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Olvasóinkhoz.
Boldogan köszöntjük olvasóinkat, most 

mikor újra szabad Írni és nem fagyasztja 
toliunkra a tintát a „viiágboldogitás“ me
zébe öltözött, de tényleg minden emberi 
jogot, szabadságot, életet megfojtó prole
tárdiktatúra.

Milyen sokat tudtunk volna írni május 
20-ika óta, mikor utoljára jelenhetett meg 
lapunk! De hát nem lehetett. Csak egyet
len vigasztalásunk volt, az is inkább csak 
a budapesti olvasóinkkal szemben, hogy 
mikor felkeresték szerkesztőségünket, egy 
kicsit kipanaszkodtuk magunkat kölcsö
nösen. F.z is jól esett, annál is inkább, 
mert ekkor tapasztaltuk csak igazán, hogy 
taennvire összenőttünk olvasóinkká!, hogy 
azok mennyire szeretnek bennünket. De

j nemcsak mi okultunk, hanem tanulhattak 
olvasóink is. megtanulhatták, hogy a szak
sajtó nélkül az ipar fejlesztése és íenn- 
tartása el sem képzelhető.

Ez a kölcsönös tanulás szolgáljon mind
egyikünk számára alapul a jövőre és 
akkor közös munkával majd csak hama
rosan elfeledjük az eimuit borzalmakat s 
a szebb jövőbe vetett bizodalom erőt ad 
ahhoz, hogy a még hátra levő ugyancsak 
nagy megpróbáltatásokat is el tudjuk vi
selni.

Hogy* a jövőben milyen nagy munka 
vár ránk és hogy az eredményes mun
kának milyen nagy akadályai vannak a 
mi részünkön is, azt talán nem is igen 
keli említeni. Elég ha rámutatunk arra. 
hogy egy katonailag megszállott területen 
vagyunk s i.y természetesen alkalmaz
kodnunk kell a parancsnokság rendelke
zéseihez. Papír nincs, vagy csak igazán 
oly kevés, hogy a másik szám forog ve
szélyben, ha egyiknél a legminimálisabb- 
nál többel használunk tel. az anyag és 
egyéb drágaság pedig mérhetetlen. Ilyen 
bajok vannak a Evomda és egyéb tech
nikai téren, -mi n'.bjdi Vm anyagi iekü/d- 
heletlenséget jelent.

Éppen ezjért ma még elnézést kérünk 
tisztelt olvaísóink és főleg előfizetőink ré
széről. hogyha nem tudjuk kívánságaikat 
ez idő szerint a részünkről megszokott 
módon kielégíteni, de igeijük, hogy min
dent megtetszünk e célból s reméljük, 
hogy nemsokára olyan szaksajtó! produ
kálunk, amellyel még a sokkal nagyobb 
létszámmal bíró iparok sem rendelkez
nek.

Abban a reményben, hogy k. olvasóink 
is azzal a szeretettet fogadják lapunkat, 
mint amilyen ügybuzgósággal és odaadás
sal foglalkozunk mi érdekeikkel, indítjuk 
újból meg a három hónapi hallgatásra 
kényszerűéit Magyar Vendéglőst!

Szerkesztőség.

A vendéglosipar helyzete a proletár
diktatúra alatt.

A vendéglősök és korcsmáfosok legna
gyobb részének talán fogalma sincs .arról, 
hogy milyen veszély fenyegette iparát, 
exisztenciáját a letűnt öldöklő korszak 
alatt.

Bizony nem kevesebbről, punt síről 
í volt szó, hogy ' égieg megszűntetik a 
[vendéglős és kocsmáros ipari, mert a
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minden jóban dúskáló népbiztos urak ki
találták, hogy ez a foglalkozási ág nem 
produktív s igv nincs iétjogosultsága. 
Egész komoly arccal határozták ei és 
mondták ki. hogy a vendéglők helyébe 
központi étkezőket állítanak tel. a kocs
mákra pedig azért nem lesz szükség, 
meri hisz nem lesz többé Magyarországon 
bor- és sörfogyasztás E/.t természetesen 
akkor határozták el. mikor ők a Hungá
ria éttermeiben lélhoitra ették és itták 
magukat.

A komoly elhatározást ugyan nem tud
ták végre is hajtani, de azért igen sok 
kellemetlenséget és anyagi kárt okoztak 
egyeseknek. A legtöbb kárt természetesen 
azok a legkisebb exisztenciák szenvedték, 
akik megélhetésüket a bor- és sörfogvasz- 
tás, vagyis italmérésre alapozták. Ezek
nek a száma pedig annyival is inkább 
nagyobbodott, mert a lehetetlen beszer
zési nehézségek miatt a főzéssel sok 
olyan vendéglős is kénytelen volt lel
hagyni. aki korábban főzött. Ezek termé
szetesen a proletárdiktatúra „boldogító"1 
idején mitsem kerestek s a legtöbb a szó 
legszorosabb értelmében koplalt.

Sok kárt szenvedlek azok az üzlettu
lajdonosok. akiknek szállójuk is volt, 
vagy pedig akik a sors véletlene folytán 
olyan vendéglőt béreltek, amely szállóval 
biró házban volt. Ezt természetesen a 
szerzett egyéni és minden más jogra való 
tekintet nélkül „kommunizálták,"* vagyis 
a tulajdonosnak megengedték, hogy saját 
üzletében pincér vagy legjobb esetben 
üzletvezető lehessen, de kisebb fizetés 
mellett, mint amilyet hasonló helyzetben 
mások kaptak.

Hogy azután az igv kommunizált üzle
tekben müven gazdálkodás folyt, arról 
nem is kell beszélni, csak arra a jó ma
gyar közmondásra gondolni, hogy az 
bizony Csáky szalmája lett.

A szesztilalom következtében olyan 
károk érték ezt az egész ipart, amelyet 
talán éveken át nem fog tudni behozni. 
Ezeken az általános jellegű károkon kí
vül van aztán az az igen nagy számban 
előfordult eset, amikor a szesztilalom át
hágásáért az erőszak jogán Ítélkező for
radalmi törvényszék 10,000 — 50.000 K ig 
zsarolta meg a szegény vendéglőst. Az 
utóbbi időben nem is sok szabadság- 
vesztés büntetést hoztak, hanem csak 
ilyen pénzbüntetést, úgy látszik, igv köny- 
nyebb volt keresni a szegény delikven
sen.

De minek soroljuk fel ezeket a borzal
makat, amiket minden vendéglős és kocs- 
máros saját bőrén tapasztalt ki; a dolog 
rosszabb része az. hogy alig van remény 
arra. hogy az igv szenvedett károk meg
térítését szorgalmazhassuk.

Ezekben az áldatlan időkben egyetlen 
helye volt a kartársaknak, ahol tanácsot, 
útbaigazítást és vigasztalást találhattak, 
ez a vendéglős szabadszervezet volt.

Tudvalevő, hogy a budapesti szállodai 
és vendéglős ipartársulat a proletárdikta
túra kikiáltása után működését felfüg
gesztette. irodáját fejoszlatta, ugyanígy 
cselekedett a budai ipartársulat is. Ennek 
folytán természetesen az ott levő tagok 
is, a székesfővárosi vendéglős ipartársu
lat irodájában levő szabad szervezet iro
dába jöttek ügyes-bajos dolgaikkal, ahol 
a legelőzékenyebb fogadtatásra és utba-

igazításra találtak De nemcsak a buda
pesti. hanem még a vidéki vendéglős és 
kocsmárosok is hetenként százával jöttek 
a szabad-zervezetbe tanáé ért.

Különösen nagy tett a látogatottság, 
akkor, amikor a proletárdiktatúra csak 
azoknak adott bevásárlási, utazási és hogy 
ugv mondjam, élhetési lehetőséget, akik 
u. n. szervezeti igazolványnyal bírtak. A 
szabadszervezet vezetősége ugyanis egy 
a szakszervezetekéhez hasonló igazol
ványt adott tagjainak, amelyet elfogadtak 
a vasutakon, üzletekben stb. Nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy ezen szervezeti iga
zolványok nélkül a vendéglősök és kocs
márosok nemcsak üzleti szükségleteiket, 
hanem még saját egyéni és családi szük- 
-égleteiket sem láthatták volna el és 
enélkül a legnagyobb nélkülözéseket szen
vedték volna.

Hogy mennyire szükségetpótló volt a 
szabadszervezet, legjobban igazolja az, 
hogy a proletárdiktatúra kikiáltása előtti 
napon 520 volt a szabadszervezet tagjai
nak száma, ma pedig 1829. Ezt csak az 
tudja értékelni, aki tudja, hogy milyen 
nehezen szervezkedik a vendéglős és 
kocsmáro s.

Igaz. hogy a szervezkedés ilyen ered- 
ménvessége a szervezet vezetőségének 
agilitása és a bizalmiférfiak buzgalmának 
is köszönhető.

A legnagyobb baja a Vendéglősségnek 
természetesen a blokád alá helyezett Ma
gyarországon az élelmezés terén volt. A 
proletárdiktatúra őrjöngő rögeszméje volt 
a centralizálás és ezt a vendéglők és 
egyéb étkezőhelyek tekintetében is ke
resztülvitték. Egy u. n. anyagelosztó hi
vatalt létesítettek. , me'v a volt beszerző
csoport bevonásával a vendéglőket, pen
ziókat, szállókat, kávéházakat, kifőzése
ket stb. volt hivatva ellátni nyersanyaggal.

Ennek a központnak a vezetője a nép
biztosi joggal felruházott Ladányi Kálmán 
volt. akinek megbízásából Gundel Károly, 
Korner Ferenc. Bruck Károly, Gellért 
Mihály vezették, akik mellé még társul 
egy csomó volt kávéházi főpincér került, 
mindannyi természetesen megfelelő díja
zással.

Ez a rendezőség azután ugv osztályozta 
az egyes üzemeket, hogy amely üzemnek 
több alkalmazottja volt, az nagyobb 
mennyiségű élelmet kapott, aminek kö 
vetkeztében a nagy körúti kávéházak és 
szállók a kisebb üzemek rovására is ré
szesültek ellátásban.

Az osztályozás ezen lehetetlen és a 
vendéglőkre határozottan hátrányos rendje 
aztán odavezetett, hogy- a körúti kávé
házak valóságos éttermekké váltak, adták 
a jobbnál jobb menüket, a kis vendéglők 
pedig élelmiszer hiányában becsuktak s 
vacsorát egyáltalán nem. ebédet pedig 
csak ritkán tudtak adni. sőt a legtöbb 
kénytelen volt üzletét állandóan csukva 
tartani.

Az elosztás ilyen módja ellen azután 
újból csak a szabadszervezet vezetősége 
lépett fel és követelte, hogy a kis üze
mekben étkezők száma szerint lássák el 
mindenekelőtt a vendéglősöket és a kávé
házaknak csak azután adjanak élelmi
szert, ha már a kőzélelmezést elsősorban 
intéző vendéglők szükségletei kielégítést 
nyertek.
"Annyira szivén feküdt a szabadszerve-
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zet vezetőségének ennek a kérdésnek 
rendezése és kellő módon való beállítása, 
hogy7 időt és fáradságot nem kiméivé, 
eszközölt ki egv nagygyűlést Szabó Jenő 
elnöki tanácstag elnöklete alatt a VI. ke
rületben. ahol az ezeret meghaladó szám
ban jelen lévő vendéglősök egyhangúlag 
követelték az elosztás újbóli szabályozá
sát és az elosztás igazságos ellenőrzésére 
a kis vendéglősök megbízottjainak egy 
elosztóba való kiküldését.

Ladányi Kálmán kénytelen volt az 
elemi erővel megnyilvánuló közóhajnak 
engedni és az elosztást revízió alá vette 
és a Zeisler Antal kőbányai kisvendéglőst 
a beszerzőbe kinevezte.

A szabadszervezet elnöki tanácsa ez
után több hatóságnál eljárt a szesztilalom 
enyhítése, a vendéglők anyagellátásának 
biztosítása stb.-ben. úgy, hogy a proletár- 
diktatúra ideje alatt nem volt egyetlen 
alkalom, melyet a vezetőség meg nem 
ragadott volna, hogy a vendéglősség ér
dekében valamit elérjen és a mostoha 
idők viszontagságait enyhítse.

Hogy hány bizalmas tanácskozás, el
nöki tanácsülésre hivatalokban, népbiztosi, 
munkástanácsi tagoknál való eljárás, köz
benjárásra volt szükség, szakszervezeti 
üléseken vaió felszólaltatás stb. volt szük
séges ahhoz, hogy a vendéglősséget a 
proletárdiktatúra népboldogitói meg ne 
fojtsák és végleg tönkre ne tegyék, azt 
csak kevesen tudják, ezt a nagy munkát 
pedig a némaságra kárhoztatoit ipartár
sulatok helyett a szabadszervezet végezte 
és ezzel megmutatta hivatotlságát és élet- 
képességét.

A szabadszervezet irányítása, utbaiga- 
zitásái vették igénybe a vidéki kartársak 
is s ez mutatja, hogy ennek a szervezet
nek nemcsak helyi, de országos hivatott- 
sága van s arra van vezetetve, hogy az 
egész ország vendéglősségét és kocsmá- 
rosságát egybekapcsolja, hogy azokat a 
dolgokat, amelyek az egész ország ven
déglősségét érdeklik és az egyes helyi 
ipartársulalok által el nem intézhetők, ezt 
a közös szerv intézze.

A három budapesti ipartársulat egye
sítéséről.

Hol is hagytuk el ezt a témát? Ott, 
hogy a budapesti szállodai és vendéglős 
ipartársulat készült tisztújító közgyűlésére, 
amelyen egyúttal a felett is határozni kel
lett volna, hogy bekövetkezhet e végre a 
budapesti józanul gondolkodó vendéglő
sök és kocsmárosok szive vágya, a há
rom rokon ipartársulat egyesítése.

A székesfővárosi vendéglős és kocsmá- 
ros iparlársulat március 5 én tartott köz
gyűlésén ugyanis már egyhangúlag elhatá
rozta. hogy szükségesnek tartja az egye
sülést azon az alapon, hogy mindenki, 
aki egyik vagy másik ipartársulatnak 
tagja, tagja lesz az uj egyesitett ipartár
sulatnak is és szavazati joggal bir annak 
alapszabályai megállapítása és tisztikara 
megválasztása tekintetében. Ez a nagy 
horderejű elvi jelentőségű határozat csak 
megerősítésre talált a szabadszervezet 
március 6 ikán tartott nagygyűlésén, amely 
egyhangú határozattal üdvözölte a szé
kesfővárosi ipartársulat előbb említett 
határozatát és kimondta, hogy miután az 
egyesülést maga is szükségesnek tartja

I



13. szám. MAGYAR -VENDÉGLŐS 3. oldal
erkölcsi kötelességévé tenni minden egyes 
tagjának, hogy az egyesítésre való törek
véseket minden erejével támogassa és 
diadalra segítse.

Ez a két rendkívül nagy erkölcsi suly- 
lyal biró határozat kétségtelenül pozdor- 
jává törte volna azokat, akik önző ma
gánérdekből az egyesülést a szállodások 
és vendéglősök ipartársulatában megaka
dályozni akarták s már előre látszott, 
hogz a március végére kitűzött közgyű
lésen az ipar igazi hivei, az egyesülést 
akarók fognak óriási többségre jutni, a 
közgyűlést azonban a proletárdiktatúra 
kikiáltása miatt már megtartani nem le
hetett.

Az egyesülés ellen dolgozó intrikusok 
eképpen újra levegőhöz jutoliak. de csak 
látszólag. Á proletárdiktatúra keservei, az 
ipart mindenképpen elnyomó és meg
semmisítéssel fenyegető intézkedései még 
azokat is meggyőzték az egyesülés szük
ségességéről, akik azelőtt félreértésből az 
egyesítéstől féltek s talán nem helytelen 
azon megállapításunk, hogy ma minden 
józaneszü és iparát igazán szerető ven
déglős és kocsmáros belátja, hogy az ed
digi megpróbáltatásokhoz hasonló bajo
kat csak akkor tud az ipar elkerülni és 
kiparirozni, ha a három ipartársulat egye
sítésével egységes szervezetben harcolnak 
az összes budapesti vendéglősök és kocs- 
márosok közös érdekeikért.

Borzasztó hátránynyal járt eddig is az 
iparra a három irányban és sokszor el
lentétesen működő ipartársulat s ma el 
sem tudjuk képzelni, mi minden jót jö
vedelmezhetett volna az az energia, ame
lyet az egymás elleni harcok felemész 
tettek. Mennyivel más lett volna például 
a helyzet a proletárdiktatúra alatt, ha a 
szállodások ipartársulata kicsinyes maga
tartásával meg nem akadályozza, hogy az 
ipartársulati házba a szabadszervezet, 
amely akkor egyedül volt elismerve és 
működött, beköltözik, amely esetben nem 
rekvirálták volna a helyiségeket proletár
családok számára lakóhelyül. Addig huz- 
ták-halasztották a szállodai ipartársulat 
vezetői ennek a kérdésnek megoldását, 
mig aztán a működését fe függesztő ipar
társulati helyiségeket elrekvirálták s még 
ma sem tudják a lakókat onnan kitele
píteni. Sokkal nagyobb megértéssel és 
jóakarattal lehetett és kellett volna ezt a 
kérdést intézni, ha az ipar érdekét tekin
tették volna.

Ez és igen-igen sok más kellemetlen- 
lenség és baj származott már a meg nem 
értés és az őszinte egyesülési törekvések 
tudatos félremagyarázásából, aminek min
dig csak az ipar adta meg az árát.

Félre ezekkel a rosszindulatú elkülöni 
tési törekvésekkel és egyesegyedül az 
ipar érdekét tekintse mindenki és igye
kezzék az egyesítést előmozdítani. Kár 
volt az egyes ipartársulatoknak a műkö
désűket külön-külön lelvenni, legjobb lett 
volna ezt mindjárt együtt kezdeni és az 
egyesítést akár előbb ténylegesen meg
csinálni. azuán ráélt volna a jogi egye
sítés. Ugv látszik azonban az egyesülés 
halálos ellensége i gyorsabb; k voltak a 
jobb szellemüeknél és igv újra csak kü
lön-külön dolgozik a három ipurtársulirt.

Az egyesítés kérdését azonban annak 
lelkes hivei nem engedték napirendről 
levenni s hogy a szállodások ipartársu

lata is mielőbb ama elvi alapra helyez
kedjék, amely az egyesítést minden sze
mélyi tekintet nélkül tárgyi alapon kí
vánja. Mohos Ferenc, a jóbarátok asztal
társaságának elnöke indítványt terjesztett 
a szállodások ipartársulata választmánya 
elé a kérdésben való állásfoglalás céljá
ból. Az alaposan és jól megokolt egye
sülési indítványnak, sajnos, még akadtak 
ellenzői. A proletárdiktatúra keservei még 
mindig nem tanítottak meg egyeseket arra, 
hogy csak vállvetett, együttes és közős 
munkával lehet eredményt elérni.

Ezeket azonban a többség leszavazta s 
ma már úgy áll a helyzet, hogy a szállo
dások ipartársulatának választmánya is 
elvileg kimondta az egyesülés szükségét 
s ennek előkészítésére egy tíztagú bízott 
ságot küldött ki és átirt a székesfővárosi 
vendéglős és kocsmáros ipartársulathoz 
egy ilyen bizottság kiküldése iránt.

Mi a magunk részéről a hosszadalmas 
bizottsági tárgyalást nem tartjuk szüksé
gesnek, mert hiszen az egyesülést úgyis 
csak a közgyűlés mondhatja ki s azért 
annak összehívása a legfontosabb. Mint 
értesülünk, az ipartársulat tagjainak igen 
nagy száma van ezen az állásponton s a 
közgyűlés összehívását máris szorgalmaz
zák. Miután itt politikáról szó nincs, két
ségtelen. hogy a román katonai hatóság 
a közgyűlés megtartását engedélyezni 
fogja s igy az az egyesülésre vonatkozó 
kívánságát alapszabályszerűen kilejezheti.

így egyrészt a kiküldött bizottságok, 
másrészt a közgyűlés összehívására vo
natkozó törekvések remélhetőleg meghoz
nák a kívánt eredményt s a közhangulat 
félre tudja állítani azokat, akik saját önző 
érdekeikből igyekeztek az egyesülést meg- 

| akadályozni s lehetővé teszi, hogy aven- 
déglőssége ama érdekének Ítélt képviselői 
egységesen léphessenek fel és dolgozhas
sanak a közös érdekek védelmén s az 
ipar felvirágoztatásán.

Ismét működik a sörkartel.
Egyik trónja vesztett uralkodód aládról 

mondta Napóleon, hogy sohasem tanul
nak. de nem is felejtenek. A nem tanulás 
a sörkartellre is áll, de a nem felejtés 

jmár nem: mert ez bizony elfelejtette, 
ihogv nem mindig volt olyan hatalmasság 
a vendéglősiparral szemben, mint a há- 
boruelőtti időben és mint amilyennek ma 
képzeli magát. Volt idő a háború alatt, 
mikor a félrevezetett vendéglősöket vo
nultatta fel maga mellett, hogy több ár
pát kapjon és igy több sört tudjon ter
melni — és — külföldre szállítani, vágyj 
büffében kimérelni. később újból a ven
déglősök közbenjárása kellett, hogy a 
Károlyi kormánynál a szesztilalmat a 
sörre nézve megszüntethesse és igy to
vább jó volt a vendéglősség támogatása 
a diktatúra idején is, mikor legalább a 
sörnek kioszlhatását kellett forszírozni.

Nemcsak ezt feledte a sörkartel!, ha
nem azt is, hogy a proletárdiktatúra 
ugya; c-ak megsemmi üléssel lény gette 

| iparát egyáltalán. Újra azt hiszi a kartell, 
j hogy olyan hatalmasság, amely a türel
mes vendéglősöket és kocsmárosokat úgy 
nyomhatja, szípolyozhatja, amint éppen 
jónak látja s ezeknek egyéb dolguk nem 
lesz, mint csak az, hogy a milliomos sör

gyáros uraknak hasznát minél jobban 
nagyobbitsák.

Csak igy érthető ugyanis meg az a 
diktátori és merőben törvényellenesnek 
is mondható rendelkezésük, hogy sört 
csak kék pénz ellenében adnak el. hogy 
a sör hektoliterjét a munkabér csökke
nése és a sörgyártás terén észlelhető 
anyagárak ellenére a sör hektoliterjének 
árát csekélyke 100 koronával emelte. 
Emellett kimondván, hogy az űrt: italom
ért nem felel, miután az évekkel ezelőtt 
hitelesítet! vagy egyáltalán nem hitelesí
tett 100 literes hordókban 100 liter soha. 
de 90, sőt 80 liter igen sokszor van.

A vendéglős kénytelen a sörért fehér 
és postatakaréki pénzt is elfogadni, a 
sörgyár nem tudja ugyanezt megunni!

Ez a minden méltányosságot és igazsá
gosságot félretevő magatartása a karlell- 
nek megfelelő összhangra talált a ven
déglősök között, akik elhatározták a sör
gyárak bojkottját, kimondták, hogy sört 
egyelőre nem mérnek.

Mindenesetre örvendetes, hogy a ven
déglősök végre tanulnak s reméljük nem 
is felednek. Azt a sok kellemetlenséget 
és méltánytalanságot, amit a sörkartel! a 
vendéglősiparnak okozott, feledni nem 
lehet és nem szabad, hanem azon okulva, 
mindent el kell kövelnia az iparnak arra 
nézve, hogy ezt a társaságot végre ti-z- 
teséges eljárásra szorítsa, vagyis inkább 
lehetetlenné tegye.

A sörkérdés egyik legfontosabb kér
dése a vendéglősiparnak s ezt is csak 
egyöntetű lellépéssel, szervezettséggel tud
juk megoldani, mert csak ilyen előzetes 
munka mellett válik lehetségessé egy ven
déglős sörgyár felállítása, ami néinül a 
kartellben egyesült sörgyárak intézményes 
zsarolása megfékezhető nem lesz.

De nemcsak méltánytalan, de egyene
sen törvényellenes és hazafiadén is a 
sörgyárak azon kikötése, hogy csak kék
pénzért adnak sört, mert már ezzel is 
csak alkalmat adnak a turbulens elemek
nek arra. hogy a pénz újbóli megkülön
böztetésének tápot adjon, ami igen nagy 
gazdasági hátránynyal jár. Felhívjuk a 
kormány figyelmét az ilyen eljárásra s 
reméljük, hogy mielőbb hivatalosan meg
felelő kitanitásban fogják részesíteni a 
sörkartellt.

Mint értesülünk, a vendéglősök erélyes 
fellépésének már eddig is meg volt az 
eredménye, hogy a sörgyárak a 100 ko
ronás áremeléstől elálltak.

Felelösszerkesztö Dr. Csizmadia Imre.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

A  requirált lakások kérdése. Igen sok 
méltánytalanságot okoztak a Károlv i-kor- 
mány alatt eszközölt lakásrekvirálások 
is. de ezek az exisztenciát még sem érin
tették annyira, mint a proletárdiktatúra 
alatt foganatosított requirálások, amelyek 
a tanácskormány azon felfogása alapján, 
hogy vendéglőre és kocsmára szükség 
niucs, akárhány ilyen üzletet és ehez 
tartozó lakást is elrequiráltak. Ezeket a 
visszásságokat akarja a lakásügyek mi
niszteri biztosa megszüntetni és azért 
rendeletet adott ki, hogy mindazok, akik 
az ellenük 1919. március 21-ike óta foga-



4. oldal. 13. szám.

natositott rcquirálást sérelmesnek tartják, 
a requirálás felülvizsgálását kérelmezzék. 
A panasz 1. é. szeptember 6 ig Budapes
ten az elöljáróságnál, Újpest, Rákospa
lota, Pestújhelyre vonatkozóan az újpesti; 
Erzsébetlalva, Csepel, Kispest, Pestszent- 
lőrincre vonatkozóan pedig az erzsébet- 
falvai járásbiróságnái adandó be. atiol a 
requiráit helyiség van. A panaszra Buda
pesten 40 kor. városi bélyeg ragasztandó, 
a járásbíróságokon beadandó panaszra 
pedig szintén 40 kor. illeték fizetendő. 
A panaszban előadandó, hogy hány he
lyiségből áll a lakás, hány tagból áll a 
család, mit requirállak. kinek requirállák, 
mi a neve, foglalkozása, családtagjainak 
száma, hol iaktuk korábban, hova lehetne 
kitelepíteni, miért sérelmes a requirálás 
slb. Nemcsak a lakásviszonyok, de a fog
lalkozással járó kívánalmak is figyelembe 
vétetnek, azért ezek is előadandók. A 
panaszt a lakásügyek miniszteri biztosá
hoz kell cime ni.

A szállodák, pensiók. etkezöüzemek orszá
gos biztosságának működését a közélel
mezési miniszter megszüntette és annak 
felszámolását elrendelte 51093/1919. sz. 
rendeletével. A felszámoló bizottság el
nöke Bittner Miklós osztálytanácsos, tag
jai Gundei Károly. Gellér Miliály, Komor 
Ferenc, Glück Frigyes és Rend.s Sándor

Himenhirek. Silberschutz Adolf budapesti vendég- 
lös leányát, Terikét f. évi március hó 3-án oltárhoz 
▼etette Schivartz Dezső kalapesti ékszerész.

Farkas Pál f. évi ju'ius hó 8 án Balló Róza ur- 
hölgygyel házasságot kötött.

Egy kis statisztika a vendéglösipari egye
sülésről. A vendéglősök legnagyobb része 
nem is tudja elképzelni, hogy szakma
társai mennyire nehezen tudnak szervez
kedni és ha a mostoha idő a szervezke
désre szorítja a legtöbbet, akkor azt hi
szik, hogy talán egyetlen egy kartársuk 
sincs már a szervezeten kívül. Bizony mi, 
akik nemcsak szerkesztőségi, hanem a 
szabadszervezet és ipartársulati adatok 
alapján is tisztán látunk, sajnálattal ta
pasztaljuk. hogy még ma is akárhány 
vendéglős és kocsmáros van a főváros
ban, akinek fogalma sincs arról, hogy 
van ipari érdekeltség. Akárhány van, aki 
szaklapot nem is látott, ipartársulatainak 
létezéséről nem is tudott. Hogy ezt egy 
kicsit m -gvilágitsuk. közlünk egy kis sta
tisztikát. Budapesten és az államrendőr
ség területén körülbelül 3500 vendéglő 
és kocsmára vonatkozó engedély van. A 
szabadszervezetbe beiratkozott eddig ösz- 
szesen 1829 tag, melyből azonban 140 
vidéki, tehát Budapestre és környékére 
csak 1689 esik. Magában a tővárosban 
van körülbelül 2500 vendéglős és kocs
máros. A szállodás és vendéglős ipartár
sulatnak van körülbelül 740 tagja, a szé
kesfővárosi ipartársulatnak 1260 tagja, a 
budai ipartársulatnak körülbelül 250 tagja. 
Ha nem volna a három ipartársulatnak 
annyi közös tagja, akkor azt lehetne mon-

adni, hogy kevés az olyan, aki ipartársu- 
laton kívül áll. Ezzel szemben azonban a 
budai ípartársulatnak csak 27 olyan tagja 
van, aki nem tagja a másik két ipartár
sulat egyikének is. Viszont a szállodások 
ipartársulatában alig van 300 olyan tag, 
aki nem lenne tag a székesfővárosi ven
déglős és kocsmáros ipartársulatnál is. 
Természetesen ezen többszöri tagság fe
lesleges adózást is jelent az iparra, amely 
teherrel sehogy sincs arányban az ipar- 
társulatok széthúzása miatt el nem ért 
eredmény. Ezekből látni lehet, hogy ill 
bizony még igen nagy szervezési maii
kéra van szükség, hogy az összes érde
keltek ipái társulati tagokká legyenek, ezl 
azonban csak akkor lehel erős munkával 
elérni, ha már a három ipartársulat egye
sülése megtörtént és azután a munkát 
céltudatos erős akarattal lehet kereszlül- 
vinni.

Rendelet. A jelen rendelet ellen velők
nek tekintetnek a következők:

a! Akik a magyar hatóságok részéről 
élelmiszerek beszerzésére és szétosztására 
lévén felhatalmazva, ezeket egészen avagy 
részben elrejtik.

b) Mindazok, akik a hatóságilag meg
állapított árak dacára a törvényes árakat 
kijátsszák azáltal, hogy ezeket felemelik.

cf Akik bármilyen kategóriába tartozó 
árukat a kereskedelemből kivonnak.

d] Akik a piacokon élelmiszerhiányt 
okoznak azáltal, hogy valamilyen élelmi
szert spekulálás szándékával vagy anélkül 
elrejtenek.

Jelen rendelet ellen vétők elitélhetők 
a rendőrhatóság, avagy a közigazgatási 
hatóság állal a körülményekhez képest: 
5 évig lerjedő fogsággal, avagy 50000 
koronáig terjedő pénzbüntetéssel, avagy 
mindkét .büntetéssel, valamin! a talált áru 
elkobzásával.

A visszaéléseket megállapíthatják úgy a 
katonai rendőrhatóságok, mint a magyar 
helyi hatóságok.

A talált élelmiszerek, valamint a más 
áruk is elkoboztatnak és leszállított áron 
osztatnak szél a szegény lakosság között.

Az egész lakosság és az összes hatósá
gok telhivatnak, a rendelet elien vétőket 
szolgáltassák ki a  román katonai szervek
nek, amelyek a bűnösöket a hatóság elé 
fogják állítani.

Jelen rendelet a hivatalos lapban való 
megjelenése után 72 órával lép érvénybe.

Kelt budapesti hadiszállásunkon, 1919. 
augusztus 28-án.

Hadcsoportparancsnok: 
brig. tábornok: Holbán.

A szabadszervezet elnöksége 1. hó 4-én 
d. u. 4 órakor az irodában ülést tart. 
Napirend: A sza'oudszervezeí vagyoni hely
zete és a további teendők megállapítása.

A borkivitel íregszüntetése tárgyában a 
pénzügyminiszter rendeletet adott ki mely 
szerint 1919. okt. 31-én pénzügyminiszteri

______ MAGYAR VENDÉGLŐS_________

engedély nélkül küldhető a bor külföldre, 
ha a leladó a kivitelből eredő külföldi 
követeléseit az Osztrák-Magyar Banknál 
Íratja javára.

Ezzel a rendelettel tehát lehetővé tette 
a kormány, hogy a ránk nézve nagyon 
fontos borkivitellel valutánkat javíthassuk.

Alkalmi eladás.
Szabadkézből eladó 

egy szivattyutömlő, egy pénz- és 
bélyeggyüjtemény és egy dohányzó- 

garnitúra.
Cím megtudható e lap kiadóhivatalában.

A magyar kormány 3986/1919. M. E. 
számú rendelete

a bor forgalmáról és fogyasztásáról.
1. §. A volt Népgazdasági Tanács által 

a bor íorgalombahozatala és fogyasztása 
tárgyában kiadott 94. N. T. számú rende
let hatályát veszti.

2. §. A bor heltöldön való értékesítése, 
íorgalombahozatala és fogyasztása, a je
len Sj-ban megállapított kivételektől és a 
920. M. E 1919. számú, valamint az 1919. 
M. E. 1919. számú rendedben foglalt 
megszorításoktól ellekintve, nem esik kor
látozás alá.

Mindazok a szőlőbirtokosok, akik a 
volt löidmivelésügyi népbiztosságnak a 
volt pénzügyi népbíztossággal egyetértve 
kiadott 39. F. N. számú rendelete alapján 
üzemi kiadásaik ledezésére előlegeket 
vettek tel, kötelesek a lelvett előleg biz
tosítására borkészletükből megfelelő meny- 
nyiséget további inlézkedésig visszatar
tani és azt szakszerűen kezelni. Az igy 
visszatartóit mennyiség az említett előleg- 
tartozások biztosítására a jelen rendelet 
erejénél fogva le van kötve.

Nyilvános étke/.őbeiveken (vendéglők
ben, kávéházakban, étkezőkben slb.), va
lamint nyilvános kimérési helyeken egy 
személynek egy alkalommal, a helyszínén 
való fogyasztás céljából, legfeljebb fél li
ter bort -zabad kiszolgáltatni.

3. §. A bor megadóztatása tekintetében 
a borilaladóra vonatkozó törvények és 
szabályok, valamint a bortermelési adó
ról szóló 1918. évi I. t.-c. és az annak 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 
irányadók.

4. §. Aki a jelen rendelet 2. §-ának ren
delkezéseit, vagy a? annak alapján tett 
hatósági rendelkezéseket megszegi vagy 
kijátssza, vagy megszegésüknél vagy ki
játszásuknál bármily módon közreműkö
dik, az — amennyiben cselekménye sú
lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik 
— kihágást követ el s hat hónapig ter-

r POPPER H ÍR  cs LIPOT b o r iÉ e r e É tt
Telefon József 59— 78. B u d a p est, X., E lőd-utca  8 . Telefon József 59— 78.
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Fogak és fogsorok
SINGER G YU LA  államilag vizsgázott fogász

B u d ap est, ¥11. k ér ., Rákócz3-ut 38. szá m . i.em . 3.

aranykoronák, szájpadlás nélküli műfogak, fog- 
töinések, fog- és gyökérhuzások teljesen érzék- 
telenül. Vidékiek 4b óra alatt kíelégittetnek. 
Vendéglősök és pincérek 20"'0 kedvezményben 
részesülnek 20 év óta fennálló műtermemben.

jedhető elzárással és 2000 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha megállapítható annak a nyereség 
nek a mennyisége, amelyet a tettes cse
lekményével illetéktelenül elért, az alkal
mazandó pénzbüntetés 2000 K-n felül a 
megállapított nyereség kétszeresével tet
emeit összegig terjedhet.

E kihágás mialt az eljárás a közigaz
gatási hatóságnak mint rendőri büntető 
bíróságnak, az államrendőrség területén 
pedig az államrendörségnek hatáskörébe 
tartozik.

5. § Ez a rendelet azonnal élethelép.
Budapest, 1919. évi augusztus 23-án.

Friedrich István s. k.
miniszterelnök.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelük e külön 
választ kérnek, válaszbóly9get vagy válaszos levelezőlapot 

mellékeljenek soraikhoz 
Csakis előfizetőinknek válaszolunk 

A nevet, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük mindenkor 
pontosan és olvashatóan kiírni !

Névtelen leveleket figyelembe nem veszünk.

Ennek folytán az igazgatóság leszállította a ko
rábban havi 600 K-ban megállapított szerkesztői 
fizetést, a segédszerkesztőt és irodai személyzetet 
pedig elbocsátotta. Ezért nem lehetett azután az 
1917. csonka és 1918- évekre összesen 5%-ban meg
állapított osztalékot kifizetni, annyival is inkább, 
mert a lapnak ezúttal való megindítása újból óriási 
költséget jelent, amit mijd csak a lap előfizetési 
árának felemelésével remélünk fedezni.

Az igazgatóság és felügyelő-bizottság.

Magyar államvasutak Budapest-központi üzletvezetöség.

38.859/919. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar államvasutak Adony-Pusztaszabolcs állo

másán levő pá'yavendéglőinek 1919. november hó l-töl 
számítandó öt évi -időtartamra leendő bérbeadására ! 
nyilvános ajánlati tárgyalást hirdetünk.

A szabályszerű okmánybélyeggel felbélyegzett és • 
„Ajánlat a magyar államvasutak Adony-Pusztasza
bolcs állomáson levő vendéglői üzletnek bérbevéte
lére a 38.859/199. számhoz* felirattal ellátott, bori 
tékba zárt és lepecsételt ajánlatok 1919. szeptember 
ll-ének déli 12 óráig a magyar államvasutak buda- 
pest-központi üzletvezetöségének titkári hivatalánál 
(Kerepesi-ut 3. I. emelet) közvetlenül, vagy posta 
utján térti vevény mellett nyújtandók be.

Bánatpénz fejében 500, szóval ötszáz korona kész
pénzben 1919. szeptember hó 10-én déli 12 óráig 
teendő le a nevezett üzletvezetőség gyüjtőpénztárá- 
nál (Keiepesi-ut 3. főlds int.

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek az üz
letvezetőség forgalmi és keteskedelmi osztályának 
gazdasági csoportjában (Kerepesi-ut 5. II em. 21. 
ajtó) a hivatalos órák alatt megtekinthetők, ennél
fogva az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy a szer
ződési feltételeket ismerik és azokat magukra nézve 
kötelezőknek elfogadják.

A feltételektől eltérő, vagy a kitűzött határidőn 
túl érkezett ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

A magyar államvasutak fenntartják maguknak a 
jogot, hogy az ajánlatok közül, tekintet nélkül a 
felajánlott bérre, szabadon választhassanak.

Budapest, 1919 julius hó.
Az üzletvezetöség.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitn ények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagv Írásbeli kérdezősködésekre díjmentesen 
nyújt a iVtarjva?* Kirá! i Sc-jövedek V e zé r  
ügynökségé Budapest. V., Vilmos császár ut 32.

Kávésnak Bp. A kérdezett szaklapból az idén csak 
2 vagy talán 3 számot láttunk ; nem tudjuk tehát, 
hogy létezik-e még.

Vasúti vendéglős. A vasúti vendéglősök szervezke
déséről jövő számban írunk.

H. S. Úgy tudjuk az a « vezér,* ki egyébként tőke
pénzes és az egész pincérséget szédítette, biztos 
helyen van s várja további soisát.

A Fog .dó nyomda es lapkiadovállalat részvényeseihez
Miután közgyűlés tartása nehézségekbe ütközik, 

az alapszabályok 31. §. alapján ez utón értesítjük 
a részvényeseket a részvénytársaság helyzetéről-

A nyomda, dacára annak, hogy a lap összes meg
rendeléseit a rendes árban kifizette, f. évi május 
20-ánál tovább üzemben tartható nem volt, mert a 
kormány azon rendelete, hogy a munkások számát i 
redukálni nem lehet és a horribilis bér megállapi-1 
tása oda vezetett hogy az 1917. és 1918-ban kimu
tatott 16.000 K nyereségen felül is ráfizettünk. Ezen-1 
felül az egész papirkészlet kifogyott. Ilyen körül
mények között, ismerve a kezdet nehézségeit, a 
nyomdát minimális bér mellett a régi üzletvezető
nek átadtuk.

A lap jövedelme az ország nagy részének meg
szállása miatt szintén tetemesen csökkent, úgy, hogy 
a bruttó jövedelem a lapnak 1919. május 20-án tör
tént beszüntetéséig alig tudta fedezni a horribilis 
nyomda és egyéb költségeket.

A gyors meggazdagodás titka megtudható
EEss H s p r  Zeieastonuta

kölcsönző é s  e lad ási In tézet 
Budapest, Vili., Rákóci-ut 14.

Állandó nagy mintaraktár! T E L E F O N : U 8 -6 7 .

Minden érdeklődőnek vételkötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben ugv vi lány, mint súlyra berendezett, t^hát üzemköltség 

nélküli zene nket, melyekért

5 évi Jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésekre és hetenkénti hengercsere. Zeneink
ben a modern technika minden vívmánya, mandolin, xvloph ?n, 
hegedű stb. be van építve. — Meghívásra az ország bármely 

részében felkere-sük az érdeklődőket.
Pénzbedobásra já r, tehál önm agát kifizeti. - =  Nincs kockázaL

Havibérlet 20 koronától kezdve.
H aszn á lt au tom aták  fé lá rban .

„BIHARI ZEfiEAUTOMATA"

„lmperial“ nagyszálló éttermei
Budapest, YIÍI., Bákóczi-ut 90. szám.

Elsőrangú magyar konyha Saját szüreteiésü tájborok. Társas- és lákodalmi. 
ebédekre külön termek Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .
= = = = =  Esténként SOVANKA NÁNDOR muzsikál. =

Számos látogatást kér Kádár Miklós tulajdonos.



ti oldal MAGYAR V hXDKGI.OS 13. szám

k é s z é t  v i n c e  é tte rm e  B u d a p e s t, I I I , B ik é G l-u t  b».

j boci) go J ó z s e f  Korona-fogadója
! Miskolc. Kávéház, elsőrendű éttermek, sörcsar- 

nők. Magyar konyha, kitűnő borok.

i KaSS-f003dÓ SZBQBd, Szlnház-tár, Stefánia park mellett.
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba- Központi fűtés. 
Hideg melegvíz szolgáltató minden szobában Fürdővel ellá 
tott szobák — külön fürdők. Lakosztályok 2—3 szobával. Elő
kelő nagy étte-em. Pilzeni sorház. — N?gy fényes kávéház. 

Villamos megálló.

PÁNTOL MÁRTON
é t t e r m e i

Budapest, Vili, Rákóci ut 29. szám.\
■ oa— — — — — —  i - - - - - - -

Hremer F. utódai
tulajdonos

Wörner Tivadar
borkereskedő Budafok.
Ajánlja vendéglősöknek faj
borai! hordókban. Kávésok
nak palack borait házhoz szál
lítva. — Saját termésű borok 
Kremer F. szőlőbirtokairól. 
„Homokhegy “ Uj-Léta 100 
hold. Vadkert 80 hold. o

Magyarországi képviselő:

G r á d  S á m u e l
Budapest, VII., Aréna>ut 68.

T6lefonszám József 41 — 94.

STILLER JÓZSEF

Kiss Ernő Korona- f ogadója
Nagykanizsa — a város központján. Étterem 
sörcsarnok, kávéház, szép -nyári udvar kei+i — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

E R T E SIT E S.
A régi jó hírnévnek örvendő pin
cérügynökségi irodámat újból meg
nyitottam

további pártfogást kérve

özv. Kreibich Mihályné
l * IV., Borz-u. 2.

Vendéglősök, kocsmárosok és 
=  kávésok figyelmébe ! =

Üveg é* porcellán áruk nagy válasz
tékban é* eredeti gyári áron kaphatók

Ifj. G R Ű N W A L D  MÓR
üveg- ós porcellán nagy raktárában 
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

( a  F e r e n c  y ó n e e f - h i d  k ö z e l ib e n . )
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jégszekrények  és hűtőberendezések gyára
Gyár és iroda:
BUDAPEST,

VII., Kazinczy-utca 6/b. 
Telefon: 12-83.

Mindennemű kávéházi, éttermi, ven
déglői, buffet, bar. mészáros és 
hentesipari berendezéseket készit 

és tart raktáron.
■1

F en n á ll 1873. ó ta .

S a já t érd ek e
minden vendéglősnek és kávésnak, hogy

pap írsza lvétát
kizárólag nálunk vásároljon.

r.-t. Bpest, Jóiset-o. 56.

Király Sörfőzde Részvénytársaság
=  Nagykanizsán. =

T e le fo n s z á m :  3 6 .

Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi. Dupla
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és iábbadozóknak min! tápgyógyitalt 
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön- 
■t - ■ ------7 legességet. = —
Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési 
és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

Á r je g y z é k k e l  é s  fö l-  

v i lá g o s i t á s s a l  k é s z 

s é g g e l  s z o lg á lu n k .

:: T e le fo n s z á m :  36 .

Kiadja a Fogadónyomda és- lapbiadóvállalat r.-t. Budapest, VIII., Gyulai Pál-u. 9. Telelőn Nyomda: VIII., József-u. 56. Telelőn: József 39—70.




