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Budapesti Keleti Vásár,
Az első „Budapesti Keleti Vásár" mely a InulapbsijÍL 

kereskedelmi és iparkamara rendezésében, a kormány, 
a székesfőváros és az ország össszes kereskedelmi és 
iparkamaráinak erkölcsi és anyagi támogatásával és 
hozzájárulásával rövid néhány óra múlva n Kelet né
pének : a nagy vásárlókedvii és vásárlóképességíi szer- 
beknek, monteuegroiaknak. albánoknak, bolgároknak, 
macedónoknak és törököknek „tat-kaput nyit a magyar 
ipar és kereskedelem termelőhelyei és forgalmi góc
pontjai felé, nemcsak a magyar közgazdasági élet fejlődé
sének jelentős eseménye, de fordulópont a székesfővá
ros szállodásiparának történetében is, amely ez alka
lommal igen fontos szerepkörhöz jutott és ebben 
amint ezt már e pillanatban is megállapíthatjuk — a 
hozzáfűzött várakozásoknak minden tekintetben meg is 
felelt.

A „Budapesti kereskedelmi és iparkamara" veze
tősége ugyanis, tekintettel a Vásár nagy közgazdasági 
jelentőségére: az egész magyar ipar nagy fejlődésének 
bemutatására, azzal a kéréssel fordult a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar társulata" - 
hoz, tegye lehetővé, hogy az augusztus 23-ig itt időző 
előkelő külföldi, valamint az ugyanekkor idelátogató 
nugyar kereskedők részére is Budapest előkelő és 
polgári szállodáiban megfelelő hely álljon rendelkezésre, 
úgy hogy a Vásár látogatói minden nagyobb nehézség 
nélkül elszállásolhatok Jegyének.

Az ipartársulat, amely már a múltban is több 
Ízben bizonyságát adta annak, hogy a szállodásiparra 
háramló hivatásszerű feladatainak lelkiismeretes pontos
sággal és kellő mogértéssel igyekszik eleget tenni, 
ürömmel tett elegei a kamarának a szállodásipar ide
genforgalmi jelentőségének elismerését is bizonyító 
kérelmének, és hogy ti szállodásipar teljesítőképességé
nek és az összes szállodássok munkakészségének újabb 
jelét adja. felhívást intézett az ipartársulat szállodás 
tagjaihoz, hogy a Vásár idejére szállodaszobáik legalább 
10'Ös-át bocsássák a rendező bizottság rendelkezésére.

Az ipartársulat vezetőségét, amely előtt, nem is
meretlen, hogy bábom éveiben a katonai elszállásolások 
minő nehéz terheket rónak minden egyes szállodásra

hogy a megnövekedett belföldvidogenforgalom sima 
■'hrisonyolitása milyen legyőzhetlon nehézségekbe ütközik, 
Le határozatát abban a szilárd meggyőződésben hozta, 

hogy határozatának az ipartársulat össz.es szállodástag
jai, sőt az ipartársulaton kívül álló megbízható üzentek 
tulajdonosai is kivétel nélkül érvényt fognak szerezni. 
Nemcsak, mert elsőrendű hazafias kötelességének tartotta 
az ideérkező előkelő bel- és külföldi kereskedők méltó 
fogadtatásában és lakással ellátásában részt venni, a 
magyar ipar és kereskedelem érdekei biztosítása cél
jából rendezett Vásár erkölcsi és anyagi sikere tökéle
tességéhez hozzájárulni, hanem hogy meggyőzze újból 
az összes, illetékes tényezőket arról, hogy tudatában 
van ama kötelességeknek, melyek az ország és a szé
kesfőváros idegenforgalmának lebonyolításában a szál
lodásiparra haramlanak és az ide ellátogató idegenek
nek kellő lakással, megfelelő otthonnal ellátását első
sorban a szállodásipar feladatává teszik.

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy az ipar- 
társulat akciója eltekintve egyes elszigetelt esetektől 
— teljes sikerrel járt, hogy szállodásaink legnagyobb 
része, félretéve minden üzleti érdeket hivatásuknak és 
a Vásár sikeréhez fűződő nemzeti érdekeknek oly helyes 
megértéséről tettek tanúságot, amely az illetékes ténye
zőket iparunk modern színvonala, szállodásaink minden 
közérdekű törekvés önzetlen támogatására kész hajlan
dósága felöl teljesen meggyőzni és megnyugtatni 
alkalmas.

Ez a kétségkívül szép eredmény oka annak, hogy 
a holnapi pénteki napon a városligeti Iparcsarnokban 
megnyitó Vásárt nemcsak a honi ipar és kereskedelem, 
hanem szállodásiparunk szempontjából is nagyjelentő
ségű fordulópontnak, az egész ország osztatlan figyel
mére és érdeklődésére méltó eseménynek tartjuk. Ha a 
Vásár rendezése alkalmas eszköz lesz arra, hogy ipari 
termékeinket olcsón mutassa be a Keletnek, ott azok
nak vevőket és megrendelőket szerezzen és újításokra, 
kezdeményezésekre, és kedvező és államié kereskedelmi 
összeköttetések létesítésére kiindulási pont legyen, és 
ha mindezek a célok jogossá és indokolttá tették, hogy 
úgy a kormány, mint a székesfőváros, a budapesti ke
reskedelmi és iparkamara és a vidéki kamarák jelentős 
anyagi áldozatok árán és dacára a nehéz gazdasági
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viszonyoknak a Vásár rendezéséhez fogjanak. akkor 
iparunk is csak jól és helyesen cselekedeti, amikor a 
redezés munkájából reá hárult részt készséggel, de 
egyúttal a szállodásipari speciális érdekeknek heljes 
felismerésével készséggel vállalta. Antiként ^  itt agyar 
iparnak kiszáinithatlan haszna lesz a balkánt térfogla- 
lásból, úgy a szállodásiparnak is csak előnyére fog 
válni, hogy modern európai színvonala, a magyar „hotelier 
figyelmessége, előzékenysége, tapintatossága, műveltsége 
és tudássá, házának kényelme, tisztasága, íelszereltsege 
stb. a Vásár révén Keleten is általánossan ismeretekké 
váltak. Ez lebegjen állandóan szemeink előtt a v asai 
napjaiban. Ne a pillanatnyi jövedelmezőségre, hanem 
a jövő érdekeire gondoljunk, házaink legyenek a szó 
legnemesebb értelmében — az idegenek otthonai, ame
lyekből hogy megelégedetten, kellemes érzéssel távoz
zanak: nagy, miudenekfelett álló nemzeti érdek. Né 
feledjük: magyar nemzeti reputációnk van kezünkbe' 
letéve!

Hústalan napolt.
A m. kir. minisztériumnak 3480/1917. M. E. számit 

és a húsfogyasztás korlátozásáról és a zsirfogyasztás 
korlátozásáról szóló, a 3862/1917. M. E. szánni rendelet 
módosítása tárgyában kibocsátott rendelete, amely f. évi 
augusztus hó 9-dikén lépett életbe, a vendéglősipar 
gyakorlását korlátozó és megnehezítő háborús rendelke
zések számát újból megszaporitotta. E rendelettel, amely
nek célját, hasznát felfogni, megérteni képtelenek va
gyunk, újból bebizonyosodott, hogy valahányszor a köz
élelmezés szervezésére, rendezésére hivatott hatóságok e 
feladatuk teljesítéséhez fognak, ugyanannyiszor egy-egy 
újabb csapást mérnek a ' vendéglősökre és a vendéglői 
étkezésre utalt fogyasztóközönségre.

A rendelet tulajdonképeni célja a gazdák ér
dekeinek védelme, az állatállomány kímélése volna. 
Ezt értjük. Méltányolni is tudjuk. De hogy e cél elé
réséhez a hústalan és zsirtalatt napok moghonositása 
volna a legalkalmasabb eszköz, megérteni képesek nem 
vagyunk. Mások sem. „Igazán nem tudjuk — Írja, a 
„Mészárosok és Hentesek Lapja“ egyik legutóbbi szá
ntában — mit akarnak a húshagyó napokkal V A hús
hagyó nápok nem azt jeletik, hogy azokon a hnsfo- 
fogyasztás abszolúte lehetetlen, hanem, amint eddig a 
gyakorlatban jelentkeztek csak azt, hogy ti húshagyó 
napokon tilos az ipari munka, a friss és elkészített 
húsoknak az ezzel foglalkozó üzletekben kimérése és 
legfölebb még az. hogy nyilvános étkező helyeken bizo
nyos állatnemek bizonyos Imerészeiből felszolgálni nem 
szabad Hogy mennyire önámitás a húshagyó nap és 
mennyire nem egyéb, mint jelszavakon való értelmetlen 
nyargalás, az legjobban kitűnik abból, hogy azokban 
az országokban, ahol az állatállomány sokkal kevésbé 
képes a liusszükségletet fedezni, mint minálmtk, így 
Németországban és Ausztriában, eltértek -már a húsha
gyó napok rendszerétől s a húskészletekkel való taka
rékoskodást sokkal radikálisabb eszközökkel, a husje- 
gyekkel. a heti fejadagok megállapításával és a nyil
vános étkező helyeken kiszolgáltatható hnsadagok sú
lyának megszabásával, a kolbászgyártásra felhasználható 
htismennyiségek és minőségek szabályozásával próbálják 
megvalósítani.“

A rendeletnek a vendéglősipar szempontjából leg- 
nagyobb sérelme az, hogy — mig a tilalomnapokon a 
vendéglőkben húsételeket nem lesz szabad felszolgálni 
— addig a magánháztartások egészen akadálytalanul 
fogják használhatni és pocsékolhatni a húst, mint eddig. 
Ugyanez áll a csütörtöki zsirhagyó napra is. Mert ezzel

a rendelettel is csak a vendéglőket ellenőrizik, csak a 
vendéglőkben és egyéb nyilvános étkező helyeken 
étkező fogyasztóközönséget sújtják, mert a magánház
tartásokban, hercegek, grófok, bárók, és a hadimillio
mos árdrágítók konyháin, akik az örökölt vagyonok 
privilégiumait élvezik boldogan vagy ki tudták használni 
a háborús konjunktúrákat, ezentúl is csak oly zsírosait 
fognak főzni csütörtökön, mint eddig.

Nyilvánvaló mindezekből, hogy a kormány a hús- 
és zsirhagyó napok elrendelésével a tulajdonképeni célt: 
a hússal és zsírral takarékosságot vagy a hús- és zsir- 
pazarlás abszolút lehetetlenné tételét sohasem fogja elérni 
és egyformáit}' naiv és nagyfoka önámitás, ha idevágó 
törekvéseiben a polgári kütelessógtudásra számit, mint 
oly erkölcsi segitő erőre, mely arra hívatott és képes, 
hogy rendeletéinek az egész vonalon érvényt szerezzen. 
Épp ezért megfoghatlan. miért sújtják e rendelettel épp 
a vendéglőket, amelyek amúgy is már eleget szenved
nek a háború kezdete óta kibocsátott, egymást nyomon 
követő korinányliatósági rendelkezések súlya alatt, és 
miért nyomorítják meg újból a vendéglőben kosztoló 
polgári középosztályt, mely az óriási drágaság, a maxi- 
ntálási rendeletek és a különböző élelmiszerek beszer
zésével együttjáró nehézségek következtében antugy 
sem tud magának húst és zsirt szerezni.

Még két kardinális hibájára e rendeletnek az is, 
hogy amíg egyrészt a zsirtalan csütörtökön a zsírral 
készülő Icisegitőételek készítését és forgalombahozatalát is 
tiltja, addig másrészt a húsiparban lehetetlenné teszi a 
rendszeres munkát. Ennek megértése céljából a ven
déglősipart rendeletzuhataggal elárasztó helyeken tudni 
kellene, hogy a hústalan napokon a húst épp a zsir 
felhasználásával készülő kisegítő ételekkel lehetne pó
tolni, és hogy a hustilalom nemcsak a húsiparokra, 
hanem a vendéglősökre is jelentékeny kockázatot, vesz
teséget jelent.

A hústalan napok életbeléptetése következtében 
ugyanis a vendéglősök — épp ugy mint a magánház
tartások nem fognak lemondani arról, hogy hussziik- 
ségletiiket a kellő időben szerezzék be. „Lényegileg 
Írja a „Mészárosok és Hentesek Lapja“ — az egész válto
zás csak az lesz, hogy az eddigi egy formális húshagyó 
nap a vasárnap — mellé még két formális húshagyó 
napot fognak beiktatni és a Ints forgalomba hozatalával 
foglalkozó ipart még több kalamitás, még több munka
torlódás elé állítják, egyidejűleg pedig, a nyári mele
gebb hónapokban, a mai jégsziik időkben több lnis- 
auyag elpocsékolására nyújtanak módot. Mert ne tessék 
azt hinni, hogy a forgalomnak a húshagyó napok 
révén előálló gyakori szünetelése alatt, a Ints akár a 
magánháztartásokban, akár az üzletekben kockázat 
nélkül tartható. A Ints a forgalom szünetelése alatt 
kiváltképen melegebb időben vészit, a súlyából, beszá
rad, de ha nem kezelhető megfelelően, vagyis nem 
hűthető kellőképpen a megromlás veszélyének is ki van 
téve és sokszor legalább bizonyos részekben, meg is 
romlik. A hússal való takarékoskodás így tisztára 
anyagpoosékolássá válik, mert a beszáradt súly és a 
megromlott részek a közfogyasztás számára teljesen 
elvesztek."

Inte, ez a következménye annak, hogy a közélel
mezési ügyeket jntézni hivatott hatóságok az élelmisze
rek fogyasztású Wtk korlátozásáról és szabályozásáról 
csak akkor kezdenek gondoskodni, amikor azok a pi
acról teljesen eltűnnek vagy mint a, zsir maximális áron 
egyáltalán nem szerezhetők be. Ez a rendelet, is csak any- 
nyit bizonyít, hogy zsir nincs és hogy a közélelmezési 
miniszter újból deforálni volt kénytelen az állatállomá
nyát védő földmivelésügyi miniszternek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1918 h tuniszi us lő. Magyar Vendéglős- cs Kávés-Ipar

Társulatok, egyesületek.
A ..Budapesti szállodások, vendéglősök és 
k o rcsm á ro so k  ipartársulata" közleményei.
V e n d é g lö s ip a r i  m u n k á s o k  k o r p ó t lé k a .

Az ipartársulat e tárgyban a következő értesítést 
bocsátotta k i :

Egyetértöleg a „Magyar Szállodás és Vendéglős Mun
kaadók egyesületé"-vc\ a következő határozatokat hoztuk:

1) A munkaadók az éthordóknak az'ipartársulat 
által megállapított fizetést, u. ni. heti 25 koronát válto
zatlanul fentariják,

2) Azon éthordónak, aki az üzletben 1 évet meg
szakítás nélkül mint éthordó tölt, rendes heti fizetésén 
felül korpótlék címén havi 20 koronát, 2 év esetén havi 
30 koronát, 3 év esetén havi 40 koronát, 5 vagy több 
cv esetén havi 50 koronát fizetnek.

3) Ezen uj rend J918. év julius 1-én lép életbe, 
az ezen napig eltöltött évek is a fenti szabály szerint 
számíttatnak.

A számítás alapja az egyazon üzletben eltöltött 
évek, tekintet nélkül az üzlettulajdonos szentélyében be
állott változásra, vagy az ugyanazon üzlettulajdonos szol
gálatában eltöltött évek, tekintet nélkül az üzlet tárgyá
ban beállott változásra. A háború alatt katonai szolgá
latban eltöltött évek úgy számítanak, mintha az üzlet
ben töltettek volna el.

4) Saisou-iizletben az éthordó fizetése 35 koroná
ban nyer megállapítást.

5) Piucérnők bére szabad egyezkedés tárgya, de 
nem lehet kevesebb, mint a hasonló üzletben alkalmazott 
férfi bérének a fele.

Igen tisztelt kartárs Ur! E határozatot alaposan 
megfontoltuk, gondosan megvitattuk. Czélunk az, hogy 
megelégedett munkásaink legyenek. Aki üzletünkben huza
mosabb időt tölt, bizonyságát adta. hogy rátermettsé
gével. szorgalmával fokozott érdemeket szerzett, ezt az 
érdemet nekünk fokozottabban meg is kell jutalmaznunk.

A hűség jutalma ez a korpótlék! Nevelő hatásától 
is sokat várunk. Ha az éthordó látni fogja, hogy akkor 
viszi többre, ha az üzletben kitart, igyekezni is fog 
kitartani.
Igen tisztelt kartárs U r! E határozatot a megtartott 
közgyűlésen egyhangú lelkesedéssel hoztuk. Sikere csak 
akkor lehet, ha mindenki kivétel nélkül, egyöntetűen 
végre is hajtja. Amidőn tehát e határozatot az igen 
tisztelt kartárs úrral közöljük, saját érdekében is, vala
mint közérdekből is kérjük, hogy e határozatot a leg
pontosabban végrehajtani szíveskedjék.

Budapest, 1918. julius 26.
Kartárssi üdvözlettel
Palkovics Ede s. k. 

otíiölc.

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

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

Hoktocraph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapír 
ós papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII., Síp u. 4. 

Telefon 1(HÍ—07. szám.

B i l i á r d  e M (>-

Megtekinthető IV., Piarista-utca 1-. III- 
pénteken, szombaton délután 6 7-ig.

Törvények, renileletek.
A h ú s - é s  z s ir f o g y a s z t á s  k o r lá t o z á s a .

A m. kir. minisztériumnak 343(1 1918. szánni rendeleté 
a húsfogyasztás korlátozásáról és a zsirfogyasztás 
korlátozásáról szóló 3 8 (1 2  1417 Jl. H. szállni rendelet 

módosításáról.
A in. kir. minisztérium a háború esetére szóló 

kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezé
sek alapján a következőket rendeli:

1. k* A 3682/1917. M. 10. sz. rendelet (lásd a 
Budapesti Közlöny 1917. évi október hó 2. napján meg
jelent 227 számában) akként módosittatik, hogy az 1. 
§ szerint péntekre megállapított tilalmi nap cstltörtööre 
helyeztetik át.

2. ij. A hét két napján, még pedig kedden és
pénteken, tilos a húst akár nyers, akár feldolgozott 
állapotban (főtt, sült, füstölt, sózott) forgalomba hozni. 
Ugyanezeken a napokon tilos az ételek, kiszolgálásával 
foglalkozó üzemekben és üzletekben (fogadó, vendéglő, 
egyleti vagy más étkezőhelyek, kávéházak stb.) luis fel- 
használásával készülő ételfeket előállítani vagy kiszol
gáltatni. ,

3. §. A jelen rendelet szempontjából a hús fogalma 
alá esnek a szarvasmarhának, bivalynak, borjúnak, lónak, 
juhnak, kecskének, mindennemű baromfinak, házinyul- 
nak és a vadnak emberi táplálkozásra felhasználható 
minden része és az ezen husnemtiekböl előállitott készít
mények, a gyors romlásnak kitett s a következőkben 
felsorolt belső zsigerek és melléktermékek kivételével: 
az agy- és gerincvelő, nyelv, a tüdő. a szív, a máj, 
a hasnyálmirigy (fehérmáj), a kedeszmirigy, borjumirigy 
(Bries), a pacal, a borjufodor, a lép, a vese, a tőgy, 
az orr, a csont, a márkaköröm, a borjufej, a borjúláb 
és a sertésfej, sertésküiöm, sertésbörke (kocsonyahús).

4. §. Ételek kiszolgáltatásával foglalkozó üzletek 
és üzemek a hét többi napján egy étkezésre egy sze
mélynek legfeljebb egy húsételt szolgálhatnak ki.

5. §. A 2. §. tilalma alól az Országos Közélel
mezési Hivatalt vezető miniszter egészségügyi tekintet
ből kivételeket engedélyezhet.

6. §. Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését 
megszegi vagy kijátssza, az amennyiben cselekménye 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást 
követ el és hat hónapig terjedhető elzárással, valamint 
kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 
A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 
rendőri büntető bíróságnak, az államrendőrség működési 
területén pedig a m. kir. államrendörségnek hatáskörébe 
tartozik.

7. §. A jelen rendeletet minden városban és köz
ségben az ott. szokásos módon azonnal közhírré kell 
tenni.

8. §. Ez a rendelet augusztus hó 9-ik napján lép 
életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra nem terjed ki.

Budapest, 1918. évi augusztus hó 3-án.
I)r. Wckerle Sándor s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

A z é te le k  é s  i t a lo k  f o g y a s z t á s á n a k  
s z a b á ly o z á s a .

V
A in. kir. ministcriuinnak 2372/1918. M. F. számú 
rendelete a vendéglőkben és egyéb nyilvános étkező- 
helyiségekben nz ételek és italok fogyasztásának 

szabályozása tárgyában.
A ni. kir. minisztérium a háború esetére szóló 

kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelke
zések alapján a következőket rendeli: _

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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1. § A kereskedelemügyi miniszter felhatalmaz- 
tatik, hogy a vendéglőkben és egyéb nyilvános étkező 
helyiségekben (éttermekben, szállodákban, kávéházakban, 
kifőzőkben, penziókban és más nyilvános jellegű étke
zési helyiségekben) az ételek és italok fogyasztását 
szabályozhassa, úgyszintén az egyes kiszolgáltatott 
ételeknek és italoknak s a terítékeknek legmagasabb 
árát megállapíthassa.

2- §. A kereskedelemügyi miniszter azoknak az 
intézkedéseknek megtételét, amelyekre őt a jelen 
rendelet felhatalmazza, általa kijelölendő szervre ruház
hatja.

8. §• Aki a kereskedelemügyi miniszternek vagy 
az általa kijelölendő szervnek a jelen rendelet alapján 
tett valamely rendelkezését megszegi vagy kijátssza, 
az — amennyiben cselekménye súlyosabb büntető ren
delkezés alá nem esik — kihágást követ el és hat 
hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha megállapít
ható annak a nyereségnek mennyisége, melyet, a tettes 
cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó 
pénzbüntetés kétezer koronán felül a megállapított 
nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet. Az 
ételek és italuk kiszolgáltatása körében elkövetett 
súlyosabb vagy ismételt szabálytalanság esetében, ha 
a kihágás elkövetése jogerős ítélettel megállapittatott, 
a kereskedelemügyi miniszter az iparűzési jogosultság 
gyakorlását ideiglenesen felfeüggesztheti vagy az ipar
űzési jogosultságot meg is vonhatja. A kihágás miatt 
az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint a rendőri 
büntető bíróságnak, az államrendőrség működési terü
letén pedig a m. kir. államrendőrségnek hatáskörébe 
tartozik.

4. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra nem terjed ki

Budapest, 1918, július hó 29. napján.

Dr. WeJcerle Sándor s. k. 
in. kir. miniszterelnök.

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszternek 
67.790/1918. K. M. sz. rendeleté a vendéglőkben és 
egyéb nyilvános étkező helyiségekben az ételek és 
italok kiszolgálásának és árának szabályozása tá r

gyában.
A m. kir. minisztériumnak 3.872/1918. M. E. szánni 

rendeletében kapott felhatalmazás alapján következőket 
rendelem :

1. §. Budapest székesfőváros területén, a törvény
hatósági joggal felruházott és rendezett tanácsa váro
sokban, valamint a 10.000-nél több lakossal biró köz
ségeken a jelen rendelet életbeléptétől kezdve a ven
déglősipar csak a jelen rendeletben megállapított 
szabályoknak megfelelően űzhető. A jelen rendelet 
szempontjából a vendéglőkkel azonos elbánás alá esnek 
az éttermek, szállodák, kifőzök, penziók és. minden más 
nyilvános jellegű étkezési helyiség.

2. §. Az 1. §-ban megjelölt nyilvános étkező 
helyiségek az általuk kiszolgáltatott ételekért és italok
ért felszámítható legmagasabb árak szempontjából, 
üzemköltségeik mértéke szerint, osztályokba sorozhatok. 
Az érdekeltek kötelesek a jelen rendelet életbeléptétől 
számított .i napon belül s ez után újból minden hónap
1. és 3. napja között a székesfővárosban az Országos 
Központi Árvizsgáié Bizottságnak, más városokban 
pedig az illetékes helyi árvizsgáló bizottságnak ételár- 
szabásukat és tériték-árszabásiikat, jóváhagyásra bemu
tatni. Ha az illetékes árvizsgáló bizottság működését 
még nem kezdette meg az ételárszabást és teríték-ár
szabást is az elsőfokú iparhatósághoz kell beküldeni

jóváhagyás végett. Az árak megállapítása tekintetében 
a helyi árvizsgáié bizottságokat és az elsőfokú iparha
tóságokat a megfelelő irányítással az Országos Köz
ponti Árvizsgáló Bizottság látja el.

3. §. A jelen rendelet 1. §-a alá eső minden 
nyilvános étkező helyiség déli 12 órától délután 3 éráig, 
este pedig 7 órától 10 óráig a nyári időszámítás 
tartama alatt 7 órától 11 óráig köteles terítéket kiszol
gáltatni. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság 
meghatározhatja azokat a nyilvános jellegű étkező 
helyiségeket, amelyek terítékeiket kétféle összeállításban 
kötelesek rendelkezésre tartani s ezek közül a kívánt 
terítéket a vendég választása szerint kiszolgáltatni. A 
teríték összeállításának közelebbi részleteit a terület, 
szerint illetékes Árvizsgáló Bizottság határozza meg.

4. §. Az 1. S-ban megjelölt étkező helyiségek tu
lajdonosait a terület szerint illetékes árvizsgáló bizott
ság arra kötelezheti, hogy a 3. {?. szerinti terítéken 
kiviil még aprított húsból vagy belső részekből készült 
ételeket (pörkölt, gulyás, tokány, továbbá velő, máj. 
pacal, borjúláb stb.) úgyszintén legalább egyféle főze
léket is ínisfeltóttel szolgáltassanak ki. Ezek árának 
megállapítására is a 2. §. rendelkezései irányadók.

5. §. A jelen rendelet hatálya alá eső étkező 
helyiségekben az étlapon szembetűnő helyen kell fel
tüntetni a kiszolgálás napját, a külön megrendelhető 
egyes ételeknek és a terítéknek árát, valamint azokat 
az ételeket, amelyekből a teríték áll. Ha az erre ille 
tékos Árvizsgáló Bizottság az étkező helyiség tulajdo
nosát a 4. §. értelmében az ott felsorolt egyszerűbb 
ételek kiszolgáltatására kötelezte, úgy az étlapon ezek
nek árát is fel kell tüntetni.

6. 4? A teríték keretében kiszolgáltatott egyes 
ételadagok lekisebb mértéke a következő: leves 2 de
ciliter, egyéb köret 15 dekagramm, főtt tészta 15 deka
gramm, sült tészta vagy felfújt 12 dekagramm. A ki
szolgáltatott egyéb ételadagok legkisebb mértékét az 
Országos Központi Árvizsgáló Bizottság állapítja meg.

7. §. A jelen rendelet hatálya alá eső minden 
étkéző helyiségben az étlapot olyképen kell kifüggesz
teni, hogy az már az utcáról is könnyen olvasható 
legyen. Minden étkező helyiségben feltűnő helyen ki 
kell függeszteni a jelen rendeletnek és a hatóság által 
a 2. §. értelmében jóváhagyott árjegyzéknek egy pél
dányát. Ezen az árjegyzéken az egyes ételadagok súlyát 
is fel kell tüntetni.

8. §. Aki a jelen rendeletnek, vagy az Átvizsgáló 
Bizottságnak a jelen rendelet alapján tett valamely ren
delkezését megszegi vagy kijátsza, az a 3.372/1918. M. 
E. számú rendelet 3. S ónak büntető rendelkezései alá 
esik. Az ételek és italok kiszolgáltatása körében elkö
vetése jogerős ítélettel megálla pittatott Budapest szé
kesfőváros területére nézve az Országos Központi Ár
vizsgáló Bizottság más városokra vagy a községek 
területére nézve pedig az Országos Központi Árvizsgáló 
Bizottság jóváhagyásával a helyi árvizsgáló bizottság, 
vagy ha ez működését még nem kezdte meg, az első
fokú iparhatóság az iparűzési jogosultság gyakorlását 
felfüggesztheti, vagy az iparűzési jogosultságot meg is 
vonhatja. Az iparűzési jogosultság gyakorlásának fel
függesztése vagy e jogosultság megvonása tárgyában 
hozott döntés ellen a kézbesítéstől számított 8 napon 
belül a kereskedelemügyi miniszterhez felebbezésnek 
van helye.

9. $. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. Hatálya Horvát Szlavonországnkra nem terjed ki

Budapest, 1918. évi julius hó 29. napján. i

Báró Szterényi József s. k. 
kereskedelemügyi in, kir. minister.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A szállodai szobaárak  m aximális ára.
A m. kir. minisztériumnak 3424/1018. számú rende
leté a székesfőváros területén levő szállodák, meg- 
szállóliel.vek és penziók szobáiért, valamint a szobák
kal kapcsolatosan nyújtott mellékszolgáltatásokért 
követelhető legmagasabb árak, illetőleg dijak meg

állapításáról.
A in. kir. minisztérium a háború esetére szóló ki

vételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések 
alapján a következőket rendeli:

1. §. A szállodák, megszállóhelyek és pensiók 
szobáiért követelhető legmagasabb árakat, valamint a 
szobákkal kapcsolatosan nyújtott mellékszolgáltatásokért 
követelhető legmagasabb dijakat Budapest székesfőváros 
területén a vállalat telephelye szerint illetékes kerületi 
elöljáró állapítja meg. E legmagasabb árakat és dijakat 
jelen rendelet életbelépése után három hónapon bélül 
meg kell állapítani. A székesfőváros tanácsa a szük
séghez képest elrendelheti a legmagasabb árak és dijak 
újabb megállapítását. A kerületi elöljárók az előző 
bekezdésben említett árak és dijak megállapitása előtt 
a székesfőváros tanácsa által erre a célra szervezett 
szakbizottság véleményét kikérni, azt mérlegelni és az 
attól való eltérést indokolni kvtelesek.

2. § Az 1. § bán említett szakbizottság az elnö
kön és az alelnökün kiviil nyolc tagból áll. A szak- 
bizottság olnökét és alelnökét a székesfőváios tanácsa 
a székesfőváros tisztviselőinek sorából nevezi ki. A 
tagok közül egyet a székesfővárosi m. kir. államren- 
dőrsóg főkapitánya az államrendőrségi tisztvisőlök sorá
ból, egyet a székesfővárosi idegenforgalmi hivatal a 
saját tagjai sorából és egyet a központi lakáshivatal a 
saját, tagjai vagy a kerületi lakáshivatalok tagjai sorá
ból küld ki. Két tagot a szállodaiparban tevékeny szak
emberek, egyet a pensiótnlajdonosok és kettőt lehetőleg 
az üzletükkel felhagyott szállodatulajdonosok közül a 
székesfőváros tanácsa hív meg a bizottságba.

3. §. A szakbizottság a szállodák, megszállohelyek 
és pensiók üzemi viszonyainak, valamint az összes szá
mottevő egyéb körülményeknek gondos mérlegelése 
alapján a szobaárak és a mellékszolgáltatásokért fize
tendő dijak tekintetében az illetékes kerületi elöljárónak 
szakvéleményt ad. A szakbizottság, amennyiben szüksé
gesnek látja, az 1. §-ban említett vállalatok tulajdono
saitól, üzletvezetőitől stb. a vállalat üzemi viszonyai 
tekintetében felvilágosításokat kérhet. Nevezettek ezeket 
a felvilágosításokat legjobb tudomásuk szerint az igaz
sághoz híven megadni kötelesek. A bizottság tagjai az 
eljárásuk folyamán tudomásukra jutott adatok tekinteté
ben titoktartásra kötolezvék s úgy erre. valamint arra 
is, hogy tisztükben legjobb tudomásuk szerint fognak 
eljárni, amennyiben nem köztisztviselők, a székesfőváros 
polgármestere kezébe fogadalmat tesznek. A bizottság 
ügyrendjét maga állapítja meg.

4. §. A kerületi elöljárónak az 1. §-ban említett 
árak és dijak megállapitása tárgyában bökött határozata 
ellen birtokon kiviil felcbbezcsnek van helye közvet
lenül a kereskedelemügyi miniszterhez. A végérvényesen 
megállapított árnál és díjnál magasabbat felszámítani, 
követelni és elfogadni tilos.

5. §. A kerületi elöljárók a vonatkozó székes- 
fővárosi szabályrendelet értelmében kifüggesztendő ár
szabályokat csak abban az esetben láttamozhatják, ha 
azok a végérvényesen megállapított legmagasabb árakat, 
illetőleg dijakat meg nem haladják.

G. §.' Aki a 4. §. utolsó bekezdésében foglalt 
tilalmat megszegi, úgyszintén az is. aki a szakbizott
ságnak a kért felvilágosításokat a jelen rendetet ellen
ére meg nem adja, vagy a szakbizottsággal valótlan 
adatokat közöl amennyiben cselekménye súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik kihágást követ el és 
hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig * ,

terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, E kihágások 
miatt az eljárás a székesfővárosi m. kir. államrendőr
ségnek hatáskörébe tartozik.

7. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe.

Budapest, 1018. évi július hó 29-én.

Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök:

F ü r d ő h e ly e k  la k á s  s tb .  d i ja in a k  
s z a b á ly o z á s a .

A m. kir. minisztériumnak 3,259/1918. M. E. számit 
rendeleté, a fürdőhelyek lakás- és élelmezési viszo
nyainak s a fürdési dijaknak szabályozása tárgyában.

A ni. kir. minisztérium a háborít esetére szóló 
kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelke
zések alapján a következőket rendeli:

1. § A kereskedelemügyi miniszter feihatalmaz- 
tatik, hogy a fürdőhelyeken a szállodai és egyéb bérbe 
adott helyiségek bérletét és bérösszegét, a fürdési és 
ezzel kapcsolatos dijakat, valamint a vendéglői étkezést 
szabályozhassa; o felhatalmazás kiterjed a már meg
kötött lakbérleti megállapodások hatálytalanítására is. 
Felhatalmaztatik továbbá a kereskedelemügyi miniszter 
a fürdőhelyek lakás és élelmezési viszonyai tekintetében 
az alsóbbfoktt hatóságok részéről tett intézkedések 
ellenőrzésére is.

2. S. Fürdőhelyek a jelen rendelet szempontjából, 
mindazok a gyógyfürdők, egyéb fürdők és nyaralóhelyek, 
melyekre nézve az illetékes törvényhatóság a 44.044. 
1893. B. M. számit rendelet értelmében fürdőbiztost 
tartozott kijelölni.

3. §. Aki a kereskedelmi miniszternek a jelen 
rendelet alapján tett valamely rendelkezését megszegi 
vagy kijátssza, az, amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
hat hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő

Ha megállapítható annak a nyereségnek a meny- 
nyisége, melyet a tettes cselekményével illetéktelenül 
elért, a kiszabandó pénzbüntetés kétezer koronán felül 
a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet.

A kihágási eljárás a közigazgatósági hatóságnak 
mint rendőri büntető bíróságnak, az államrendörség 
hatáskörébe tartozik.

4. §. Ez a rendelet, kihirdetésének napján lép 
életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországokra nem terjed ki.

Budapest, 1918. julius hó 20. napján.
Dr. Wekerle Sándor s. k. . 

m. kir. miniszterelnök.

♦ • ♦ ♦

I JKayerhofer és Jíemény Utódai j
l  B u d a p e s t , V I . ,  G y á r -u tc a  2 0 .  s z .  t
♦ ♦
♦ TELFION: 71—55. ♦♦ ♦ ♦ ♦
t Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések. ♦♦ ♦
♦ mindennemű használati eszközök. •♦ ♦ ♦ ♦
I  K á v é h á z i p ó te d é n y e k  és f a g y la l tü s tö k  !
♦ ♦
♦ Magy. Kir. Fémközpont beváltási helye. *

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Közgazdaság.
A sörtermelés. 1917 szeptember l-étöl J9IS jú

lius végéig Magyarországon a pénzügyminiszter közzétett 
ailatai szerint 917.095 hektolitert tett ki, az 1910 szep
tember 1-lűl 1917 jtiuins 80-ig termelt 707.97- hekto
literrel szemben; a termelt menniség tehát az előző 
kampanybelinél jóval nagyobb, de az előállított sor álta
lánosságban sokkal gyengébb. Míg az 1910/1917. évi 
termelési időszakban a sör cukorinéröfokn 7— 17 között 
mozgott, a folyó kampányban 2— 13 cukormérőfok kö
zött volt. A múlt kampányban a termelésnek majdnem' 
fele, 305.895 hektoliter 11,181.027 hektoliter 10 cukor- 
mérőfokot mutatott, a mostani termési időszakban 
319.019 hektoliter csupán 0 foltos, 200.825 hektoliter 
pedig 8 foltos, sőt 84 521 hektoliter csak 5 fokos volt. 
Ehhez képest a kincstár süradóbevótele is a termelés na
gyobb mennyisége dacára 8 0 millió K-ról 6.22 millió 
K-ra hanyatlott.

Magastátrai fürdők szövetsége. A Magas-Tátra 
kultuszának emelésére a tátrai fürdőtelepek — mint érte
sülünk — egy közös szövetségben óhajtanak tömörülni.

A bortermelők és borkereskedők tömörülése. A 
kitűnőnek Ígérkező borkonjunkturára való tekkintettel 
az eddig jórészt szervezetlen szőlősgazdák és borkeres
kedők is belátták a tömörülés szükségeségét. Vidékről 
egymásután kapjuk a híreket, melyek szerint borter
melő szövetkezetek és borkereskedelmi részvénytársa
ságok alakulnak. Szegedi jelentés szerint a szegedi 
borkiviteli részvény társaság, amely felszámolás alatt 
állott kimondotta a felszámolás megszüntetését és műn1 
ködösének újra való felvételét. Nagyváradon pedig a

Átadó.
Vendéglő berendezéssel együtt S ze

geden azonnal átadó. 40 asztal, 150 szék, 
25 aszlalterilő, 30 pár kis veik, sörappara- 
tus, nagy kiméröasztal jéglartánnyal, foga
sok, mintegy 200 drb pohár, (5 drb palack.

Az üzlet régi jó hírnevű, szép kert
helyiséggel, lakással, nagyteremben és sze- 
parékban gáz és villany, kerthelyiségben 

villany világítás. Házbér 4000 korona. 
Egy nagyterein állandóan ki van adva tánc
iskolának évi 2000 korona bérért és igy 

a házbér tulajdonképen csak 2000 korona 
60 000 koronáért átvehető.

Tudakozni:

S Z E G E D ,
Kossuth Lajos 5ugdr-ut 13. sz. a.

bihannegyei és nagyváradi szsőlősgazdák részvénytár
saság alapítását határozták el, amelynek célja, hogy 
ogyrészt a termelők anyag- és gépszükségletét besze
rezze. másrészt pedig hogy a szőlősgazdák terményeit 
megfelelő módon raktározza, kezelje és éttékesitse.

A Szent Lnkácsfürdő és a Magyar Bank. A 
l’alotay-család birtokában évtizedek óta levő Szent Lu- 
k ácsfii idői részvényeket átvette a Magyar Bank uj vál
lalata az Égisz egyesitett gyógyfürdők ingatlan és szál
ló r.-r. részére. A vállalat augusztus ötödikén rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen az igazgatósági változásokat 
intézték el. Az Égisz ilj vállalata részére alaptőkesza
porítást tervez.

Tarcsu-fürdő "rész vény társaság. Magántőkések
1.400.000 K-ért megvették Taresa-fürdőt a hozzá tar
tozó 40 holdas parkul együtt és a fürdő Uzembeutar- 
tására 3.000.000 K  alaptőkével részvénytársaságot ala
pitanai,-. Az új tulajdonosok Szombathely és Tarosa 
között automobiljáratot terveznek.

A Magyar Gázizzófény r. t. tőkeemelése. Tőzs
dei hirele szerint a Magyar Gázizzófény (Auer fény) rt. 
legrövidebb időn belül felemeli alaptőkéjét. A tőkeemelés 
a társaság uj nagyszabású üzleteivel van kapcsolatban. 
A tőzsdén a tőkeemelés hírére óriási érdeklődés volt a 
társaság részvényei iránt, s azok árfolyama ma 10 koro
nával emelkedett.

Uj borkereskedelmi r. t. Szatmáron A Szatmári 
leszámítoló bank rt. Spipqel József szatmári borkeres
kedő céget részvénytársasága alakítja át.

A Király-serfözöde r. t. (Nagykanizsa) közgyű
lésén elhatározta, hogy a részvénytőkének 3 millió K-ról 
4 millió K-ra való felemelésére 5000 drb 200 K n. é. uj 
részvényt bocsát ki

A Király-serfőzde r. t. (Nagymihály) július 29-re 
egybehívott közgyűlésén az alaptőkéi felemellek 750.000 
K-ról 1 Va millió K-ra.

,V ..iludnpesti Szállodások. Vendéglősök és líorcsniárosok 
Ipnrtársiilatn"

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

1918. augusztus 16-án (péntoken): Mittrovátz Adolf 
vendéglőjében, (VII., Dohány utca 20.)

1918. augusztus 26-án (hétfőn): Putnoki István ven
déglőjében. (VIII., József-utca 26.)

1918. szeptember 2-án (hétfőn): Schuller Ferenc ven
déglőjében. (V., Vilmos császár-ut 68.)

Jiöwenstein .M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Fő üzlet: IV.. Vámház-körut 4. Telefon: József 39-88. 
vaí?y 99 89. hvtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek : VI 
T ű it  István-utca 7. (Telefon 11—48.) és lávábhoi>y, Eötvös-ut 8! 
(Telefon 43—31.)

Vegyes hírek.
Személyi hírek. Ueiner Mór a budapesti kávés- 

ípartársulat elnöke családjával Balatonflireden üdül, 
honnan f. hó 28-án érkezik vissza. — Losonczi Gusztáv 
a kávósipartársulat alcluöke három heti tartózkodásra 
Karlsbadba utazott. Az ipartársulat ügyeit jelenleg Ko
vács József alelnök vezeti.

Hústalan napokon szabad a vendéglőkben to
jást felszolgálni. Windiseh-Oraelz herceg közélelmezési 
miniszter 71996/1913. sz. alatt kiadott rendeletével a 
tojáskiszolgálási tilalmat, tekintettel a hústalan napokra, 
enyhítette. F. évi augusztus hó 9-étöl kezdve ugyanis 
megengedi, hogy a vendéglői üzletekben hústalan napo
kon egy vendéig részére legfeljebb két tojásból készült ételt 
ki szabad szolgálni.Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Rum á kávésoknak. A budapesti kávésipartársulat 
még a múlt év őszén azzal a kéréssel fordult a m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz, hogy a fővárosi kávéházak 
szükségletének fedezésére rum, illetőleg szesz utaltas
sák ki. E kérvény cs az ipartársulat vezetőségének 
többszöri eljárása folytán most a székesfőváros tanácsa 
arról értesítette az ipartársulatot, hogy a rumkiosztó 
bizottságba az ipartársulat képviselőjét küldje ki. A 
bizottság ülésén az ipartársulatot Losonczi Gusztáv 
alelnök képviselte és ez alkalommal sikerült elérni, 
hogy a székesfővárosi kávéházak érdekei is figyelembe 
vétessenek és azok részére is nagyobb mennyiségű rum 
kiutalása helyeztessék kilátásba.

Ip a ri és kereskedelmi főiskola Budapesten. Lajta 
Bál az Orsz. iparegyesület bőripari szakosztályának 
elnöke, a székesfőváros közoktatási bizottságában egy 
ipari főiskola létesítésének eszméjét vetette fel amely 
ideát akkor különösen Mosdőssy Imre kir. tanfelügyelő 
karolta fel. A bizottság az ügyet a kereskedelmi főis
kolai albizottságához utasította, hogy a létesítendő keres
kedelmi főiskola kapcsáu tegye meg erre vonatkozólag 
is előterjesztését. A közoktatási bizotság legutóbbi ülésén 
bejelentették, hogy az új főiskola „Világkereskedelmi 
Főiskola“ néven már szeptember 1-én megnyitja kapuit. 
Lajta Pál és Glück Frigyes, az Országos Iparegyesület 
igazgatósági tagja annak a kiváltságuknak adtak kife
jezést, hogy ez az intézmény mint ipari és kereske
delmi főiskola lépjen életbe. Végeredményben most csak 
Világkereskelmi Főiskolán kezdődnek nteg az elődások, 
de kilátásban helyezték, hogy az ipari Főiskola terve 
is belátható időn belül testet fog ölteni.

Szappan és szódakiutalás. Az olaj és zsiradék
ügyi bizottság a budapesti kávésipartársulat kérelmére ) 
havonta 1 2 0 0  kg. szappan és 2500 kg szóda kiutalá- j 
sát helyezte kilátásba. __ —
Í  Aludttej kiszolgáltatása kávéházakban. Budapest « 

ékesfőváros tanácsa e tárgyban a következő liatáro- J 
tót közölte a budapesti kávésipartársulattal: Budapest ♦ 

Székesfőváros Tanácsa 103599/1918. Vili. Tárgy: Az 4 
Országos közélelmezési hivatalt vezető m. kir. minister J 
urnák ezt a leiratát a tanács tudomásul veszi és hiva- ♦ 
talos másolatban tudomás és miheztartás végett a tanácsi 4 
Vili. (Közélelmezési) ügyosztállyal, továbbá az 1—X. J 
kér. elöljáróságokkal, valamint a Budapesti Kávésipar- ♦ 
társulattal és a Központi Tejhivatallal közli, ez utóbbi- 4 
yal azzal a felhívással, hogy ezen ministeri leirat tar- J 
talmiról a kávémérőket is megfelelő módon értesítse. * 
Egy alkalommal felhívja a tanács a központi tejhivatalt . 
aziránt, hogy a budapesti tejnagykereskedők áltál a J 
kávéházak, illetve kávémérések részére kiszolgáltatható ♦ 
fölös savanyú tejkószletek tekintetében a miniszteri 4 
leirat értelmében a szükséges intézkedéseket tegye meg. * 
Egyidejűleg a tanács a szóbanforgó miniszteri leiratot ♦ 
hivatalos másolatban tudomásvétel végett a itt. kir. al- - 4 
lamrendőrség főkapitányi hivatalának is megküldi. Bu- * 
dapest, 1918. évi augusztus hó 2 -án, A székesfőyár(a. J  ♦ 
tanácsa. A tanácsnok helyett Muzsiké s. k. tanácsjegyző. 4 

A kávésok a kávéházi árak újabb szabályozd* J 
síiért. A budapesti kávésipartársalat, elnöksége nevében ♦ 
Kovács .József alelnök, Gál Arnold. Gárdonyi József és 4 
Stransz Miksa választmányi tagok f. hó 11-én küldött- J 
•ségileg tisztelegtek Dr. Friedmann egyetemi tanárnál ♦ 
az Országos árvizsgáló bizottság alelnükénél. Kovács 4 
.Józséfalelnök hosszabb előterjesztés keretében ismertette * 
azokat a snlyos nehézségeket, a melyekkel a kávé- ♦ 
soknak a f. év márciusában megállapított árak mellett 4 
küzdeniük kell, minthogy a nyersanyagok beszerzése is * 
óriási költséggel és fáradsággal jár. A beható előadás ♦ 
folyamán annyira megvilágította a mostani helyzetet, 4 
hogy Dr. Friedmann belátva annak tarthatatlanságát, J 
javaslattételre hívta fel az ipartársulatot. „Állapítsanak ♦ 
meg — úgymond 9 vagy 4 osztályt és minden osztály- 4 
ra a tényleget viszonyoknak megfelelő árakat ő azokat *

— feltéve, hogy azok reális számításokon fognak ala
pulni — jóvá fogja hagyni. 11 Az ipartársulat részletes 
memorandumát átvéve, kijelentette, hogy azt tanulmá
nyozni és az abban foglalt sérelmeket orvosolni fogja. 
.E felhívás folytán a kávésipartársulat f. é. augusztus 
1 2 -én délután rendkívüli választmányi ülést tartott, 
melyen beható és részletes vita után elhatározta, hogy 
a kávéházaknak három osztályba való sorozását fogja 
az Országos árvizsgáló bizottságnak javasolni. Egyúttal 

'megállapították az összes cikkeknek mindhárom osztály
beli árait és kimondották, hogy ezeket sürgősen az 
árvizsgáló bizottság elé terjesztik, hogy azok mielőbb 
életbeléphesseuek. A javaslattal lapunk legközelebbi 
számában részletesen foglalkozni fogunk

Halálozás. Tőkés Lajos vendéglős és kávés f. évi 
július hó 30-án életének 59 dik évében hosszas szen
vedés után elhunyt. Halálát neje s/.til. Neusziedler Teréz, 
Géza és Rudolf valamint a Fischer, Zadria, Gerster, 
Horváth, Neusziedler családok gyászolják. — Demeter 
Sándor, a „Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak 
r. t.“ több évtiz.eden érdemekben gazdag vezértiszt
viselője f. évi július hó 31-én hosszas betegség után 
elhunyt. Az elhunyt lankadatlan ügybuzgalommal, kiváló 
szaktudással eléviilhetlen érdemeket szerzett magának 
vállalata szolgálatában, szerény, rokonszenves megnyerő 
modorával pedig igen pok jóbarátot a székesfőváros ven
déglősei körében, akik emlékét kegyelettel fogják meg
őrizni. Temetése f évi augusztus hó 2-án ment végbe 
a kerepest temető halottas házából,

[partanoncottlionuk létesítése, o  Vendéglős és 
Kávésipari szakkörökben is osztatlan érdeklődésre tart
hat számot az a nagyérdekii újságcikk, mely e tárgyról 
a „Pesti Hírlap" f. évi augusztus hó 11-diki számában

► 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Értesítés.
♦

Tisztelettel értesítjük fővárosi és uiőéki ♦ 
kartársainkat, hogy a ♦

Deuj-York Kánéhoz j
Étterem ,,Café-Re5taurant“  : 

(Czukröszóa) * 
és „Bar“ :

f. hó 14-én szerdán este 7 órakor megnyílt. ♦
♦

♦♦

R „Karban" \
elsőrangú zongora-müuész játszik. ♦

♦

Budapest, 1918. augusztus 15-én. ♦
. Teljes tisztelettel ♦

R C ZÉL m iK S f l  igazgató. ‘
♦

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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jelent megilüvös ván tollából. A cikk Írója a háborús 
gazdasági viszonyok alakulására való tekintettel az 
ipari szaktudás, szakképzettség fejlesztésének szüksé
gességét hangoztatja es e célból a tanoneinternátusok 
szervezését egyik legfontosobb feladatnak tekinti. „Össze 
kell fogni a társadalomnak úgymond — és egy uj 
iparosgenorációt kell nevelnie, akik majdan hivatottak 
lesznek helyüket az iparostársadalomban úgy a maguk, 
mint az egyetemes iparosság javára és hasznára elfog
lalni. Én ott kezdeném, hogy igyekeznék értelmes szü
lők gyermekeit az iparos pályára vonzani. Bár tudom, 
hogy nagy nehézségekkel kell ez irányban megküzdeni, 
mert hiszen a pillanatnyi háborús konjunktúra, mely 
a munkáskezek hiánya miatt hihetetlen magasságba 
verte fel épen a legalacsonyabb emberi munka értékét: 
igen sok embert s főleg jobb sorsra érdemes tanoucfiut 
szédített a pillanatnyilag bő pénzkeresés örvényeibe. 
Fiatal gyermekek, belátás és előrelátás nélküli szülők, 
elragadtatva a mai egészségtelen pénzkereseti viszonyok 
lehetőségeitől, nem gondolják meg, hogy a háború zűr
zavara után ismét a békés munka korszaka jön eb mely 
csak azoknak fog ismét becsületes és komoly boldogu
lást nyújtani, akik képzettséggel, tudással erkölcsi és 
szellemi, de főleg testi egézséggel tudják helyüket a 
munka versenyében megállani!

Ám lehet-e egy versenyképes, felvirágzásra alkal
mas magyar társadalom kialakulását remélni akkor, ha 
az uj nemzedék, melynek teljes buzgalommal kellene 
tanulnak munkálkodnia saját és hazája érdekeinek 
előmozdításán : a tanulás és komoly ipari pályára való 
készülődés helyett lélektelen napszámosmunkát végezve, 
megy Ulkileg-testileg tönkre/? Ma elkápráztatja őket a 
jó pénzkereseti alkalom, de mi lesz velük, ha kidolgo- 
zottan, testileg fáradtan, szellemileg bénán, erkölcsileg 
pedig teljesen züllötten, lenn fognak maradni a napszá
mosok nyomorúságos világában, az önállóság és füg
getlenség .minden reménye nélkül*?! Azzal sem számol
nak, hogy a háború után a napszámos-munkabérek 
rohamosan fognak esni s a hazaözönlő napszámos-kezek 
a munkanélküliség nyomorúságát fogják tartósan föli
dézni. Ezzel szemben az Önálló iparos boldogulása 
szolidabbá és szilárdabbá válik, mint valaha!

Valóságos ipari katasztrófa rémképe lebeg szeme
ink előtt Ezt csak úgy tudjuk elkerülni, ha tévelygé
séből fölverve az uj nemze léket s a szülőket: fehivjuk 
figyelmüket arra, hogy a jövő az önálló, képzett iparo
soké. A háború után a termelés fokozottsága, a renge
teg újjáépíteni való,* a képzett, önálló gondolkozásra 
nevelt, megedződött, intelligens iparosok ezreit fogja a 
gazdagodás, a jólét, a jutalmazott munka boldog révé
be terelni, - inig azok, akik fiatalságuk éveit, ahelyett, 
hogy szorgalmas önképzésben, valamely iparágnak jó 
elsajátításában töltötték volna, napszámos-munkában 
tékozolták e l : mindettől elesnek. Elesnek a társadalmi 
megbecsültetéstől, a szolid, családias élet örömeitől, a 
biztos fejlődő megélhetés nyugalmától.

Tudva és látva mindezeket, határoztam el példa- 
adásképpen, összefogva a székesfőváros iparosainak 
számottevő tényezőivel, egy iparosképző internátust lé
tesítsek.

Ezt a tervet a főváros vezetősége a megvalósu
láshoz segítette, amennyiben egy volt polgári iskola 
helyiségét, átengedte a létesítendő internátus számára 
és egyben kiváló tanerőket is bocsájt rendelkezésünkre. 
Báró Sztercnyi József kereskedelemügyi miniszter pedig, 
akinek személye a legkomolyabb garancia a magyar 
ipari fejlesztés tekintetében, a legmesszebbmenő támo
gatást helyezte kilátásba, ezzel dokumentálva azt, hogy 
milyen fontos ügyről van szó. Minden okunk meg van 
tehát arra, hogy az internátusról mint bevégzett dolog
ról beszéljünk és a társadalom figyelmét erre a nagy
jelentőségű lépésre tereljük.

Talán a kereskedelmi miniszter ur elhatározása, 
lelkes ambíciója, az egész ügynek késsséges felkarolása 
okulásra serkenti az iparostársadalmat és remélnünk 
lehet, hogy nemsokára Budapest társadalmán kívül az 
egész magyar társadalom belátása is követni fogja a 
cselekvés terén ezt a kezdeményező lépésünket.1*

Az ecetforgalom szabályozása, tárgyában a kor
mány a legközelebbi időben rendeleteket fog kibocsátani, 
amely nemcsak az ecet különféle fajtáiért igényelhető 
legmagasabb árakat árakat szabályozza, hanem ki fogja 
az is mondani, hogy sem a termelő, sem a kereskedő

: R budapesti \
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: keleti uásár aug. 16—22 között lesz a ♦

: városligeti iparosarnokfean. :

i m m  !
Rendezi az összes niagyaroszági 
kamarákkal és az ipari és ke- 
rekedelmr érdekképviseletek, köz
reműködésével a B u d a p e s t i  
k e r e s k e d e lm i  é s  i p a r 
k a m a r a .  Iroda: V., Szemere- 
utca 6. sz. a. Telefon 64—01.
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közlését ju tá 
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.
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