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Telefonhívásra: J. 113-75.

Hirdetési á ra k : 
Oldal nagyság szerint. 

Többszöri hirdetésnél ár- 
kedvezmény. A legkisebb 

hirdetés cpja : 50 kor.

Á fogadós, vendéglős és kávésipar, borgazdaság és a pincérérdeket képviselő szaklap.

Az Országos Vendéglős Egyesület 
közgyűlésének előzményei.

Az Országos Vendéglős Egyesület tudvalévőén 
még 191ö-l)cii alakult azzal a nemes céllal, hogy 
az ország vendéglösségél és koresniárosságát egy 

1 erős szervezőibe tömörítse, ,amely igy alkalmas

Iiesz arra, hogy .az ipar egyetemes érdekeit meg
véd címezze a kormány és hatóságok előtt, azon 
kivül pedig anyagi és gazdasági előnyöket szerez
zen a közös .vezetés folytán tagjainak, főleg pc- 

I dig a sörkartel! ellen a. harcot felvegye.
A nemes cél elérése érdekében seregestül jc- 

f jentkezlek a tagok felvételre s az Országos Ven
déglős Elvesület gyönyörű munkát végzett: szil
vái. előterjesztéseit a kormány, a hatóságok szí
vesen vették, nem egy esetben mentette meg a 
vidéki kar társakat az Egyesület közbenjárására 
a minisztériumban elrendelt vizsgálat az alkal
matlan és törvénytelen jkonkurrenciától s szer
ezd elégtételt, sok méltánytalanul zaklatott kar
társnak.

Az évi gyűlések, és főleg a kongresszusok, 
Kjassa, Marosvásárhely slb. pedig olyan erkölcsi 
sikert jelentettek, amelyek bízvást remélni enged
ték, hogy az Országos Egyesület igazán azzá a 
komoly, agilis szervezetté lesz, amely át fogja 
segíteni az ország vendéglős iparát a ránehe
zedő súlyos helyzeten.

Volt akkoriban m ár egy másik országos szer- 
: vezet és Szövetség, de ez azoknak a budapesti 

Riagy vendéglősöknek vezetése alatt állott, akik 
vagyoni helyzetüknél fogva nem igen voltak a 
Szervezettség előnyére utalva s ezért nem igen 
ambicionálták a vagyontalanabb kisv endéglősök 
nagy számában rejlő erkölcsi és anyagi erők

összegyűjtéséi, szervezéséi, hanem megelégedtek 
jaz egymásközti ünneplésekkel s az ezt követő 
bankettekkel s legfeljebb féltékenyen nézték az 
Országos Egyesület nagy sikereit. Epén azért nem 
is igen tmloíl a vendéglőssé-ennek a szerve
zetnek létezéséről és a legtöbb karlársu; k talán 
csak jelen sorainkból India meg. hogv ilven is 
volt.

A világháború, sajnos, megakasztotta az Or
szágos Egyesület működését, aminek természe
tesen meglett az óriási hátránya: azjtpjyfca ren
geteg sok kontár kurtárs tolakodott be; a sor- 
karlell elhatalmasodott, nem elégedett meg a dik
tál! sörárak és egyéb előnyökkel, hanem maga 
is felcsapott vendéglősnek t nap-nap után nyit
tatta a bufféket és egyén csodabogarakat.

Minél jobban erezhető volt az országos szer
vezet hiányai, mind többen és többen sürget
ték az Országos Vendéglős Egyesület összehívá
sát. de Budapest inkább a belső ügyeivel volt 
elfoglalva s azon viaskodott, hogy a három 
budapesti ipartársulat miként egyesüljön és kik 
jegyeitek a vezetői. Nagy volt ugyanis az ellen
tét a hatalmat minden áron magukhoz ragadni 
akaró 50—100 nagyvenkéglős és a többségének 
erejét érző kisvendéglősök között. Végre ez a kér
dés a nagyvendéglősök előnyére úgy oldódott 
meg, hogy sikerült a kisvendéglősöket teljesen 
háttérbe szorítani és a hatalmat kezükbe kerí
teni. Ez a vezetőség azután természetesen éppen: 
á  sörgyárakban való érdekeltsége, sörgyári rész
vényessége, a  gyár által nyújtott különféle előnyei
hez ragaszkodva, minden erővel igyekezett a kis
vendéglősök megmozdulását megakadályozni s 
bár azok egyre -hangoztatták a sörkarteil elleni 
erélyes fellépést, a  büffék megrendszabályozta-
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tását s általában a kisemberek védelmét, azt 
megvalósítani nem lehetett.

Ezen közben egyre jöttek a vidék sürgeté
sei. Különösen Kispest, Újpest sürgette az Or
szágos Egyesület összehívását. Ezen a téren az 
csinálta a legnagyobb nehézséget, hogy a volt 
főtitkár évek óta idegen helyen tartózkodik, a 
volt két társelnök meghalt, Hajós Károly pedig 
betegsége folytán teljesen visszavonult és elköl
tözött Budapestről; az ügyész meghalt, a választ
mány óriási többsége pedig idegen megszállás 
platt van. Ilyen (nehézségek dacára, mégis meg
kezdődtek a tanácskozások az Egyesület réor- 
íganizálása céljából. Amikor ezt a budapesti ipar- 
társulat vezetősége megtudta, féltékenységében 

 ̂- . feljelentést lett a
főkapitányságon olyan alapon, hogy itt holmi 
politikailag megbízhatatlan egvének gyüléseznek 

X X X X  X X X X X
X X X X X X X X X
x x x x x x x x x

A feljelentést az elnök 
és Wíalter titkár írták alá a budapesti vendég
lős és korcsmáros ipartársulat nevében!!

Ugyebár jellemző!!
Ezután természetesen m ár előzetes rendőri en

gedéllyel tanácskozott az előkészítő bizottság s 
ki is tűzte a közgyűlést július 15-re. Mikor a 
féltékeny és talán anyagi érdekeit is féltő nagy
vendéglősök ezt megtudták, hirtelen május 29- 
ről június 3-ra összehívtak egy pár embert és 
megtartották pz országosnak nevezett Szövetség 
közgyűlését 7 évi szünetelés után. Ez egy szokás 
szerinti zártkörű értekezés volt (>3 egyén rész
vételével ,s utána társas ebéd Gundel Károly ven
dégelésével.

A tendencia egész világosan az volt, hogy 
lehessen kifelé hirdetni, van már országos szer
vezel. (tényleg pedig ugyanazok a tagjai és ve
zetői, akik Budapesten a szállodások és ven
déglősök iparlársulatáé, azé az 50—00 nagy ven
déglőse és a hozzájuk csatlakozott pár tagé, akik 

—  (nézetük szerint — egyedül vannak hivatva az 
összes .vendéglős szervek vezetésére.

Az Országos Vendéglős Egyesület újjászerve
zését előkészítő bizottságot természetesen ez mun

kájában abszolúte nem zavarta, hanem dolgozott ■  
tovább s bár a június 15-iki gyűlést a stafá-B 
rium kihirdetése ,miatt megtartani nem lehetett.I 
ja nagygyűlés összehívását julius 27-re határozta B

A gyűlés kitűzése után megint reszketni kez-B 
eleit ia budapesti nagyvendéglös lelkiismeret s ju-y 
lius 23-ára egy budapesti . vendéglőbe érte-j 
kezletet hivott össze, .mellnek egyedüli tárgya az" 
volt, hogyan lehetne az országos gyűlést bot-) 
rányba fullasztani.

A határozatnak megfelelően az ipartársulat és 
az összes vendéglős intézmények hivatalos lap
jában vezető helyen egy felhívás -t teltek közzé, 
melyben figyelmeztetnek mindenkit, hogy a j 
27-iki gvülést felelőtlen 'elemek hívták össze, óva 
intenek mindenkit, hogy a gyűlésen részt vegyen.

Ezen eljárás méltóan illeszkedik az ipartár
sulat vezetőségének eddigi magatartásához, de a 
legjellemzőbb azonban most következik: saját fel
hívásuk dacára az egész ipartársulali vezetőségi) \ 
Gundel, (a társulati elnök stb. vezetésével 
megtiszteli , a gyűlést, miután fültanuk ál

lítása szerint a botrány rendezés tekintetében a 
szerepeket kiosztották.

A gyűlés megkezdésekor már elkezdték a za- ’ 
vart, kiabálást s alig nyitotta meg az ülést 
Mert! Eerenc. már éktelen lármában törtek ki. 
Gundel napirend előtt szót kért. Majd újabb za- j 
vargás s ^miután (ennek dacára kezdte a gyű- * 
‘lés a napirendet letárgyalni s látták, hogy ezt 
ólt benn megakadályozni nem tudják, Gundel fel
hívására .kivonultak a teremből. Ezután termé
szetesen a jnég mindig több száz tagú gyűlés 
a napirendet letárgyalta.

A gyűlés részleteiről más helyen, itt még csak 
a következőket: vajon mi lehet az oka annak, 
hogy Gundel ,és társai eszközöket nem válo
gatva akarták megakadályozni az országos szer
vezet gyűlését és az ipar érdekében való mun
káját-.'

Mi a feleletet ezúttal nem adjuk meg, csak 
megjegyezzük, hogy minden gondolkodni tudó 
ember elolt világos, hogy ez nem az ipar szerete- 
h"iio.l. inasok megbecsüléséből #és az annyiszor 
hangoztatott jó modor folytán történt, az bizo- > 
iiiyos, (hanem annak igen mély és nagvou is önző
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ro'áis oka van; bizonyára nem minden érdek nél
kül akarták a .sörkarle 11 számára az Országos 
Vendéglős Egyesület hulláját szállítani!!

Az Országos Vendéglős Egyesület 
nagygyűlése.

Július hó 27-én tartotta az 0. V. E. a há
ború után első nagygyűlését. A gyűlésen külö
nösen a vidék volt erősen képviselve. A fővá
ros környékében levő önálló ipartársulatok tes
tületileg vonullak fel. A messzebb fekvő közsé
gek. valamint több vidéki ipartársulal küldölt- 
ségileg képviseltette magát a nagygyűlésen. A 
fővárosi kartársak is impozáns számban vo
nullak fel.

Hajós Károly, az 0. V. E. elnöke gyen
gélkedésére való hivatkozással az előkészítő bi
zottságnál bejelentette, hogy a nagy hőségben zárt 
helyen huzamosabb időn át nem tarlózkodhátik, 
ajánlja, hogy a bizottság a nagygyűlés elnöklé
sével egy fiatalabb erőt bízzon meg, a maga ké
széről ajánlja az egyesület régi harcosát, Mertl 
Étereimet. Az előkészítő bizottság ilyen érte
lemben határozott. Ennek következtében M e r t l  
Ferenc a (nagygyűlésen elfoglalta az elnöki széket. 
Hajós távoíiéte a terem egyik oldalán úgy lát
szik, meglepetést okozott, legalább a zajos fel- 
kiállások azt igazolták. Mertl min telnök — az 
egyesület kél alelnöko a háború alatt meghalt 

a nagygyűlést megnyitja és örömmel üdvözli 
a nagyszámban megjelent kartársakal. Kijelenti, 
hogy nem fogja magát sem jobbról, sem balról 
megzavarni engedni és megjegyzi, hogy a ven
déglősipar válságos helyzetének egyik szomorú 
oka az, hogy mindig akadnak olyanok, kik visz- 
szavonásl iámasztanak és igy megbontják a 
vendéglősség egységét. Ezek miatt a folytonos sze-i 
méhes kérdések miatt a vendéglősök vitális ér
diekéi háttérbe szorulnak. Mi most, dacára azok
nak a támadásoknak, melyekkel munkálkodásun
kat meg akarják akadályozni, mégis szervezkedni 
és tömörülni fogunk, hogy a vendéglősség érde
keit hathatós módon előmozdítsuk. Megemlékezik 
az országot sújtó megalázó békéről, mely sok 
kartársat az idegen járom alá juttatott, de annak 
a reményének iul kifejezést, hogy legközelebb 
már ujva együtt leszünk az erőszakkal olszaki- 
-tolt kín-társakkal. Erre a nagygyűlés felállással 
fid kifejezést annak a testvéri üdvözletnek és 
együttérzésnek, amclylyel a magyar vendéglősök 
az elnyomott véreink iránt viseltetnek. Napirend 
előtt G u n d c I Károly kér szót és tiltakozik az

ellen, mintha ő akarná az egységet megbontani. 
I-clemlili, hogy az ipartársulat és az Országos 
Szövetség Szerinte már sokat tett a vendéglősök 
érdekében. (Felkiáltások : Gerslit adott a kom
munizmus alatt ! Az egység érdekében beszél, 
mely már a három ipartársulat egyesülésével 
létrejött s igy feleslegesnek tartja a két országos 
szervezetet. Gundel szavait hívei éljenézték, a 
nagy tömeg azonban erősen ellentmondott. El
nök válaszolva Gundel szavaira, kijelenti, hogy 
az Országos Vendéglős Egyesület nem uj alaku
lás, hanem már 1910. óla áll fenn stiz alapszabá
lyainak értelmében csak a közgyűlés határozhat 
a további teendők felől. 0 a maga részéről sajná
lattal tapasztalta, hogyt neki, nünl kispestinek, 
ahol az ipartársulaluk nem régen tartotta 10 éves 
jubileumát zászlószenteléssel együtt, a szövet
ség létezéséről nem volt tudomása. Ebből azt a 
következtetést vonja le, hogy a szövetség nem 
törődik a vidékkel. Hosszabb éljenzés és zaj után 
felkéri a titkári, hogy a napirend második pontja 
értelmében olvassa fel az egyesület beszámolóját.

Többen (szót kérnek, de az elnök nem adja meg 
miután a nagygyűlés napirendjének első részé
hez csak az egyesület tagjai szólalhatnak fel. 
Megmagyarázza, hogy most első sorban az egye
sület működéséről következik a beszámoló, az
után n tisztikar megalakítása. Ezeken az alap- 
szabályszerü formaságokon ál kell esnünk s 
ezekhez a kérdésekhez csakis egyesületi tagok 
szólalhatnak hozzá. A zaj lecsillapulása után a 
titkár felolvassa az egyesület beszámolóját :

Beszámoló az Egyesület működéséről.

Tisztelt nagygyűlés! Egyesületünk legutóbb 
1911. június 9-án Marosvásárhelyen a nagysikerű 
országos vendéglős kongresszus alkalmával szá
molt be működéséről. A közvetlen a világháború 
kitörése előtt néhány héttel hozott ‘kongresszusi 
határozatokat, amelyeket a marosvásárhelyi kon
gresszus utasítása szerint egyesületünk vezetősé
gének küldötiségileg kellett volna illetékes he
lyekre juttatni, miután az óriási anyag feldolgo
zásának befejeztével, tehát akkor, amikor az el
készült emlékiratokat a szakminiszterekhez kel
nek kellett volna küldötiségileg átadni, megtör
tént már a szerajevói gyilkosság, amely a később 
bekövetkező világkatasztrófát okozta, ennek a fel
adatnak az egyesületünk vezetősége már nem tu
dott megfelelni. A világháború előtti napok köz
tudomásúlag általánnos izgatottságot és politi
kai feszültséget váltottak ki, a bizonytalan álla
potok lehangolólag hatottak a kedélyekre, úgy 
hogy az egyesület vezetősége emfé 'kényszéritd

B O K O R  ÉS S Z É C S I B.-T. Ajánlja legkitűnőbb urasági ó és uj 
so ltvad k erti fa jb o rp in césze te  faj borait, házhoz szállítva, jutányos

Budapest, VI., Dessewffy-u. 37. Telefon 5-28. áron. Bármely mennyiség kapható.
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körülmény folytán kénytelen volt a küldöttség- 
járástól eltekinteni és minden formalitás nélkül 
a memorandumokat az egyes minisztériumokban 
beadni. A beállott viszonyok következtében a ven
déglősök jogos kívánságuk kedvező elintézésére 
az utána következő háborús években már nem 
számíthatott, pedig arra a vendéglősöknek ala
pos reményük volt, miután a kongresszuson je
len volt pénzügyi, belügyi és föidmivetésügyi mi
niszteri képviselő a tárgyalás folyamán ennek 
kifejezést adtak. 1914. július 28-án megtörtént a 
hadüzenet, a hadiáiiapot uj feladat elé állította 
az összes kormányzati szerveket, a háborús vi
szonyok az összes ipari reformmunkálatokat hát
térbe szorították, sőt megakasztották. 1911. évi 
augusztus havában az általános mozgósítás után 
egyesületünk munkája is megakadt. Kartársaink 
túlnyomó többsége harctéri szolgálatra bevonult, 
a függőben és elintézés alatt álló kisebb ügyek 
ebben az időben már nem érdekelte még la köz
vetlen érdekelteket sem. A háború egy csapásra 
megváltoztatott mindent! Pedig nem kevés mun
kát adtak azok az egyesületnek, mert az álta
lános, országos vendéglősipari jellegűek mellett 
egyesületünk 1911. január 1-től ugyanaz év jú
lius 30-ig 1363 ügyben — vidéki ipartársultai, köz
ségi és egyes tagjaink ügyében — működött közre. 
De nemcsak az ügyekben állott be a slagnáció, 
hanem egyesületünk bevételei is alaposan csök
kenlek, ugv hogy az idő óla alig Volt már bevé

telünk. Ebben a helyzetben egyesületünk vézé- 
tősége elhatározta, hogy i9ií. december havában 
választmányi ülést tart, olt a bekövetkezel ál
lapotot feltárja és választmányi határozatot pro
vokál a további teendők felől. De miként az 
előrelátható volt, még az alapszabályban a ha
tározatképességhez előirt csekélyszámu választ
mányi tagok sem jöttek össze. így a vezetőség 
a jelenvolt néhány választmányi taggal egy ült, 
figyelembe véve az akkori körülményeket és az 
egyesület akkori finánciáiis helyzetét, az egye
sület működését felfüggesztette és intézkedett, 
hogy a netalán szórványosan beérkező megkere
séseket a Székesfővárosi vend. és koresm. ipar
társulata intézze el. Egyesületünk főtitkára az őt 
illető végkielégítéstől önként elállóit, a msod- 
tilkár részére pedig — bevonulása következtében 
— fizetés nem íolyósiltatott. így az egyesületet 
legalább anyagilag intaktul feníartotluk. A hosz- 
szu háború és nagy összeomlás után a szomszé
dos államok hordái rohanták meg ezeréves sze
retett hazánk határait és napról-napra nagyobb 
területeket hasítottak ki országunk testéből. Mi
dőn azl hittük, hogy mohó szomszédaink eme 
területrablásokat végre beszüntetik s abban a hi- 
szemben, hogy az akkori gyászos demagóg1 kor
mány a belső konszolidációt a megmaradt terü
leten röviden helyreállítja, 1919. január havában 
egyesületünk vezetősége elhatározta, hogy feb
ruár havában — miután az akkori feltevés sze
rint alapos volt az a remény, hogy előrelátható
lag a közlekedés m ár úgy lesz helyreállítva, hogy 
a vidéki karlársak akadálytalanul a fővárosba

utazhatnak — választmányi ülést kívántunk ösz- 
szehivni, utána pedig a közgyűlést és az egy csü- 

i letet reorganizálni. A vezetőség azonban ebben 
a feltevésben csalódott. A politikai helyzet nap
ról-napra rosszabbodott, vagyon- és közbizton
ság már alig volt; a megmaradt országrészben 
anarchikus állapotok kaptak lábra és jött a 
nagydráma egyik felvonása: a proictardikta- 
tura. Erről a gvászos emlékű korszakról, mikor V 
sikkasztok, rablóvezérek, eszelősök, utópisták, 1 
destraklorok és beleilleszkedők az emberiségei 
a maguk módszerük szerint boldoggá akartak 
lenni és a munkaadókat mint nem egyenrangú és 
jogú embereknek tekintették, erről a szomorú 
időről nem kivánímk jelentésünkben hosszab- 
időzni, az akkori események minden kartársnak 
még élénk 'emlékezetében vannak és egyhamar 
nem felejtik cl. Ennek a vegyes társaságnak 
Ucm .vojit annyi ideje, hogy borainkat elpusztítsa 
és iparunkul teljesen tönkretegye — csak meg- 
nvomorilani tudott bennünket. Sem akkor, sem 
később, mikor a hullarabló módjára megjelent 
oláh bandák az országot megszállották, az egye
sület íiijrakellésére gondolni sem lehetett s csak 
most, mikor az ország normális élete örvendett:-1 
sen ismét helyreáll s midőn ja viszonyok s ,’kü- 1 
ionosén a vidéki kartársak számtalan sürgetései 
érkezeit, határozta el a vezetőség, hogy a mai |  
nagygyűlést összehívja és az egyesület alapsza-1 
báiyszerü működését megkezdi.

A háború okozta kényszerítő szünetelés alatt 
egyesületünket nagy veszteség érte, két alelnö
kiünk és pedig Szenlgyörgyi Ferenc Kassáról és 
Schwarz Hermán Jászberényből meghalt. Ugyan
csak meghalt az egyesületünk keletkezésétől volt 
ügyészünk, dr. Gyencs Manó is. A három el
hunyt vezetőségi tag emlékét jegyzőkönyvben kér
jük megörökíteni. A háború elején tervbe volt 
véve, hogy mindazon kartársak, kik egyesüle
tünk tagjai voltak és a hazáért hősi halált hal
tak, illő formában megörökitíessenek. Ily irányú 
adatgyűjtés meg is indult, de a bekövetkezett nagyi 
felfordulás és országunknak megszállása és el
rablása ennek folytatását lehetetlenné lette, igy 
nem sikerüli e kegveleles terv kivitelé. Itt eni-
litjük meg, hogy egyesülelüifk főtitkára, ki egye
sületünk alapításánál már lankadatlan szorga
lommal és kitartással közreműködött. Szűcs Béla 
ur még 1918. őszén a főtitkári állásról, amelyet 
a háború alatt különben is csak tiszteiéiből túl
lőtt be, lemondott.

Egyesületünk vagyoni helyzete 1918. év vé- ' 
gén a következő volt:

Készpénz 495 K 43 fillér, 1919-ben befolytul 
átalány címén az erzsébetfalvi vendéglős ipar- i 
társulattól 100 korona, a budafoki vendéglős j 
ipartársulattól 50 korona és egyesektől 30 ko
rona. Egyesületünk pénzét, mint a kartársak 
tudják, a m. kir. postatakarékpénztár 30518. sz. 
folyószámlán kezeli. A .szabadszervezet pedig át
adta a 11.920 koronás betéttel egy takarékköny
vét, úgy bogyr a mai készpénzállomány 12.592
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korona í.j fillér, ezenkívül van az egyesületnek 
ingóságbart ^íróasztal, nyomtatványok és egye 
süleli jelvények a birtokában.

Ili emliiiiik meg, hogy 1914-ben az egyes ta
gokon kívül egyesületünknek a következő ipari 
szervezetek voltak a tagjai: Abaujíornamegyei 
korcsmaros ,ipL, Budafoki vendéglős ipt., Bras
sói es brassómegyei vend. ipt., Besztercei vcn- 
<légl. ipt., Budai ipt., Borsodmegyci vend. ipt., 
Csongrádmegvei vend. ipt., Ceglédi vend. ipt., | 
Csepeli vendéglős csoport, Fogarasi vend. cso
port, Érsekujvári vend. ipart., Erzsébetfalvai 
vend. ipt., Hűméi vendéglős ipt., Hódmezővá
sárhelyi vend. ipt., Jászberényi vendéglős ipt., 
Kispest-Szenllőrinei vend. ipt., Kassai száll, és 
és vend. ipt.. Kismartoni és járási vend. ipt., 
Kapuvári vend. ipt.', Léva és Lévavidéki vend. 
ipart., Mezőtúr, Dévaványa és Turkevei vend. ipt., 
Marosvásárhelyi vend. ipt., Nagyszebeni vend. 
ipt., Nemesócsai vend. ipt., Nezsider-rajkai vend. 
ipt., Orosházi vend. ipt., Pancsovai vend. ipt., 
Resicabányai vend. jpí., Rózsahegyi vend. ipt., 
Szászváros! vend. ipt., Szabadkai vend. ipt., Szé
kesfővárosi vend. és korcsm. ipt.. Sárvári vend. 
ipi„ Soproni száll, és vend. ipt., Székesfehérvár 
és Fehérvármegyei vend. ipt., Szepesmegyei vend. 
ipt., Sárosmegyei eend. ipt., Soroksári vendég
lősök csoportja, Tolnamegyei vend. ipt., Vesz
prémi vend. ipt. és a Zombori vend. ipt.

Fájdalom, az itt felsorolt ipartársulatok leg
többje ez idő szerint még idegen megszállás alatt 
szenved. Nincsen magyar ember, ki 'bele tud tö
rődni abba a gondolatba, hogy évezredes ha
zánkból csak egy lalpalattnyi földet huzamosabb 
időn át elszakítsanak és nincsen magyar ember, 
ki ne volna áthatva attól a reménytől,, hogy a 
most erőszakosan elszakított területek rövidesen 
vissza ne kerüljenek. Egyesületünk az elszakí
tott területen lakó kartársakat még mindig tag
jainak tekinti.

Megemlítjük még, hogy a háború alatt az 
ipartársulatok alig fejtetlek ki működést, kivé
telt képez a soproni vendéglős ipartársulat, a 
mely a háború alatt is fentartotta nexusát egye
sületünkkel és több országos jellegű javaslatot 
tett, úgyszintén a képesítés ügyében az oltani ke j 
reskedelnu és iparkamarával együtt morgalmal 
indított és hogy annak már akkoriban nem volt 
nagyobb hatása, annak okát a politikai viszo
nyokban kell keresni. A beadványt egyesületünk 
támogatta és a kereskedelemügyi minisztérium
iján azt az lértesitést vettük, hogy annak idején j 
az ipariörvény revíziójánál arra is figyelemmel 
lesznek.

Midőn a jelentésünk végén még hangsúlyoz- ! 
zuk, hogy a ránk bizott feladatoknak mindenkor 
a legjobb tudásunkkal és lelkiismerelteí igyekez
tünk megfelelni, — megbízásunkat a nagygyű
lésnek visszaadjuk és kérjük felmentésünket.

A jelentést egyhangúlag tudomásul vették. ! 
Következik a napirend 3. pontja. Dr. C s i z m a -  j 
d i a  Imrét felhívja ,az elnök, hogy az alap

szabály módosításra vonatkozó előterjesztést 
legye meg. Dr. Csizmadia lnne jelzi, hogy a 
mjo-st érvényben lévői alapszabályokat a m. kir. 
kereskedelemügyi .miniszter 1911-ben 790(53/VI.—a. 
1931). számi alatt hagyta jóvá. Az alapszabálynak 
egyes pontjai ezen ijdö aiatl elavullak, a tagdíj 
a mostani viszonyokhoz képest tulalacsonyan 
van megállapítva^ továbbá az egyesület szerve
zetét is át kell ahiktiani, hogy az egyesület moz
gékonyabb legyen. Felolvassa ezután szószerint 
az alapszabályokat, amit a közgyűlés egyhangú
lag elfogad.

Elnök jelenti, hogy következik a tisztikar vá
lasztás, .ehhez a tárgyhoz F e h é r  Ferenc szót 
kér és eiiléii azokat, akik a gyűlés zavartalan 
lefolyását megakarják akadályozni, mert ezzel 
csak a vendéglősség érdekei! veszélyeztetik. Ezért 
higgadtságra kéri azokat, akik mint vendégek vau
inak jelen. Lelkes éljenzés követte Fehér szavait, 
úgy, hogy a (következő felszólaló. M o l n á r  Fe
renc szavai alig voltak kivehetők. Molnár ugyanis 
laz elnöki tisztségre a szál!, szöv. elnökét gon
dolná megválasztani, de iaz elnök felvilágosítja, 
hogy az egyesület alapszabályai azt nem enge
dik meg. Most pagy lárma lámad, a köz beszó
lások pergőtüze keletkezeti, amelyben a száll. ipt. 
elnöke is részt veit. Hiába, örök igazság: Honores 
m u'anl rnoresl A nagy és eredménytelen lárma 
közt Gyandel Károly felszólal! és kijelenti, hogy 
nincs már semmi érlelnie, hogy ők továbbra itt 
maradjanak, folytassák a közgyűlésen a kaba
réi és Iliivel vei a lerombol kivonul. Kivonulás 
közben a kivonulók igen haragosak voltak és 
egyik azl kiáltotta az ajtónál vissza: A gyá
vák '.' visszamaradnak! A bátorságnak eme 
újabb meghatározása a visszamaradt karlársak- 
nál nagy ,derültséget okozott, mert eddig úgy tud
ták, csak a gyáva fut el. a bátor a piacon ma
rad. ,Talán ezentúl fordítva lesz. Szóval a fu
tás szégyen, de hasznos!

A kivonulás után a  nagygyűlés jegyzője fel
olvassa a jelölt tisztikar névsorát, amelyet egy- 
h angu lag megválasz hmak.

Elnök: Herczog József Epést); társelnökök: Lc- 
liőcz Lajos Erzsébeli'niva . Fehér Ferenc fBpesL; 
alclnök: Hermáim János Soroksár . Zsemlyéi Pál 
(Frzsébelfe.Iva), Mészáros József (Rákospalota), 
Lülik Ferenc Sárbogárd . Kai la János (Jász
berény;: pénztáros: Szarka Imre.

Ezen kívül megválasztottak 21 intéző bizott
sági és ■()>) választmányi tagot és a főtitkárt. A 
neveket legközelebb hozzuk.

Me r l l  Ferenc ezután üdvözli az újonnan 
megválasztott elnököt. H e r e z o g Józsefet, kinek 
feladata ! esz az egész ország vendéglősségének 
érdekeit becsületesen képviselő Egyesületet két 
elnöklársávai, h eh é r  Ferenccel és Le l i öez  La
jossal vezetni és munkájukhoz sikert kíván. Lel
kes éljenzés. A Károm megválasztott elnök meg
köszönte a választást a tisztikar nevében és ki
jelentik, hogy az ülés elején egy elenyésző ki
sebbség által okozott zavargásról nem kivánnak
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most kritikát mondani. Iparunk érdeke nem a 
lárma, a zaj és egyesek privilégiuma. Mi a kar
társak érdekében dolgozni fogunk. (Éljenzés.)

H c r c z o g  elnök felhívja a főtitkárt, hogy 
ismertesse a napirend (következő pontját. A fő
titkár bevezető szavai után ismerteti az ipar- és 
italmérési törvény revíziójához az egyesület kö
vetkező határozati javaslatát:

Az ital- és ipartörvény revíziója.

A nagygyűlés -elhatározza, hogy az 1899. évi 
XXV. t.-c. módosítása napirenden lévén, a kor
mány figyelmt felhiévja az ország vendéglőssé- 
gének régi követeléseire, lamelyeket a követke
zőkben ismétel meg:

Korlátlan italmérési engedélyek kiadása előtt 
|iz illető helyre illetékes ipartársulat véleménye 
meghallgatandó, amennyiben az ipartársulat még 
föl nem állíttatott volna, úgy e helyett az ÖVE 
véleménye kérendő ki. Nevezett szaklársulatok 
felebbezési joga intézményesen biztosítandó.

A saját termés kimérése kismértékben (pa
lackokban) engedélyezhető, azonban az engedély 
kiadása élőítt az illető helyre illetékes ipartár
sulat közbejöttével a íteremlt mennyiség hitele
ken megállapítandó és a, kimérés ellenőrzésére az 
illetékes ipartársulat vagy ennek hiányában tíz 
ÖVE közreműködése is (biztosítandó.

Városokban uj engedélyek a régiek helyétől 
200 mjéteres körzetben nem adhatók ki. bogyasz- 
tási adó bérlőknek, szesz-, sör- és pálinkagyá
rosoknak saját nevükre engedély ne legyen ki
adható. azoknak pedig, kik a jelenben bírnak, 
legfeljebb egy hagyható meg. Ezen rendelkezés 
kijátszásának megakadályozása végett teendő bár
mily lépés a jog elvesztésével büntetendő. Sör, 
bor-, szesz-, fűszer- vagy csemegekereskedőknek 
ilalinérési engedély ki nem adható, amennyiben 
ilyennel bírnának, a legsürgősebben bevonandó.

Az 1899. évi XXV. t.-c. 3. §-ának 2. pontja 
8. bekezdésében említett üzletvezető alkalmazá- 
kára csak vendéglősök és korcsmárosok özvegye, 
ljJa az italmérési üzletet fentartani akarja és a 
vendéglős szülők hátramaradt kiskorú gyerme
kei nyerjenek jogot, ha t. i. akár a gyám, akár 
a gyámhatóság az üzlet folytatását szükségesnek 
tartja, úgyszintén az a vendéglős és korcsmá- 
ros, ki hosszabb betegsége miatt üzletvezetőt al
kalmazni kénytelen.

Körök, kaszinók, egyesületek, közművelődési 
szervezetek, szövetkezeti üzletek slb. kizárólag 
csak arra kapjanak engedélyt, hogy zárt palac
kokban csak saját tagjaiknak adhatnak italokat. 
Beigazolt visszaélések esetén a vonatkozó italmé
rési engedély elvonandó!

Mindazon esetben, hol akadályok nincsenek, 
a pénzügyigazgatóságok köteleztessenek a kor
látlan ital mérési engedélyeket harminc napon 
belül kiadni. (Mert az eddigi eljárás szerint ,a 
késedelmes elintézésnek az a látszata van, hogy

a huza-vona csak azért történik, hogy az ültető 
folyamodót többször lehessen megbírságolni. : L.j 
itaimérési engedélyek kiadásánál a .olyamodok 
közül első sorban a szakképzett egyének ré
szesüljenek előnyben.

Azon engedélvek, melyek kizáróan a kato
nai szolgálatra bevonult és fogságba került ven
déglősök kiszorításával földműves, szóló es pa
rasztgazdák, akiknek megélhetésüket a íendes 
foglalkozást biztosítja, a revízió alkalmával el
vonandó.

A nagygyűlés mindenekelőtt megállapítja, 
hogy mindaddig, mig az italmérési ipar úgy szer
vezeti, mint iparvédelmi szempontból más elbá
násban részesül, mint a többi iparág, ipari íej- 
lődésről, korszerűségről szó sem lehet.

Ezen megállapítás következtében, hivatkozás
sal a kereskedelemügyi m. k. miniszter urnák 
1907. évi 18.135.—IV. a) számú leiratára, kéri a 
kongresszus a kereskedelemügyi m. k. miniszter 
urat, hogy a revízió alatt álló ipartörvénybe, 
mint a hazai vendéglősök és korcsmárosok hatá
rozott közkivánságát vegye fel a következő ren
delkezéseket:

1. A korlátlan italmérési engedély kiadása 
azon a módon, mint a vendéglői iparengedély, 
tíz iparhatóságok körébe [utnltatik.

2. Korlátlan italmérési engedélyt egyáltalán 
csak az nyerhet, aki az iparhatóság előtt 'ezen 
iparágban legalább is 2 évi gyakorlatot képes 
kimutatni.

3. A fogadó (szálloda), vendéglő, kávés és 
korcsma-ipar egyetemes ipartestedéibe szervé- 
zendő, kötelező belépéssel, ipartestületi jogok
kal és kötelességekkel ruháztatik fel.

4. Minden korlátlan italmérési engedély ki
adása előtt, valamint minden üzletáthelyezés eső
ién <az egységessé szervezett szakbeli ipartestület 
véleményezeési és felebbezési joga bizlosiltatik.

A nagygyűlés az itt felsorolt l pontra fnézve 
utal az osztrák iparlörvény rendelkezéseire, me
lyek a vendéglős iparra nézve üdvösnek bizo
nyultak, annak fejlődését úgy kulturális, mint 
iparpolitikai, valamint közgazdasági szempontból 

1 lényegesen elősegítették.
M o l n á r  Ferenc az elvonult zajongók eljárá

sál legélesebben elitéli, továbbá kifejti, hogy az 
é r d e m e s  vendéglősöktől nem szabad elvenni 
az engedélyt, bármilyen felekezetim/, tartozik. El
lenben az érdemetlenektől, mint pl. a büffésektől 
az engedélyt feltétlen meg kell vonni. A javas
latot elfogadja. ;

Benes Károly (Csepel) kifejti, hogy a kisven- 
déglősöknek ez a szervezkedése mennyire lonlos 
azok icllen a nagytőkések ellen, kik minden esz
közt felhasználnak arra, hogy a kisipart érdekei
nek háttérbe szorításával elnyomják. Ennek a 
törekvésnek a megnyilatkozása volt az az eljá
rás, amellyel a nagygyűlést meg akarták akadá
lyozni, ami azonban nem sikerült. Erre az 'egye
sületre mindig szükség lesz, mert a vendéglő
sök csak igy védhetik meg érdekeiket. Jogot csak
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az kapjon, akit akii a vendéglősök is farra ér
demesnek tartanak és azért a javaslatot elfo
gadja. Egyik lelszóialó ki-ejti, liogv a konjunk
túra vendéglősöktől is el kel! venni a jogot.

L i p l á k  Mihály Erzsébetlalva a javaslatot 
elfogadja és tiltakozik Gimdelék inkorrekt eljá
rása ellen. Egység csak akkor lesz, ha imajd a 
nagy vendéglősök lógnak a kisvend égi őrök so
raiba beolvadni s nem megfordítva, mint a 
hogy ők szeretnék. A nagygyűlés a határozati 
javaslatokat egyhangúlag elfogadja.

A sörkaríel! ellen.

h ő í i l k á r bevezető szavakkal a vendéglő
söket (kiuzsorázó sörkaríel! ellen a-következő'ha
tározni i javaslatot indítványozza, amit a nagy
gyűlés egyhangúlag elfogad. A határozati javas
lat szövege:

Az Országos Vendéglős Egyesület Budapes
ten 1920. évi július hő 27-én tartott tanácskozásán 
megállapítja,, miszerint a kőbányai sörgyárak 
kartellje szintén egyik hathatós előidézője a ven
déglősipar mai válságos helyzetének. A kartell 
ugyanis a vendéglősipurhoz tartozó vevőközönsé
gét tagjai közöli felosztja, ezáltal minden egyes 
kartelllag a neki jutóit vevőközönség közűit mo- 
nopolos helyzetbe jut, azzal kényc-kedve szerint 
bánik. Enne!: folyománya, hogy a vendéglős sza
bad vásárlási akarata nem érvényesülhet, üz!e 
tében csakis olyan minőségű sört mérhet ami
lyent a részére jutott karlciltag szállít, s ha a 
vendéglős üzleli érdeke azt kívánná, hogy más 
gyártmányú kőbányai sört mérjen, ezt nem le
heli, mert szállítóját ott nem hagyhatja, másik 
karlelltagtót árui semmi szín alatt nem kap. A 
szabadversenynek ezen lehetetlenné telei c a inig 
egyrészt a kartell lagok részére aránytalan 
előnyökkel jár, addig másrészt a vevőközönség 
kizsákmányolását, igen sok esetben leijes anyagi 
romlását idézi elő.

Ezen tagadhatatlan lények rövid megállapí
tása melleit a kongresszus kimondja, miszerint 
az állapotokon egy sürgősen megalkotandó szi
gorú, a kartellt egyáltalán lehetetlenné tevő tör
vény lenne képes kisegíteni. Egy, ilyen törvény 

mielőbbi meghozatalára a kongresszus a kor
mány figyelmét fölhivandőnak tartja, helveti 
egyúttal azt is, hogy a sörgyártás monopolizálása 
az állam inai nehéz anyagi helyzete mellett 
nem volna-e alkalmas eszköz az állam bevéte
leinek fokozására.

Ámde addig is, amíg egy ilyen kartelllör- 
vény meghozatala remélhető lenne, ami figye
lemmel a törvényhozások idegenkedésére, saj
nos, egyhamar he nem következhető:, a vendég
lősöknek a sörkartell hatalmi túlkapásai ellen 
védekezniük kell, s pedig az által, hogy rész
vénytársasági alapon maguk a vendéglősök ala
pítanak Kőbányán egy sörgyárat, amely hivatva 
lesz versenyével a kartell ellen a vendéglősök 
érdekeit megvédeni.

Tekinleilel arra, hogy Magyarországon kö
zel 100.000 ital mérő van, a közgyűlés alaposan 
hiszi és elvárja, hogy az eszme mihamarabb 
testet ölt és azért minden idői és alkalmat fel
használ arra. hogy a karlellen kívüli vendéglős 
sörgyár felállítása iránt propagandát fejtsen ki.

Dr. C s i z m a d i a  Imre az újpesti ipartár- 
siiíat köveikező indítványa Ucrieszti elő: Tekin
tette! arra. hogy a pénz jelül bélyegzésével kap- 

j csőiatban igen sok vendéglős és korism áresvolt 
I kénytelen a forgalmi tőkéjének jelentékeny részét 

a kényszerkölcsönnek átengedni, amit bizony 
I most a szüret alkalmával vásárlásnál igen si lyo- 
j san nélkülöz, indítványozza, mondja ki a küz- 
| gyűlés, hogy kérelmet terjeszt a pénzügyi kor

mány elé. hogy a 10.000 koronát meg nem ha- 
iadó kényszerkölesönkölvények vagy ezen ösz- 
szeg erejéig zár alatt átló takarékpénztári beté
tek a vendéglősöknek és korcsinárosoknak visz- 
szaíizeUessenek, illetve a kötvények be . állass t- 
nak é t a betétek zár alól feloldassanak.

Az indilványt a nagygyűlés egyhangúlag el 
fogadja.

Több tárgy rém lévén, az elnök a. nagygyű
lést azzal a felhívással zárja be, hogy a karlár- 
sak otthon és az ismerős kartácsa1 : I propagál
ják a.z Országos Vendéglős Egyesületet.

Bécsben harminc szálloda 
van bezárva.

Becs, 1920. július 30.
A hál.onil követő felfordulás elán a bécsi 

szállodaipar az uj viszonyok alatt sokai szen
vedett. Midőn még árukészletek lelett rendelkez
tek a kereskedők, javulás állott be, miután szú 

I mos kereskedő a külföldről és az újonnan kelet
kezett államokból a valiiladiffereaeia iü-étkez - 
tében olcsón vásárolhattak. A magyar tanács
kormány állat teremietl állapot mi; 1! igen sok 

j  idegen jött Magyarországból Bécsire és Hl me- 
j nedékcl keresett. De mióta piacún!: áruból ki- 
! fogyott s Magyarországon a normális '.iszonyok 

hclvreáilollak. Beesnek idegenek által való irek- 
{ veniálása erősen visszafejlődött. Egy nevez át kéj- 

utazók most alig érkeznek s azok, akik más ok- 
j hói az osztrák fővárost most főikére ik. igyekez- 
! nek ügyük elintézése után mielőbb a iVlvörös 

Bécsi>öt szabadulni. Néhány nagyol/!) szálló és 
penzió kivételével, ahol az idegen k \  sz; onlo- 
sulnak, a szállodaipar miiül jobban vissza fejlő
dik, a vállalat nem fizetődik ki és ez okból 
számos szállót illa j donos az ipar i oly la Iá savai 
•'elhagyóit. így a í í o l e i  D e n g i  tulajdonosa 
szállodáját irodai célokra a kereskedelmi és ipari 
ellenőrző banknak adta át hivatalos hely bégül,
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a Hotel G oi ( l ene  E n l e  hasonló célból egy 
életbiztosító társaság tulajdonába került, a Hotel 
R e z i d c n z  egy bank kibővítésére fog szol
gálni. A H o t e l  M f i l l é r  és H o t e l  M a t s c h a -  
k e r h o f nagyobb részét a szállodából irodai cé 
lókra ])érbeadták. Legutóbb a H o t e l  z ű r  U li
ga r i s c b e K r o n c cgyr fakercskcuelmi i ész- 
vénvlársaságnak lett eladva. A háború alatt fel
épült H o t e l  A H a n t  is mint szálloda meg sem 
nyílott és a 300 szobábanjdegen missziók vannak 
elhelyezve. A H o t e l  V i k t ó r i a  á városi ' i l 
lamos vasútnak, a H o t e l  S ü d b a h n  pedig a 
déli vasút számára bocsátotta rendelkezésre he
lyiségeit. A Taborstrasseban levő két nagy szál
loda, a H o t e l  C e n t r a l  és P ío 'te l N a t i o n a l  
irodai helyiségekre alakultak át, utóbbiban a 
közös likvidáló bizottság székel. A H o t e l  
K r  o n p r i n z  b e n a borközpont, a H o t e l  de  
l E u r o  pe-ban pedig az áruforgalmi társaság 
van elhelyezve a H o t e l  A t h é n e s ,  du N o r d  
és Go I l l ene  E l e f á n t  üzleti házakká alakul
lak ál. a H o t e l  H u n g a r  i a pedig le van zárva. ; 

Számos külvárosi kisebb szálloda üzemét teljesen 
bezárták. Összesen Bécs városának jelenleg 30 
szállodával és kerek 2000 szobával van kevesebb, 
mint a háború előtt. Ennek oka első sorban a 
változott viszonyokban rejlik, Bécs ma már nem 
centruma egy nagy birodalomnak, már nem át- , 
rakodó piac a kelet felé, már nem a pihenő j 
hely az üdülő és szórakozó kéj utazóknak s már j 
nem az a hely, amely művészetével s tudomá- j 
mával nagy vonzóerőt gyakorolna. Még a ta
vaszi nagy klasszikus zeneestélv sem tudott na
gyobb szánni idegeneket ide terelni, mert Bécs 
ma nem nyújt semmit, amellett a legdrágább 
hely, ami csak létezik és a lakosságnak életvi
szonyai olyanok, hogy senki sem kíván ide 
jönni. Az örökös sztrájkok és politikai zavarok, 
továbbá az utazással járó sok kellemetlenség 
ugyancsak nagyon sokat visszatart attól, hogy 
néhai jókedvű és gemütlich» városunkat föl
keressék.

Ezek az okok, továbbá az üzemi költségek 
meseszeré emelkedése, a nagy adók már oly nagy

áldozatot követelnek a vállalkozótól, hogy most 
már a legtöbb annál a pontnál tart, hogy üzle
tén túl akar adni. Úgy látszik a magyar főváros 
ezen a téren most Bécset túl fogja szárnyalni, 
csak az a kérdés, tudja-e az odaérkező idegene
ket nyugati komforttal elhelyezni? Egynéhány 
jó szállodára olt szükség volna a nagyobb szál
lodákon kívül a magyar főváros kisebb és 
polgári fogadóiról nem igen hallani jó k ritikát!

N. P.

Különféle közlemények.
A borellenürző bizottság tagjai Budapesten.

A székesfőváros állandó borellenőrzö bizottságá
nak 1920—22. évre tagjaiul a közgyűlést pótló 
tanácsülés az I. kerületben Tagányi Ferencet és 
Czeillig Lajost, a II. kerületben Galiauner Ká
rolyt és Balogh Gábort, a III. kerületben ifj. 
kVéber Józsefet és Ivunze Ödönt, a IV. kerület
ben Baár Józsefet és Lukács Gyulát, a VI. ke
rületben Wagner Vilmost és Gregorits Ferencet, 
a VII. kerületben Kittner Mihályt és Mitrovácz 
Antalt, a VIII. kerületben Putnolu Istvánt és 
Bandi Ferencet, a IX. kerületben Schmidt Já
nost és Pongrácz Istvánt, a X. kerületben Mo
hos Ferencet és Szászkó Mártont választották 
a következő megjegyzést fűzi: A borellenőrzö bi
zottság hatáskörét az 1908:XLVII. t.-c. igy hatá
rozza meg: Feladata a borforgalomnak a bor
törvény szempontjából megfigyelése az elköve
tett kihágások tekintetében felmerülő alapos 
gyanú esetében az illetékes hatóságokat a ki
hágások kiderítésére irányuló eljárások meg
könnyítse. — A kinevezésről a Borászati La
pok Írja: Anélkül, hogy a kijelölt tagok bárme
lyike ellen egyénileg kifogást emelnénk, mégis 
fontosnak tartjuk, hogy abban a bizottságban, 
— mely éppen a fővárosban — főleg a ven
déglősöket hivatott ellenőrizni, oly feltűnő 
számmal foglalnak helyet épen vendéglősök.

A lakásr éndelet újabb kiegészítése. Az
augusztus hó 1-én megjelent hivatalos lapban a 
házfelügyelő díjazásáról a következő intézkedést 
tartalmazza:

A házmesterpénznek az 1.552—1920. M. E. sz. 
rendelet 22. §-a értelmében a tiszta házbér 8 szá
zalékban megszabott összegét bérfelemelés esc-
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tében nem a felemelt, hanem az eddigi hérosz- 
szeg idén kell számítani. Egyebekben pedig az 
1552—192!). M. E. számú erndelctnek a házfel
ügyelők és segédházíc! ügyelőkre vonatkozó ren 
delkezései érintetlenül maradnak.

Ee'ijrrftisasátás, Múlt számunkban «Mi van 
a vendéglősök beszerző csoportjával cimü cik
künkben az «Uj kor» egy cikkét idéztük, amely 
arról számol be, hogy az árleszállítás a beszerző 
csoportban óriási bajokat okozott. Mint saját in- 
formálódás nyomán megállapítottuk, ez ideig 
nagyobb veszteség nem érte a csoportot, mert 
a vezetőség nagyobb készletek megmaradását és 
az ezeknek áresésében rejlő károsodást ügyes üz
letvezetéssel elkerülte.

Midőn ezt a megállapítást készségesen és 
minden felkérés nélkül közöljük, ezúttal is le
szögezzük azt a mindig vallott elvünket, hogy a 
Beszerző csoport a háborús különös beszerzési 
nehézségek szüleménye lévén, a szabadforgalom 
visszaadása után elveszti célját, mert óriási re
zsijével a szabad versenyt nem fogja bírni. Kü
lönösen nem lesz haszna belőle a kisvendégiő- 
söknek, akik kis üzletükhöz szükséges áruikat 
már csak saját vendégükre való tekintettel is 
nem a központban, hanem környezetükben, 
vagy pláne saját üzletükben őket felkereső ügy
nökök vagy kereskedőktől fogják beszerezni.

A felemelt szósza Jó-pótlék. Kaptuk a követ
kező sorokat: A pénzügyminisztérium mull hó 
közepe felé a szeszadói felemelte és mint most 
tudom, a «Hivatalos Közlönyében megjelent 
rendelet szerint minden vendéglősnek szeszkész- 
lelét be .kellett jelenteni. í n is azt hiszem, a ven
déglősök legnagyobb része a hivatalos lapot 
nem olvassa, ugv erről a rendeletről tudomá
sunk nem volt. A készlet bejelentésének elmu
lasztása miatt körülbelül 3090 koronára megbün
tetlek. Miután az iparlársulatnak tagja vagyok, 
azt hiszem, nem szerénytelenség az a kívánsá
gom, hogy az ipartársulat ilyen esetben tag
jait erre figyelmeztesse, mert akkor nem csak 
én, hanem sok kartárs megspórolhatta volna a 
pénzbírságot. Jobb volna, ha az ipartársulat ve
zetősége ilyen ügyekkel foglalkozna s nem holmi 
pucscsokon törje a fejét, mert különben igazán 
nincs értelme annak, hogy az ember az ipartár
sulatnak tagja maradjon. Aláirás. — Itt csak azt 
kívánjuk megjegyezni, hogy lapunkban nem 
rajtunk múló okból a kérdéses javaslattal nem 
foglalkozhatunk, mert a cenzúra törölte.

Ae O rszág o s  Vendéglős Egyesület módosí
to tt alapszabályairól. Az Országos Vendéglős 
Egyesület alapszabályai szerint eddig az egye
sület rendes tagjai az egyes vidéki ipartársula- 

! tok és szakegyletek voltak. Ennek az volt a hát
rányos következménye, ami éppen a háború 
miatt az egyesüell működésének kényszerű szü
netelésére is vezetett, hogy ha a vidéki társula
tok és egyletek működésüket beszüntették, meg
akadt a vidéki kartársak és a központ közt is 
az érintkezés.

Ezen a tapasztalaton okulva, a július hó 
27-iki közgyűlés az alapszabályokat akként mó
dosította, hogy az egyesület rendes tagjai köz
vetlenül maguk az egyes fogadós, vendéglős, ká
vés és korcsmárosok, akiknek igy joguk van köz
vetlenül igénybe venni az Egyesületet. Az egves 
iparlársuialok és egyletek pedig pártoló tagok 
lehetnek s az ilyen Helyi iparlársulat tagjai csak 
annyi előnyt élveznek, hogy 10 koronával keve
sebb tagdíjat űzetnek, mint azok, akik semmiféle 
helyi szervezetnek nem tagjai.

Tekintettel arra, hogy az Országos Vendég
lős Egyesület lehetővé kiváltja lenni, nogy az or
szág minden egyes még olv kis üzlettel Kiró ven
déglős iparosa tagja lehessen, az évi tagdíjat 30 
koronában állapította meg. az egyszer s min
denkorra fizetendő 10 korona beiratási díjon 
díjon felül.

Ez az összeg igazán olyan csekélység, ame
lyet minden karlárs könnyen megfizethet s ha 
egy évben csak egyetlen egyszer is veszi igénybe 
az egyesületet, már sokszorosan megkapta tag
díjának ellenértékét.

Az egyes iparlársuialok, mint pártoló tagok 
legalább 100 koronái kötelesek befizetni az egye
sület pénztárába s ilyen minőségükben szintén 
igénybe vehetik a központ irányitó, támogató se
gítségét.

Van az Egyesületnek olyan a.iüs einöksége 
s általában tisztikara, amely igen alkalmas arra, 
hogy a mai nehéz viszonyok mellett is mindent 
megtegyen a kartársak érdekében, azért felhí
vunk mindenkit, hogy mielőbb jelentse be be
lépését az Országos Vendéglős Egyesületbe (Bu
dapest, Vili. kér., Gyulai Pál-u. 9.)

Kerestetnek

z le t n é lk ü l i  v e n d é g lő s ö k
agilis egyének nagy jövedelem re 
tehetnek szert.

C í m  a  l a p  k i a d ó h i v a t a l á b a n .
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Budapest, Rákóez£-ut 38., I. em. 3.
Aranykoronák, szájpadlás nélküli műfogak foglömések, fog- és 
gyökérhuzások teljesen érzékielenül Vidékiek 48 óra alatt kielé- 
giííetnek. Vendéglősök és pincérek 20°/'o kedvezményben része

sülnek 20 év óta fennálló műtermemben.

Ziyilt kíidc sok. Kaptuk a. követiv-ező le-
vek í :

Igen lisztek szerkcszlő ur. Kérem S z i \ esked-
j ó k  i i .  (1 apjában Ki ; ,,'étkező icéi•(lésünknek helyl
mini:

Mint értesül fink, a buciape -.ti szál!1. és vén
(légi ősök iparainuilaí a ioivó évi április 29-én fel
jelentést fi ‘ l i ilZ Onszágos Vt ndégiös I‘<gye síi
let köz; fi lé sói dőlvésziío ver.d égi ősök éi len,
hogy éri eke h‘lü K i nem jelenlétiek in‘ s külön-
ben is nagyon gy:uuis mozga lom,

x  :\ X X X X X X X
X X X x X X X X X
x  :‘\ X X X X X X X

Mi jogon mc rí a helyi ipar'társulat iiivalalo-
sün feljelentési Uami olyan déré tv Ka ralirsai*: ellen.
tikik magánj; llegii kénicsckiicn és egy országos 
szervezet kiémiiésén lanácskozlak ? Az ipnrtársu- 
}:11 állal kiadóit hivatalos lan folyó hó 25-én meg
jelent szán-ál);1.!! első helyen felhívást közöl, j 
amely szeriül óva int minden vendéglőst és j 
korcsmárosl, hogy 27-én az Országos Vendég- | 
lös Egyesület közgyűlésén megjelenjen, donnán j 
vette a jogot az ipartársulat vezetősége .ahhoz, 
hogy hivatalos lapunkul koríescélokra hasz
nálj.! s a mindnyájaink állal féltve őrzőt! tár
sul ;i t í tekintélyt ezzel a téliétől len korteskedés
sel diskreditálja ?

Kivárjuk. itogy azoidól a vidéki karlársak- 
lé.l. akiket ezzel az elítélendő maga in elássál az 
iparláí suiat vezetősége int gháidoll s akik elölt 
bennünket, budapesti Vendéglősöket bjamirozoli, 
bocsánatot fog kérni és eljárásának idő magya
rázatát adni.

Fogat!ja igen tisztei! szerkeszt*') u r  hálás kö 
szöneinnk t! és üdvözletünket. Kilenc aláírás.

Budapest. I l a b e t l c r  Lajos fővárosi ven- j 
déglős átvette a Reszt-féle vendéglőt a VII. kér. 
Klauzál-utca 112. szám alatt.

B o r o s f a i  Ferenc eladta a Retek-utcai ven
déglőjét és megvette az s .. Visegrádi-utca 1:0. sz. 
alatt levő vendéglőt.

X i i s z b a u i n  Henrik átvette a Baross-u. hí*, 
szám alatti vendéglőt.

T jtsgy i -lózsef. a szegedi C.orsó-kávéház 
volt társtulajdonosa megvette Kőbányán a Jétsz- 
berényi-ul és Füzér-utca sarkán levő (iasinó-ká- 
véházal. azl teljesen átalakítva oly fényesen ren

dezte be, hogy a főváros egyik látványosságát 
képezi. Újhegyi kar társunk szakképzettsége és 
előzékenysége az üzlet menetét máris megkét
szerez! é.

Csesztreg (Zalam.) B a c s i c s Péter nagyven
déglős üzletét újonnan renoválta és megnagyobbítva 
isméi megnyitotta. Jó boraival és kitűnő konyhájával 
az üzletét fellendítette.

Eenyeháza. Sz i ge t i  Emil dávidházi vendég
lős a nagyvendéglőt saját kezelésbe vette.

Dávidháza. B en k i e s  István bérbevette a 
községi nagyvendéglőt.

A szerkesztésért fele!: Póoch Gyuia. Segédszerkesztő: Fekete Gyula 
K iadó és  la p íu 'a jd c n o s : 

a  Fogadó-nyom da és  lapk iadó  váila la í r.-t.

„Merkantil“-nyoir.da Budapest.

1 r  egy kisebb
I f ld Ö  kávéh ázi b e re n d e zé s!

Billiárd-asztal, golyók, dákok, márvány-asztalok, 
tükrök, alpacca teás-kannák láczák slb.

/ “^.nker adásvételi iroda Nyiregj'háza, Nyírvíz-palota.A
- /.»-n«:ro<«iwvaaBB— na——b

•  u r / x . - s . B u i u . x i u ' . i i ' i x u i ^ u w s v o i  m f v o n  c in r.m

Éttermek, kávéházak villamos- (3  
berendezését és karbantartását
előnyösen és pontosan végzi

«ra‘i  I  d o v l A  hat- en§- villanybe- 
q I  rendezési vállalata

Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7.

F7 °r  e s
E l s z á m o l á s r a

! k e re se k  egy  ven d ég lő t.
g Óvadékkal rendelkezem !

i l e z  M á t y á s  vendéglős, B u d a p e s t ,  
IT., Zsigmond-utca 8.
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Király Sörfőzde Részv.-Társ.
Telefonszám  36 NAGYKANIZSÁN Telefonszám  36
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, M árciusi D uplam árciusi, vala
mint a  hírneves nagykanizsai Szent Istvánsört, továbbá B ajor és 
B aksör különlegességeit. Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógy

italt ajánlja az elsőrendű D uplam aiáta tápsör különlegesseget. 
Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési és hizlalási célokra 

pedig m alá tacsirá t és sörtörkölyt.
Árjegyzékkel és fölvilágositással készséggel szolgálunk.

K esztli K a rá tso n y Á dám
soltvadkerti szőllőbirtokos a já n l j a

F A JB O R A IT v e n d é g l ő s ö k n e k
B o r p i n c e  a  f ő v á r o s  k ö z e p é n . 
Német-u. 1. sz., Népszinház-u. sarok.

KASS-fogadó, Szeged,
Szinház-tér, Stefánia-park mellett.
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Köz- 
pontifütés. Hideg melegvíz szolgáltató minden szobá
ban. Fürdővel ellátott szobák — külön fürdők. Lak
osztályok 1—3 szobával. Előkelő nagy étterem. Pilseni 
sorház. — Nagy fényes kávéház. — Villamos megálló.

ilPARSÓ
. fagylalt, jegeskávé. hidegkészitménvek 

előállításánál, a jég sózására, valamint 
■ hűtőkészülékekhez.--Minden felvilágosi- 
, tasí és értesítést szóbeli vagy írásbeli 

kéádezősködésekre díjmentesen nyújt a
" Magyar Királyi Sójövedék 

13 Vezér ügynöksége Í2
" Budapest, V., Vilmos császár-u t 32.
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Q CSÍK KÁROLY a  
BORNAGYFXJVA KOS

'A cég fennáll 1384. óta.
Elvállal fuvarozást vendéglő
sök é s  korcsmárosok részére. 

Budapest, X. K ü ls ő  Jászberényi -ut 5. sz.

.16 f o r g a 1 m u v e n d é g 1 ő. továbbá egy ház 
vendéglővel és füszerüzleltel, a kültelken (vasút 
mellett), eladó. Bővebbet szívességből budis, 
Eötvös-utcá 4. szám.

ARANYBÁNYÁT SZEREZ! 
H A  ÖN IS  H O Z A T  
ÖT ÉVI JÓTÁLÁSSAL 

kékpénzérl v. posiapénzért

„Bihari hangszergyár"
B udapest, Rákóci-ut 14. alól 
Telefon : József 129—82. sz.

VENDÉGLŐI
ÖNMŰKÖDŐ Z E N E K A R T  
egy korona pénzbedobásra 
játszik — önm agát kifizeti. 
Igen jó szó rakozást n y ú jt!
Eljátsza a legkedveltebb nép
dalokat, csárdásokat, katona 
nótákat, valamint egyéb tánc 

és énekdarabokbt 
Megrendelés végett levclhi- 
vásra lejövünk. Az érdeklő
dőknek dús mintarakiárunkon 
zenéinket bármikor működés

ben bemutatjuk.
VÉTEL NEM KÖTELEZŐ!!

Vendéglősök, korcsmárosok és 
kávésok figyelmébe!
Üveg és porcellán áruk 
nagy választékban és ere
deti gyári áron kaphatók

ÍFJ. G rÜNWALD MÓR
üveg és porcellán nagy raktárában
Budapest, I\ . Ferencz Jó zse f-rak p art 6. sz.
(a Ferenc József-hid közelében.)

ÍPIM PERIA L nagyszálló éttermei
P  t x o x r a x m a a  Budapest, VIII. Rákóczi-ut 90. sz.
ix i Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalmi ebédekre 
O  külön termek. Pontos lelkiismeretes és figvelmes kiszolgálás. Számom látogatást kér ooa SOVÁNKá  NÁNDOR muzsikál esténként. K A D A R  M I K L Ó S  tulajdonos.

o
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ElEAGYAB. v e n d é g l ő s

Ű A Szent István Tápszerművek r.-t.
ü B u d ap est— K őbánya ̂ gyártmányai:
jj SZENT-ISTVAN malátakávé - SZÍT pótkávé.

Kapható mindenhol
I2C y

í

Kremer F. utódai tulajdonos )

W ö r n e r  Tivadar j
borkereskedő Budafok ;

Ajánlja vendéglősöknek Fajborait 
hordókban. Kávésoknak palack
borait házhoz szállítva. — Saját 
termésű borok Kremer F. szőlő- 5
birtokairól „Homokhegy" Uj- 
Léta 100 hold, Vadkert 80. hold.

S

Magyarországi képviselő:

Grád Sámuel j
Budapest, VII., Aréna-ut 68. szám \P

Telefon József 41—94. szám.

ZENT ISTV Á N
D u p la m a lá ta sö r t
v ilá g s z e r te  u tá n o z z á k .

Gyártja a Kőbányai Polgári Serfőző R. T. Budapest-Kőbánya.
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