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Vendéglősök Országos Kongresszusa.
A magyarországi szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok f. évi július hó 19-én a Pesti Llo.yd Társaság díszter
mében országos kongresszusra gyűltek össze, hogy megbe
széljék azt a súlyos helyzetet, amelybe a vendéglősipart 
amúgy is válságos helyzetében a háború juttatta. A kongresz- 
szust a „Budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok 
ipartársulata* kezdeményezte és ezen ipartársulaton kivid a 
„Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" és az összes fővá
rosi rokonipartársulatok hívták egybe, de resztvettek nagy 
számban a kongresszuson az orsz. szövetséghez tartozó vidéki 
iparlársulatok, nevezetesen a brassói, esztergomi, győri, lévai, 
szabadkai, szatmári, szegedi, pécsi, némeiujvári, komáromi, 
debreceni, pozsonyi stb., stb. ipartársulatok kiküldöttei is.

I. A k o n g resszu s  m egnyitása.
Palkovics Ede ipartársulati és orsz, szövetségi elnök a 

kongresszust a következő beszéddel nyitotta meg:
Mélyen tisztelt Uraim ! Amikor most az elnöki széket 

elfoglalom, tekintettel arra, hogy a vendéglősiparnak a háború 
kitörése óta ma tartjuk első országos közgyűlését, a magam 
részéről legelső kötelességünknek azt tartom, hogy iparunk 
nevében kifejezést adjak ama nagy fájdalomnak, mely azáltal 
ért bennünket, hogy elveszítettük iparunkat igazán szerető 
királyunkat, I. Ferenc Józsefet. Mint a magyar iparnak álta
lában, ig'izi barátja volt ő a magyar szállodás- és vendéglős
iparnak, ismerte és megbecsülte iparunk jelentőségét és atyai 
szeretet ének meleg megnyilatkozásaival úgy az 1885. és 1886. 
évi kiállítások, mint az 1903. évi vendéglősipari tanonckiál- 
litás alkalmával bátorítólag, biztatóan fordult felénk. (Igaz! 
Úgy van!) Amikor így egy pillanatra áldott emlékezeténél 
időzünk, reményteljes hazafiui bizalommal tekintünk utóda, 
dicsőségesen uralkodó királyunk, Őfelsége IV. Karoly király 
felé (Lelkes éljenzés), akivel szemben azt a reményt tápláljuk 
szivünkben, hogy a dicsőséggel megszerzett béke napjaiban 
iparunknak ugyanoly hatalmas pártfogója lesz, mint nagy 
előde. A kongresszus nevében elnöki minőségemben e remény
séggel üdvözlöm Őfelségét a királyt és felkérem Önöket, 
méltóztassanak megengedni, hogy hódolatunkat a trón zsámo
lyához juttathassam el. (Helyeslés.) Tisztelt Uraim 1 A legelső 
magyar ember elhalálozásán kivtil ebben az irtó világhábo
rúban még egy igen nagy veszteség ért. bennünket! Bármilyen 
sok legyen is a bajunk-gondunk, bármilyen sürgős is legyen 
a reánk várakozó munka: úgy érzem szent kötelességünk e 
percben megemlékezni néhai felejthetetlen nagynevű vezér
ünkről, Oundel Jánosról! Őt is a világháború égzengése 
közben ragadta el körünkből a lulál és tálán ez az első 
eset, hogy országos értekezletre gyűlvén, nem az o szeictotet 
és tiszteletet parancsoló tisztes alakja áll soraink élén. Em
lékezzünk meg róla is, soha el nem múló szeretettel és tisz
telettel, kegyelettel és fogadjuk meg, hogy iparunk érdekeit

ugyanoly önzetlenséggel és lángoló szeretettel és odaadással 
fogjuk szolgálni, mint ő szolgálta négy évtizeden át. (Helyes
lés). Meg kell még emlékeznünk szövetségünk és ipartársu
latunk diszelnökéről, Glíick Frigyesről (Lelkes éljenzés és 
taps), akit — bár távolléte miatt sorainkban nem üdvözöl 
hetünk, — joggal tekintünk ma is iparunk legkiválóbb díszé
nek és előharcosának. Azt hiszem, a közóhajtásnak felelek 
meg, amikor indítványozom, hogy őt kongresszusunk nevében 
táviratilag üdvözöljük! (Helyeslés).

Szeretett kartársaim! Mindezek után engedjék meg, 
hogy úgy a fővárosi, mint a vidéki kartársakat, a mélyen 
tiszt- lt meghívott vendégeket, különösen Iloffer Márton urat, 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara titkárát és Goreczky 
Zsigmond elöljáró, iparhatósági biztos urakat és Dr. Szírt 
Lajos urat, az Országos Iparegyesület képviselőjét, szivem 
mélyéből fakadó kartársi szeretettel, tisztelettel üdvözöljem. 
A kartárs uraknak és igen tisztelt vendégeinknek köszönöm 
közérdekű ügyeink iránti lelkes érdeklődésüket, a sajtó igen 
tisztelt képviselőit pedig kérem, kisérjék élénk figyelemmel 
tanácskozásainkat és kommentálják azokat szigorú tárgyila
gossággal, de egyúttal megértéssel és méltánylással/

Ezek után megállapítom, hogy a kongresszus határozat- 
képes. Juranovics Ferencz (Szeged) elnök, orsz. szövetségi 
alelnök és Hajós Károly, Kuncze Ödön elnök urakat, felkérem 
a tár-elnöki tisztség elfogadására. A jegyzőkönyv vezetésére 
F. Kiss Lajos szerkesztő, orsz. szövetségi és ipartársulati 
titkár urat kérem fel. Szíits Béla titkár urat felkérem a szó
lásra jelentkezések vezetésére. A .jegyzőkönyvet Juranovics 
Ferencz, Hajós Károly és Kuncze Ödön urak fogják hitele
síteni. (Helyeslés). — Most pedig napirendünk első pontja 
értelmében felkérem Kommer Ferenc urat előadásának 
megtartására.

II. A v en d ég lő sip a r h á b o rú s  v iszonyai.
Kommer Ferenc alelnök: Mélyen tisztelt nagygyűlés! 

Arra a kérdésre kell ma megfontolt, okos választ adnunk : 
„Mit kíván a magyar vendéglős társadalom ?“ Vizsgáljuk meg 
a mi életproblémánkat,! A háborús közgazdaságban betöltjük-e 
azt a szerepet, elfoglaljuk-e azt a helyet, amely az ország 
egyik legelső iparát, űzőinek nagy számánál, adózásképes
ségénél, valamint munkássága értékénél fogva megilleti? 
Vagy talán a háborús közgazdaság mostoha gyermekei va
gyunk, kit mindenki kizsarol, kivel érintkezésbe van és min
denki elfelejt, kinek sorsáról gondoskodni kellene? És ha 
igy volna, mi ennek az oka? Saját élhetetlenségük? Szállí
tóink kapzsisága? Vagy a hatóságok indolenciája?

Tisztelt Uraim ! Mi azt állítjuk, hogy a vendéglős tár
sadalom saját hibáján kívül jutott lejtőre és érkezett, el a 
lejtőnek legalsó fokáig, amelyen már nincs megállás, és hogy 
rövidesen el kell pusztulnia, ha azonnal a legmeszebbmenö, 
őt jogosan megillető segítség nem érkezik. (Igaz! Általános 
helyeslés!) A magyar vendéglős a gazdasági munkamegosz
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tásban egyfelől a háborús konjunktúrát kiaknázó termelés és 
kereskedelem, másfelől az igényeit nem mérséklő, de idege
sebben érvényesítő fogyasztás malomkövei között teljesítve 
verejtékez munkáját, három háborús éven keresztül ember
feletti módon küzdött, — nem a hasznáért, hanem a becsü
letért, azért: hogy hivatása szolgálatával nemzetének tegyen 
szolgálatot. A magyar vendéglős megoldotta .azt a problémát, 
hogy a drágaság ne a fogyasztót sújtsa, — a saját anyagi 
kárával, tisztes polgári hasznának feláldozásával!

A mai ülés során egy gondosan készült statisztikát 
fogunk Önök elé terjeszteni. A nyersáruk 500—1000°l’ ár
emelkedésével szemben, a mi áremelésünk pusztán csak 
50—100"'0-os, az általános áremelkedésnek tehát csak egyti- 
zedrésze. Ezt azt .jelenti tisztelt Uraim, amit mi mindnyájan 
regtől fogva tudunk, de amit e szembeszökő bizonyítás után 
minden józan embernek el kell ismernie, hogy mi az üzle
tünkhöz való ragaszkodásunkkal nem az anyagi hasznunkat 
keressük, de valósággal áldozatot hozunk. (Helyeslés és taps.) 
Ki inerem mondani, hogy mi, magyar vendéglősök, egytől- 
ogyig pusztán csak azért nem zártuk be üzletünket, akit 
ugyan anyagi szegénysége nem kényszeritett a bezárásra, 
mert sokan vannak ilyenek is. mert anyagi és lelki képes
ségünknek megfeszített határáig teljesíteni kívánjuk hazafias 
kötelességünket, amelyet a sors reánk kirótt. De, ha mi csak 
zászlóért küzdünk és ha ebben a szellemben kívánunk tovább 
küzdeni, mert azt mondom: maradjunk ilyenek, a milyenek 
voltunk1. -  akkor megkövetelem, hogy a lehetetlen helyzetbe 
ne hozzanak bennünket, hogy azok, akik az ország élelme
zését intézik, vessenek reánk egy pillantást és abban az 
elbánásban részesítsenek, mely jogosan megillet.

Lássák meg, hogy a mai helyzet határos a lehetetlennel. 
Élelmiszerhez vagy nem jutunk, vagy oktalanul drágán, de 
semmi esetre sem a szükségelt mennyiségben ! Sör bosszan
tóan kevés, bor méreg drága, tüzelőszerünk egyáltalán nincs!

Elég ha csak végigfutunk az egyes cikkeken.
A /má. Ki tudja megfejteni azt a közgazdasági rébuszb 

hogy a hús ára csak addig követi az élő állat árát, amig 
fölfelé megy? Amióta — különösen az utolsó hetekben — 
esik az élőállat ára, a hús ára megszakította a régi össze
köttetést és saját életét éli. Ne keseredjünk el ekkora ciniz
mus láttára? Követeljük a hatóság gyors, energikus intéz
kedését !

Es a hal '  Ugylátszik, a háború kitörése óta a hal szé
nával táplálkozik (Derültség), mert csak a széna magas árával 
lehet megokolni, hogy miért kerül 1 kg. fogas 22 koronán 
felüli összegbe! Elhibázottnak tartom a vendéglői étrend je 
lenlegi hatósági szabályozását, mert annak szükségképeni 
következménye, hogy a vendéglős jóformán csak pénteken 
kaphat halat, amit már rendszerint csütörtökön megvesz. Ami 
ismét azt eredményezi, hogy a pénteken, szombaton, vasárnap 
hétfőn és kedden érkező hal teljes quantumát bécsi szállítók 
vásárolják össze és az egész quantum a magyar fogyasztásra 
elvesz. Itt is akad olyan jelenség, a mely megérdemel némi 
lejtörést. A bécsi ügynökök 8 koronáért vásárolják össze itt 
Budapesten a pontyot per kg., amikor ugyanezen pontynak 
az ára kg.-ként Bécsben 5 koronában van maximálva. Mi ez 
a komédia? Tiltsák be a hal kivitelét, hisz Bécs a maximálás 
betartásánál magyar áru érkezéséről lévén szó, tudva — sze
met huny.

A szárnyas. A kapzsiság és uzsora szindus dísznövényei 
hajtanak ebből a földből. Egy pár csirke áránál a 24 koro
nás és 40 koronás árak úgy táncolnak, mintha az eladókat 
az a félelem gyötörné, hogy hátha a csirke megtalálja érni 
az árát.

Szerencsétlennek tartjuk a tojás ármaximálásának mai 
alakját. Ha a maximálás .mellett lehető, hogy az osztrák 
ügynök a szabadkai tanyán drágábban vásárolja a tojást, 
mint amennyi annak budapesti megállapított ára, akkor Buda
pestet szükségképen tojásinségnek tesszük ki.

Siváran tipikus a zsir forgalmának háborús metszete. 
Szörnyen megbosszulta magát az a politika, hogy a kisgaz
dáknak lehetetlenné tették az állattartást! Mi ebben a kér
désben együtt érzünk a kisgazdával és jogos haraggal fordu
lunk a nagy bankok ellen, akik valóságos hatalmat ragadtak

magukhoz ezen a téren! Mi mind szenvedünk zsirhiány miatt! 
Ha némely tehetősebbek gondoskodhattak is nagyobb quan- 
tumról, a vendéglősök óriási zöme, a kisvendéglősök, akiknek 
érdekéért késhegyig kell harcolnunk, mert exisztenciájukróf 
van szó, bármily áldozat árán képtelenek zsírhoz jutni. Itt. 
is mint általában az egész vonalon, — mily különös jelenség! 
Ma a nagyvevő van nehezebb helyzetben, a kisfogyasztó va
lahogy még csak tengődik! De mire vagyunk Ítélve mi, 
akiknek nagyobb qnantumra van szükségük !

Mit jelent a mi munkánkban és budgetünkben az a szó, 
hogy „árufelhajszoIásA — hogy egyszerűen csak igy nevez
zük mindazt, ami velünk a mai árubeszerzésnél történik.

Es zsiradék hiányunkat vajjal sem tudjuk pótolni. Mi 
pestiek, ezen a téren is gazdagabbak lettünk egy hadi ta
pasztalattal. Amikor egy újabb nyilvántartás vezetéséről, vagy 
valami újabb rendszerről van szó, akkor magáénak vall min
ket az állami hivatal is, a főváros is. De amikor vajat kérünk, 
akkor egyik hatóság sem akar a másiknak hatáskörébe bele
avatkozni és egyszerre csak arra ébredünk, hogy nem tarto
zunk sem az /illámhoz, sem a városhoz! (Ugv van! Gyalázat!)

A tejmizériánál meghalkitjuk szavunkat. Valóban ! Jus
son minden tej a csecsemőknek és gyermekeknek ! Legfeljebb 
azt tartjuk veszedelmesnek, hogy — amint hírlik — rendelet 
készül, amely meg fogja tiltani a direkt felhozatalt, illetve 
el fogja rendelni a magányosok részére felhozott tej rekvi- 
rálását, ami — itt Budapesten — a jövőre 35.000 liter tej 
elmaradását jelenti.

Es az helyes-e, hogy a habot, borsót, lencsét 1914. év 
óta semmiféle hatóságtól nem kaptunk? (Szégyen!) Rengeteg 
kérvényünk, eljárásuk ez irányban hatástalan maradt. Vagy 
a hatóság utaljon ki, vagy adjon bevásárlási engedélyt! Hogy 
mennyi legyen az, amit kiutal, ezen a kérdésen csak nem 
akadhat meg az iigy? Ha nem találna más támpontot, adja
nak minden vendéglősnek annyit, amennyi az 1915. évi fo
gyasztása volt! Ez már úgyis lefokozott fogyasztást jelent.

Egyenesen szociális törvényt sért meg az államhatóság 
akkor, amikor a szükséges burgonyamennyiséget tagadja meg 
tőlünk! A burgonya a szegény ember fő tápláléka maradt. 
Oh ! Hát aki vendéglőben eszik, az egy sem szegény ember, 
annak nem jár burgonya?

Cukrot is elégtelen, kis mennyiségben kapunk. Befőzésre 
semmit. Azt akarják, hogy a silányabb és méregdrága kon- 
zerveket vásároljuk ahelyett, hogy minden vendéglős a maga 
szükségletét otthon elkészíthesse. Azt hiszem a hatóság attól 
fél, hogy a házilag készített befőttet a vendéglős — olcsób
ban adhatná. Es mi lenne akkor a drágaságból, mikor a 
drágaság olyan szép ? Boszantó az a mód is, ahogy a cukrot 
kiosztják. Azt csak lehetne ácsorgás nélkül csinálni? De 
nem ! Egyenlőség! Ha az egész világ ácsorog akkor, ha 
nincsen is rá szükség, ücsörögjön a vendéglős is a cukor miatt.

Es végezettől mit szóíjunk a zöldség és a gyümölcs 
dolgában való uzsorához ? Nincsen szavam annak jellemzé
sére, mert ha igazat akaénék mondani, vétenék a nagyülés 
színvonala és a jóizlés ellen. Ha itt segíteni akarnak, a ha
tóság beavatkozása kezdődjék már a termelőnél, mert az a 
félrendszer, amely csak a kofákat éri, hatástalan !

Mindeme élelmiszerkérdésben álláspontunk az egyenlő 
elbánás elve! Az, aki vendéglőben étkezik, ne kerüljön mos
tohább helyzetbe, mint az, aki otthon étkezik. Ezért tehát a 
jogegyenlőség elve szerint minden élelmiszer, minden vendég
lősnek fogyasztása arányában jár, értve ezen arány alatt azon 
mennyiséget; amely a vendéglőben étkezők öszlétszámának 
akkor járna, ha magánháztartásban1 ennének. (Helyeslés).

Rémülettel gondolunk a közelgő télre. Abszolút a hiány 
fában, szénben, petróleumban! Pedig könnyű belátni, hogy a 
vendéglősnek juttatott minden darab szén egyenest megtaka
rítást jelent, mert ha a vendéglős tüzelőanyag hiánya miatt 
üzletét becsukni kénytelen, a kényszerűségből feléledő ház
tartások osztottságukban hatványozottan több tüzelőanyagot 
fognak fogyasztani, Csak nem képzelik, hogy a vendéglő 
nélkül maradt vendég beszünteti a táplálkozást?

Beszéljünk ezek után az italokról!
lisztéit Uraim! Mint erre hivatkozni már szerencsém 

volt, egv statisztika kapcsán kimutatjuk, hogy az élemiszerek
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forgalonibahozatalával egyetlenegy fillért sem keresünk. 
Hogy polgári hasznunk némi romjait, megmentsük, kizárólag 
az italmérésre szorulunk. Ezért — és hangsúlyozom, csupán 
csak azért — kérjük, hogy a sörtermelés lényegesen fokoz- 
tassék. A tavalyi 13 °/»-os (1914. évhez képest) árpakontingens 
helyett juttassanak a sörgyáraknak 50%-ot. Se sört, sem a 
sörgyártás céljára árpát külföldre, Ausztriába ne legyen sza
bad szállítani. Minekünk nem a sörgyárak feje fáj, tisztelt 
Uraim! A sörgyárak hatalmas, tőkeerős vállalatok, amelyek 
nem fognak belepusztulni, ha több vagy kevesebb sört ter
melnek. de igenis fáj nekünk azon 50—00.000 magyar ven
déglős sorsa, akinek exisztenciája. mindene attól függ. hogy 
a kimérésére, ha nem is elegendő, de a mainál tetemesen 
nagyobb sörmennyiség álljon rendelkezésére ! (Igaz ! Úgy van !) 
Ezért emeljük fel szavunkat, de ugyanakkor megköveteljük 
a sörgyáraktól és a kormányt eziránti beavatkozásra is fel
kérjük, hogy a sör árát ne emeljék és az engedélyezendő 
nagyobb sürmennyiség kizárólag vendéglősöknek jusson!

Utoljára hagyom de nem a legkisebbet: a bort! Micsoda 
karriér! Hogy avanzsált minden kis vinkó, savanyu kis lőre! 
Asztali bor ma már úgyszólván nincsen. Minden bor legalább 
is mint pecsenye bor lép fel az élet színpadán. Velem is 
megtörtént, ami Önökkel nyilván igen gyakran, hogy savanyu 
kis asztali borocska, „csopaki,“ vagy „magyarádi" jóhangzásu 
névvel mutatkozott be, természetesen előkelő köntöséhez 
méltó áron — 8 koronáért literenként. (Úgy van!) Es a sző
lőtermelők ! Melyikünk ne ösmerne olyan szőlőtermelőt, aki
nek egy évi hozadéka equivalense volt a szőlőbirtoka értékének ! 
Egy esztendő alatt egész befektetett tőkéje megtérült! Álljunk 
sorfalat és tisztelegjünk e csekélyke „polgári" haszon előtt.

De azért részvétünket ne vonjuk el a szegény szőlőter
melőktől, akik még ma is tele vannak keserves panasszal, 
száz elégedetlenséggel! Ók még panaszkodnak! Mindenki 
panaszkodik ! Mindenkinek szabad, csak a vendéglősnek nem 
szabad panaszkodnia, mert ha a vendéglős ily keserű sorsban 
egy méltatlan támadást igy visszautasít, akad sajtó mely 
azért is megtámadja. Egy közelmúlt esetre célzok, amely 
mindnyájunk emlékében él, és amely jellemzi bizonyos embe
rek felfogását, amely a vendéglőstől azt a jogot is el akarja 
venni, amely az apagyilkosnak is kijár, a védelem jogát. 
Nem mondom én azt. tisztelt uraim, hogy a mi körünkben 
nem adódik. — de azt merem állítani, hogy csak elvétve 
visszaélés, de igenis megkövetelem, hogy ilyen esetben csak 
a tettes vesszöztessék meg, de ne szégyenitsék meg az ipar 
egész társadalmát. Tisztelt Uraim! Ne hagyjuk magunkat 
megfélemlíteni, mondjuk el, ami szivünket nyomja! Mondjuk 
1 panaszunkat! Szavunk, feljajdulásuuk azonban e legutolsó

dig meg nem nyugszunk, a inig mindnyájunk ugyenek győ
zelmét ki nem vívtuk! (Szűnni nem akaró éljenzés és taps).

Palkovics Ede elnök: Az elhanzott tetszésnyilatkoza
tokból, azt hiszem, megállapíthatom, — hogy a kongresszus 
Kommer Ferencz tagtársunk előadását osztatlan helyesléssel 
és tetszéssel fogadta (Helyeslés) és az abban foglaltakat 
teljesen magáévá teszi. Azt hiszem, hogy mindnyájunk meg
győződését tolmácsolom, midőn neki a kongresszus nevében 
őszinte köszönetiinket fejezem ki. (Helyeslés). . És most átté
rünk napirendünk második pontjára, az árdrágítás kérdésének 
tárgyalására. Előadó Marencich Ottó kartársunk. (Halljuk!)

költségek horribilis emelkedésétől, — a kész etelek árát arány
lag jelentéktelen mérvben — átlag 100— 150^-kal — emelték, 
és a kongresszus felkéri tagjait, hogy az áremelkedések áthá
rításában a jövőben is a legnagyobb mérsékletet tanúsítsák.u

Tisztelt Uraim ! A közös előkészítő bizottság engem 
tisztelt meg azzal a feladattal, hogy az élelmiszerdrágaság 
kérdéséről a kongresszuson előadást tartsak. E kérdésben 
nagyon nehéz és kényes határozati javaslatot előterjeszteni, 
mert hiszen a drágaság megszüntetése nem áll módunkban 
és ennek eszközeivel nem is foglalkozhatunk ezen a helyen. 
(Helyeslés), Véleményem szerint csak arról lehet szó, hogy 
a vendéglősipar jól felfogott érdekében különbséget tegyünk 
a drágaság és az árdrágítás fogalmai között. Az utóbbival 
nagyon is komolyan foglalkoznunk kell, mert fájdalommal álla
pítom meg, hogy a társadalom a vendéglősöket az élelmiszer
uzsorásokkal és csalókkal egy kategóriába próbálta sorolni. 
(Szégyen! Gyalázat!) Mindannyian tudjuk, milyen nehézséggel 
jár az élelmicikkek beszerzése, nemcsak a magánfogyasztás
ban, de talán még fokozottabban a vendéglősök szempontjából, 
mert az a vendéglős nem állhat úgy sorba várakozni élelmi
szerre, mint a kisf .gyasztó; a vendéglős azzal, amit ott 
vásárolhat, nem tarthatná fenn üzletét. Vissza kell térnem 
arra, amit Kommer t. tagtársam említett és amiben azt hiszem 
neki mindnyájan igazat adunk, hogy t. i. a nagyközönség 
véleménye velünk szemben nagyon is igazságtalan. (Zajos 
helyeslés [) A főbb élelmezési cikkeknek ára a háború óta 
40Ö —600%-kal emelkedett. (Felkiáltások: Sőt ezerrel!). 
Eltekintve a segédanyagoktól, amelyeknél I000°/o-os az emel
kedés és eltekintve attól, amiről senki sem beszél, hogy az 
üzemi költségek legalább 3OOo/o-al emelkedtek! Jogos tehát 
az a határozatunk, hogy minden ellenünk irányuló tendenci
ózus vádat visszautasítsunk. (Helyeslés). Engedjék meg, hogy 
némi konkrét statisztikával szolgáljak az árak emelkedése 
tekintetében. Itt először a hal. A tok és a harcsa ára 1914. 
júliusban 2.80 K volt, ma 13 K. Fogas 1914-ben 3.30 K, 
ma 16— 18—22 K. Süllő 2.40, ma 16 K. Kecsege 4 K, 
ma 16. K. — Szardínia 1.60, ma 5—6 K. Ezzel szem
ben a vendéglősök a kész ételek árát csak 150 «’/n-kal emel
ték. Mert például a tok és a harcsa a háború előtt volt 1.60 
ma átlag 4.20 Fogas 2.20, ma 5.60. De a kisvendéglős ezt 
az árat nem tarthatja, kénytelen még olcsóban adni. A hús 
háború előtt 2.30, ma 12 K. Az angol hús 2.80, ma 14 K. 
Itt is a vendéglősök nem érik el a 150o/o-os emelést, holott 
az anyag magában 600 o/o-al emelkedett. A bárány, ürii volt 
1.80. ma 11 K. Szárnyas (sütni való csirke) 2 40, ma 10, 
12— 14 K. Tehát 400 o/n-os az emelkegés. A jérce volt 2.50, 
ma 12 K. Eltekintve a jégtől, a paprikától és egyéb segéd
anyagtól, amelyet még o/o-okban nem is lehet kifejezni, immár 
tűrhetetlen a drágaság.

Ezekkel a példákkal, azt hiszem, igazolva van, hogy 
sem vendéglői drágaságról, sem indokolatlan áremelésről 
szó sem lehet, mert a nyersanyag drágaságának nem a ven
déglősök az okai, a 150o/o-os vendéglői, ételáremelés sem áll 
arányban a piaci árak 3—4. sőt 600»/o-os emelkedésével 
(Helyeslés.) Mindezeknél fogva kérem az előterjesztett hatá
rozati javaslat elfogadását. (Elfogadjuk!)

Palkovics Ede elnök: Kivan valaki szólani ? Ha nem 
akkor határozatiig kijelentem, hogy a kongresszus a hatá
rozati javaslatot egyhangúlag elfogadta! (Helyeslés). • Követ
kezik Oláh Gyárfás Mihálv előadása a sör- és borszerzésről. 
(Halljuk !)

(Folytatása következik.)

III. Az á rd rág ításo k ró l.

Marencich Ottó előadó: Az árdrágítás kérdésében az 
ni tiszteszt kongresszushoz elfogadás céljából a következő 
tározati javaslatot van szerencsém benyújtani :

„A kongresszus visszautasítja az árdrágítása t a vendeg
üket ért, általános keretekben mozga vádakat. Jogos üima- 
si formának csak azt ismeri el, amely konkrét tényállás 
inján megnevezett üzlet ellen irányul. A vendéglősök a 
ersanyagoknak átlag 4-600°p-os áremelkedésével szemben 
eltekintve a fűszerek stb. segédanyagok aranak stb. üzemi

Szakoktatás.
Tudnivalók a jövő tanévre,

A jövő 1917— 1918. iskolai évre a beírás szept. 10-én 
kezdődik és tart szept. 15-ig, mindenkor d. u. 4 ’/s—6 !/a-ig
VII. kér., Nyár-utca 9. sz. alatti iskolában.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanonc (ven
déglős-, szakács-, portás- és szállodás tanuló).

A szept. 15-ig be nem iratkozott tanoncokat a tankö
teles tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint iskola
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kerülőket az illetékes kerületi elöljárósághoz, mint elsőfokú 
iparhatósághoz, a szakiskola igazgatósága haladéktalanul fel
jelenti.

J. rendes előadásokat szeptember 17-én délután 4 és 
lel órakor kezdjük meg.

Az első osztályban beiratkozó tanulók 6 K  80 fillért 
fizetnek le a beírás alkalmával a három osztályban használt 
tankönyvek ára fejében.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884. 
XVII. t.-c. (ipartörvény) rendelkezéseit a tanoncok iskoláztatá
sára vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33.594. sz. minisz
teri rendelet is.

A t. főnök urak (gazdák) ügyeimébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelete értelmében 
a kerületi elöljáróságok olyan vendéglös-tanoncnak, aki szak
iskolai bizonyítványt felmutatni nem tud. nem adnak munka
könyvét.

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

Budapest, 1917. június 4-én.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanonciskolájának 

Igazgatósága :
Walter Károly s. k.

igazgató.

h i r d e t é s e k e t
az ipartársü la t c ím ére:

(Budapest, IX., Lónyai-utca 22. sz.)
kell küldeni.

T elefonszánt: József 22—70.

f f  f f  r
hljoi

DÍEHEB ANTAL SEBFOZOBEI B E SZ V .-T A íS .
Ászok-, M árciusi K iv ite li M árciusi

(v ilá g o s  és sö tét)

S E R .
Megrendeléseket

(barna)

a tözde m indenkor pontosan  és a legn agyob b  fig y e
lem m el —  az összeg  e lö leg es  beküldése vagy után-

-  vétele m elle tt —  te lje s it . ------  -----------------

N agyobb m ennyiséget sa já t jégkocsijaiban szállít.

DREHER ANTAL SERFOZODEI RESZV.-TARS.
D upla M árciusi

f f  f f

K 0 E 0 K T A es

(ála P ilsen i) B akser.
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A MAfTONI-féle giesshübler savanyuviz eredési helye. @
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p] Mell- és idegbetegek, üdülők, rheum atikusok S  
stb. szám ara.
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FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
Telephon sz. 85 -  70.

Budapest. V., Gizella-tér I .

*  16 elsőrendű kitüntetés * Jfc Jfc Hors Coneours

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

t

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA é s  BLOCHMANN
Telephon sz. 86—06.

Budapest, V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám .

©

i



5 A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok inartórsulatának értesítője. ____ 7. szám

í*p» *̂v‘* ŷ-* ̂ y* *"*7* /■Pyö. JSyí. JSyi Ŝ̂fí. íryK •*")•* •—’r— ■*̂7’̂ üyt ŷ®> >Sy6» Jijfc\ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE j
B U D A PEST- KŐBÁNYÁN.

: =  F ennáll 1854. év óta. ■-

$

Az 1900. évi p ár isi v ilá g k iá llítá so n  co llec tiv e  a legn agyob b  érem m el (Grand p r ix ) k itü n te té s t  n y ert. 

DISZOKMÁNY. 1 8 8 5 . --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- JURY-TAG 1890.

Ig a zg a tó s á g  és v á ro s i iro d a :  V ili. ,  ESTERHÁZY*»UTCA 6. s zá m . 
G yárte lep  és közp o n ti iro d a :  X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz .

Ajánlja: ászok , k irá ly , m á rc iu s i világos, m á rc iu s i sö té t, „b a jo r m ó d “, u d v a r i „p ilsen i 
m ó d “, k é tsze re s  m árc iu s i világos és sötét, bak- és tav asz i idény -sö ré t, továbbá sa já t 
tö lté sű  p a la c k sö re it a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt k ő b án y a i p a lack -sö r 

o sz tá ly áb ó l.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt sörftízödénknek évi gyártási képessége 1,000.000 hekto liter.

Az ország  m inden részében  sörrak tárosok  á lta l vagyunk k é p v ise lv e ; nagyobb raktáraink  A radon, Szeged en , 
M iskolcon, K olozsváron , N agyváradon, N yíregyh ázán , T em esváron és D ebrecenben vannak.

Hordóaör-raegrendelés: Budapestre, telefon-szam József 4 — 29. Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60.

P alack sör-m egren d elés : telefon-szám 56— 58.
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Kiadó : J i  Vendéglősöd Jpartársulaia. — May János könyvnyomdája, Budapest, II., Főherceg Albreeht-út 3-
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