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A kávéházi árak újabb szabályozás^’

A „Budapesti kávésipartársulat" — mint lapunk 
élőzo számában megírtuk — f. évi augusztus hó 11-én 
a kávéházi maximált árak újabb revisiója iránt emlék
iratot nyújtott át kiildöttségileg az „Országos Árvizsgáky 
Bizottság' elnökének. Az emlékiratot, melyet Kováid 
József alelnök nyújtott át tartalmas beszéd kíséretében — 
a következőkben ism ertetjük:

„A budapesti kávésipar több mint egy évszázados, 
múltja alatt mindenkor azt a szempontot tartotta szem 
előtt, hogy semmiféle konjunkturális,helyzet nem teszi 
jogosulttá és indokolttá a kávéházi cikkek minduntalan 
való áremelését. Ezt az elvet a budapesti kávéházak 
konzekvensen be is tartották, minthogy az ipar űzőinek 
szeme előtt az a legfőbb szempont lebegett, hogy a 
kávésipar nem vonható a közönséges kereskedelmi üze
mek alá, hanem a kávéháznak a mi viszonyaink köze
pette jelentékeny társadalmi, szociális és nemzetgazda
sági feladatai is vaunak.

Nem célunk és nem is feladatunk a kávéházak 
szerepét méltatni Budapest székesfőváros életében, elég 
hivatkoznunk arra a közismert tényre, hogy az iparunk 
sokkal járult hozzá a főváros külső képének, idegenfor
galmának, sőt merjük állítani kultúrájának és magyar
ságának fejlesztéséhez,

E szempontok szolgálatában a kávéháztulajdonosok 
érdeke mindenkor háttérbe szorult és a maguk részéről 
igyekeztünk iparunkból kiküszöbölni minden olyan ten
denciát, mely bármi tekintetben is jogosulatlan haszon- 
szerzésnek lenne minősíthető. Erről tanúságot tesznek 
ipartársulatunk évtizedekre visszamenő feljegyzései.

E feljegyzésekből kitűnik az i», hogy e törekvés 
szolgálatában a székesfővárosi kávéházak árai több mint 
egy fél évszázada alig változtak. Hogy csak egy példát 
említsünk, 1852-ben egy tejeskávé ára mindössze csak 
48—52 fillér volt, amely emelkedés egyáltalában nem 
állott arányban a 66 év előtti és a négy év előtti vi
szonyokkal.

A háború előtti időben, ha az árakat emelnünk 
kellett, azt mindenkor csak a legelkerülhetetlenebb szük
ség esetén tettük és a 2—4 filléres áremelések oly beható

és alapos megfontolás tárgyát képezték, hogy innak 
'osultságát még a legelfogultabb laikus sem vonhatta 

étségbe.
Ez volt a helyzet a háború előtt, és ezt kívántuk 

fenntartani a háború tartama alatt is.
A háború kitörése alkalmával a budapesti kávé

házak is teljes mértékben a háború ügyének szolgála
tában állottak. Hazafias adományok, sobesültek ápolása, 
kórházaknak nyújtott tej- és kávéadagok, menekülök 
segélyezése, hadikülcsönök jegyzése és egyéb közhasznú 
és hazafias célok mindik készséges támogatást találtak 
a budapesti kávéházak tulajdonosaiban, viszonyaikhoz 
mérten. Mindig készséggel rendelkezésére állottunk azon 
törekvésnek, amely a közhangulatnak és a lelkesedés
nek ébrentartására irányult, és büszkén mondhatjuk, 
hogy a budapesti kávéházaknak nem kis részük van 
abban, hogy a székesfőváros közönsége oly kitartással 
viseli a háborús viszonyok terhét.

Sajnos, mig mi teljes odaadással és lelkesedéssel 
igyekeztünk a rendkívüli viszonyokból folyó hazafias és 
állampolgári kötelezettségeinknek megfelelni, nem ta
pasztaltuk ezen törekvésünk kellő támogatását azon 
tényezők részéről, akiknek feladata lett volna a polgári 
élet normális rendjét biztosítani.

A háború első idejében alig tétettek oly intézke
dések, melyek alkalmasak lettek volna a normális üzleti 
forgalom rendjének biztosítására. Szabad tere nyílott a 
konjunktúra különböző lovagjainak, az árufelhalmozók
nak, áruuzsorásoknak, lánckereskedöknek stb. Amire 
normális üzleti készleteink elfogyásával azokat pótolni 
kívántuk, erre alig, vagy csak a békeárak sokszorosán 
volt mód. A hatóság pedig ez üzelmeket üldözni csak 
akkor kezdte, mikor a konjunkturális vitézek a rendkí
vüli helyzet hasznát már lefölözték, az árakat felhajtot
ták és készleteiket sokszor az országhatárain túl is és 
illetéktelen kezekbe elhelyezték.

Amikor az árak hatósági megállapítása megkezdő
dött, azok már a békeárakat sokszorosan túlhaladták, 
és az első ármegállapítások tulajdonképen nem egye
bek, mint a jogosulatlan és indokolatlan árfelhajtások 
törvényes szankciónálásai. A legelső és legfontosabb 
ármegállapítás a liszt árának megállapítása volt, mely a 
békeárakat máris 200°/o-kal meghaladta. Ami a további
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maximálásokat illeti, azok is ily alapon történtek, mi 
mellett a legtöbb esetben hiányzott ezen maximális árak 
betartásának szankciója, az eladási kényszer, illetőleg 
a hatóságok rekvirálási joga. Erre csak akkor került 
sor, amikor kiderült, hogy a maximálás magában véve 
tulajdonképen csak minimálás, mórt a maximális ár csak 
azt jelentette, hogy ennél olcsóbban nem lehet vásárolni.

Nem szükséges tehát részletesebben fejtegetnünk 
azokat az okokat, melyek napról-napra nagyobb drágu
lást idéztek elő. Az élelmiszerek árának drágulásával 
emelkedett a munkás bére, ezzel lépést tartott az ipar
cikkek árának drágulása, mit a .termelő^ ismét az élel
miszerek árán kivan behozni, és ez a circulus vitiosus 
folytatódik a végtelenségig Az állam ahelyett, hogy e 
folyamatnak szabályozására igyekeznék, e törekvéseket 
a maga részéről is támogatja akkor, mikor — mint 
legutóbbi napjainkban ■— a liszt, a tej, a hadikávó, a 
burgonya, a bor, stb. stb., tollát az elsőrendű élelmi
szerek és közszükségleti cikkek árát ismét jelentékeny 
százalékokkal felemelte. És talán még ez volna a leg
kisebb baj, ha legalább gondoskodás történne arról, 
hogy ezeken az árakon bírjuk üzemeink szükségletét 
fedezni. Sajnos ez sem történt meg 1

Ennek ellenében kaptunk rendszabályokat, melyek 
indokolt és jogosult voltát vitatni nem kívánjuk, de 
amelyekről megállapíthatjuk, hogy üzemeink munkáját 
egyrészt nagyon korlátozták, másrészt megnehezítették 
és drágává tették.

A liszt- és kenyérfogyasztási rendelkezések, a zár
óra elrendelése, a tejfogyasztás szabályozása, a világítás 
korlátozása, a vízfogyasztás szabályozása, tejeskávé el
tiltása, újabban a tojástilalom jelentékenyen éreztetik 
hatásukat a kávéházak üzemében, melyek megrövidített 
üzemidő, minimálisra csappant fogyasztási cikkek mel
lett sokkal nagyobb terheket kénytelenek viselni, mint 
békeidőben.

Mert terítünk az van 1 Az állam és a székesfőváros 
a fokozódó háborús kiadások terhe alatt természetesen 
igyekszik a többkiadást az állampolgárokon behozni. Az 
állam omelte összes eddigi adóinkat, njabb adónemeket 
léptetett életbe, melyek legnagyobb részét a kávésnak 
is viselnie kell. Hasonlókép a székésfőváros felemelto 
pótadóját, v í z  diját, a gáz és villanyáram árát, behozta 
a világítási adót, a vigalmi és pezsgőadót, mely utóbbi 
adónemek épp a kávéházak forgalmára van bazirozva. 
De kötelességünk lévén az összeseg áldozataiban részt- 
venni, teljes tisztelettel és hazafias áldozatkészséggel 
teljesítjük kötelezettségeinket.

Nem tartjuk illőnek, hogy azokat a társadalmi ál
dozatokat soroljuk fel, melyeket a háború folyamán 
hoztunk. Az illetékes hatóságok kezeink között lévő 
nyilatkozatai bizonyítják, hogy e 'téren is sokszorosan 
megfeleltünk kötelességünknek.

Természetes, hogy ily nehéz viszonyok közepette 
nem zárkózhatunk el a megélhetés nehézségeivel küzdő 
személyzetünk anyagi helyzetének javítása elől sem. Ed
dig már két izbon saját kezdeményezésünkből emeltük 
fel alkalmazottaink munkabérét.

Ily körülmények között tehát nem volt jogosulatlan 
és indokolatlan ipartársulatunk ama törekvése, hogy a 
kávéházi cikkek árai a tényleges többköltségek arányá
ban emeltessenek. E törekvésünkben mindenkor az a 
szempont vezetett, hogy a mi üzletünk nem alkalmi üz
let. Mi a háború után is akarunk létezni, nem szabad 
tehát a mi közönségünket súlyosan terhelni, és inkább 
magunkra vállaltuk az áldozatok nagyobb részét, annak 
reményében, hogy áldozataink a normális viszonyok be- 
áltával visszatérő normális forgalomban fognak kárpót
lást találni.

Merjük állítani, hogy a kávéházi közönség nagyobb 
része megértéssel és megnyugvással vette tudomásul a 
kávéházak szerénymértékü áromelésoit, s csupán a cen

zúra által nagyon is szűk korlátok közé szorított napi
sajtó egyes orgánumai tartottak szükségesnek, hogy oz 
ellen állást foglaljanak.

E sajtóhangoknak volt az eredménye az, hogy a 
székesfővárosi árbiráló bizottság fölállításával a kávés
ipart érte az a kétesértékü megtiszteltetés, hogy a 
kávéházakban fogyasztásra kerülő cikkek árai hatósá
gilag állapíttattak meg.

Bár nézetünk szerint a kávéházi cikkeknél sokkal 
fontosabb elsőrendű élelmezési és közszükségleti cikkek 
árai sem ezideig, sem azóta nem állapíttattak meg, és 
a mi iparunkban, mely egyáltalán nem használta ki a 
háborús konjunktúrát, az ármegállapítás szüksége egy
általában nem látszott indokoltnak, mégis készséggel 
hozzájárultunk az ármegálapitó bizottság munkájához, 
abban ipartársulatunk képviselői utján részt is vettünk 
és igyekeztünk a közönség érdekét kartársaink jogosult 
érdekével összeegyeztetni.

E munkásság folytán f. évi február hó 10-én, majd 
március 26.-án a székesfővárosi ármegállapitó bizottság 
megszabta a főbb kávéházi cikkek árait és azokat a 
jelzett időpontokban életbe is léptette.

Nem akarunk visszatérni e bizottság munkájának 
bírálatára, azt annak idején illetékes helyen megtettük 
és felebbezésiinket, melyben részletesen kimutattuk és 
beigazoltuk a kávéházi árképződés tényezőit, a székes- 
főváros tanácsához benyújtottuk, honnét azonban mind 
máig semmiféle elintézést nem kaptunk.

Anélkül tehát, hogy a fennidézett határozatban 
megállapított árak helyességét bírálnék, rá kell mutat
nunk arra, hogy a székesfővárosi árbiráló bizottság á r
megállapításai annak a feltételezése mellett történtek, 
hogy az illetékes hatóságok üzleteinket a Rziikséges 
nyorsanyagokkal a kellő mennyiségben és a megálla
pított áron el fogják látni. Ily módon, ha a megállapí
tott árak még a nyersanyagok megállapított áraihoz 
képest nagyon alacsonyan voltak megállapítva, legalább 
mód nyujtatott volna arra, hogy ha effektiv haszon nél
kül is, de legalább ráfizetés nélkül zavartalanul foly
tathassák üzemeiket.

Ezt a föltételt a bizottság jegyzőkönyvébe iktatta 
és elhatározta, hogy eziránt előterjesztéssel fordul úgy 
a székesfőváros, mint a kormányzat illetékes szerveihez.

Ezzel szemben tény az is, hogy e határozat kelte 
óta a hatóságok részéről semmiféle újabb nyersanyaggal 
nem láttattunk ol, eltekintve a hadikávétól, melynek 
kérdése országosan szabályoztatok és a cukortól, amely
nek kiszolgáltatását ipartársulatunk közvetlenül a Cukor- 
központnál eszközölte ki. Igaz, hogy a székesfővárosi 
tejhivatal az egyes kávéházak tejkontingensét megálla
pította és e kontingens 50% — amikor készletei voltak 
— koudenstejbon ki is szolgáltatta, ellenben a másik 
50% természetes tej beszerzéséről semmiféle gondos
kodás nem történt, sőt annak beszerzése meglehetős 
súlyos, megszorító s ennélfogva annak árát rendkívül 
megdrágító feltételekhez kötötte.

A március 26.-án megállapított árak a mai napig 
azt eredményezték, hogy igen sok kávéház nőm birva 
megküzdeni a beszerzés, a nyersanyagok árainak és a 
maximált árak küzötti differenciák nehézségeivel kény
telen volt üzemót beszüntetni. A legutóbbi napokban 
tudomásunk szerint több mint 20 kávéház szüntette meg 
üzemét, és ha a helyzet nem .javul, előreláthatólag a 
tél folyamán a székesfőváros kávóházainak egy jelentős 
százaléka fogja ezeket követni.

Már’pedig nem hihetjük, hogy a hatóságok inten
ciója az lenne, hogy amikor a háború okozta súlyos 
terhek fedezetre várnak, akkor a kormányzat tétlenül 
nézze azt, hogy hiányos vagy iélintézkodésok miatt az 
adóalanyok egy jelentékeny része tönkre menjen és 
ahelyett, hogy üzemében számos munkás kezet foglal
koztasson, kénytelen logyon uj kenyérkereset után nézni.
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Ennélfogva a T. Országos Arbiráló Bizottság bi
zonyára nem fogja indokolatlannak találni azt a kéré
sünket, hogy a székesfővárosi árraegállapitó bizottság 
által eszközölt megállapítások revisió alá vétessenek s 
a kávéházi árak újból a mai viszonyok alapján lehetőleg 
az egész ország területén egységesen állapíttassanak meg.

Ezt a kérelmünket indokolja az is, hogy ma tu
lajdonképen kettős, sőt hármas ármegállapítás van ér
vényben A kávéházakban fogyasztásra kerülő kenyér 
árát a székesfőváros tanácsa, a kávé, tea, tojás, vaj, 
málnaszörp stb. árát a székesfővárosi ármegállapitó 
bizottság állapította meg.

Nem akarunk hivatkozni arra, hogy mig ez ármeg
állapítások a székesfővárosban talán a legalacsonyabb 
nivón maradtak, addig vidéken az egyes helyi hatósá
gok utján a tényleges beszerzési költségek alapján, te
hát sokkal magasabban történtek, s igy az a helyzet, 
hogy mig a fővárosban ahol pl. tojást, vajat maximális 
áron egyáltalán nem lehet beszerezni, az ármegszabás
nak alapjául a hatósági árak vétettek, mig vidéken ez 
a tényleges beszerzési árak alapján történt.

Mielőtt kérelmeinket részletesen előaduók, röviden 
hivatkozni akarunk azokra a tényezőkre, amelyeknek 
összege a kávéházi cikkek árait megszabja.

A kávéházi árak alakulásának első tényezője az 
úgynevezett üzemköltség, vagyis az az összeg, mely a 
kávéház fentartásával járó általános kiadásokból (házbér, 
adó, személyzet, fűtés, világítás, vizdij, fenntartási, tisz
togatási dij stb. stb.) az üzleti berendezés amortizációja 
is egy-egy fogyasztásra esik.

E kiadásokat a már mint egy-egy fél évvel ezelőtt 
összeállított idecsatolt A) kimutatásban részleteztük, ter
mészetesen ez idő óta azok jelentékenyen emelkedtek. 
Számításaink szerint ez a minden egyes fogyasztásra 
eső üzemköltség jelenleg átlagban 45—60 fillért tesz ki.

Az áralakulás másik tényezője az illető cikkek 
nyersanyag beszerzési ára, amelyeket már f. é. elején 
az ugyancsak idecsatolt B) kimutatásban állítottunk ösz- 
sze, s amelyek ez idő óta szintén jelentősen emelkedtek. 
Ezt a beszerzési árat növeli az áru feldolgozásával járó 
sulyapadás, eiporlódás, elfolyás, megromlás mit tulaj
donkép az átalakulás harmadik tényezőjének tekinthetünk.

Végül egész természetes, hogy a szerény, átlagban 
10—20°/o al számított polgári haszon a jelenlegi óriás 
üzemköltségek inellett ugyancsak jogosult tényező.

Ha tehát az egyes fogyasztási cikkek árait e té
nyezők szempontjából vizsgáljuk, sajnálattal kell meg
állapítanunk, hogy a március 26-áu kiadott árjegyzék a 
mai viszonyokkal egyáltalán nincs összhangban.

így a fehérkávénak 70 fillérben megállapított ára 
mellett a kávéházak effektiv ráfizetnek, amint azt a fő
városhoz benyújtott felebbezésünkben részletesen kifej
tettük. A tea ára az árak megállapításánál 80—90 ko
rona volt, jelenleg 260—300 koronába kerül. A vaj 2 
dgros adagja 80—90 filléres árral van megállapítva. Ez 
az ár jogosult lenne akkor, ha maximális áron bírnánk 
vajhoz jutni. Közismeretit dolog azonban, hogy vaj a 
fővárosban hónapok óta nincsen, s a kávéházak nagy 
szolgálatot tesznek a főváros közönségének akkor, ami
kor nagy áldozatok árán ilyet messze vidékről besze
reznek s ezzel a közfogyasztásra szánt cikkek számát 
és mennyiségét, szaporítják. Természetes, hogy ily kö
rülmények között a vaj kilogrammja beszerzési áron 
45—50 koronába kerül és igy egy 2 dekás adag költ
sége csak a beszerzés alkalmával 90—100 fillér. így 
tehát a 90 filléres ár mellett még a beszerzési költsé
gek sem fedezhetők. Hasonló a helyzet a tojással is, 
melynek darabja 80 fillérbe van megállapítva, holott ez 
áron a fővárosban az be sem szerezhető, még kevósbbé 
— tekintettel a tojás törékenységére — romlására áruba 
som bocsátható. A tojás maximálás ára időközben fel
emeltetett, de a kávéházakban még nem tartották sziik-
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ségesnek emelni. Sajt, annak dacára, hogy annak kiu
talására régi Ígéretünk van, ugyancsak nem kapható 
sehol sem, a kávéházak nagy része ilyet nem is bir 
szerezni, és ahol van is, az anyag beszerzéso jóval többe 
kerül, mint a megállapított ár.

Nem akarunk a többi cikkek árképzésére ily rész
letesen kiterjeszkedni, nagy hálával vennők azonban a
t. Elnökség azon intézkedését, ha szives lenne egy 
ankét keretében bennünket meghallgatni és előterjesz
téseinket elfogadni.

Az előadottak alapján konkrét kérelmünket két 
irányban szögezzük le :

Egyik kérésünk az lenne, méltóztassék a jelenben 
megállapított árakat vizsgálat alá venni, és azokat fel
sorolt adataink alapján most már egységesen megálla
pítani.

Kérésünk másik része oda irányul — s talán ezt 
mérnök fontosabbnak mondani — méltóztassék az Or
szágos Közélelmezési Hivatalnál a székesfőváros köz- 
élelmezési osztályánál és a többi illetékes szerveknél 
odahatni, hogy iparunk a nyers anyagokkal maximális 
áron a kellő mennyiségben láttassák el, mert csak ez 
esetben lesz módunkban a hatóságilag megszabott árakba 
belenyugodni, illetőleg a fokozodó árakkal szemben az 
újabb áremeléseket elkerülni. Amennyiben a t. Árvizs
gáló Bizottság hatásköre ily irányban nem terjed ki, 
és mi továbbra is csak a magunk erejére és ügyessé
gére lennénk utalva, kórjuk az ármegállapitást a tény
leges beszerzési költség alapján olykép eszközölni, hogy 
azok időről-időre revízió alá vétessenek, és a beigazo
landó több költségekhez képest újból állapitassanak mog.“

Rendelet a szigorúságról.
A belügyminiszter 11.354/IX. fő. 1918. B. M. szám 

alatt valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjéhez és 
a budapesti államrendőrség főkapitányához a kövelkező 
körrendelet intézte:

„Hivatali elődöm 1917. szept. 21-én 115.000 sz. 
körrendeletében utalt a háborúval kapcsolatos kihágá
soknak a nagyközönség és az állam érdekeit oly hát
rányosan érintő és következményeiben a hadviselés si
kerére is kihatással biró természetére és felhívta a ha
tóságok figyelmét arra, hogy a reájuk vonatkozó jog
szabályalkotók célzatával és a jogszabályok rendelkezé
seivel helyezkednek ellentétbe, ha ezeket a kihágásokat 
enyhén Ítélik meg.

Ezzel szemben tapasztaltam, hogy a háborúval 
Jtapcsolalos kihágások általában, különösen pedig az ár
drágító és a közélelmeiét körét érintő kihágások napról- 
napra szaporodnak. A kihágások ezen szaporodásának 
oka részben az egyesek féktelen gazdagodási vágyában, 
de részben abban is keresendő, hogy az alsófoku rend
őri büntető bíróságok által kiszabott büntetések nem 
állanak 9”ányban az olkövetott kihágások súlyosságával.

A háborítva! kapcsolatos törvények és rendeletek 
módot nyújtanak arra, hogy ezen eléggé el nem Ítélhető 
és súlyos következményekkel járó üzelmek szigorúan 
megtoroltassanak. Ennek dacára az 1917. évben az I. 
fokú rendőri büntető bíróságokhoz beérkezett mintegy
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800.000 kihágás! ügynek csak 10°/o-a felebbeztetett meg 
a II. fokú rendőri büntető bírósághoz es a megfelebbe- 
zett ügyeknek nem egészen 20°/o-a került III. fokú el
bírálás alá. , , , .. . ,

Azon körülményekből, hogy a terheltek ily elenyé
szően kevés alsófoku ítéletet felebbeztek inog, megálla
pítható, hogy az egyes rendőri büntető bíróságok szem 
elől tévesztik az ilynemű kihágásoknak úgy a nagykö
zönség, mint az állam érdekeit már elviselhetetlenül 
„ilyosan érintő, sőt közvetve a hadviselés sikerére is 
kihatással bíró természetét és az általuk kiszabott bün
tetése messze mögötte maradnak azoknak a sérelmek
nek, amelyeket a kihágást elkövetők cselekményeikkel 
előidéznek ,

. A büntetésnek általában s így a kihágási ügyek
ben kiszabott büntetéseknek is a javító hivatáson kivül 
célja a bűnözésre hajló elemeknek a kihágások elköve
tésétől való visszatartása. Ezen visszatartó hatás pedig 
annál eredményesebb, minél súlyosabb a büntetés és 
minél gyorsabban követi a bűnözést.

Távol áll tőlem, hogy a rendőri büntető bíróságok 
működésének függetlenségét a legkevésbbé is érintsem. 
Amikor azonban a nagyközönség amúgy is súlyos ellá
tási viszonyait már-már elviselhetetlenné tevő áruuzsora 
és közélelmezési kihágások a törvénytisztelőt lábbaltapo- 
sásával minden fogalmat meghaladó mérvben burjánoz- 
nak és ezzel szemben a rendőri büntető bíróságok részéről 
mivel sem indokolható lanyhaságot és a jogszabályok 
célzatával össze nem egyeztethető enyhe felfogást tapasz
talok, felügyeleti jogkörömből kifolyólag kötelességem, hogy 
a hatóságok figyelmét, ezen visszásságokra újból felhívjam 
és őket a jogszabályalkotók célzatának és szigorú rendel
kezéseinek szem előtt tartására és érvényrejuttatására 
ösztönözzem.

Felhívom ennélfogva alispán, polgármester, illetve 
főkapitány urat, miszerint egyfelől megfelelő módon in
tézkedjék aziránt, hogy a rendőri büntető eljárás alá 
tartozó kihágási ügyeket egyfelől soronkivül sürgősen 
intézzék el, másfelől pedig vegye figyelembe és ismé
telten tegye figyelmessé az I. fokú rendőri büntető bí
róságokat, hogy ne tévesszék szem elől az említett 
kihágásoknak súlyos természetét és következményeit, 
valamint azt is, hogy a jogszabályalkotók célzatával és 
a jogszabályok rendelkezéseivel jönnek ellentétbe és a 
büntetéseknek javitó és visszatartó hatását is illuzórissá 
teszik, ha ezeket a kihágásokat messze kiható követ
kezményeik figyelmen kiviil hagyásával enyhén Ítélik 
meg és nem a kellő megtorlásban részesítik."

A rendelet,, melynek hatása kétségkívül érezhető 
lesz a vendéglős és kávésiparban is, nagy feltűnést 
keltett az érdekelt kereskedők és iparosok körében, de 
feltűnést koltett jogászkörökben is, ahol joggal tartanak 
attól, hogy a rendelet kibocsátásával a kormány a 
hatásköri túllépés kiszámithatlan következményekkel 
járó lehetőségét készítette elő.

E körülményre mutat rá K. B. jelzésű cikkében a 
„Magyar Kereskedők Lapja," kimutatva, hogy a kormány 
tulajdonképeni céljá t: a közélelmezési ba jok megszün
tetését, a drágaság folytonos emelkedésének lehetetlenné 
tételét ezzel a rendeletével som fogja elérni. A kiváló 
szakértelemmel megírt cikk az uj rendeletről a követ- 
zőket mondja:

„Olyan erős a kormánynak ez. a meggyőződése, 
hogy még hatáskörének túllépésétől, a független rendőri 
büntető b Íróságok hatáskörébe való beavatkozástól lsem 
riad vissza. A belügyminiszter mint harmadfokú kihá
gási biró, tetszés szerint megváltóztathatja az alsófoku 
büntető ítéleteket, de az alsófoku rendőri bíróságoknak 
éppen úgy nem adhat utasítást a büntetés kimérésére 
vonatkozólag, mint ahogy a Kúria sem teheti azt, hogy 
a törvényszéknek előirja a kiszabandó büntetés nagy
ságát. De erre a hatásköri túllépésre szükség sem volt,

mert, amint az igazságiigyminiszter a kir. ügyészség 
utján vádemelésekkel és jogorvoslatokkal törvényszerű 
befolyást gyakorolhat az igazságszolgáltatás menetére, 
úgy a belügyi kormány is a vádhatóságot képviselő 
törvényhatósági tiszti ügyészek megfelelő utasításával a 
szükséghez képest az igazságügyniiniszterrcl egyotértő- 
leg, a kir. ügyészségek vagy az ügyészségi megbízottak 
igénybevételével megfelelő törvényes befolyást gyako
rolhat az alsófoku kihágási bíráskodásra. Teheti ezt 
annyival is inkább, mert a gyorsított rendőri büntető 
eljárásról szóló 1917. május 31-én kelt 1805/M E. 1917 
számu kormányrendelet azt a magában állótyendkivüli 
jogot biztosítja a törvényhatósági tiszti ügyésznek, sőt 
némely esetben a szakképviselöi meghízottnak is, hogy a 
már jogerős első- és másodfokú rendőri bírósági Ítélete
teket 30 napon belül a harmadfuku hatósághoz rend
kívüli felebbezéssel feljebbviheti. A most kibocsátott ren
delet csupán az alsófoku rendőri büntető birák elfogu
latlan Ítélőképességét fogja kedvezőtlenül befolyásolni. 
A belügyminiszter nem elégszik meg a kezében össz
pontosuló óriási hatalommal, a kihágások és büntetési 
tételeik megállapításának valamint a legfelsőbb kihágási 
bíráskodás jogával. Ö még a legkisebb rendőrfogalmazó 
és szolgabiró helyett is Ítélni akar. Azt hiszi, hogy ő a 
piros bársonyszék nézököréből látatlanul is jobban meg 
tud Ítélni minden egyes apró kihágási ügyet, mint a 
rendőrbiró, aki a szereplő személyeket és a tett elkö
vetését előidéző, sokszor arra kényszerítő körülményeket 
alaposan ismeri. A rendelet szerint 1917. évben mint
egy 800.000 kihágási ügy került a rendőri bíróságok 
elé. Horribilis szám, de elenyészően csekély a valóban 
elkövetett „kihágások11 számához képest. Nem túlozunk, 
ha azt állítjuk, hogy minden százagik „kihágás11 sem 
kerül a hatóság elé. Nem hisszük, hogy volna az ország
ban ember, a köztisztviselőket, a minisztérium embereit 
és a kormány tagjait is beleértve, aki ismételten ne kö
vetett volna el „kihágást“ a fennálló élelmezési és ár
szabási rendeletek bllen. Am ebben nem az emberek a 
hibásak, hanem a rendeletek. Lehetetlent senkitől sem 
lehet kivánni. Ha a kormány a fejkvótát kisebbre szabja, 
mint amennyi az emberi szükségleteknek megfelel, ha 
nem gondoskodik arról, hogy a hatósági élelmiszerjegyek 
és egyéb közszükségleti utalványok kellő időben, mennyi
ségben és minőségben feltétlenül beváltassanak, ha nem 
gondoskodik arról, hogy a hatósági „maximális11 ár no 
csupán Írott malaszt és jámbor óhajtás maradjon, ha
nem a termelés irányítása utján az elsőrendű szükség
leti cikkek ezen az áron megfelelő mennyiségben a 
fogyasztóközönség rendelkezésére is álljanak, akkor hiába 
bocsátja ki a rendeletek tízezreit, hiába állit minden 
kereskedő és minden fogyasztó mellé külön csendőrt és 
külön szolgabirót, evvel mégsem fogja a „kihágások" 
számát csökkenteni. Elrettentő büntetések fenyegetésé
vel az emberek önfenntartási ösztönét megfékezni nem 
lehet. Ha a „kihágásokra" nem lesz ok, azok maguktól 
is meg fognak szűnni. Ezt pedig csak megfelelő terme
lési munkával lehet elérni. Kevesebb rendeletet, parag
rafust és elrettentést kérünk, helyette inkább a termelés 
intenzív fokozását és a termelési akadályok kormány
hatósági elhárítását követeljük."

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
♦  ♦

» Szdlloőai-uenóéglői üzletuezető. *
♦ Tapasztalt, szakképzett szállodai és vendéglői üz- ♦ 
J letvezető — jelenleg fix állásban •—• á llást J
♦ óhajt változtatn i. Megkeresések a „Magyar ♦
♦ Vendéglős és Kávés-Ipar" kiadóhivatalához intó- ♦
? zéndők , ,H . F . V .“  jelige alatt. J♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦«*
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Törvények, rendelotek.
A g arn iszá llódé it m egszüntetése.

Budapest szótesföváros tanscsa 81082/1918. XV. 
szánni ha tározata  a budapesti m. kir. államrendőrség 
főkapitányságának á tira ta i (a garni-szállók elneve
zés a la tt ism ert szállodák megszüntetése és a szál
lodai á raka t feltüntető árjegyzékek kifüggesztése)

tárgyában.
Határosai:

A ma érezhető lakásínség és a szállodai férő
helyek hiánya folytán a ni. kir. államrendőrség fő- 
kapitánysága a székesfőváros tanácsához intézet átira
tában arra kééi a tanácsot, hogy a főváros területén 
működő s iparengedéllyel biró azon szállodatulajdonosok 
ellen, kik a rendőrség észlelete szerint, csak kivétele
sen foglalkoznak a szállodai szobáknak az utasok ré
szére való bérbeadásával, a helyeit a szállodai ipar 
leple alatt úgynevezett „Garni" szállodát, azaz titkos 
találka helyett tartanak üzemben és akik a rendőrség 
részéről a hozzájuk intézendő felhivás dacára ezzel 
ezután is foglalkoznak, — a legszigorúbb megtorló 
eljárss tétessék folyamatba, nevezetesen iparengedélyük 
is megvonassék

Az államrendőrség főkapitánysága által felszínre 
hozott, közérdekből régóta megoldásra váró kérdés
nek a mielőbbi rendezését a tanács a maga részéről is 
kívánatosnak tartja, épp ezért a rendőrséggel karölve 
oda fog hatni, hogy ezen szállodák szabályellenes üzlet
vezetését megváltoztassa és a zállodáket rendeltetésük
nek visszaadja.

A tanács alkalmasnak látja a szabályellenes álla
potok megszüntetésére a mostani időt, annál is inkább, 
mert fővárosban a lakáshiány elviselhetetlen és ennek 
enyhítése közérdekből elodázhatatlan, — a kérdés meg
oldásánál azonban figyelembe veszi az egyes szállodák 
üzemvitelének lehetőségét és azt is, hogy az eddig 
szabálytalanul, főként találkahely céljaira használt helyi
ségek alkalmasak-e arra, hogy ott utasok megszálljanak.

Ezen szempontok figyelembevétele mellett a tanács 
helyesnek tartja és hozzájárul a tanácsi XV. ügyosz
tálynak a főkapitányság, a kor. elöljáróságok, a tiszti 
ügyészség, a lakáshivatal és az idegenforgalmi hivatal 
képviselőivel, végül az érdekeltekkel f. évi junius hó 
15-én tartott értekezletén létrejött azon megállapodás
hoz, mely szerint kerületenként az illető kér. elöljáró 
elnöklete alatt a főkapitányság, a tanácsi V. ügyosztály 
beszállásolási alosztálya, a lakáshivatal a székesfő
város idegenforgalmi hivatal és a budapesti térparancs
nokság továbbá a „Seállodások, vendéglősük és korcs- 
márosok ipartársulata" és a „Székesfővárosi kis- és 
középszállodások ipartársulata" képviselőiből álló bizot
tságok alalcitása mondatott ki szükségesnek és amely 
Szerint ezen bizottságok a főváros területén levő ily 
„Oarni“ elnevezés alatt ismert és a rendőrség által nyil
vántartott szállodák berendezését és egyéb körülményeit 
megvizsgálják és a szállodai célva való alkalmatosságuk 
szempontjából azokat osztályozzák.

Azok a szállodatulajdonosok, kik üzletüket ipar- 
engedélyük alapján folytatni kívánják, jövőben csakis a 
vonatkozó szabályrendelet 10. §-ábau foglalt rendelke
zések szigora betartása mellett folytathatják azt, ekként 
találkahelyre alkalmat nyujtaniok jövőben nem szabad, 
tehát fontos érdekük, hogy szállodájuk jövőbeli üzleté
nek viteléről a közönség tájékozást nyerjen és bizal
matlansága velük szemben megszűnjék. A szálloda
tulajdonosok ezen érdekét a tanács akként kívánja elő
mozdítani, hogy a szállóutasok befogadására alkalmas
nak talált szállodák szobái bizonyos részét az átvonuló 
katonatisztek beszállásolására veszi igénybe és az utazó

közönséget az idegenforgalmi hivatal utján rászoktatja 
ezen szállodáknak is igénybevételére.

B célból felhívja a tanács a tan. IV. ügyosztályt, 
hogy a kor. elöljáróságok által az alanti utasítás szerint 
odnterjesztendő kimutatásban feltüntetett és a szállodai 
célokra alkalmasaknak minősített kisebb szállodák szo
báit az általa meghatározandó, százalék arányában ka
tonatiszti beszállásolásokra vegye igénybe és az erre 
szükséges intézkedéseket azonnal tegye folyamatba.

A szállodai célokra alkalmatlanoknak talált szál
lodákra vonatkozólag pedig a tanács felhívja az illető 
szállodatulajdonosokat, hogy amennyiben lehetséges, 
szállodájukat rendes szállóvendégek alhelyezésére alkal
mas módon rendezzék be és ezen körülményt a tanács
nak jelentsék be, amennyiben pedig ez keresztülvihető 
nem volna, a tanács úgy talá lja ,. hogy saját érdekük
ben cselekednének, ha a szállodai ipar gyakoélásáról 
lemondanának és iparengedétyiiket a kér. elöljáróság
nak visszaadnák. A szállodai ipar leple alatt üzletüket 
ugyanis az eddigi keretek között amúgy sem folytat
hatják, viszont találkahely üzembe tartására módjukban 
áll a rendőrhatósági engedélyt megszerezni. Az ezen 
kategóriába tartozó szállodatulajdonosokat ily kép nem 
éri semmiféle érdeksérelem, mert eddigi üzletvitelükben 
továbbra is megmaradhatnak s a változás mindössze 
annyi lesz, hogy jövőben a foglalkozásuknak megfelelő 
elnevezés a valóságot fedni fogja.

Végül oly esetekben, amikor az épület, illetőleg 
annak helyiségei sem szállodai célokra sem pedig találka
helynek nem találtatnak alkalmasnak, a kér. eriiljáró- 
ságok törvényszerű hatáskörükön belül tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket s a tett intézkedésekről a 
szfőv. központi lakáshivatalt értesítsék.

Az előadottak után a tanács az ellenőrzés és a 
megtorló eljárás tekintetében követendő gyakorlat egy
öntetűvé tétele véget a kér. elöljáróságok részére a kö- 
vétkező utasításokat adja.

1. A bizottságilag szállodai célokra alkalmasnak 
talált szállodákról készítendő kimutotásek négy pél
dányban torjesztendők be a tanácshoz és pedig a ki
mutatás egyik póldánza közvetlen a tan. XV. ügyosz
tályba, másik a tanácsi IV. ügyosztály beszállásolási al
osztályába, a harmadik a főkapitányságnak, a negyedik 
pedig a szfőv. idegenforgalmi hivatalnak irányitandók.

2. A szállodák üzletvitelére nézve a m. kir. állam
rendőrségtől érkező feljelentések soronkivul intézendők 
el s az ügy érdemében soronkiviil hozandó meg a ha
tározat.

3. Bár a vonatkozó 802/1907. és 1396/1909. kgy. 
sz. szabályrendelet 38. §-a szerint az engedély csupán 
az ezen szabályrendelet meghatározott szakaszaiba üt
köző kihágások harmadszori ismétlése esetében vonható 
meg, — tekintettel azonban arra, hogy az ipartörvény 
165. §-a feljogosítja az iparhatóságokat, hogy az előre- 
bocsátott vizsgálat és tárgyalás után megfoszthatják 
iparengedélyétől az oly szálloda tulajdonost, kinél oly 
tények merültek fői, amelyek őt az ipar Uzhetése tekin
tetében a közerkölcsiség és közrendószet szempontjából 
megbízhatatlannak tüntetik fel, s miután a törvény 
erősebb jogforrás, mint a szabályrendelet, a szabály- 
rendelet ezen korlátozó intézkedésére való tekintet nél
kül az ipartörvény 155. §-a szigorúan alkalmazandó és

♦ »

i Uradalmi édes must!
♦ ♦

J naponta frissen sajtóit kapható J

: Budapest, IX., Rddat?~u. 21. :
♦ T e le fo n i J ó zs e f 4 5 —49. ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ )♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



6 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1918. szeptember 1.a törvényben megállapított előfeltételek esetoiben, ha a 
rendőrség a szállodatulajdonost a titkos prostitúcióra 
való alkalom adáson ezentúl is tetten éri, a rendőrség 
indokolt feljelentésére az iparengedély megvonását a 
tanács akkor is kívánatosnak véli, ha a zzabályrendo- 
letben említett kihágások harmadszori ismétlése fenn 
nem is torog.

4. Az iparongedélyt megvonó határozatok nem ki- 
hágási Ítéletek kapcsán, hanem az ipartörvény 155. §-a 
szerint előzetesen megtartandó tárgyalás után hozandó 
és részletesen megindokolt közigazgatási véghatározat
tal mondandók ki. Ezen mégvonó határozatok egy pél
dánya általánosságban a határosát jogerőre emelkedte 
után, — az esetben pedig, ha a határozatban a nyom
ban való végrehajtás mondatik ki, — azonnal a székes- 
főváros központi lakáshivatalának megküldendők.

5. Az 1901. évi XX. t.-c. végrehajtási utasításait 
tartalmazó 4600/1901. M. E. sz. rendelet 8. §-ának b) 
pontja szerint fontos közérdekből, vagy közveszély, 
avagy helyrehozhatatlan kár elhárítása céljából jogában 
áll az alsófoku iparhatóságoknak a határozatot annak 
jogerőre emelkedtének a bevárása előtt végrehajtani.

Figyelmezteti azonban a tanács a kér. elöljárósá
gokat, hogy gondosan vizsgálják meg és mérlegeljék 
azon okokat, amelyek a nyomban való végrehajtást in
dokolttá teszik.

Egyalkalommal a m. kir. államrendőrség főkapi
tányságának a 4001/1918. sz. a. a szóbanlevö és eddig 
tárgyalt ügytől függetlenül a tanácshoz inlézett átiratára 
utasisja a tanács a kér. eliiljáróságokat, hogy a kerü
leteikben levő szállodákban gyakran tartsanak vizsgá
latokat, mert a rendőrség észlelése szerint a szállodá
sok nem tartják kifüggesztve minden szobában a szo
báért és mellékszolgáltatásokért fizetendő árt feltüntető 
és az illetékes kér. elöljáróság által láttamazott ár
szabályt.

Amennyiben pedig megállapítást nyer, hogy az 
árjegyzék a vonatkozó szabályrendelet 16. §-ában fog
lalt rendelkezések dacára tényleg nincs kifüggesztve, 
vagy nehezen felfedezhető helyen van az, avagy az ár
jegyzéken önkényes javítás észlelhető, az illető szálloda- 
tulajdonos ellen a megtorló eljárást haladéktalanul te
gyék folyamatba.

Egyalkalommal felhivfa a tanács a tan. XV. ügy
osztályt is, hogy a szállodai iparengedély megvonására 
vonatkozó, mint pedig az ezzel kapcsolatos egyéb ki- 
hágási ügyeket soronkivül intézze el, illetőleg soronki- 
vül tegyen a tanácsnak javaslatot.

Megkeresi továbbn a tanács a székesfőv. központi 
lakáshivatalt és a tn. kir. államrendőrség fökapitáuysá- 
gát, az előbbit azért, hogy a megszüntetett szállodát 
szállodai, illetve lakások céljára azonnal vegye igénybe 
és a szükséges intézkedéseket togye azonnal folyamatba, 
az utóbbit pedig azért, hogy a jövőben nemcsak a de
tektívek hivatalos jelentéseit és a kihágási Ítéleteket 
közölje az illetékes kor. elöljáróságokkal, hanem ha 
az iparengedély megvonását látja szükségesnek, annak 
a mogállapitásával, hogy üzlet tulajdonosa a közerköl- 
csiség és közrendészet szempontjából megbízhatatlanná 
vált, annak megvonását kifejezetten kárje.

Végül felterjesztést intéz a tanács a kereskedelem- 
ügy’ miniszter úrhoz, amely felterjesztésében ezan ha
tározat szerint követni kívánt elvek tudomásul vételét 
és az oda felterjesztett ügyek soronkivüli elintézését 
kéri.

Miről a tanács a tanácsi XV. és XIV. ügyosztá
lyokat, az összes kér. eliiljáróságokat, a székesfőv 
idegenforgalmi hivatalt, a központi lakáshivatalt, dr. 
Szabó Imre t, főügyész elnöl ur utján, valamint székes- 
fővárosi szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatát, úgyszintén a kis- és közép szállodások 
ipartársulatát felzeten, a m. kir. államrendőrség fő

kapitányságát pedig átiraton értesíti, végül a m. k ir 
kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztést intéz.

Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 
1918 junius hó 18-án tartott tanácsüléséből.

Bódy s. k. 
polgármester.

Szakoktatás.
Buőapeiti vendéglősöli szakirányú taaonriakolája.

É r te s í t é s .

1918—1919. iskolai évre a beírás szept. 12-én 
kezdődik és tart szept. 21-ig, mindenkor d. u. 41/2——61/2-ig 
VII. kor., Nyár-utca 9. sz. alatti iskolában.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanonc 
0vendéglős-, szakács-, portás- és szállodás tanuló).

A szept. 16-ig be nem iratkozott tanoncokat a tan
köteles tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket az illetékes kerületi elöljárósághoz, mint 
elsőfokú iparhatósághoz, a szakiskola igazgatósága hala
déktalanul feljelentheti.

A rendes előadásokat szeptember 19-én délután 
4 és fél órakor kezdjük meg.

Ae első osztályban beiratkozó tanulók 6 K  80 fillért 
fizetnek le « beiratás alkalmával a három osztályba 
használt tankönyvek ára fejében.

A t. főnök uraknak (gazdáknak) ajánljuk az 1884. 
VII. t.-c. (ipartörvény) rendelkezéseit a tanoncok iskoláz
tatására vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33.594. 
sz: miniszteri rendelet is.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk 
továbbá azt is, hogy székesfőváros tanácsának rende
leté értelmében a kerületi elöljáróságok olyan vendég- 
l'ós-ianoncnak, aki szakiskolai bizonyítványt felmutatni 
nem tud, nem adnak munkakönyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát 
a t. főnök urak olyan tanoncokat alkalmazni, akik nem 
tudják igazolni, hogy szakiskolába jártak, vagy járnak, 
mivel — ismételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét 
nem kapnak.

Budapest, 1918. augusztus 15.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanoncisko

lájának igazgatósága.

Walter Károly b. k. Palkovics Ede s. k.
igazgató. elnök.

Közgazdaság.Gyógyfürdők és szanatóriumok rt. cég alatt a 
Magyar általános ingatlanbank tátrai fiirdőtelepek és 
szanatóriumok megvásárlására S</8 millió I í  alaptőkével 
(6250 drb. 400 K 11. é. részvény) részvénytársaságot 
alapított 1917. októberben, amely azonban csak most 
jegyeztette qe a cégét. A igazgatóság tag ja i: Bánó 
Dezső, Bálhoéy István, Fényes Miklós, Orünfeld Miksa, 
Gundel Károly, Halom Dezső dr. Horváth Lipót. Kom- 
mer Ferenc, Neugebauer Kornél, Szántó Ferenc,' Szon- 
tagh Miklós dr., Tibor Róbert és Winkler Ernő

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig Upm.krB hivatkozni.
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A. „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata“

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

1918. szeptember 2-án (hétfőn): Schuller Ferenc \  en- 
dóglőjóben. (V., Vilmos császár-ut 68.)

1918. évi szeptember hó 9-én: Kistél József vendég
lőjében (\lsó-Margitsziget)

1918. évi szeptembor hó 16-án: Gundel Károly vem- 
dóglőjóben (Városliget)

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: Józsof 39 -88. 
vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek : VI 
Türr István-mea 7. (Telefon 11—48 ) és Svábhegy, Eötvösiit 8! 
(Telefon 43—31.)

Vegyes hírek.
Kitüntetés. A király dr. D ia i  Sámuel százados

nak, az Országos Iparegyesiilet ügyészének, ki az Or
szágos Hadigondozó Hivatal ipari és szociálpolitikai 
osztályába van beosztva, a III. osztályú polgári hadi 
érdemkeresztet adományozta.

Szolgálati jubileum. Hortz Valér Károly a villá
nyi Schaumburg-Lippe hercegi udrari pincészet magyar- 
országi vezérképviselője, orsz. nyugdíjintézetünk párto
ló tagja f. évi augusztus 1-én ünnepelte szolgálatba- 
lépésének huszonötödik évfordulóját. E hosszú idő alatt 
lankadatlan szorgalmával, becsületes és tisztességes 
munkásságával nemcsak a hercegi jószágkorniáuyzóság 
legteljesebb elöimerését vívta ki, de igen sok barátot 
és tisztelőt szerzett magának iparunkban is, amelyben 
szerény, kedves és vonzó egyénisége osztatlan rokon- 
szenvnok örvend. Hűséggel és becsülettel szolgálta 
mindig a gondjaira bizott vállalatot, amely lelkiismere
tes és tisztakezii munkájának igen sokat köszönhet, és 
mint a borszakmában elméletileg és gyakorlatilag is 
kiválóan szakképzett ember — akiknek száma podig 
nagyon kicsi — oly kivételes megbecsülésre tett szert, 
amely negyedszázados példás pályafutásának legszebb 
és méltán megérdemelt jutalma.

Vendéglősök választmányi ülése. A „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata* 
f. évi augusztus hó 8 án Palkovics Ede eluöklote alatt 
választmányi ülést tartott, amelyen Gumiéi Károly alel- 
nök, Dökker Ferenc, Frenreisz István, Glück E. J. 
Ilack István, Horváth István, Kcdvessy Nándor, Kommer 
Ferenc, Maloschik Ferenc, Mitrovátz Adolf, Neiger Ja
kab, Pelzmann Ferenc, Szabó Imre, Várady Gyula, 
Wilburger Antal választmányi tagok, Dr. Nagy Sándor 
ügyész, F. Kiss Lajos titkár vettek részt. Az lilés meg
nyitása, a megjelentek üdvözlése és a jegyzókönyvhi- 
telesitők kijelölése után a választmány az előző ülés 
jegyzőkönyvét megjegyzés nélkül hitelesítette, tudomá
sul vette az ipartársulatba felvett uj tagokról szóló 
jelentést, akikkol a tagok szánta 782-ro emelkedett. 
Tudomásul vette a választmány a székesfőváros taná
csának a garniszállodák megsziintetéséro és szállodai 
szobaárak jegyzékének kifüggesztésére, az ipartársnlat 
által fenntartott szakiskola 1917—18. évi 1000 korona 
segélyének kiutalására hozott határozatait. Elnök jelenté
sét, hogy a hústalan napok életbeléptetésére való tekin
tettel kérvényt intézett az Orsz. Közélelmezési Hivatalhoz, 
hogy a tojástilalmat a hustalap napokra helyezze hatá
lyon kívül és hogy a miniszter e kérelemnek már is 
eleget tett a választmány helyesléssel és köszönettel tudo
másul vette. A napirend során a választmány az elnök
ségnek a f. évi augusztus hó 15-dikétíl 22-ig tartott 
.Budapesti Keloti V ásár'-ra érkező idegeneknek lakás-

sál ellátása érdekében kifejteti akciójáról széllé jelen
tésével, a debreceni ipartársulat szakiskolájának 1917. 
1918. évi értesítőjével is foglalkozott. Tudomásul vette, 
hogy az elnökség az ipartársulat . tagjainak jéggel 
ellátása érdekében kérvényt intézett a székesfőváros 
tanácsához, amely kérvény eddig nem nyert elintézést.

Vendéglősök és kávésok jótékonysága. A Cs. és 
kir. budapesti árkászpótzászlóalj“ parancsnoksága a zász
lóalj elesett hősei özvegyei gyámolitását szolgáló jóté
konysági alapját a háború által előidézett szükséglethez 
képest növelni óhajtván, azzal a kéréssel fordult a 
.Budapesti kávétiparlársulaC valamint a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá 
hoz, engedjek meg, hogy a zászlóalj a f. évi augusztus 
hó 18-dika és szeptomber 15 díke közti napokban az 
általa kiadott számolócédulákat a nagyobb vendéglői és 
kávéházi Uzemekbon forgalomba hozhassa. A hazafias 
és jótékony célt szolgáló kérelmet miudkét ipartársulat 
vezetősége a legnagyobb készséggel teljesítette, és ezért 
kérjük a magunk részéről is olvasóinkat, hogy a zász
lóaljnak ipartársulataink igazoló írásaival ellátott tiszt
jeitől a számolócédulákat átvétetni és — a humánus 
célra való tekintettel — azok terjesztéséhez hozzájárulni 
szíveskedjenek.

Szállodai szobaárak megállapitása. Budapest 
székesfőváros tanácsa 1918. évi augusztus hó 15-én 
112.312/1918. XV. számú határozatával — a 3424/1918. 
M. E. számú és a szállodai szobaárakról és egy szak- 
bizottság megalakításáról szólló kormányrendelet alapján 
— felhívta a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatát* hogy a szakbizottságba a 
szállodásiparban tevékeny szakemberek közül két-, a 
pensiótulajdouosok közül pedig egy tagot nevezzen meg, 
illetve javasoljon. Az ipartársulat e felhívásnak eleget 
téve — a határozat értelmében a „Dunajobbparti szál
lodások, vendéglősök, bor- és sörmérők ipartársulatá“- 
val és „Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatá“-val együttesen a szállodások közül Illits 
Gyula (Bristol-szálloda) és Kittner Mihály -{Metropole 
szálloda) szállodások, a pensiotulajdonosok közül Grimm 
Gyula. (Grimm-pensió) peusiotulajdonos meglűvatását 
javasolta.

A vendéglősipartársulat választmányának uj tag 
jai. A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata" választmánya legutóbbi ülésén 
az évközben megüresedett választmányi rendes tagsági 
helyekre Keszey Vince és Neiger Jakab választmányi 
póttagokat hivta bo. Az uj választmányi tagok meg
választásukért levélben mondottak köszönetét.

Zeneszerzők cs zeneműkiadók. Két egyesület, a 
„Magyar szövegírók és zeneműkiadók szövetkezete" és 
a „.Zeneszerzők Magyarországi Képviselete" a zenei elő
adási jog tárgyában majdnem egy és ugyanazon napon 
fordult beadványával a „Budapesti szállodások, vendég-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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t  B u d a p e s t ,  V I . ,  G y á r - u t c a  2 0 .  s z . J
♦ TELFFON: 71—55. ♦♦ ♦ ♦ ♦
♦ Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések, »♦ ♦
* mindennemű használati eszközök. ♦
♦ ♦ 
t  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  l
♦ i — —— i mi—„ni— ♦

♦

Magy. K ir. Fémközpont beváltási helye. -
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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lÖBÖk és korcsmárosok ipartársulatához. Az ipartársulat, 
hogy tagjai érdekei kellően megvédelmezve legyenek f. 
évi augusztus hó 8-dikán tartott ülésén a beadványok 
tanulmányozásával és javaslattétellel Dr. Nagy Sándor 
ügyészt bízta meg. Ajánlatos, hogy mig az ipartársulat 
ez ügyben nem hoz határozatot, a zenés üzemek egyik 
egyesülettel se kössenek kötelező szerződéseket.

A tojástilalom felfüggesztése. Mint lapunk előző 
számában megírtuk, az „Országos Közélelmezési Hivatal 
a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata" kérelmére a tojástilalmat a hústalan na
pokra megszüntette. Az idevonatkozó miniszteri rendelet 
szövege a következő: „Az Országos Közélelmezési Hi
vatalt vezető ni. kir. Ministernek 71.995/1918. sz. ren
delet módosítása iránt. A 71 500/1918. számit rendele- 
tem 1. pontjában a vendéglői üzletekre nézve kimon
dott tojáskiszolgálási tilalmat olykép módosítom, hogy 
az ott felsorolt üzletekben hústalan napokon egy ven
dég részére legfeljebb 2 tojásból készült étel kiszol
gálását megengedem. Budapesten, 1918. évi augusztus 
hó 8-án Herceg Windischgrátz Lajos s. k. az Országos 
Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. miniszter. _..

Halálozás. Brückner János vendéglős Budapesten 
f. évi augusztus hó 22-én 59 éves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. Halálát felesége Wohralik
Josefin és gyermekei siratják. Temetése f. hó 25-én 
ment végbe nagy részvét mellett a kereposi úti temető 
halottasházából. — Schück Miksa budapesti vendéglős 
f. óvi augusztus hó 24-én ötvenéves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. Halálát felesége sz. Koltn
Hermina és gyermekei a kiterjedt rokonsága gyászolják. 
Temetése augusztus 27-óu nagy részvét mellett ment 
végbe a kerepesi-uti temető halottasházából.

Vendéglősök Beszerző Csoportja II. T. A „Ven
déglősök Beszerző Csoportja R. T .“ f. évi angusztus 
hó 4-dikén Pallcovics Ede elnöklete alatt igazgatósági 
ülést tartott, amelyen Oundel Károly alelnök, Floderer 
Vilmos, Kommer Ferenc, Nemény Béla és Várady Gyula, 
igazgatósági tagok, Dr. Nagy Sándor ügyész és F. Kiss 
Lajos titkár vettek részt. Az előző ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése után az igazgatóság elnöknek 
a részvénytársaság eddigi működéséről szólló jelentését, 
a félévi mérleget helyesléssel tudomásul vette, és a végre
hajtó bizottságnak munkásságáért köszönetét fejezte ki.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A Máv. temesvári 
üzletvezetősége az államvasutak Orsóvá állomásán meg
üresedő vasúti vendéglő bérletére pályázatot hirdet. A 
bérlet 1918. okt. l-ével veszi kezdetét és tart 1923. 
szept. 30-ig. Az ajánlatok szept. 4-én déli 12 óráig az 
üzletvezotőség forgalmi és kereskedelmi osztályánál 
nyujtadók be. Bánatpénzül 1000 K a temesvári üzlet- 
vezetőség gyüjtöpénztáránál szept. 3-án déli 12 óráig 
teendő le.

A vendéglősipartársulat uj tagjai. A „Budapesti 
szállodások, vendéglősük és korcsmárosok ipartársulata" 
az elmúlt hó folyamán a következő uj tagokat vette 
fe l: Farkas Berta, Kesztenbaum Gerzson, Rauchmaul 
Httgóué, Szilárd Ákos Pál, Fisch Adolf, Hajdú Farkas 
Vilmos, Stroch Sándor, Berliner Oh., Posch Mihály, 
Takács Mihályné, Nagy József, Ható György, Sacher 
pansió, Singer Béla.

A Közélelmezési hivatal iigy- és személyzet- 
boosztása több tekintetben megváltozott az utóbbi idő

ben. A miniszteren kiviil államtitkár csak egy van, dr. 
dr. Nagy Ferenc. Tizenegy főosztály van a minisztéri
umban, melyeknek több alosztályai vannak. Az elnöki 
osztály élén főnök: dr. Marich lenti miniszteri tanácsos, 
főnökhelyettes dr. Magyary Lajos miniszteri a. titkár. 
Az elnöki osztály az általános természetit személyzeti 
és sajtóügyeket intézi. Az I. főosztály, mely a hadse- 
regélelntezés és az ezzel kapcsolatos szállítási ügyeket 
intézi, Kiszely Gyula miniszteri tanácsos vezetése alatt 
áll. A II. főosztály élén Temple Rezső miniszteri osz- 
álytanácsos van. Ez az osztály a közélelmezési admi
nisztratív szervek felügyeletével és ellenőrzésével, vala
mint az ezzel kapcsolatos fegyelmi ügyekkel és más 
efajta ügyekkel van megbízva Ebben az osztályban 
van a panasziroda is, a 111 főosztály a katonai segéd
lettel végzendő munkákat irányítja. Élén áll Barthos 
István h. ezredes. A IV. főosztály a lisztnemüekre 
vonatkozó dolgokkal foglalkozik. Főnök: Térfy Béla 
jóin. tanácsos, főnökhelyettes, gróf Ráday István jogász- 
felügyelő. Itt állíttatnak ki a lisztnemüekre vonatkozó 
szállítási igazolványok is és itt ellenőriztetnek. Az V. 
főosztály kereskedelmi kérdésekkel, köz- és magántiszt
viselők beszerzési csoportjaival, fürdők, hadikonyhák, 
vendéglők, gyerntekmenhelyek, szanatóriumok ellátásával 
ipari és munkásélelmezéssel, törvényhatóságok és népe
sebb városok liszt, rizs stb., sertés és zsiradéksziikség- 
letének megállapításával és kiutalásával és az e feletti 
felügyelettel stb. foglalkozik. Osztályfőnök dr. ilarich  
Jenő miniszteri tanácsos. A VI. főosztály a sertés- és 
zsirügyekkel valamint az összes husiigyekkel foglalkozik. 
Főnök dr. Bezerédy András min. titkár. A VII. föosz 
tály a zöldség és gyümölcsre vonatkozó és ezzel rokon 
összes ügyeket intézi. Főnök : Osztroluczky Géza alel
nök, főnökhelyettes dr. Sarlay Soma min. titkár.' A V III. 
főosztály élén dr. Búd János miniszteri tanácsos van, 
mely ipari ügyekkel, gazdaságpolitikával, statisztikával 
stb. foglalkozik. A IX . főosztály alá tartoznak a bur- 
gonyaiigyek, főnöke dr. Guthy Tódor királyi főügyész. 
A X. főosztály, a külképviseleti osztály alakult át, mely
nek ezelőtt Kiszely Gyula miniszteri tanácsos állt az 
élén. Mostantól kezdve a X 'a osztály viszi a gazdasági 
hírszolgálatot, a vámkülföldi és megszállott területek 
gazdasági viszonyainak megfigyelése, a gazdasági hír
szolgálatot teljesítő szaktudósitók jelentéseinek feldol
gozása és az ezekből folyó intézkedések körébe vágó 
dolgokat. Ennek az osztálynak főnöke Podhorszky László 
miniszteri tanácsos, főnökhelyettese dr. Büttner Miklós 
miniszteri titkár. Ezenkívül több hivatalnok és a kikül
dött szaktudósitók tartoznak az osztályhoz. A X I. fő
osztály alá tartozik a tejtermékek, tojás, baromfi, vad 
és halforgalom. Tehehészetek, tojásforgalmi iroda’ sajt 
s vajforgalmi ügyek stb. Főnök Madarász Elemér!

Az ipariskolák reform ja Régi kívánsága V m a T  
gyár kereskedelemnek és iparnak, hogy szakiskoláit 
reformálják. Közelebb kell hozni az elméleti oktatást a 
gyakorlati élethez. A mai kereskedelmi és ipariskoláink 
már nem felelnek meg a kor igényeinek, tudja ezt a 
Iromány is, ezért a vallás-és közoktatásügyi minisztéri
umban serényen dolgoznak a kereskedelmi iskolák 
reformján, a kereskedelmi minisztérium pedig már el 
is^készült az ipariskolák reformjára vonatkozó javasla
taival. Nagy baj az, hogy a kereskedelmiiskolákat külön 
a közoktatásügyi minisztérium dirigálja, ahol még ma

S z á l l o d a - ,  v e n d é g l ő - ,  k á v é h á z  
é s  a z  ö s s z e s  s z a k m a b e l i  ü z le t e kífJenkő és Pallók |
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