






г. oldal ______________  Országos Vendéglő« Újság ________________ Ю—II. szám

ICÍFKA JÓZSEF I
J Pincegazdászaii cikkek szaküzíefe !
j Az összes vendéglősipari szak»
I cikkek rakiára. /  Telefon 28-92. j
! B u d a p e s t ,  V., [
J Vilmos császáriul 48 j

A borászati és pincegaz-
dászati kiállításon arany- A m. kir.
érem m el lett kitüntetve ! szabalm, ПСППС1 CIO "* iClC

jégszekrények és sőrkimérő- 
készülékek Ä J " “ ;,XSS«
szénsavval vagy légnyomással. p sa ’
Jelentékeny jégmegtakaritás! Telefon 1 1 4 . 2 9 .

Sör. és borkiméröpultok, kiméröcsapok, vezetékek s az összes szerelvények
Az tddií; lete/o jégszekrények csaposak, cinbádopgal vannak burkolva rozsdá

Ä t t . * s i r f f l Ä i i i s * a a «
Н в Ш Я Ш Я Я Я В Ж ш а г а



valamennyi iparág együttvéve. A 
többi iparág ugyanis némi kárpótlás
hoz jutott a hadsereg számára telje
sített szálitások révén, ami ha nem 
is jelentett teljes jólétet, de mégis 
alapot nyújtott arra. hogy az illető 
iparág üzemben maradhasson. A 
vendéglősiparon nem segített senki, 
a vendéglő és "korcsma ebek harmin- 
cadjára került, existenciájuk düle- 
tlező épületét senki nem tatarozta, 
sőt, aki tehette, kihúzott egy téglát 
a diiledező hajlék falából. A vendég
lős vesszőparipája volt minden lai
kusnak, minden ostobaság, tudatlan
ság, hozzá nem értés rajta lovagolt, 
rajta próbálta ki az erejét. Amikor 
azután már csak az isten kegyelme 
tartotta fenn a vendéglős existencia- 
viskójának ingadozó falait és süppe
dő tetőjét, akkor el kezdett rávihar- 
zani a rendeletek jégesője.

Szomorú statisztikát tudnánk ösz- 
szeállitani arról, hogy hány vendég
lős ment tönkre a háború alatt- hány 
derék iparoscsalád jutott koldus
botra. És ez szól az itthonvoltakra, 
de nem foglaltatnak még ebben benn 
a front-vendéglősök és koresmáro- 
S(,k. ami nem úgy értendő, hogy 
ezek a fronton főztek, hanem hogy 
ezeknek sorsát főzték ki a fronton. 
He hagyjuk c pár tréfaságot, sokan.

I "agyon sokan pusztultak el a ven

déglős- és korcsmárosipar derék az ebédelő és vacsorázó vendégek 
munkásaiból, még többen nyomorod- egy-egy pohár sört. vagy bort io
ta к meg fizikailag, mialatt itthon gyaszthatnak. A szesztilalomnak ez 
anyagilag is tönkrejutottak. A gaz- az enyhített formája is súlyos volt és 
dátlanul maradt vendégeket- az asz- nem egészen méltányos a vendéglők 
szonynép igyekezett verejtékezve és korcsmák ama vendégeivel szeni- 
fentartani, de arra férfierő sem lett ben, akik étkezés nélkül íogyaszta- 
volna képes, a mi áldatlan viszo- iiának egy pohár sört, vagy egy po
ny aink közepette. hár bort. Első sorban a katonákra

Minden válságot, minden sötét gondolunk, akik tikkadtan elcsigáz- 
existenciális küzdelmet megadással va érkeznek haza. Valami is több a 
tiirt a magyar vendéglős, akinek ha- semminél — gondoltuk a balsorshoz 
zaíiasságát semmi gáncs nem illet- edzetten. Ennek a csekély enyhités- 
lieti. Tiirt abban a reményben, hogy nek sem sokáig örvendhetett a ma- 
mindezek a gondviselések némi cse- gyár vendéglősdpar. Az egy pohár 
kély kárpótlásaként a béke egyszer sör. vagy egy pohár bor rendet rö- 
mégis elkövetkező napjaiban jobb vid élete után megszüntették és ma 
időket fogunk élni. És jött a forrada- újból a teljes szesztilalom van ér- 
lom, melynek tisztitó tüzében elham- vényben.
vadtak azok a rabszolgaláncok, те- д szigorított rendeletet azzal okol- 
lyek /Magyarországot Auszti iához jáh meg, hogy számos esetben visz- 
bilincselték. Október 31-én a Habs- szaélések történtek az enyhítéssel, 
hurg-igából köztársaságul vii íadt az több italmérési joggal bíró helyiség- 
ország. Az uj szabadság a régi ab- hen dáridókat rendeztek és fittyet 
szolutizmus bűneinek likvidációja hánytak az egy pohár rendszernek, 
küszöbén született meg, nehéz, iz- Rzek a kihágások azonban tudomá- 
galnias órákban, amikot a győző el- sunk szerint jobbára mulatóhelyeken 
lenfél kemény föltételekkel volt csak történtek és csak egy-két vendéglős 
hajlandó megadni azt a íegyverszii- feledkezett meg magáról annyira, 
netet, mely első lépés a béke utján, hogy nem respektálta a törvényt. 
Ily körülmények között természete- igazságos dolog-e azonban kér- 
sen a józanság legfőbb fegyver lett Nézzük, hogy egy-két bűnös miatt 
a forradalom vívmányainak biztosi- egv tisztes és törvénytisztelő
tásában. Ezért rendelte el a népkom ipartestületet büntetnek oly sulyo- 
mány, hogy tilos minden szeszkimé- San. hogy abba existenciájuk belé- 
rés. A rendelet intencióit értjük, de roppanjon.
mégis meg kellett állapitanunk, hogy u . , . , .. .
a magyar vendeglosipart súlyos . , . .a b- , , .. ... sagaban es bízunk abban, hogv eztanyagi csapás érte a teljes szesztila- . . . . . .1 . , . . . .  ..и  a rendelkezést megmásítják,lommal. A népkormauy a teljes tilal
mat pár nap után úgy elhitette, hogy . . . .
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Bűnhődheíik-e egy pár bűnősért az egész iparág?
vendéglős- és 
korcsmáros ipar
gondterhes eszten
dőn át, a háború 
mindent letaroló 
viharában többet 
szenvedett. mint
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só pillanatban deputációt menesztett 
a volt kereskedelmi miniszterhez és 
tőle a vendéglősipar súlyos sérelmei
nek orvoslását kérték. A lépés per
sze már megkésett, mert Szetrényi- 
nek a diadalmas forradalom követ
keztében nem volt ideje ígéretté be
váltani.

A mizériák és a siralmak egész 
áradata kellett ahhoz, hogy a ma
gyar vendéglősök végre komoly és 
elszánt lépésre határozzák el 'ma
gukat. Most, amikor végre, hosszú 
késedelmeskedés után, mely szomo
rú erélytelenségre és egységes ve
zetés hijjára vall, odáig értek a dol
gok. hogy küldöttségbe tömörült a 
főváros vendéglős társadalma, már 
olyan áldatlanok a magyar vendég
lősipar terén uralkodó állapotok, 
hogy a számításnak ugyancsak ala
pos munkát kell végeznie. Mert hogy 
áll ma a vendéglősipar? A beszer
zés nehézségei ma már szinte lehe
tetlen feladat elé állítják a vendég
lőst és koresmárost. Azt a küzdel
met, amit a napi élelmicikksziikség- 
let beszerzéséért vívni kell, nem is 
bírta el igen sok kisebb vendéglős 
és korcsmáros. Nem bírta fizikailag 
és nem bírta anyagilag sem. A maxi
mális ár ugyanis ma egy szép utó
pia, aki maximális áron akar na
gyobb kvantumot beszerezni, az 
Hanté poklába lép, mikor a piacokra 
teszi a lábát. „Hagyjatok fel minden 
reménynyel, akik ide beléptek!" Ez 
a dantei felírás ég a piacok homlo
kán és világit a tanácstalanul botor
káló vendéglős szemébe.

Az a vendéglős tehát, aki üzemét 
mégis fenn akarja tartani, mit tehet? 
Nem marad más kiút a számára, 
mint a maximális áron felül vásá
rolni és ti.1 ni a piaci uzsora minden 
féktelenkedését. Ebből az uzsora
áron vásárolt élelmicikkből adagol

hatja azután azokat az ételeket, me
lyek árát az árvizsgáló biozttság 
szabja meg egyszersmindenkorra 
terjedő érvényességgel. Mert az ár
vizsgáló bizottság egyáltalán nem 
számol azzal, hogy az élelmicikkek 
ára úgyszólván napról-napra fluk
tuál és pedig nem a fogyasztó ja
vára. Ez az árvizsgáló bizottság a 
magyar vendéglősiparnak rákfené
jévé nőtte ki magát. Szakavatatlan 
emberek ülnek benne és ítélnek ele- 
venek-holtak felett olyan ügyekben, 
melyek legalább is Makó Jeruzsá
lem distanciára van a tudásuktól. Ez 
a bizottság szakembert nem is tűrne 
meg a maga kebelében, mert akkor 
nem végezhetne annyi justizmordot 
az ármegállapításokban, mint ameny- 
nyit igy végez. Ezeknek az uraknak 
szadista örömük van abban, hogy 
tönkrevéleményezhetik a magyar 
vendélösipart.

Ily körülmények között azután 
már alig csodálatos, hogy a rendőri 
bíróságok tömegesen ítélik el a ven
déglősöket árdrágításért. A bírósá
gok ugyanis a betűkhöz rakaszkod- 
nak, azokhoz az ármegállapítások
hoz, melyekben az árvizsgáló bi
zottság tüntette ki a szédületes ava- 
tat lanságát.

A fogházba tessékelt és nyakra- 
főre megbírságolt vendéglősök és 
korcsmárosok, akik ezenkívül még 
a hírlapi kipellengérezésben része
sülnek, tovább igazán nem tűrhet
ték, hogy egy laikus ármegállapitó 
testület fojtogassa időtlen-időkig.

Mindezek a sérelmek elhangzot
tak a volt kereskedelemügyi mi
niszter előtt, akit a deputációban 
járó vendéglősök arra kértek, 
hogy nyújtson nekik védelmet 
a központi árvizsgáló bizottság ül
dözésszámba menő tevékenysége 
ellen. Kijelentették a vendéglősök, 
hogy a törzslaprendszer életbelépte
tése ellen nincsen kifogásuk és ép
pen ezért csupán azt a kérelmet ter
jesztik a miniszter elé, hogy az ipa
ruk exisztenciáját alapjában fenye
gető jogbizonytalanságokat szün
tesse meg és nyújtson módot arra. 
hogy a vendéglősök a központi ár
vizsgáló bizottságok szakértelem 
nélkül való véleményezése alapján 
ne legyenek szabad prédái a rendör- 
biróságok drákói Ítéletének.

A miniszter a legnagyobb jóindu
latáról biztosította a küldöttséget és

a sérelmeik gyors orvoslását he
lyezte kilátásba, amit most már, 
a népkormány szakminiszterének
lesz alkalma beváltani.

A magyar vendéglősipar bajai nem 
ismeretlenek a népkormány kereske
delemügyi minisztere előtt. E tárgy
ban bőven informálta őt lapunk még 
szerkesztő korában. A magyar ven
déglősök pedig meg lehetnek róla 
győződve, hogy Garami Ernő mi
niszter részéről nem hiányzik a jó
indulat, amely megadja a reményt 
arra, hogy csökkenni fognak azok a 
mizériák és megszűnnek majd azok 
a jogtalanságok, melyek miatt ina 
már szinte elviselhetetlen a magyar 
vendéglős helyzete.
•  o i o i o i o i o i o u o í o i o a

Igazságos étlap- 
revíziót

zámos cikkben sür
gettük már, hogy 
teremtsen az Ár
vizsgáló Bizottság 
uj rendet, mert az 
a rendszer, mely 
ma dívik, nemcsak

hogy méltánytalan, de immár tűrhe
tetlen is. Követeltük az étlapreviziót. 
még pedig nem csak egyszersmin
denkorra szóló felülvizsgálatot, ha
nem az időnkinti revíziót. Ki is fej
tettük már, hogy miért. A revízió
nak ugyanis alkalmazkodni kell a 
piaci árak állandó emelkedéséhez és 
legjobb esetben változásaihoz. Lehe
tetlen ugyanis, hogy egy árat örök
érvényűnek minősítsen az Árvizs
gáló Bizottság, amikor a piac — jó 
magyarán — fütyül a fix árakra.

A vendéglősipar többször meg
sürgetett kérelme most legalább for
mailag a teljesedés útjára lépett. Ér
tesülésünk szerint az Árvizsgáló Bi
zottság elrendelte az étlapreviziót, 
sőt már fel is szólította a vendég
lősöket és korcsmárosokat, hogy 
revideált étlapjaikat átvehetik.

Ebből az alkalomból néhány sza
vunk volna Er i e  d m a n n tanár 
úrhoz, aki szuverén elnöke az ár
vizsgálóknak. Legelőbb is kérjük a 
tanár urat, hogy az elbírálandó ese
tekben ne ragaszkodjék a betűkhöz, 
ne tekintse egyedüli mindenhatóság
nak a maximális árakat, hanem kis
sé távolabbra néző tekintettel vegye1 
észre azt a szorongatott és beteg

budapesti szállo
dások. vendéglő
sök és korcsmáro
sok ipartestülete 
В а I к о v i c s Ede 
ipartestületi elnök 

vezetésével az utol-



helyzetet, amelyben a magyar ven
déglősipar sínyli a háborút. Lássa 
be a tanár ur, hogy a vendéglős 
kénytelen fenntartani üzemét, ha ra
gaszkodik a maximális árakhoz, ha 
csak ily áron akarja és kísérli meg 
beszerezni konyhája szükségletét. 
Legyen meggyőződve róla a tanár 
ur, hogy nem volna Budapesten nyi
tott korcsma és vendéglő, ha csak 
a maximális áron lehetne vásárolni. 
Ha Friedmann professzor ur csak 
egy alkalommal piaci körútra indul
na valamelyik vendéglőssel és az
után töviről-hegyire meggyőződnék 
arról, hogy az uzsora milyen szöve
vényes labirintusát kell végigvándo- 
rolnia a vendéglősnek, míg a maxi
mált adagot a vendége elé teheti, 
akkor, meg vagyunk róla győződ
ve, hogy nem a maximális árak 
szemüvegén át nézné a vendéglői 
étlapokat és ő is azok sorába csat
lakoznék, akik megütközéssel látják, 
hogy a maximális árak kényszerű 
áthágásának legkisebb eseteiért mi
lyen drákói büntetések és megszé
gyenítések sújtanak le a vendéglő
sökre.

Friedmann professzor urnák min
denekelőtt el kellene hinnie azt, amit 
a jobb belátásu emberek már régen 
tudnak, hogy a vendéglős közélel
mező, tehát ugyanolyan elbánásra 
jogosult, mint a közélelmezés akár- 
mely más tényezője. Iltelékes té
nyezők is elismerték már ezt és 
még sem történik semminemű olyan 
lépés, amely e tisztes iparágat men
tesítené ama terhek egy része alól, 
melyek súlya alatt már-már össze- 
roskad.

*

Itt említjük meg, hogy a budapesti 
vendéglősök és korcsmárosok étlap
árak emelésére irányuló kérésében 
Friedmann Ernő tanár, az Árvizs
gáló Bizottság elnöke, értekezletet 
hivott egybe, melyen a fogyasztók 
képviselői is megjelentek. A vendég
lősök kérelmét К о tn m e r, a Va
dászkürt szálló tulajdonosa terjesz
tette elő, majd P a 1 к о v i e s Ede, 
d e l i é r t  és V á r a d i Gyula fel
szólalása után T a r j á n  Vilmos, az 
„Az Est“ munkatársa a fogyasztók 
nevében tiltakozott a menüárak fel
emelése ellen, 'természetesen Tarján 
szava és nem a vendéglősök jogos 
'Kényei győztek. A menüárak fel
emeléséhez nem járult hozzá az Ár-
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vizsgáló Bizottság, mely mindössze 
annyi koncessziót tett, hogy „szó 
lehet arról, hogy a folyton emelkedő 
árakra való tekintettel rekompenzál
ják a vendéglősöket, még pedig oly 
módon, hogy a külön megrendelt 
ételek árai lényegesen emeltessenek.

Hiszen az helyes volna, de a kis- 
vendéglősök érdekében elmaradlva- 
tatlanul szükséges, hogy a menük 
mai tarthatatlan árai felemeltesenek.
■ C D i C D i C D l C D i C D i C D * C D l C 3 « C D «
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kezzenek a vendéglős testületek és 
nyissák meg az adakozók sorát, 
hogy a földönfutóvá lett vidéki ven
déglősök ne legyenek a kétségbe
esés prédáivá.

Minden adomány, a legcsekélyebb 
is, akár pénzbeli, akár természetben 
adott, könyeket szárit fel, családokat 
ment meg az éhenhalástól.

Mi. akik állandó érintkezés révén 
jól tudjuk, hogy a magyar vendéglő
sök áldozatkészsége minden gáncson 
felül áll, meg vagyunk győződve 
róla, hogy felszólításunk nem marad 
pusztába kiáltó szó.

5. oldal

A Kereskedelmi Csarnok borosz- 
lálya folyó évi október hó 28-án 
ülésre hívta össze az ország keres
kedőit, hogy a borpiacon beállt vál
tozással szemben állást foglaljanak 
és érdekeik védelmére tömörüljenek. 
A gyűlésen a budapesti borkereske
dők majdnem teljes számban jelen
tek meg. de ott voltak a jelentősebb 
vidéki borkereskedők is. A gyűlés 
szónokai kifejtették, hogy a magyar 
borkereskedelem jórészt a külpoliti
kai helyzetben beállott hirtelen vál
tozás folytán, de másrészt helytelen 
hatósági intézkedések miatt válságos 
helyzetbe került és ezért szükséges, 
hogy a borkereskedők maguk lássa
nak hozzá veszélyeztetett ex isten - 
ciájuk megmentéséhez.

A gyűlés elhatározta, hogy meg
alakítja a Magyarországi Borkeres
kedők Országos Egyesületét, amely
nek feladata lesz a borkereskedelem 
érdekeit a hatóságokkal szemben 
képviselni, a borexportot irányítani, 
a borértékesítéssel foglalkozni és 
végül az egyesületnek békéltető sze
repet szántak a most különösen el
szaporodott vitás, peres esetekben. 
Az uj egyesület Abeles Zsigmond 
nagykereskedőt elnökévé, Graf Fe
renc vezérigazgatót és Wolf Lipót 
nagykereskedőt alelnökévé válasz
totta.

A gyűlésen megjelent hegyaljai ér
dekeltség megbízásából ezután dr. 
Vangel Gyula felhívta az uj egyesü
let figyelmét arra a veszedelemre,

badon fosztogathatnak és szabadon 
törhetnek a magántulajdonra. A cső
cselék rablóvágyának áldozatai kö
zött vannak a vidéki vendéglősök és 
korcsmárosok is, akik közül sokat 
mindenükből kiforgattak a garázda 
elemek. A fővárosba menekült vidéki 
lakosság sorában számos vendéglős 
is van, akik puszta életüknél egye
bet nem voltak képesek megmenteni.

A vendéglős társadalomnak ezek
ről a mártírjairól, akik négy eszten
dős vergődés és küzdelem után min
denüket elvesztve, földönfutókká let
tek, mielőbb gondoskodni kell. A 
leggyorsabb segítő akcióra van 
szükség, halasztást nem ismerő tá
mogatásra. Ha valaha, úgy az ő ese
tükben áll annak a latin közmondás
nak az igazsága, hogy „kétszer ad, 
aki gyorsan ad". A segélyakció kö
telezettsége elsősorban a népkor
mányra hárul, de részt kell abban 
vennie minden magyar vendéglős
nek. akit a sors megkímélt a csapás
tól. a legsúlyosabb megpróbáltatás
tól.

Nem nézhetjük tétlenül- ölbe tett 
kezekkel, hogyan pusztulnak el exis- 
tenciák és családok. A magyar ven
déglősök kara a háború folyamán 
nem egyszer megmutatta, hogy szo
ciális gondolkodású, hogy van szive 
a mások bajai és szenvedése iránt. 
Mert nem is idegenekről, hanem kar
társaikról van szó. Mozduljon meg 
hát minden jó ember szive, jelent

forradalmi átalaku
lás kezdetei zava
rait kihasználó cső
cselék úgy értel
mezte, hogy most 
már szabad a vá
sár, most már sza



^ s/,állítás esetében azonban a kiilde-
ainely a borkereskedőket, de egyut- » ‘* 9 £ \  И,̂ ПУ súlyára való tekintet nélkül
lal a szőlősgazdákat is a szeszfőzés melléklendő a szállítási engedély,
újabb rendezése folytán éri. A kor- Щ|||И(1!Я1111ЯИ Pöstyénfürdö bérbeadása 2007-ig.
mány tervezete szerint ugyanis IT  AZ „ORSZÁGOS VENDÉGLŐS Pöstyén gyógyfürdő és a vele kap
udból 850.000 hektoliter szesz mze-  ̂ « KETTŐS SZÁMA. A fórra- cs0iat0s ingatlanok tudvalévőén a
sére adnak engedélyt, ezenkívül ко- mj jdök kezdeti zavarai miatt, néhai gróf Erdődy György által ala-
rülbeliil 250.000 hektoliter szesz oz- inunár elsimultak, ezúttal pjtott e|sö fiuszülöttségü hitbizo-
hető ki gyümölcsiboi. Mindezeknek a ög számot adunk olvasóinknak. Hiányhoz tartoznak és Winter Sán-
niennyisegeknek egy te unté .vés ie- Megszüntették a Tojásközpontot, dór fürdőigazgató bírja őket bérben, 
sze szabad forgalom ta.gya^ esz, u ^  Wvatalos ,ap közli, hogy a köz- Értesülésünk szerint most egy figye-
ezzel az amúgy is inig. 1 ‘ élelmezési miniszter a Budapesti lemreméltó tranzakció történt. Win-
pásTé?fCtth w r ^ ü yie h ir>battól’ Tojásforgalmi Irodát megszünteti és tér Sándor, illetve a Winter Sándor
hogy a’ borkereskedők 70 százaléka az üzletvezetéssel megbízott Tojás- és Fiai cég és а ЬШгощйпу jelen
megbukik és koldusbotra jut. A kor- kereskedelmi részvény arsasag ко- eg. birtokosa, giof Erdody Imre
mány -  folytatta Vangel dr. csak teles az összes konzervált tojaskesz- kozott szerződés jó t letre, amely-
répából engedélyezte ugyan a szesz- leteket a közönség rendelkezésére nék ertelmeben Postyen gyógyfürdő
főzést, de közismert dolog, hogy bi- bocsájtani és február 1-ig elszámol«., es a vele kapcsolatos területek ha
zaiam utasitás ment, hogy olyan Ez a rendelet véget vet a lojasfor- szonbérletét 1977 december hó 31-ig 
helyeken ahol a burgonyát romlás galmi Iroda közveszélyes és céltalan meghosszabbítottak. Nem érdekte- 
veszélye’fenyegeti, a burgonya is garázdálkodásának. len a szerződés ama pontja, mely-
felhasználható szeszfőzésre. Ez a Szabad a dió forgalma. A közélel- uek éi telmében a bérlet „a két fél 
nagymennyiségű szesz jórészt feles- niezési miniszter rendeletet bocsaj- kívánságára 1977-ben minden to- 
Iégéssé teszi a borvásárlást, de tel- tolt ki a dió és dióból forgalma tár- vábbi nélkül kétezerhét évi decern- 
jesen tönkre teszi és kiküszöböli a gyában és Magyarország területére bér hó 31-ig meghosszobbitható. A 
borpárlat készítése révén várható a forgalmat felszabadította. Winter Sándor és Fiai cég egyéb-
kereskedelmet és exportot, ami némi A denaturált szesz ára. A pénz- ként egy éven belül kétmillió korona 
kárpótlást nyújtott volna a borkeres- ügyminiszter legújabb rendelete a alaptőkével uj vállalatot fog iétesi- 
kedelemnek azokért a károkért, amit denaturált szesz árát a termelőnél teni „Pöstyén Községfejlesztő Rész- 
egyrészt az illegitim kereskedelem nagykereskedő részre való eladás- vénytársaság“ céggel. A gróf köte- 
okozott, másrészt pedig a kiilpoliti- nál 520 koronában, kiskereskedő ré- lezte magát arra, hogy különböző 
kai bonyodalom folytán előállott ha- szére eladásnál 520 koronában és pöstyéni ingatlanait a fürdő fejlesz- 
talmas árzuhanás. A kormány a nagykereskedő által történő eladás- tése érdekében át fogja engedni az 
kincstár jövedelmét akarja szapori- nál 530 koronában állapítja meg 100 uj részvénytársaságnak és ezek fe- 
tani a szeszfőzés engedélyével, de hektoliterenként. A kiskereskedő ál- jében az uj vállalat részvényeiből 
tekintélyes jövedelemhez juthatott tál eladott legalább 90 százalék al- 400.000 korona értéket kap. 
volna a bor és borpárlat révén is és kohol tartalmú denaturált szesz ára A Magyar Borkiviteli Társaság 
fölösleges és káros intézkedés egy literenként 5 korona 50 fillér. előkészítő bizottsága felszólítja
virágzó iparágat létalapjában meg- Az élelmicikkek szállításának sza- mindazokat, akik az Ukrániába irá- 
támadni. A Magyarországi Borke- baddá tétele. A közélelmezési mi- nyúló borkivitel lebonyolítására a 
reskedők Országos Egyesülete niszter elrendelte, hogy a követke- legközelebbi napokban megala'kitan- 
Z w a c k  Ákos javaslatára elható- zg cjhheh és pedig: tehéntejből és dó Magyar Borkiviteli Társaságba 
rozta, hogy érintkezésbe lép a Ma- juhtejböl készült termékek, az élő és belépni óhajtanak, hogy ebbeli szán- 
gyai Szőlősgazdák Egyesültével és jeГ)11 baromfinak, baromfihúsnak és dékukat a Magyar Borkiviteli Tár- 
a két egyesület küldöttség utján fog zsírnak, valamint az ezekből készült saság előkészítő bizottságának (V., 
janii a kormánynál, hogy a szeszíő- élelmiszereknek, élő vagy lelőtt (le- Bálvány-utca 7.) mielőbb jelentsék 
zés mérsékeltebb keretek között, a ölt) vadnak és mindennemű vadhús- be, ahol а л igyar Borkiviteli Tár- 
bot- és borparlatkereskedelem ve- Ilak, méznek és méhviasznak, ba- saság szabó' zata és a belépési nyi- 
szélyeztetése nélkül engedélyezze. romfitojásnak, a már eddig is szállt- latkozatok ■ /: érdekeltség rendelke- 
■сэв0вс:)всэв0вс:>|,с:>я<::эясэ* tási igazolványhoz kötött zöldség-, zésére álla' ;ik.
T. előfizetőinkhez! föze,ék- “ gyümölcsféléknek, ide- Az Elsí 1 Magyar Részvény-Ser-

Tisztelettel értesítjük t. előfizetőin- 1,-  ̂ '̂oke^ / s' valamint fözöde kö. gyűlése. Az Első Magyar
két, hogy — méltányolva a t. előfize- az ezek 10 bálimként készített (szá- Részvény-;ierfőződe november 19-én 
tőink elfoglaltságát —azelőfizetések Ütött, savanyított, befűzött vagy tartotta Kunz Jenő dr. elnöklete alatt 
megújítását postai megbízás utján egyébként előállított) és bármiként rendes közgyűlését melven elfogad
ó ju k  beszedetni. Természetes, hogy csomagolt konzervnek, gyümölcs- ták az igazgatóság' jelentését és a ezen intézkedésünk nem vonatkozik п,л. . . .  , . . .  ,, mazgaiosag jeicmesci vs
az újonnan belépő előfizetőkre, kik ' V . 1 ' ,ajnn L'ŝ gépkocsin való nyereség felosztására vonatkozó ja- 
egy postautalványon előfizethetnek, ^állításához az ország területén be- vasiatokat, amelyek szerint a rész- 

Tisztelcttel liil szállítási igazolvány többé nem vényeseknek részvényenként 300
Országos Vendéglős Újság szükséges. A Fiúméba, Horvát- koronát fizetnek ki. Az igazgatóság- 

kiadóhivatala. Szlavonországba, Ausztriába történő ba újra megválasztották Glück Fri-
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jryest. A szelvényeket a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár 
inár folyó hó 20-tól kezdve beváltja.

Akcióhus a vendéglőkben. A ta
nács rendeletet bocsátott ki. mely
ben az akcióhusnaik a vendéglőkben 
való kimérését szabályozza. 1: sze
rint a jövőben a vendéglősök és ká
vésok, kik akcióhust hajlandók adni 
vendégeiknek, a fővárostól fognak 
kapni megfelelő mennyiséget, de eh
hez mérten kötelesek áraikat meg
szabni és feltűnő helyen közölni.

A för tájékoztató árát november 
13-tól kezdődőleg az Országos köz
ponti bizottság az alábbiak szerint 
alapította meg. A hordósör gyári 
(előállítói) tájékoztató ára az egyes 
minőségek szerint a következő: 1. 
Budapesti és budafoki sörgyárak 

gyártmányaira nézve: Sörlé extrakt 
tartalom, legalább 4.0 fok, hektolite
renként 113.60 K: legalább 5.0 fok 
125.60 K; legalább 6.5, de legfel

jebb. 7.0 fok. 132.— K. — 2. Vidéki 
sörgyárak gyártmányaira nézve: 
Legalább 4.0 fok 117.60 K; legalább 
5.0 fok 130.40 K; legalább 6.5 fok 
137.20 K. Az árak helyt gyár,
hordóban értendők. A hordót a vevő 
köteles visszaszolgáltatni. A meny
nyiben a 3293—1917 .M. E. rendelet 
(I. a M. K. L. 1917. évi 41. számában) 
2. 8-ában nyert felhatalmazás alap
ján, a pénzügyminiszter az Országos 
Közélelmezési Hivatalt vezető mi
niszterrel egyetértőleg, 6.5 foknál 
magasabb cukormérőfoku sörléből 
készült sör termelésébe ad enge
délyt, úgy az ilyen söi Tt a belföldi 
forgalomban követeibe1') ár külön'/и
fog megállapittatni. A sörnek a 
nagykereskedelmi forgalmira és a 
közvetlen fogyasztás cél, r<t szolgáló 
forgalomra vonatkozó tájékoztató 
árát az Országos központi árvizs
gáló bizottság külön határozatban 
fogja megállapítani.

A „Pannónia“ Sörfözö Rt. Pécsett 
191b. november 30-án délután 3 óra
kor a gyár üléstermében tartja meg 
Vili. évi rendes közgyűlését.

10—11. szám________________

Magyar királyi államvasutak
*

Üzletvezetőiéig Szeged

Pályázati hirdetmény.
29288/1918. sz. A Nagybecskerek 

állomáson megüresedő pályaudvari 
vendéglő bérletére ezennel nyilvá
nos pályázat hirdettetik.

A bérlet fenti vendéglőre nézve 
1919. január hó l-ével veszi kezde
tét és tart ezen időponttól számított 
öt éven át, vagyis 1923. évi decem
ber hó 31-éig.

Bérlőnek a következő helyiségek 
bocsáttatnak rendelkezésére: három 
lakószoba, két cselédszoba, egy főző 
konyha, egy italmérő, az I II. oszt. 
étterem, a Ill-ad osztályú étterem, 
egy éléskamra, egy fáskamra, két 
padlás, egy pince, egy jégverem, 
egy gazdasági udvar.

Az egykoronás bélyeggel ellátott 
és „Ajánlat a magyar királyi állam
vasutak Nagybecskerek állomása 
pályaudvarán levő vendéglő üzlet
re“ felirattal ellátott, lepecsételt bo
rítékba zárt, nemkülönben kellő ok
mányokkal felszerelt ajánlatok 1918. 
évi november hó 9-én déli 12 óráig 
az alulirt üzletvezetőség általános 
osztálya főnökénél (üzletvezetőségi 
palota, 11. emelet 1. sz. ajtó) vagy 
személyesen, vagy királyi posta ut- 
já nbenyujtandók.

Bánatpénz fejében a bérletre 500, 
azaz ötszáz korona készpénzben, 
vagy állami letétre alkalmas érték
papírokban a szegedi üzletvezető
ség gyüjtőpénztáránál 1918. évi no
vember hó 8-án déli 12 óráig vagy 
személyesen, vagy kir. posta utján 
beküldendő.

Az értékpapírok a budapesti vagy 
bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett, 14 
napnál nem régibb, a napi értéket 
meg nem haladó napi árfolyam csak 
90% szerinti értékben számíttatnak.

Készpénzben letett összeg után 
kamat nem fizettetik. Az ajánlatban 
a letétel megtörténte megemlítendő 
ugyan, de a letétről nyert elismer
vény nem csatolandó.

A vendéglőbérletre vonatkozó fel
tételek a nevezett iizletvezetöség 
forgalmi és kereskedelmi osztályá
ban (1. ein. 8. sz.) a hivatalos órák

tartama alatt megtekinthetők, miért 
is az ajánlattevőkről feltételeztetik, 
hogy a feltételeket ismerik s azokat 
magukra nézve egész terjedelmük
ben kötelezőknek elfogadják.

A fentebbi feltételtől eltérő, vagy 
a kitűzött határidőn túl beérkezett 
ajánlatok, továbbá olyan ajánlatok, 
melyek táviratilag tétetnek s végül 
olyanok, melyekre nézve az előirt 
bánatpénz le nem tétetett, figyelem
be vétetni nem fognak.

Az ajánlatok között a választás 
szabadon, a bérösszegre való tekin
tet nélkül történik.

7. oldal
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Irta: Szomahazy István 
Az arany érdcmkcres/.t

Most, amikor érző szívvel gondo- 
lók vissza a fiatalkori bolondságaim
ra, sokszor tűnődve teszem le a tol
lat s azt kérdezem magamtól: volta
képpen ki is vagy te, vén legény, aki 
ezeket a zűrzavaros sorokat egymás 
mellé rovod? Jó, vagy rossz liu 
vagy-e, benn. a szived mélyén, aho
vá a szem nem láthat be igazán? 
Mert a magam egyszerű eszével rég 
rájöttem arra a nagy igazságra, hogy 
az ember önönmagát ismeri a legke- 
vesbbé; s a legtöbb esetben még azt 
se tudja, vájjon egy puha, érzékeny 
szentimentális szivet hord-e ott a ke
mény plasztronja alatt, vagy egy ke
mény és érzéketlen kődarabot, mely 
rideg és közömbös marad a mások 
szenvedéseivel és fájdalmaival szem
ben .. .  Azt hiszem, nem én vagyok 
az egyetlen ember, aki akárhányszor 
csodálkozva mered maga elé, igy 
szólván:

Nini, hiszen én sokkal jobb fin 
vagyok, mint gondoltam ...  Eddig 
fukar és önző férfiúnak hittem ma
gamat és most inie, elfacsarodik a 
szivem, mert egy mezítlábas gyerek 
késő este gyufát árul. . .

Ez a kis filozofálás önkéntelen to
lul ki a toliam alul, mert épp ma volt 
a születésnapom (a hatvanötödik) s 
ahogy itt ez értéktelen följegyzések
kel bíbelődöm, előttem fekszik a mél- 
tóságos államtitkár ur levele, mely 
ilyentájt minden évben pontosan 
érkezik . . .  Az államtitkár ur Öméltó
sága ugyanis nekem köszönheti né- 
miképen, hogy ilyen kiváló emberévé 
lett a magyar közéletnek .. .  Még 
mostan is gyakran eszembejut az a 
tavaszi este, mikor az „Aranyhordó“ 
kiilönszobája meglehetősen elhagyat
va állt, mert a képviselő urak oda
lenn jártak a kerületeikben ...  Min-

(jenki a választásokra készülődött s szeljek . . .  A karrierhez készpénz 
az anekdotázás néhány hétre égé- kell, édes gazdáin . . 
szén abbamaradt... A kis szobában, — Vagy egy jo váltó. szóltam 
melyet máskor hangos nevetés, vi- nevetve
dám évelődések zaja veirt föl, most  ̂ Vagy eg  ̂ jo ^váltó, amel> iкic 
alig lézengett egy-két arva művész Esteihíizy lieiceg és Széchenyi gioi 
vagy iró, aki éjfélutánig csupa szó- is udvariasan ráírja a nevét. De mi- 
kásból kitartott a régi tanyán . . .  A vei én e kitűnő férfiakkal, fajdalom, 
politikusok közül csak egyetlen nem állok ismeretségben, a takarék
törzsvendég iött el hűségesen minden pénztári igazgató ur, akinek néhány 
este: egy fiatal, kezdő fiskális, aki diszkrét szót susogtam a fülébe, el
vakuld időközi választáson bekerült boiult aiccal jelentette ki, hog\ a 
a t. Házba (valahol az erdélyi hegyek pénzpiac helyzete állandóan válsá- 
között), de most még néni árulta el gos . . . Vagyis: udvariasan, de an- 
azt a szándékát, hogy ismét bele nál több határozottsággal adta tud- 
akarna elegyedni a választási kiiz- tómra, hogy ö tőle bízvást elrándul- 
delembe Itatok a pokolba . . .

Hát az ügyvéd ur egyáltalán Hát most mit fog csinálni?
nem lép föl? - kérdeztem tőle egy , A?> а",У a tobbl magamfajta
estén, mikor szokása szerint ismét eil>ber- Kunzalm fogok a karpitosok- 
egyediil üldögélt a politikusok elár- 'lílk es * szabóknak, hogy velem fog- 
vu’lt asztalánál laltassak le az adósaik fényezett dio-

I .. , . ■ fa-szekrényeit . . . Végrehajtásokból
... Nem- kedves «azLan'- a kcl!v|- és árverésekből fogok élni. inindad- seloseg nem a magamfajta szegein dj amj fmomlclkü nő, aki a

embernek való . . Az en óla hjaun £  ■
nem csengő frázisokra áhítoznak, ha- . ,  , . ?. , n
ne... csengő pénzre . . . " ntüt ls a aiagaenak uiondliat. egy- •

A .. , ' . . . . . .  . szemen megorjul a vágytól, hogy vi-
A Tiautlember aze.iu.lt ülésszak- haredzett keblemre borulhasson... 

ban több csinos beszédet mondott, sót Még mindig tréfásan beszélt, de 
a pénzügyminiszteri budgetnal ajta- engem módfelett meghatottak a sza- 
lauos feltűnést keltett a szaktudása- Vai, mert éreztem, hogy itt véres 
val. nagyon meglepett tehat, hogy igazságtalanság történik... Ez a 
most ilyen rezignált hangon beszel a fiatalember nagy és előkelő talentum, 
jövendőbeli karrierje felöl. akinek az ország első férfiai közt len-

N.ncsen pénzé? , . ne a helye, s Íme: néhány nyomo-
Oh, azt nem akaioin mondani, ruJt forint miatt kell belevesznie a 

hogy abszolúte nincs pénzén. . . mindennapi élet szürkeségébe . . .
Van vagy tizenöt forintom es húsz Maga,m se tudom, hogy mi ütött egv-
• ^ an > e e r yiertaZ,ülah0kner  szei're hozzám, aki alapjában véve gtn aka.juk ehsmern., hogy gond- f„kar és takarékos ember vagyok de 
viseless erű állam erf, vagyok ...  egyszerre csak igy szóltam:

Mosolyogva, könnyed hangon Es mennyi pénz kellene ahhoz a
mondta ezt, de én éreztem, hogy választáshoz9 
mérhetetlen keserűség rejlik a felibe- Sokkal‘több, mint amennyit a
tes mosolya fölött. . .  Ivott egy kor- magamfajta embernek elfogadni ki- 
tyot a poharából, aztán nyájasan a bocsájtani és forgatni lehet... Leg- 
Kínomra tette a kezét. alább is nyolcezer forint...

Kedves gazdáin, az ilyen fény- # Hm- ez bizony sok kissé, kedves 
iizés nein a szegény embernek való... fiskális uram .. .  Пе azért nem kell 
Eg\ ideig mindnyájan azt hisszük, ám mindjárt kétségbeesni az einber- 
hogy mi fogjuk kimozdítani a világot nek . . .  Néha az ilyen begyöpösödött 
a sai kaiból, de lassanként belátjuk, csapláros-fejböl is kerül ki egy-egy 
hogy karrier ínegcsinálásához nem jóravaló ötletecske . . . 
elég a lelkesedés és az energia, hogy A fiatalember nagyot sóhajtott, az- 
afféle szamárságokról, mint a tálén- tán mosolyogva a vállamra tette a 
tani és a komoly munka, ne is be- kezét. (Vége következik)

Országos Vendéglős Újság_________  10- 11, szám
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occasió!

Eladás a souierrainban
BUDAPEST,  IV. 
KOSSUTH-LAJOS-U. 9
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Ъ ГГ\\  ? Д  т  Г ч  TISZTIT, FEST

Í V Ű V A L U  BUDAPEST
GYÁR ÉS PÖÜZLET: VII., SZÖVETSÉG-UTCA Э5-ЗТ.

I

TELEPONSZÁri: JÓZSEF 15-T1 és JÓZSEF 18-00.

Törvényes oltalom  alatt álló

„Pannónia“
Dupla malátasör

, , F o l y t o n  e m e l k e d ő  f o r g a l m u n k  t i t k a  
g y á r t m á n y a i n k  k i v á l ó  m i n ő s é g e “

Évi 168.000 hl.-es termelési képesség!
„Pannónia“ Sörfőző Részvénytársaság

Pécsett

10— _________________ Országos Vendéglős Újság________________________ 9. oldal

A fogyasztó ma nem olcsót, hanem jót kíván!!
A 200 év óta fennálló &W T *  Ш  Ж  
MAGYAR KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR |  f j k  1  a
saját készítm ényének Ж  Ж  Ж  J L m L  nCVC

Teazamat rumizzel 1 kg (400 ada3 tea) ára 35 korona.
3 kg=os ballonokat önköltségi árban számítjuk, postán utánvéttel
Tlegrendelőhely: a KORMIN VÁLLATNÁL BUDAPEST, VII., KÁROLY KIRÁLY-UT17.

Sürgönyeim: „K0RMIN0“
TELEFON: 166-0 5 . TELEFON: 1 6 6 - 0 5 -

—  — мим— — — ми— д и —    ■■■           ■ M M — — —  — — —

Ж ¥ ¥  TkT Ж éT* Első Tokaji Cognac-
Ю Н А ] !  C O i l N A L  Ö y á r  Központi ir o d a :

lilllllllIHllllllllilllllllinillllllllllll A LEGJOBB lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂ Budapest, Frangepán-u. 12 |



Р Г  UJ SZER, NEM PÓTSZER
nélkülözhetetlen vendéglősöknek, korcsmárosoknak, szállo
dásoknak, kórházaknak, szanatóriumoknak és háztartások

nak a hygicnikus jj

ROBUSTUS
(poralakban)

evőeszköz, alpaka, nikkel, bádog vas es túzhelykeret tisztító.
A „ROBUSTUS" fényes tulajdonsága, hogy nemcsak tisztit, hanem

políroz is.
A „ROBUSTUS" kiküszöbölni van hivatva az eddig használt „csi

szolópapirt“ (smirglit) nem hagy nyomot tiszta és hygienikus.
A „ROBUSTUS" a rozsdát eltávolítja.
A „ROBUSTUS" súrolásoknál a s z a p p a n t  feleslegessé teszi. 
Csak egy kísérlet a „ROBUSTUS"-sal m eggyőz mindenkit! I

Kapható: ’/, kilós dobozokban. |
Ára: 1 doboznak 2 .— korona I

Nagyobb mennyiségben szállítva.
1 Magy. ministerelnőkség, Kereskedelemügyi, Pénzügy, Hadügy, Vallás- és

Közoktatás és Belügy ministeriumok beszerzési csoportjainak, Budapest 
főváros, Magyar Posta és Távírda, Munkásbiztositó Besz. csop., Statisz
tikai Hivatal, Haditermény, Közalkalmazottak Besz. csop. Vidéki

Szövetkezeteknek.

Megrendelhető: BŐHM ÁRMIN ROBUSTUS VÁLLALATA, 
Budapest, VI., Eőtvős-utca 28. szám.

Vidékre: legkevesebb 5 kilós csomagban utánvét mellett. 
Megrendelésekhez elegendő egy levelezőlap,

»irrt Miklós könyvnyomdái miiintézete. Budapest, Ráday-«. 26.

10. olda|__________________Országot Vendéglő» Uj»Agot_______________________ ?.?dV *zAm



Fővárosi
orfozo

R. T.
KŐBÁNYÁN
minden tekintetben 
elsőrangú sörfőzde

Alaptőke: 12,000.000 K.
Gyártelep és központi iroda: 
Budapest, X, Maglódi-ut 47. 
Telefon: 56-80, 56-81, 56-82

Városi iroda:
Budapest, V, Erzsébet-tér 5. 

Telefon! 50-08, 86-27

A K O N Y H Á B A N  I
a legnagyobb megtakarítást érhetjük el, ha a

Dr. Oetker -féle gyártmányokat I
sütőport, vaniliacukrot, puddlngport használjuk

A bevásárlásnál üdvelíünk az ismeri védfcövrc:

okos fe j

11. szám___________________ Országos Vendéglős Újság______________________ 111, o ld a l
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Talisman
Casino

Réservé
Gout* A m ericain I

. тшштшшш. .
Л Miklós könyvnyomda! mfiintézete, Budapest. IX., Ráday-utca 26.




