
nevelése és szakszerű kiképzése érdekében a munka
adók kötelességeiket mindenkor teljesittették és e célból 
mindenkor szívesen hoztak nagy anyagi áldozatokat is.

E felszólalások után a közgyűlés az előterjesztett 
határozati javaslatot egyhangú helyesléssel elfogadta és 
Mittrovátz Adolf és Wrabecz Gusztáv felszólalásai után 

K ittn n  Mihály indítványára -határozatilag kimondottá, 
hogy az Egyesület a szállodás és vendéglősiparban fog
lalkoztatott összes ipari alkalmazottak munka és bérvi
szonyainak rendezésével is foglalkozni fog és megbízza 
az Elnökséget, hogy e célból a kellő indítványokat 
mielőbb terjessze az Egyesület plénuma elé. főbb tárgy 
nem lévén a napirenden Kittner Mihály meleg- szavak
ban mondott köszönetét a közgyűlés tagjainak megje
lenésükért és a napirend tárgyalásában tanúsított élénk 
részvételükért, végül köszönetét mondott a Dunapalota 
szálloda igazgatóságának a közgyűlési terem díjtalan 
átengedéséért, mire a közgyűlés az elnök lelkes éljen
zésével véget ért.

Az osztrák szállodásipar válsága.
A bécsi vendóglősipar válságáról szóló, lapunk 

előző számában közölt rövidke hírünket egy njabb, sok
kal jelentősebb hírrel: az osztrák szállodásipar katasz
trofális válságát hirdető értesüléssel egészíthetjük ki. 
Amíg nálunk Magyarországon, és pedig úgy az ország- 
székesfővárosában, mint a vasútvonalak mentén, most 
igazán elmondhatjuk: a hadak utján fekvő nagyobb 
vidéki emporiumokban a szállodásipar soha nem remélt 
fellendülésnek indult, szállodai üzemeink a lakásellátás 
és élelmezés terén a szokatlanul megnövekedett polgári 
és katonai szükségleteket — természetesen a kivételes 
viszonyok által korlátolt keretekben. de mégis csak 
képesek voltak kielégíteni, ha itt-ott sok kívánnivaló is 
maradt fenn : addig a szállodásipar a szomszédos Ausz
triában évek óta állandó válsággal küzd, amelynek or

voslására az ausztriai szállodásipari érdekképviseletek 
majdnem teljesen képtelenek bizonyultak. Tegyük mind
járt hozzá: önhibájukon kívül.

Az irigylésremél tó szervezettségű osztrák szállodás- 
ipar legfőbb érdekképviseleteit, a „Beichsverband Ötier- 
reichischer Hoteliers“ és a „Grémium dér Hotelt'rs und 
Pensioninhaber i)t Wien“ — egyesületeket az ipart fe
nyegető csődért nem érheti a vádnak még árnyéka sem. 
A szállodásipar odaát sokkal nagyobb arányokban in
tegráns része a nemzeti vagyonnak mint nálunk : idegen
forgalmi jelentősége okosabb és igazságosabb megbe- 
csültetésben és méltánylásban részesül, n.int Magyar- 
országon : ipari, kereskedelmi, szóval: gazdasági vonat
kozásai is szorosabbak mint itt, ahol — még a beke 
áldott éveiben sem lehetett igen szó a. külföldiek idegen- 
forgalmáról beszélni, és a vezetők, egytől-egyig első
rangú szakemberek (Sukfüll, Hes,z, Löclcer, s^b.) akik 
ezt tudják, mert maguk csinálták meg állami, városi és 
társadalmi támogatással, minden.tőlük telhetőt megtettek 
a baj megelőzése, elhárítása céljából. Es nem rajtuk 
múlt — ismételjük — hogy fáradozásuk eredménytelen, 
meddő maradt.

Nem rajtuk múlt az sem, hogy az utóbbi hóna
pokban a válság •annyira kiélésedéit, hogy gyors és 
radikális segítség hijján a szállodák és pensiok üzemben- 
tartása ma-holnap teljességgel lehetetlenné fog válni és igy 
nemcsak az ipart., hanem Becs, és közvetve egész Ausz
tria forgalmát és a lakosság egy tekintélyes részének 
élelmezését valóságos katasztrófa fogja fenyegetni. 
iSeidler miniszterelnöknek az osztrák képviselőházban 
július hó 16 án elhangzott Ígéreteiben és Paul közélel
mezési miniszter rózsaszín kilátásaiban sem igen bizhat
hatnak már ausztriai kollegáink, nemcsak, mert négy 
év óta Ígéreteknél egyebet sem kaptak, hanem azért 
is, mert ezek az ígéretek is csak feltételesek, feltétele
zettek attól: mit, mikor és mennyit kap Ausztria Ma
gyarországtól ?

Annak, hogy a viszonyok idáig fajultak nem más 
az oka, mint az, hogy Ausztriában épp úgy mint 
nálunk vagy bárhol a földkerekségén — a szállodás - 
ipar gyakorlása, a szállodák üzembentartása csak úgy 
lehetséges, ha az élelmiszerek és más egyéb szükség
leti cikkek beszerzése nem ütközik akadályokba. Ma 
ezek az akadályok Ausztriában annyira megszaporodtak, 
annyira állandókká váltak, hogy megszüntetésükről jó 
formán beszélni sem lehet. Megállapították odaát is a 
maximális árakat, amelyeken tudvalévőén semmit sem 
lehet kapni: megállapították a termelői árakat, amelyek
kel viszont a szállodásoknak mitsem használtak, mert 
a termelőktől közvetlen vásárlástól — ellentétben a 
különböző fogyasztási szövetkezetekkel és egyes ipar- 
vállalatokkal, amelyeket ezen kivételes engedménnyel 
tűrhető viszonyok közé segítettek, a szállodásokat egye
nesen eltiltották, és nekik nemcsak vásárlási, de szállí
tási engedélyt sem adtak. Mivel pedig a szállodák szük
ségleteinek kielégítésére — akárcsak nálunk — a kü
lönböző központok is teljesen képteleneknek bizonyultak 
ezzel és az egymást lépten-nyomon követő céltalan és 
elhibázott hatósági intézkedésekkel és az ipar szabad 
gyakorlását megszorító rendelkezésekkel nemcsak a 
császárváros, hanem az összes osztrák tartományok szál
lodásait az árdrágítók és árucsempészek karjai közé 
kergették.

A „Reichsverband Osterreichischer Hoteliers* leg
utóbb Bécsben tartott közgyűlésén az előadók által elő
terjesztett hivatalos adatokból kitűnt, hogy a bécsi 
szállodások és pensiótulajdonosok heti 6800 kgr. leves
tészta *ós rántásliszt helyett 1600—1800 kgrmot, az 
egész évi 182 wnggon burgonyaszükséglet fedezésére 
összesen 48 waggon burgonyát, a bejelentett minimális 
marhahusmennyiségből összesen csak 40 0 o-ot, borjú 
és sertéshúst pedig egyáltalán nem kaptak. Még szo- 
mornabbak a viszonyok a tojásellátős, a főzelék, gyű.
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möles stb. szükségleti cikkek beszerzése tekintetében, 
amelyek piacairól a szállodásokat teljesen kiszorították. 

.Zsírt, szalonnát, vajat egyáltalán már régen nem 
kapnak, vajat és margarint is csak a legminimálisabb 
mennyiségben.. Hüvelyes véleményekből 200.000 kgr. 
savanyukáposzta helyeit 32.000 kgrol kaptak per 3—4’50 
kor., a hagyma kgr-ját (i—7‘50 kor.-ért voltak kényte
lenek vásárolni. Befőzési cukort'egyáltalán nem kaptak, 
a borok irányárait megállapító rendelet pedig akkor 
jelent meg, amikor a borkereskedők az összes készle
teket összevásárolták.

E  tarthatlan állapotok orvoslóidra egyedüli modus 
vivendi a vásárlási és sidllitdsi engedélyek megadása 
volna, mely esetben a stállodások szükségleti cikkeiket 
közvetlenül a termelőktől szerezhetnék be. Igaz ugyan, 
hogy a megállapított maximális áraknál oz esetben is 
óval magasabb árakat kellene fizelniök, de legalább 

nem kellene azzal a szorongató tudattal dolgozniok, 
hogy az árdrágítás Damokles-kardja minden pillanatban 
lesújthat fejeikre. Azonban mindeddig az ilvirányu kí
sérletek is teljesen eredményű iének maradtak és a 
tarthatatlan állapotokkal szemben a javulás édes-kevés 
reménységét képes magadni az osztrák közélelmezési 
miniszternek azon problematikus értékű kijelentése, hogy 
ezentúl a szállodásiparra vonatkozó intézkedéseiben 
mindig meg fogja hallgatni a ■ zakérló szállodások véle
ményét is, melyre nagy s'ulyt kivin helyezni. A magunk 
bajai közepette igazi kartársi megsértéssel és megér
zéssel nézzük osztrák kartártársaink emberfeletti küz
delmeit.

A kávésipar háborús helyzete.
— Harmadik cikk. —

A kávésipar háborús helyzetének megállapításában 
nem szabad mérleg életlen ül hagyni azokat a részben in 
dokolatlan, részben teljesen célt> "észtéit hatósági intéz
kedéseket sem, amelyek amíg egyfelől az ipar gyakor
lását szorították korlátozó keretek közé, másrészt az ipar 
tízeshez nélkülözhetlea cikkeket vonták el a Icávéházláto- 
gatő fogyasztó közönség elöl.

A kávéházi zárórát, a kávéházi világítást, a kávé
házi tejfogyasztást stb. korlátozó rendelkezésekre cél
zunk, amelyek tarthatlanságát. céltévesztettségét a 

Budapesti IcávésipartársulatM kötetekre rugó védekező 
aktái bizonyítják. Ezeknek érvelése azonban illetékes 
helyeken sohasem talált, sohasem találhatott kellő meg- 
szivlelésre, mert ama, a pillanatnyi sürgős szükség által 
kikényszeritett. rendelkezések célja sohasem a kétség
kívül meglevő bajok orvoslása volt, hanem a felzúdu
lással fenyegető közvélemény ideig-óráig tartó lecsillapí
tása, amelyre a mindenkinek egyformán kezeiigyóbe 
eső vendéglősökön kívül: a kávésok látszottak a leg
alkalmasabb médiumnak.

Mi nem tudunk szabadulni attól a tudattól, ben
nünk keserves meggyőződéssé érlelődött az a napról- 
napra ismétlődő tapasztalás, hogy a kávésipar, a kávé
sok megrendszabályozása egyedül és kizárólag azért 
volt a hatóságok kiváló gondoskodásának tárgya, hogy 
kirakat-szociálpolitikájuknak minél több látható jelét 
adhassák, hogy ezzel a munkájukkal a közfigyelmet 
más meglevő, sokkal nagyobb bajokról eltérítsék és 
elhitessék a közvéleménnyel, hogy: mégis csak csinál
nak valamit.

Bebizonyult, hogy a kávéházakból kiszorított, mu
latni. Szórakozni vágyakozó közönség máshol keresett 
magának es talált is helyet; világossá vált, hogy a 
fütő- és világitoanyagokkal csak jelentéktelen, emlí
tésre sem méltó megtakarítást értek e l ; kiderül, hogy a kávésoktól ok nélkül elvont tejet nem az aggok, 
betegek, csecsemők és beteg katonák, hanem egy ható

ságilag favorizált vállalat üzemei és vidám árdrágítást 
űző tejkereskedők kapták meg. A kurzus mégis válto
zatlanul ugyanaz. A kávéháeak megrendszabályozasa 
változatlan rendszerrel és folyton megújuló erővel folyta
tódik. A tej stb. után eltiltják most már a tojás kiszol
gáltatását is. És bebizonyosodni, világossá válni, kide
rülni fog újból, hogy a tojás is meg fogja találni a 
maga útját, mint a kávéházból kitiltott vendég; hogy a 
fogyasztóközönsógiinktől elvont tojás az árucsempészők 
és árdrágítók profitéhes zsebeit lógja illetéktelen ha
szonnal duzzasztani, mint a tej, a szén stb. fogyasztási 
cikkek, és hogy ennek a legújabb hatósági intézkedés
nek is nem más az igazi előidézője, mint egy újabb 
központ nyílt csődbevallása, melynek bekövetkeztét egy
szerű Fischerek. Frierlmannok és egyéb tojáskereskedők 
már hónapokkal ezelőtt előre megjósoltak.

Hivatalos helyeken, ahol a gyakorlati élet embe- 
* reinek véleményére sohasem adtak sokat, a kávéslogika 
azon következtetése, hogy ilyformán a kávéházaktól 
forgalmi cikkeiket lassanként egészen elvonják és a kávésok 
jövedelmi forrásai egymás után szűnnek meg, valószí
nűleg szintén nem sok port fog felverni. Mi azonban 
elszoruló szívvel látjuk, hogy amíg a kormány támo
gatásával egymás után alakulnak meg nagy jövővel és 
nagy haszonnal is kecsegtető vállalkozások: addig sem 
a kormánynak, sem a hatóságoknak nem jut eszükbe, 
hogy a már meglevő iparágak védelméről, ezek jövője 
biztosításáról is kellene valahogy gondoskodni. Hiszen 
elvégre mi is az adózó polgárság, a nemzetfenntartó 
elem sorába tartozunk és a sorban talán nem is va
gyunk a legutolsók.

Ehelyett valósággal folytonos üldöztetésben, foly
tonos inegrendszabálvozásban van részünk, minden újabb 
rendszabálynak mintha az volna legfőbb és egyedüli 
célja, hogy iparunk létfeltételeit megnehezítse, holott 
az állam és város terheinek legsúlyosabb része a mi 
vadainkra nehezedik.

A kávésiparral ellenében irányuló és a nagykö
zönség rokonszenvére utazó tendenciákkal szemben végre 
nyíltan és leplezetlenül szegezzük le az igazságot, hogy 
nem mi kávésok vagyunk filléres emeléseinkkel az ár
drágítók, hanem a horribilis haszonnal dolgozó köz
pontok, a kávéházi árakat minden hozzáértés nélkül 
megállapító bizottságok, amelyek működése eddig csak 
folytonos zavarokat okozott, és több kárt mint hasznot 
hajtott.

Sztercnyi József kereskedelemügyi miniszterről fel 
kell tételeznünk, hogy mint a gyakorlati élet embere, 
aki a kávésipar gazdasági jelentőségén kivid , ennek az 
iparnak*ipari? rendészeti, idegenforgalmi stb. vonatkozá
sait közelről ismeri, végre is be fogja látni, hogy egy 
virágzó, az állami jövedékek szempontjából is számot 
tevő iparágat még a háború által előidézett kivételes 
viszongok követelményeire való hivatkozással sem szabad 
agyonrendszabályozni, megélhetését alapfeltételeiben 
lehetetlenné tenni, nem különösen akkor, ha e rend
szabályok életbeléptetésének igazi, ha nem is bevallott 
oka nem más, mint egy csomó, államhatóságilag léte
sített intézménynek tehetetlensége, és ezeknek első
sorban a központoknak — árdrágítása, kritikát meg 
nem álló tevékenykedése.

Fel kell hivnunk, alkalmas formában és a kellő 
és megérdemelt nyomatékossággal a miniszter figyelmét 
arra, hogy mint a vendéglősipart, a kávésipari korlátozó 
és tönkretevő reouleleteket is az iparban teljesen járatlan 
lateinerefc és közigazgatási tisztviselők készítették, való
sággal gyártották, akik ezzel a munkájukkal a közösség 
érdekeit semmivel sem szolgálták, de egy fejlődésképp 
virágzó iparágat a tönk szélére hajtanak. Az ellen, 
hogy ez a gyakorlat a jövőben is akadálytalanul pusz
títhasson sorainkban az eddigi jámbor védekezés helyett 
a kávésipari érdekképviseleteknek a legerélyesebben tilta- 
kozniok kell, nehogy iparunk egy-két közigazgatási tiszt-
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viselő hozzánemértése, a közönség informálatlansógból 
eredő animozitása folytán egészen elveszítse lábai alól 
a talajt. Nem ! Elmek nem szabad bekövetkeznie! Elő
ször is mert bármily magas áron is cseréljenek gaz
dát egyes kávéházak— az átlagkávcház nem oly fényes 
üzlet, mint sokan hiszik, másodszor — még ha úgy 
is volna: nem állainraisou a tisztviselők rendeletszer
kesztői tehetségének kipróbálására ogy vagy két ipar
ágat kipécézni és állandóan azokon lovagolni.

Mert, amily jogos és igazságos minden állami 
rendszabályozás mindaddig, amig egyesek jogosulatlan 
nyereségvágya ellenében a közösség védelmére irányul, 
épp oly méltánytalanná és igazságtalanná válik abban 
a pillanatban, amelyben már nem ezt az egyedüli helyes 
célt szolgálja, hanem egy egész iparág legvitálisabb 
iétérdekoinek sérelmére bármely formában egyesek 
vagy közintézmények hibáinak vagy kudarcvallásának 
palástolására szolgál, és ideig-óráig tartó könnyítés 
vagy enyhítés kedvéért azoknak exisieniiáját egyszers- 
mindenkorra aláássa.

Muiikáskamarák felállítása.
A munkáskamarák létesítésének szüksége sségét a 

vendéglősiparban évekkel ezelőtt Kővári Jenő hangoz
tatta  lapunkban. E fontos nmnkáskérdést több más je 
ientős reformakcióval 'együtt a vendéglősipurtársulat 
napirendjéről a világháború törölte le. és hogy újra 
aktuálissá vált, egyedül Szterényi József kereskedelem 
ügyi miniszternek köszönhető, akinek kezdeményezésére) 
a kereskedelmi és iparkamarai titkáruk legutóbb Buda
pesten tartott értekezlete sok más fontos megvitatásán 
kiviil a munkáskamarák ügvéve^is foglalkozott.

E kérdésről Pereszlényi Pál, a budapesti kamara 
előadója dolgozott ki részletes javaslatot és ezt a javas
latot vitatták meg a vidéki kamarák titkárai.

Befejezett tény, hogy minden kereskedelmi és 
iparkamaraszék bolyén munkáskamarát állítanak fel, de 
a munkáskamara önálló, autonóm testület lesz. Erede
tileg az volt a terv, hogy a munkáskamara egy alosz
tálya .leiino a kereskedelmi és iparkamaráknak, ame

lyeket hármas tagozódásra osztanának fel. Úgy tervezték, 
hogy * kamaráknak lenne egy kereskedelmi osztálya, 
egy ipari osztálya és egy muoTtásügyekkei foglalkozó 
osztálya. Ez a terv nem valósul meg, hanem önálló 
munkáskamarák létesii Inek.

A munkáskamara legfontosabb hivatása lesz a 
munkáság érdekeinek előmozdítása. Ez a kamara., mi
ként a kereskedelmi és iparkamara ma a kereskedelem 
és ipar érdekképviselete, a munkásság érdekeinek kép
viselete lesz. Természetesen a munkáskamarák vezeté
sében a munkásság képviselőinek ju t a vezető szerep. 
A munkáskamarák szoros kapcsolatban lesznek a keres
kedelmi és iparkamarákkal, valamint a többi munkaadó 
érdekképviseletekkel és a munkáskamarák felláiitásával 
Szterényi Jószefet az a szempont vezeti, hegy olyan 
kérdéseket, amelyek ma élesebb ellentéteket támasz
tanak, a jövőben a kölcsönös megértés alapján inléz- 
zenek el. A kamarák felállítása alkalmasint előmozdítja 
majd a munkás és munkaadó között azt a kölcsönös 
méltánylást, amire az ország iparának és kereskedel
mének jövő fejlődése érdekében feltétlenül szükség van

A munkáskamarák működési köre kiterjedne a mun
kásság mozgalmainak részleteire. A kamarák feladata 
lesz pontos statisztikai adatokat készíteni a munkás
mozgalmakról, a munkabérek nagyságáról, a munkát- 
egészségügyi viszonyukról a sztrájkmozgalmakról, szóval 
minden olyan kérdésről, amely a magyarországi munkás- 
kérdéssel bárminő vonatkozásban van. Ezek a statiszti
kai felvételek képezik majd alapját a megalkotandó tör
vényhozási és korinányhatósigi intézkedéseknek. Ezek 
a statisztikai adatok teszik majd lehetővé, hogy a tör
vényhozás szociálpolitikai téren értékes munkásságot fejt
senki és elősegítse a munkásság gazdasági, egészségügyi, 
szociális helyzetének javítását és kultúrájának fejlődését.

A munkáskamarák felállítása ügyében legközelebb 
már megtörténnek a szükséges intézkedések.

Társul;?tok. egyesületek.
A ..Szállodások, vendéglősök, kávésok, p in
cérek és kávévssegédek orsz. nyugdijegye- 

sülete*1 közleményei.

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

Pincérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete“ 
igazgatóságának folyó- évi július hó 26-án az egyesület 
központi irodájában megtartott

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

Waltz György, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok 
és'D r. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradását kimentette : Váradé Gyula és Kőváry
Jenő.

Elnök az ülést megnyitja a jegyzőkönyv vezetésére
l)r. 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 julius havi elszámolása 

szerint a bevétel 2336 korona 4 t fillér, a kiadás folyó
sított nyugdijakkal együtt 1748 korona 26 fillér volt. 
Csekkszámlára beküldetett 6 8 8  korona 15 fillér.

A kassai választmány július havi elszámolása 
szerint a bevétel 261 korona 28 fillér, a kiadás 245 ko
rona volt. Csekkszámlára beküldetett 16 korona 28 fillér.

A szombathelyi választmány julius havi elszámo
lása szerint a bevétel 6 6 8  korona 48 fillér, a kiadás 
112 korona 99 fillér volt. Csekkszámlára beküldetett 555 
korona 49 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóvá
hagyólag tudomásul veszi.

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára 2800 korona utal
ható át.

Igazgatóság a 2800 koronát a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára utalja át.

SZÁRAZ GOMBÁT
♦ szállít kilónként Jí 16.— ♦
I öt kilo vételin*! frnni-o ♦
♦ M a g y a r  L e v e n t e i  K iv i t e l i  V á l l a l a t  ♦
♦ Budapest, VII., Hmaár-utea 10. svain. J
*♦........ .

P A P Í R S Z A L V É T A

kávéliáaci és étterm i
a legolcsóbban beszerezhető 
BER KO V ITS K Á R O L Y N É

Hoktograph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapir 
ós papírszalvéta raktára — BUDAPEST, VII, Sip u. 4. 

Telefon. 106—07. szánt.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 10 drb. 
tagsági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Jogtanácsos jelenti, hogy Orosz György penzbe- 

R/.edő a folyton növekvő nagy drágaságra való tekin
tettel fizetésének felemelését kéri.

Elnök indítványára igazgatóság méltányolva a kér
vényben felhozott indokokat Grosz György egyesületi 
pénzbeszedő havi fizetését 1918. julius hó 1-től kezdö- 
döleg 1 2 0  koronára emeli tel.

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

Hitelesítik :

l)r. Nagy Sándor s. k.
jogtanácsos.

Bokros Károly s. k-
elnök.

özv. Klímán Iinróné 
Kozák József 
özv. Prindl Nándorné 
özv. Rosner Ignácnó 
özv. Schnell Józsefnó 
özv. Schmidt Alajosnó 
özv- Szentgyörgyi Ferenenó 
özv. Sztanoj Miklósné 
Varasdy Sándor 
Weindorfer János 
Wittreich Nándor 
Zwetkó Lajos

K i in u t. a t  á s
az 11)18 évi augusztus havi nyugdijakról

özv. Bagossy Vincénó 1918. VIII. h. ny. K 12 15 
özv. Balassa Mihálynó ós kk. gy. „ „ „ * K 69.é
Benky Vilmos gyermeke 1918 Vili. h. ny. K 
özv. Bohos Lajosné „ „ »
Brukáes Ferenc „ » n
özv. Kcker Károlynó „ , „
Göndör Gyula « » .
özv. Havlicsek Józsefnó „ „ „
özv. Horváth Lajosnééskk gy.* „ „
özv. Kóth Károlynó „ * ,

Törvények, rendeletek.
A to já s fo r g a lo m  k o r lá to z á s a .

Az Országos Közélelmezézi Hivatalt vezető m. ,kir. 
miniszter 715011/1018. szánni körrendeleté a tojás for

galmának korlátozása tárgyában.
A 4207/1915. M. E. számú rendelet 9. §-a alapján 

tojásnak vendéglői, kávéházi ós cukrászdái felhaszná
lása tárgyában a következő korlátozásokat rendelem el:

1. A vendéglői üzletekben (ideértve a butfetteket, 
automata buffetteket. kifőzéseket, korcsmákat, kaszi
nói és egyéb étkezőhelyeket, mulatóhelyeket és utcai 
árusítókat) tilos a külön tojásételek kiszolgálása (lágy
tojás, keménytojás, tükör, tojásrántotta, omlettek, ha- 
barttojás stb.) valamint a tojásnak, miát mellékletnek 
(sonka tojással, gomba tojással, saláta tojással, leves 
tojással) a felhasználása. Vendéglői iparüzletek tojást 
tehát csak oly ételek elkészítésénél használhatnak, 
melyek készítésénél a tojást az ételbe belegyurják vagy 
belekeverik s amelyekben a tojás nem mint önálló 
alkatrész szerepel.

2. Kávéházi ipartizletekben (ideértve a kávéméré
seket, tejivócsarnokokat, tejcsarnokokat stb. is) tilos a 
tojásnak és tojásos ételeknek napközben való kiszol

gálása. Tojás ez üzletekben csupán esti 7 óra után és 
csak lágytojás vagy tojásrántotta alakjában szolgáltat
ható fel ós pedig egy vendég részére legfeljebb 2  tojás
mennyiség erejéig.

3. Cukrászüzletekben tilos külön tojásételek kiszol
gálása, valamint a tojás használata mindennemű torta
félék, valamint puha sütemények (npró és dessert süte
mények) készítéséhez,

4. Az 1., 2. és 3. pont alatti iparüzletekhez tilos 
tojásnak bármiféle italok és fagylaltok készítésénél való 
felhasználása, ugyszintén tojásnak az utcán át való áru
sítása.

5. Aki az előző pontokban foglalt tilalmat meg
szegi vagy kijátssza, az — amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást 
követ el és a 4207/1915. M. E. sz. rendelet 15. §-a, 
illetőleg a 3678/1918. M. E. számú rendelet 32. § a 
alapján 6  hónapig terjedhető elzárással és 2 0 0 0  koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

6  Ez a rendelet 1918. évi július hó 20. napján 
lép életbe és egyelőre 1918. évi augusztus hó 31-ig 
marad hatályban.

Budapest, 1918. évi julius hó 16-án.
Herczeg Windisch-Oraetz 

az Orsz. Közélelmezési Hivat 
m. kir. miniszter.

A fü r d ő h e ly e k  la k á s  s tb .  v is z o n y a in a k  
s z a b á ly o z á s a .

A in. kir.‘ minisztériumnak 3.259 191S. M. K, számú 
rendeletc a fürdőhelyek lakás- és élelmezési viszo
nyainak s a fürdési dijaknak szabályozása tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló 
kivételes intézkedésekről alkotott, törvényes rendelkezé

s e k  alapján a következőket rendeli:

3- §■
A kereskedelemügyi miniszter felhatalmaztatik, 

hogy a fürdőhelyeken a szállodai és egyéb bérbe adott 
helyiségek bérletét és bérösszegét, a fürdési ós ezzel 
kapcsolatos dijakat, valamint a vendéglői étkezést sza
bályozhassa ; e felhatalmazás kiterjed a már megkötött 
lakbérleti megállapodások hatálytalanítására is. Felha
talmaztatik továbbá a kereskedelemügyi miniszter a 
fürdőhelyek lakás- és élelmezési viszonyai tekintetében 
az alsóbbfoku hatóságok részéről tett intézkedések el
lenőrzésére is. 2. § .

Fürdőhelyek a jelen rendelet szempontjából mind
azok a gyógyfürdők, egyéb fürdők és nyaraló helyek, 
melyekre nézve az illetékes törvényhatóság a 4 4  044. 
1893. B. M. szánni rendelet értelmében fürdőbiztost 
tartozik kijelölni.

3. §.
Aki a kereskedelmi miniszternek â  jelen rendelet 

alapján tett valamely rendelkezését megszegi vagy ki- 
játsza az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el -és hat 
hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha mngállapitható annak a nyereségnek a liieny- 
nyisége, melyet a tettes cselekményeivel illetéktelenül 
elért, a kiszabandó pénzbüntetés kétezer koronán felül 
a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet.

A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak 
mint rendőri büntető bíróságnak, az államrendőrsóg 
működési területén pedig a m. kir. államrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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4. í?.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe 

Haiálya Horvát Szlavonországokra nem terjed ki.
Budapest, 1918. július hó 20. napján.

Dr. Wfílcerle Sándor s. k. 
ni klr miniszterelnök

Ipari közigazgatás.
K á v é h á z i  h e ly is  - g  á th e ly e z é s e .

A ni. kir. kereskedelemügyi m iniszter GJ270/V1. A. 
szám a la tt e tárgyban a következő határozatot hozta:

.l-.N. Sz. vármegye alispánjának.
M. rendezett tanácsú város tanácsa 1917. évi juuiu8 

hó 14-én 8269/1917. k. i. sz. alatt kelt véghatározatával 
E. Z, folyamodónak engedélyt adott arra, hogy a 
9170/1913. k. i szánni véghatározatával kiadóit kávé
házi iparengedély alapján a P . . .-tér 96. sorszámú 
házban létesített kávéházat ugyanazon ház és épület 
emeleti nagyterméből a földszinti és a város tulajdonát 
képező u. 11. T . . . . kert és P . . .-tér által határolt, 
s ezelőtt rőfüskereskedői üzlet helységül szolgáló részébe 
áthelyezhesse, azzal korlátozással, hogy a kávéházi üzlet
helyiségben a zenélés csupán és kizárólag naponként 
esti 8 órától éjfélutáni 1 óráig engedtetik meg.

Az üzletáthelyezés miatt a tanács a megtorló intéz
kedésnek folyamatba vételét mellőzte, mert a folyamodó 
régebbi iparengedélye alapján gyakorolta kávéházi iparát

Alispán úr múlt évi julius hó 11-én 18107/1917. 
szám alatt másodfokú iparhatósági véghatározatával az 
elsőfokú véghatározatot megváltoztatta és kérelmezőt 
kávéházi helyiségének az említett helyre leendő áthe
lyezésére irányuló kérelmével elutasította s egyúttal 
utasította a polgármestert, hogy a rendőrkapitányt n 
a kávéháznak engedély nélkül való áthelyezése miatt a 
a kihágási eljárást azonnali megindítására hívja fel.

A most idézett véghatározatot E. Z. m . . . i lakos
nak törvényes határidőben benyújtott s felebbezésnek 
tekintendő felülvizsgálati kérelme következtében feliil- 
birálat alá vettem.

Ennek eredményéhez képest a másodfokú végha- 
tározatnak kihágási eljárás megindítását elrendelő ré
szé t— mint közbeszóló határozatot— érintetlenül hagyom, 
a véghatározatnak azt a részét pedig, mely E. Z. m . . . i 
lakost kávéházi helyiségének áthelyezésére irányuló kérel
mével elutasította, megváltoztatom és az elsőfokú ipar
hatóságot utasítom, hogy nevezett részére az iparongo- 
dólyt, az ipardíj lefizetése nélkül szolgáltassa ki.

Azért határoztam így, mert a helyi viszonyokat 
ismerő rendőrkapitánynak 1917. évi junius hó 8-án 
2.537/kap 1917. szám alatt a polgármesterhez intézett 
ós az iratok között fekvő jelentéséből arról győződtem 
meg, hogy a jelen esetben az 1884 : XVII. t.-c. 34. íj-ában 
foglalt tilalom alkalmazást nem nyerhet, mivel a nagy- 
zajt okozó üzletek közé nem tartozó kávéház a külön
ben is kellő távolságban levő templom használatát nem 
akadályozza.

Múlt évi augusztus hó 22-én '21.234 1917. ki. kbg, 
sz. alatt kelt jelentésével felterjesztett ügyiratokat meg
felelő további eljárás végett azzal a felhívással küldöm 
le, miszerint M. rendezett tanácsa város tanácsát figyel
meztesse, hogy előljelzett véghatározatában annak a 
korlátozásnak kimondásával, mely szerint a kávéházi 
üzlethelyiségben a zenélés csupán és kizárólag napon
ként esti 8 órától éjfélutáni 1 óráig engedtetik meg, 
hatáskörét túllépte, mert az ipartörvény 13-a értelmében 
a zenélésnek kávéházakban való eltilása csakis az enge
délyhez kiitött iparok gyakorlása tárgyában az 1884. XVII.

i-ez. 11. §-a értelmében alkotott szabályrendeletben 
foglalhat helyet.

Budapest, 1918. évi junius hó 11-én
Szterényi s. k.

S z á llo d a s z o b a  á r á n a k  a  m e g á l la p í to t tn á l  
m a g a s a b b  ö s s z e g b e n  m e g s z a b á s a .

 ̂ A M. kir. kereskedelemügyi ministerium 47902. 
1918. és a M. kir. Imlügyministerium 6373. kih. 1918. 
szám alatt a köveikező végzést hozták e tárgyban:

B. J. szállodás és F. M. portás ellen szállodaszoba 
árának a megállapítottnál magasabb összegben megsza
bása által elkövetett és a 4207/1915. számú M. E. ren
delet 10. tj-a alapján indított kihágási ügy terhelt feleb- 
bezése folytán felülvizsgáltatván, a következő

111. fokit végzés hozatott: Az 1917. évi október 
hó 4.-én 7.394. és 1917. évi december hó 14.-én 16.175 
kih. szám alatt az . . . kerületi kapitányi elsőfokú ítéle
teknek B. .1 terheltre vonatkozó részében megváltozta
tásavul F. M. terheltre vonatkozólag pedig helybenha
gyásával hozott másodfokú büntető Ítéletei a hozott I. fokú 
Ítéletekkel, és az azt megelőző eljárással együtt ineg- 
senunisittetiiek s az ügyiratok az eljárásra illetékes 
városi . . kerületi elöljárósághoz áttétetni rendeltetnek.

Fenti értelemben kellett határozni, mert az a fo
gadós (szállodás) ugyanis, ki a szobáért és mellékszol
gálatokért fizetendő árt feltüntető és az illetékes kerü
leti elöljáróság- által láttainozott árszabályban foglalt 
áraknál többet számit fel. a hatályban álló . . . városi 
fogadó, vendéglő, kávéliáz ós kávémérési ipari szabály
rendelet 16 S-ában ütköző kihágást követ el, mely a 
szabályrendelet 38 §-a alapján büntetendő és periig 
nem a rendőrhatóságok, hanem az illetékes elöljáróság, 
illetve másodfokban a . . . város tanácsa és a 39. §. 
értelmében luu-madfokban n kereskedelmi m. kir. minis
tej- által. Erről az 1918. évi február hó 4.-ik napján 
1586. kih. száin alatt kelt jelentése csatolmányainak 
visszaküldése mellett további eljárás végett értesittetik 

Budapest, 1918. évi május hó 24-én.
A miniszter rendeletéből: 

Máriássy s. k. 
miniszteri tanácsos.

Szakiskolai értesítők.
IV. A budapesti vendéglősök államilag segített szak
irányú tanonciskolájának évi jelentése az lí)17/HM8. 
iskolai évről (XXI11. évfolyam). K iadja: A felügyelő 

bizottság.
Az ország legelső és legnagyobb szakiskolájának* 

a budapesti pincérszakiskolának értesítője most jelent 
meg nyomtatásban. Az évi jelentés külseje a meg
szokott. de belseje — tartalma, mely jóformán csak a

----------------------------~ C
E ladó e gy nagy sarokház, melléképületek- | 

kel, piactéren, községház mellett 
nagy bácskai községben, vasútállomás

R é g i  j ó  m e n e t e ’ii v e n d é g l ő ,  s z á l l o d a ,  
k á v é h o z  benne mozi, hálós színházi nagyterem, 
nyári kerthelyiség. Sördepot."-Pálinka és bornagy
kereskedés szikvizgyárral egybekötve. — Jégverem. 
Nagy borpince teljes berendezéssel és gépekkel.

Értekezni a tulajdonosnál: K o h u th  J ó z s e f  
Bácskossnthfalvá.

□= = _____________
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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statisztikai adatuk felsorolására szorítkozik, mindenkép 
magán viseli a háborús idők szignaturáját. Sajnálattal 
nélkülözzük a jelentésben a korábbi évi k tartalmas 
{•evezető közleményeit, melyek az iskola kozol negyed- 
százados történetének megírásához értékes téglákként 
hivatvák szolgálni és talán nem tévedünk, ha ennek 
egyik okát kedvezőtlen nyomdaipari viszonyainkban is 
keressük.

Az iskolának az elmúlt évben az I. osztályban 
924, a II. osztályban 81, a 111. osztályban 35, összesen 
tehát 34U tanulója volt, akik négy (A- C) csoportba 
osztva látogatták az előadásokat és akik közül tiszta 
magyar nemzetiségű 220, a többi magyar-német volt. 
A beiratkozottak közül kimaradt 102, felszabadult 17 
tanuló, az évvégi létszám 338. Felsőbb osztályba lépett 
181, felmentve lett 3, ismétlésre utasítva lett 57, nem 
volt osztályozható 41, a katonasághoz bevonult 7 ta
nuló. Az igazolt mulasztott órák száma 5227, az iga
zolatlanoké 1351.

A rendes tanitás 1917. október 1-én kezdődött. 
Rendkívüli szünnapok voltak 1917. évi december hó 
22-től 1918. február hó 4-ig, a fiitő anyagban előállott 
hiány miatt. Június 4-éu volt az évzáró vizsgálat.

A tanulók általában rendetlenül jártak az isko
lába. A rendkívüli viszonyok kényszere alatt az egyes 
főnökök tanulóikat kénytelenek voltak segódi szolgá
latra alkalmazni, miért is 8 tanulónak az iskola láto
gatása alól való felmentését kérték. Minden hó 1-én és 
15-én az igazolatlan mulasztók főnökei figyelmeztetést 
kaptak. Összesen 10 Ízben 265 tanuló intetett meg, 
összesen 566 intővel. Az állandó mulasztás miatt az elül- 
járóságoknál feljelentetett 30 tanuló. Magaviseletük 
ellen semmi komolyabb kifogás néni merült fe lt; a tanu
lásban elért eredmény kielégítő, amint ezt a statisztikai 
adatok igazolják.

A felügyelő-bizottság a tanév folyama alatt 4 Íz
ben tartott ülést s minden alkalommal behatóan tár
gyalta a tett látogatások alapján előterjesztett tapasz
talatokat, amelyek mindig az általános haladást kons
tatálták. Ezenkívül mindannyiszor behatóan tárgyalta az 
iskola egész ügykörét, az igazgató, a tanári testület 
képviselőjének jelentése s a tanári testület tanácskoz- 
mányi jegyzőkönyveiben foglalt előterjesztések, valamint 
az iskolát látogató felügyelő-bizottsági tagok referálása

• :

1 JKayerhofer« Jfemény Utódai ;
♦ B u d a p e s t ,  V I . ,  G y á r -u tc a  2 0 .  s z .  »
♦ TI'-,I,FFON : 71—;55. ♦
: .................  *
♦ Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések. ♦
t  mindennemű használati eszközök. ♦
:  :
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alapján. Felmentés iránti kérelem előterjesztetett: 8. 
Az egész tanévre 5.

Mint az előző években, a tanári kar ebben az 
iskolaévben is minden kínálkozó alkalmat felhasznált a 
tanoncok hazafias érzésének felébresztésére, megünne
pelte március 15-dikét, elvitte a tanoncokat az 1917. 
évi október lió 22-dikén tartott orsz nyugdijegyesületi 
közgyűlésre, hogy megismerkedjenek e közhasznú intéz
mény áldásos működésével, 1918. április hó 15-én és 
16-án pedig a „Terített asztal* címmel rendezett igen 
tanulságos és vendéglősszempontból igen értékes kiál
lítás megtekintésére.

A szakiskola a lefolyt évben a következő segé
lyekben részesült: A kormány évi segélye 1000 kor., 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara évi segélye 
200 kor. és a székesfőváros évi segélye 1000 kor : úgy 
ezt. valamint a szükséges helyiségeket, fűtést, világítást 
a tanács ez évben is megszavazta. Ide jegyezzük még 
a lefolyt tanév kiadások végösszegét, mely 6874 kor 
24 fillér és szintén fontos adat arra nézve, hogy a kons' 
tatáit eredmények mily anyagi kiadások árán érettek el"

Irodalom.
Az Adóügyi évkönyv. 1918. évre most jelent meg 

Szepesi Mihály szerkesztésében Ismerteti a napokban 
szentesítést nyert médositó és kiegészítő törvény alap
ján a jövedelemadót, a vagyonadót, a hadi nyereségadót. 
A földadó, házadé, tőkekamatadó, kereseti adó, és a 
föld-, ház-, osztály-. I I I .  oszt. kereseti-, hánya-, tökei:a- 
mát és társulati adó után kivetendő hadipótlék részletes 
ismertetésén kivül az évkönyv a határidőhöz kötött adó- 
és illetékügyi tudnivalókat is naptárszerü összeállításban 
közli. Külün fejezetben tárgyalja a bortermelési adót. 
Általában az adózókat mindennemű adóügyben részle
tesen tájékoztatja. Az évkönyv, az 1918. évi novelláris 
törvény teljes szövegét is közli és ez által alig nélkii- 
lözhetővé válik az adózók részére, mert figyelmüket a 
naptáridéhoz kötött tennivalókra is felhívja. Az évkönyv, 
melynek ára 14 K, a szerzőnél rendelhető meg, Buda
pest, III., Lajos-utca 68. szám alatt.

Közgazdaság.
Magyar borkereskedelm i r .  t .  cég alatt a Magyar 

bank és kereskedelme. rt„ a bécsi Pollák és a pozsonyi 
Palugyai cég; részvételével 6 millió K. alaptőkével uj 
borkereskedelmi vállalatot alapított Budapesten. Az igaz
gatóság tagjai: Krau'sz Simon (elnök), ifj. Paliig vau 
Ferenc (alelnöki, Bér Gyula, Engel Artúr, öz'v. Palugyau  
Jézsefnc, Pollák Berta. Korodi Simon, Palugyay  Antal, 
Pollák Viktor, Pollák Ferenc, Hosenlilüth Lajos Vermes 
Sámuel.

Az A g r á r b a n k  f ü r d ő v á l a l a t a .  Magyar Agrár- és 
Jaradékbankb megszerezte az „Österreichisché Agden- 
gesellschaft dér Hotels und Kuranstalten Abbázia" rész
vénytöbbségét. Ez által az Agrárbank Abbázia legna
gyobb és legszebb szállodáinak, penzinzióinak, parkte
lepének, és három fürdőjének tulajdonosa lett. Mint 
értesülünk, az osztrák vállalat tulajdonába tartozott a

ífJenkő és Pallók
Budapest, ü l i ,  Sip-utea 7 . s?.
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