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vendéglősipart olyan válságba jut
tatja, melyből semmim') irányban 
nincsen kiút. A magyar vendéglősök 
helyzete a rendelkezés révén annyi
ra felborult, hogy számukra más, 
mint az üzemzárás, nem marad 
hátra.

A béke eljövetelében bizakodva, 
a legképteleuebb élelmezési nehézsé
gekkel, úgyszólván a zászló becsü
letéért viaskodtak a magyar ven
déglősök és korcsmárosoik. A beszer
zés mindennapos csatáiból, árdrágí
tó élelmiszer-árusokkal vívott vias- 
kodásból, azzal a bizakodással tért 
haza a vendéglős, hogy istenem, hi
szen egyszer majd csak vége lesz. 
ameddig bírom, húzom a háborús 
igát.

A laikusoktól oly gyakran szé
gyenteljesen meghurcolt vendéglősök 
tövises útja végén a háború befejez
tével megjelent a remény teljessé
gében az az általános és teljes szesz
tilalom, Ezért volt tehát négy teljes 
esztendő minden áldatlan küzdelme, 
a frontokon ezért véreztek a mi ma- 
vendéglősök és a közéi cl mezé t harc
vonalában ezért küzdöttek fogyásig 
az elsők között, ezért, az ábam.nos 
és teljes szesztilalomért, ificly exisz- 
tenciájuk vézna lábai alól végkép ki
húzza a gyékényt.

Hogy mit jelent az általános szesz- 
tilalom a magyar vendéglősipar sza

mai a, azt egyszerűen megérheti tíz. keresője ti vendéglősipar keretében 
aki tudja, hogy a vendéglősöknek talál munkaalkalmat. Ennyi embert 
úgyszólván egyetlen kereseti fórrá- tönkretenni, ennyi családot koldus
sá tíz italkiinérés volt, mert a mai botra juttatni nem lehet annak ti kor- 
beszerzési árak és üzemköltségei; Hiánynak, mely a szociális népjólét 
mellett a konyhájukra egyenesen rá- jelszavaival lépett ti hatalom birto- 
fizettek. Már az enyhített formájú kába.
szesztilalom is exisztenciális csapás A válságos helyzet teljében még 
volt a magyar vendéglősökre és egy újabb cuapás tt kilenc órára le- 
korcsmárosokra, ez ti visszaállított szorított záróra is rászakadt a ven- 
teljes tilalom pedig az üzleti létük déglősiparra, amely ennyi szorongat- 
szemfedője. És miért történt ez? tatás következtében végre akcióra 
Azért, mert egynéhány könnyelmű határozta el magát és deputációt 
ember nem respektálta a tilalmat. He küldött a belügyminiszterhez. A kül- 
Iehet-e, tesszük fel a kérdést, néhány döttség, melyet Giindel Károly ve- 
niegtévelyedett bűnéért, az egész zetett, elmondotta a miniszternek, 
iparágat sújtani? Nem méltányossá- hogy a szesztilalom és az uj záróra 
gon épülő elbírálás az, mely igv él a halálost csapást jelentenek a vendég- 
retorzióval. Igen jól tudjuk, hogy ti lősökre. Felemlítette, hogy azzal, 
forradalom vívmányait csakis a hogy a vendéglők záróráját is ki- 
rend és közbiztonság konszolidált- lene órára rövidítette, egyáltalán nem 
sága garantálhatja, ennek érdekében érik el azt a célt, amely a szigorít 
pedig a szeszfogyasztás korlátozása korlátozó rendelkezést szülte, tudrii- 
elkerüli 1 etetlen. A magyar vendéglő- Ülik, hogy ezzel szenet takarítsanak 
sük hazafiassága kétségen felül áll és meg. A befiitött vendéglői helyiség
ők hajlandók is a köz érdekében ál- ben meglévő meleg 9 órától 10 óráig 
dozatokát hozni, ám azt senki nem nem igényel több szenet. Ezenfelül
kívánhatja tőlük, hogy a bőrüket le- igen sok vendég, aki kilenc óra után
vessék és egy drákói rendelet szi- hazatérésre kényszerül, ha nem le-
goru alatt boldogan haljanak meg. hét vendéglőben, vagy kávéházban. 

Enyhíteni kell tehát a szeszkimé- «tthon füt. Szénmegtakaritás tehát 
rés teljes tilalmát kimondó rendele- őzen a vonalon sem áll fenn. A kill
ten vagy pedig ha erre semmiké- döttség szónoka azután azt is felhoz-
ре n nem volna kapható a belügyi t:i a szesztilalom ellen, hogy a
kormány akkor tessék a tönkrejut- fűszeresek például szabadon árusit- 
tatott vend égi ős ipar terheit átvenni iák a palackért, inig a vendéglősök
és a vendéglősöket legalább oly mér- ett('1 el va,1,ialk tiltva- 
lékben kártalanítani, hogy üzemüket A belügyminiszter válaszában ki- 
továbbra is fcntariliassák. Nem sza- jelentette, hogy a szesztilalmi rende- 
bad ugyanis megfeledkezni arról, leteli módosítani fog, még pedig olyan 
hogy nemcsak a vendéglősök és formában, hogy a fűszereseknek is 
korctluiárosok egész légiója meg\ eltiltja a palacksöi aiusitasat. (Ez 
tönkre, ha ez a rendelet fenmarad. meg is történt.) 
hanem ezer és ezer exisztencia. ezer Ez pedig nem megoldás és így nem 
és ezer család, amelyeknek kenyér- maradhat. A kormánynak végre be
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rend és közbizton
ság érdekében élet
beléptetett szeszti
lalmi rendelet, a 
háborús terhek és 
mizériák alatt meg- 
roskadt magyar
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kell látnia, hogy a vendéglős, amint 
azt annyiszor magyaráztuk köz
élelmező, egyik legfontosabb szerve 
a közélclmezésnek, aki tehát a ven
déglős exiszteneiáját teszi lehetetlen
né, az a közérdek ellen vét igen sú
lyosan, az a lakosság élelmezését 
csorbítja és sodorja válságba. Mind
járt meggyőződnének erről, ha egy 
napon valamennyi vendéglős kény
telen volna, végső konzekvenciákén, 
bezárni az üzletét, hithez a módhoz 
azonban a vendéglősök és korcsmá- 
rosok nem akarnak folyamodni, min
dent elkövetnek az emberi lehetőség 
határáig, hogy veszendő exiszteneia- 
jukat és alkalmazottjaik létét meg
védjék. 'hústalanul, segítség nélkül, 
rendelet ck présében azonban ette 
képtelenek. Vagy enyhítsen tehát a 
kormány a vendéglösipart tönkrejut
tató szesz tilalmi rendelkezésen és ki- 
lencórás zárórán, vagy pedig kárta
lanítsa a vendéglősöket, amint ma. 
hadikárosultakat kártalanít. •

vasztotta az exiszteneiáját és meg
adta neki a kegyelemdöfést: a kilenc 
órai zárórával kisért teljes általános 
szesztilalmat. Négy háborús eszten
dő katasztrófája után elkövetkezett a 
felszabadulás, megszületett egy ősi 
magyar álom, a magyar népköztár
saság és a forradalomnak ebben az 
uj korszakában, úgyszólván egyes- 
egyediil a magyar vendéglős és 
korcsmáros az a pária, akit az ut- 
szélen feledtek, mint bélpoklost, aki
nek még a leheleté is fertőz, hs ez 
a minden szociális jólétből kizárt és 
kisemmizett szerencsétlen iparág a 
súlyos csapások pörölye alatt som 
riad eszméletre, nem nyílt az agyá
ban pillanatnyi valóra eszmélés. ha
nem betört fejjel, sajgó tagkkal. üres 
gyomorral és sorvadtan elkezdett 
szervezetesdit játszani.

Körülbelül ilyen hatást kell, hogy 
tegyen minden józanul gondolkodó

• arjagos az ég a ma- 
l gyár vendéglösipar
> felett. A halódó
> iparágon megkö- 
j nyöriilt a végzete.
> mely rendeletek 
í tűzesőjével haiti-

emberre az a kísérlet, amely 1\el 
egyes vendéglősök szabadszerveze- 
tesdit játszanak, száz felé húznak és 
száz egyesületbe csonkítják azt a 
csekély erejüket, ami a rendeletek 
jóvoltából, még roskadozva talpon 
tartja őket.

A szabadszerve/,et szociális alakí
tás, amely végeredményben üdvös 
szolidaritást teremt, de persze csak 
akkor, ha ez a szabadszervezkedés 
minden erőt tömörít és minden poli
tizálást kizár. Csakhogy a vendég
lősök szabadszervezete először is 
olyan távol áll attól, hogy minden erő 
szolidáris egybekapcsolódását jelent
se, mint Makó Jeruzsálemtől, sőt 
mint az erdélyi oláh garázdálkodás 
Wilson amaz eszméjétől, mely a né
peknek önrendelkezési jogot biztosit 
a népszavazás utján. Másodszor a 
vendéglősök kis játékszabadszerve- 
zete nem szociális alakulás, hanem 
politizáló klubocska, ahol szépen 
agyon lehet majd ütni az időt és vele 
a vendéglősipart.

A széthúzás, az erők szétforgácso- 
lása mindenkor súlyos, hiba, nehéz 
biin, de kétszeresen az. amikor a 
válság örvénye kavarog előttünk, 
amikor az erők szétforgácsolás/a 
egyenesen öngyilkosság. Az életre
való szervezet, a józan értelem, a 
veszély idején összeszedi minden 
erejét és vasakarattal próbál mene
külni a biztos pusztulás elől. Az olyan 
szervezet, mely halálra korhadt, 
melyben az élet már csak pislákol, 
az adja át magát gyerekes tehetet
lenséggel a pusztulásnak. A vendég
lősök sznbadszervezetesdije ilyen 
kóros tünet. Most. amikor az egysé
ges, tömör szervezetre volna szük
ségük. hogy keresztültörjék azt a 
blokádot, melyr őket éhséghalálra 
szánja, most egyelőre játékot űz
nek és igyekeznek még jobban szét
zilálni csekély erejüket. Nem alte- 
rálja őket ebben semminémii szesz- 
tilalom, záróra és árdrágító bünteté
sek. melyek tisztes vendéglősöket is 
tömegesen juttatnak fogházba, olyan 
vendéglősöket, akik, hogy valami 
módon áruhoz jussanak, hogy vala
hogy eltengődjenek, kénytelenek 
uzsoraárakon venni élelmicikkeket, 
amelyeket azután tudnak békeáron 
az étlapra illeszteni. Mit törődnek ők 
ezzel a szabadszervezet megváltó 
eszméjének hangosai. Ok csak politi- 
zálgntnuk. nyargalgatnak ti szavakon

és minden távolbb áll tőlük, mint az 
hogy olyan gondolatot propagálja 
nak, amelynek magva lenne. Egyál 
talán nein jut eszükbe, hogy ha va 
Iáim, hát most lenne életszükség egy 
egységes tábor, egy ipartársulat 
zászlaja alá való megingathatlan tö
mörülés, ha nem akarnak széthullani 
„mint oldott kéve.“

Étlapcenzurát!

épületet is, ahol az árdrágításért el
itéit vendéglősöket helyezhetik cl. Az 
árvizsgáló bizottság és a rendőrség 
„erélyes“ munkája ugyanis már any- 
nyira zsúfolta az eddig fennálló fog
házakat, hogy pótbörtönökre van 
szükség, ha csak azt nem akarja a 
kormány, hogy csődbe kerüljön az 
árdrágítás felett ítélkező bíráskodás.

De hagyjuk ezt a keserű tréíál- 
kodást és nézzük az érem másik, 
komoly oldalát. Mi lesz a vége an
nak, lui az árdrágítás felett ítélkező 
fórumok véget nem vetnek a vérbi- 
rósági rendszernek, illetve, ha a bel
ügyminiszter nem rendelkezik úgy. 
hogy a magyar vendéglösipar feje fe
löl eltűnjék az örökké lecsapásra 
kész Damokles-kard. Rövid a válasz 
és határozott e kérdésre: a magyar 
vendéglősök és korcsmárosok a vég
ső elkeseredés pillanatában, en bloc 
visszaadják az iparigazolványukat, 
litt tönkremennek, hát elpusztulnak 
becsülettel, börtön nélkül, a megbé
lyegzés szégyene nélkül. A kormány, 
úgy látszik, ezzel egyáltalán nem 
számol, vagy talán számol, de nem 
törődik vele. Akárhogyan álljon is 
azonban a dolog, a magyar vendég
lösipar minden becsületes barátjá
nak ,a köz érdekében és ezer, meg 
ezer cxisztcncia érdekében, a legjo- 
goSabb követelése, hogy az árvizs
gáló bizottságot egészítsék ki egy 
szakbizottsággal, mely az étlapokat 
hetenkint, . előzetes cenzúra alá ve
szi és szakszerűen, hozzáértéssel, 
nem pedig dilettáns szigorral bírálja 
cl, vájjon az étlapon szerepelő árak 
jogosak, törvényesek, méltányo
sak-e. Az igy cenzúrázott étlap ki

tavaszra hirdetett 
közmunkák meg
kezdésekor elren
delheti a kormány 
azt is, hogy minél 
gyorsabban épitsék 
fel azt a börtön



zárja azután azt lehetetlen és áldat
lan helyzetet, hogy a miitseim sejtő 
vendéglősre lecsapjon az ítélet. A je
lenlegi rendszer mellett ugyanis 
egyetlen vendéglős sem tudhatja, 
hogy az az ár, melyet ő a minimális 
haszonfelszámitással, csak éppen, 
hogy rá ne fizessen, ir az étlapra, 
nem juttatja-e fogházba. Ezzel szem
ben a cenzúrázott étlap módot ad a 
vendéglősnek arra, hogy határozzon 
miheztartása végett. Az általunk ja
vasolt és minden vendéglős által kö
vetelt étlapcenzura-rendszer, mely 
szakemberek bevonásával történne, 
kizárná azokat a lehetetlen és elke
serítő igazságtalanságokat, hogy egy 
vendéglősre olyan árakat kényszerít
senek rá, amelyek koldusbotra jut
tatják. A szakember ugyanis jól tud
ja, hogy a mai élelmiszerviszonyok 
mellett, a maximális áron úgyszól
ván semmit nem képes beszerezni a 
vendéglőst aki ily körülmények kö
zött kénytelen a maximális áron fe
lül vásárolni. Ily áron beszerzett élel
micikkekből pedig tnoximális árla
pon tkészitett étlapok a lehetetlen
ség világába tartoznak.

Mialatt pedig mi az étlapeenzurát 
követeljük, a kormány is előáll egy 
követeléssel: csak menüt szabad a 
vendéglősnek adni. Erre a torz ideá
ra vonatkozóan a vendéglősök kép
viselői, akiket a belügyminisizter an
kétre hivott, megmondották vélemé
nyüket, kifejtették, hogy ez a végső 
csapás lenne, ezt a vendéglősök kö
zül egy sem bírná el. A miniszter 
meghallgatta a vendéglősöket, az
után kimondotta a döntését, hogy ö 
mégis el fogja rendeltetni, hogy csak 
menti álljon az étlapokon. Erre is 
megvolt a vendéglösöq válasza: jó, 
de akkor szerezzen be a kormány 
élelmiszereket a vendéglősöknek, 
mert ők maximális áron felül vásá
rolt cikkekből menüt a mai árak mel
lett nem adhatnak és nem adnak.

Már most, ha étlapcenzura, refor
mált árvizsgáló-bizottság helyett 
megszüntetik az á la carte étkezést, 
akkor a magyar vendéglősipar csak 
volt, akkor jöhetnek a fenyegetések 
az iparigazolvány bevonásáról, a 
vendéglősök, akik a szesztilalom bi
lincsében végleg tönkrejutottak, erő
szak alkalmazása nélkül adják vissza 
az iparigazolványukat, mely ma mar 
úgy is csak a koldusbotra jogosítja 
őket.
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Rendeletek
A mészárosok és vendéglősök ipar
űzési jogosultságnak megvonásáról.

A Magyar Népköztársaság kor
mánya rendeli:

I. 8. Az 1 884: XVII. t.-c. 55. 8-át 
a vendéglősökre is alkalmazni kell.

Az idézet törvényszakaszban az 
ipar folytatására megállapított határ
idő a vendéglősökre nézve legfeljebb 
5 hónap.

2. S. Attól a mészárostól vagy 
vendéglőstől, akit az 1884: XVII. t.- 
c. 55. S-ába ütköző és ugyané tör
vénycikk 158. S-ának f) pontja alap
ján büntetendő kihágás elkövetése 
miatt — bárha nem jogerősen is 
elitélték, a kereskedelemügyi minisz
ter a hatósági engedélyt (iparigazol
ványt, iparengedélyt) megvonhatja.

bla a terheltet a felebbviteli eljárás 
folyamán a kihágás vádja és követ
kezményei alól jogerősen felmentik, 
vagy a kihágási eljárást jogerősen 
megszüntetik, a hatósági engedély
nek (iparigazolványnak, iparenge
délynek) esetleg már kimondott meg
vonását hatályon kivid kell helyezni.

Л. S. Az a mészáros, vagy vendég
lős. akinek hatósági engedélyét (ipar- 
igazolványát, iparengedélyét) a ke
reskedelemügyi miniszter megvonta, 
iparának iizésére a büntető bírói íté
let jogerőre emelkedésétől számított 
1 éven belül újabb hatósági engedélyt 
(iparigazolványt, iparengedélyt) nem 
nyerhet.

4. S. Ez a rendelet kihirdetése 
napján lép életbe.

Budapest, 1919. évi január hó 11. 
napján.

A belügyi és kereskedelemügyi mi
nisztereknek 46.461/1919. К. M. sz. 
rendelete a szesztilalom módosítása 

tárgyában.
A szeszes italok mértéktelen fo

gyasztásának eltiltásáról szóló 1919. 
évi XIII. néptörvény I. 8-ában nyert 
felhatalmazás alapján a következő
ket rendeljük:

1. S. Vendéglőkben bort és sört ki
zárólag a déli tizenkét órától délután 
három óráig és este hét órától kilenc 
óráig terjedő időben szabad a helyi-

ségben való elfogyasztásra kiszol
gáltatni és pedig a borból egy-egy 
vendégnek délben, valamint este leg
feljebb három decit, mig az üzlethe
lyiségben való sörfogyasztás nem 
esik korlátozás alá.

2. S. A bor-, sör- és pálinkaméré
sek csupán köznapokon és pedig reg
gel hét órától délelőtt kilenc óráig és 
déli tizenkét órától délután három 
óráig lehetnek nyitva.

Ezekben az üzletekben reggel hét 
órától délelőtt kilenc óráig terjedő 
időben semminemű szeszes italt sem 
tisztán, sem más itallal keverve ki
szolgáltatni nem szabad; a déli tizen
két órától délután három óráig ter
jedő időben sörnek kiszolgáltatása az 
üzlethelyiségben való elfogyasztása 
nincsen korlátozva, borból egy-egy 
vevőnek kizárólag az üzlethelyiség
ben való elfogyasztásra legfeljebb 
három decit szabad kiszolgáltatni, 
mig mindennemű más szeszes italnak 
bárminő mennyiségben való kiszol
gáltatása tilos.

A kizárólag égetett szeszes italok 
kimérésére berendezett üzletek csak 
köznapokon és pedig reggel hét órá
tól délelőtt kilenc óráig lehetnek 
nyitva. Ezekben az üzletekben a jel
zettnyitvatartási idő alatt semmi
nemű szeszes italt sem tisztán, sem 
más itallal keverve kiszolgáltatni 
nem szabad.

Л. S. Kávéházakban csak sört sza
bad kiszolgáltatni és pedig csupán az 
1. S-ban megállapított idő alatt az 
üzlethelyiségben való elfogyasztásra. 
Bornak és mindennemű égetett sze
szes italnak kiszolgáltatása tilos.

4. S. Kizárólag bornak zárt palac
kokban való árusításra berendezett 
o*y üzletekben (borkereskedésekben) 
melyek 1918. évi október hó elsején 
már fennállottak, bornak az ily üz
letekben szokásos keretekben zárt 
palackokban való árusítása reggel 
nyolc órától délután négy óráig meg 
van engedve.

5. §. Gyógyszertárakban gyógybo- 
roknak és gygyászati célokra szol
gáló égetet szeszes italoknak a szo
kásos keretekben való kiszolgálta
tása meg van engedve.

ó. $. Fűszer- és csemegeüzletekben 
cukrászdákban, drogériákban, vala
mint az 1—5. §-okban megállapított 
kivételek alá nem eső összes egyéb 
üzletekben bornak, sörnek és égetett
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szeszes italoknak kimérése és árusí
tása tilos.

Ugyancsak tilos bornak, sörnek és 
égetett szeszes italoknak a fennálló 
egyéb szabályok kijátszásával tör
ténő mindennemű kimérése és árusí
tása is.

7. 8. Aki a jelen rendelet megsze
gésével vagy kijátszásával szeszes 
italt kiszolgáltat, továbbá az is, aki a 
jelen rendelet megszegésével vagy 
kijátszásával szeszes italt vásárol 
vagy fogyaszt, a szeszes italok mér
téktelen fogyasztásának eltiltásáról 
szóló 1919. évi Xlll-ik néptörvénybe 
ütköző s ezen néptörvény szerint 
büntetendő kihágást követ el,

(S. 8. Ez a rendelet kihirdetésének 
napján lép életbe. Hatályba lépésével 
a minisztériumnak 1918. évi decem
ber hó ЛО-án (>.721 1918. M. E. szám 
alatt kiadott rendeleté érvényét 
veszti.

Budapest, 1919. évi február II-én.

1919, évi XIII. néptörvény a szeszes 
italok mértéktelen fogyasztásának el

tiltásáról.
(Jóváhagyatott a Magyar Népköz- 
társaság Elnöke által 1919. évi feb
ruár hó 10-én. Kihirdettetett az Or
szágos Törvénytárban 1919. évi feb

ruár hó II-én.)
I. 8. A szeszes italok kiszolgálta

tása tekintetében a beliigymnszter a 
kereskedelemügyi minsztcrrel egyet
értőig korlátozó vágj’ eltiltó rendel
kezéseket tehet.

2.8. Aki az 1. 8. alapján kiadott 
rendelet megszegésével vagy kiját
szásával szeszes italt kiszolgáltat, 
kihágás miatt hat hónapig terjedhető 
elzárással és kétezer Koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. *

Három hónaptól egy évig terjed
hető elzárást és négyezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetést kell alkal
mazni, ha a tettes az első bekezdés
ben foglalt rendelkezés alapján kihá
gás miatt már meg volt büntetve. Ily 
esetben azt az elitéltet, aki szeszes 
ital kiszolgáltatásával iparszerben 
foglalkozik, üzlete folytatásától hat 
hónaptól két évig terjedhető időre el 
kell tiltani. Az elsöbiróság ítéletének 
azt a rendelkezését, amely az elitél
tet az üzlet folytatásától eltiltja, az 
az eset körülményei szerint, az estleg 
használt perorvoslatra tekintet nél
kül. végrehajthatónak nyilváníthatja.

d. 8. Aki az I. 8. alapján kiadott
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rendelet megszegésével vagy kiját
szásával szeszes italt vásárol vagy 
fogyaszt, amennyiben a 4. 8. esete 
nem forog fenn, kihágás miatt ötszáz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

4. 8. Aki nyilvános helyen ittas ál
lapotban jelenik meg vagy ott leita- 
sodik, kihágást követ cl és tizenöt 
napig terjedhető elzárással és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Amennyiben a cselekmény súlyo
sabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, két hónapig terjedhető elzárás
sal és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az, aki 
ittas állapota következtében mások 
életét, testi épségét vagy vagyonát 
súlyosan veszélyezteti.

5. 8. Aki mást szándékosan leré- 
szegit, kihágást követ el és tizenöt 
napig terjedhető elzárással és ezer 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Hat hónapig terjedhető elzárást és 
kétezer koronáig terjedhető pénz- 
büntetést kell alkalmazni, ha a cse
lekményt korcsmában, vendéglőben, 
kávéházban vagy más nyilvános he
lyen, vagy ha nőn, vagy ha életének 
tizennyolcadik évét be nem töltött 
kiskorú egyénen követték el.

Három hónaptól egy évig terjed
hető elzárást és négyezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetést kell alkal
mazni, ha a cselekményt üzlete köré
ben olyan egyén követi el, aki sze
szes ital kiszolgáltatásával iparsze- 
rüen foglalkozik. Ily esetben az el
ítéltet üzlete folytatásától hat hónap
tól két évig terjedhető időre el kell 
tiltani. Az elsöbiróság Ítéletének azt 
a rendelkezését, amely az elitéltet az 
üzlet folytatásától eltiltja, az eset kö
rülményei szerint, az esetleg hasz
nált perorvoslatra tekintet nélkül, 
végrehajthatónak nyilváníthatja.

ó. 8. A jelen néptörvényben meg
határozott kihágások miatt az eljárás 
a közigazgatási hatóság mint rend
őri büntetőbíróságnak, az állainrend- 
örség működési területén pedig az 
államrendőrségnek hatáskörébe tar
tozik.

7. 8. Az 1879. évi XL. t.-c. 84. és 
85. S-а hatályát veszti.

c8. 8. E néptörvény kihirdetésének 
napján azonnal életbelép.

Kelt Budapesten, 1919. évi február 
hó 10. napján.

Országos Vendéglős Újság

Pezsgögyárosok Országos Egye
sülete. E néven a magyarországi 
pezsgőgyárosok Belatiny Arthur el
nöklete alatt ez évi január hó 22-én 
megalakították országos érdekkép
viseletüket, melynek célja a pezsgö- 
borgyártási ipar erkölcsi és anyagi 
érdekeinek megvédése, egységes el
adási feltételek megállapítása, a hitel
nek és a közgazdasági érdekeknek 
megvédése, valamint illuziós márkák 
(külföldi utánzatok) gyártásának tel
jes kiküszöbölése. Működési körébe 
veszi még az egyesiiilet az eddig tel
jesen rendzetlen kereskedelmi szoká
sok egységes megállapítását is. Az 
egyesület tisztikara: Elnök: Belatiny 
Arthur, alelnöki Francois Lajos, 
pénztáros: Törley Dezső, a választ
mány tagja: Dietzl Gusztáv, Litt'ke 
Ernő és ifj. Palugyay Ferenc. Az 
egyesület jogtanácsos-titkára: Dr. 
Frendl Gyula, helyisége Budapest, 
IV.. Deák Ferenc-utca 17. szám.

A szesztilalom tárgyában a na
pokban szaktanácskozás volt a keres
kedelmi minisztériumban dr. P a p  
Dezső miniszteri tanácsos elnöklete 
mellett. A száktanácskozáson annak 
kezdeményezője, dr. S e b ő k  Dezső, 
a Bor-, Sör- és Italmérők Egyesüle
tének titkára, ismertette a jelenlegi 
helyzetet, hogy amig most a vendég
lőkben és rokon üzletekben a szesz
kimérés teljesen cl van tiltva, addig 
a fűszer- és cseniegekereskedők zárt 
palackokban korlátlan mennyiség
ben árusíthatnak szeszes italokat és 
Így a vendéglősökkel szemben jog
talan előnyöket élveznek. Az érde
keltek ennek az állapotnak a megvál
toztatását kérik, mert különben a 
legnagyobb válságnak lennének ki
téve. Hangoztatta azt is, hogy az ér
dekeltek azt is kívánják, hogy áz ál
lam járuljon hozzá 80 százalékkal 
munkanélküli alkalmazottaik segé
lyezéséhez. Után Kom m e r  Ferenc 
vendéglős szólalt fel, aki amellett ér
velt, hogy meg kell engedni a ven
déglősöknek a korlátlan sörkimérést, 
az étkezéshez pedig délben és este 5 
deci bor kiszolgáltatását . A Kávé
sok Ipartársulatának és a Vendéglő
sök Szabadszervezete képviselőinek 
felszólalása után a hadügyminiszter 
kiküldötte a teljes és legszigorúbb
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szesztilalom behozatalának szüksé
gességét követelte. Erre dr. S e b ő k  
Dezső telelt, aki hangoztatta, hogy a 
laktanyák kantinjaiban minden ellen
őrzés nélkül folyik a tilalom ellenére 
való szeszkimérés, ngy hogy ezek 
a kantinok vaóságos melegágyai a 
fiatal katonák kicsapongásainak és 
ezeket kell lehetetlenné tenni. Ezután 
konkretizálta a szaktanácskozáson 
elhangzottakat és azt javasolta, hogy 
engedélyezzék a söntéseknek és pá
linkamérőknek, úgy mint a fűszer- és 
cseinegekerskedőknek a bor és sör 
palackban való kimérését, azonfelül 
meleg tea árusítását is, csészénként 
egynegyed deci rummal, a vendéglő
söknek és rokon üzleteknek a sör 
korlátlan kimérését, délben és este 
pedig fejenként 3 deci bor kiszolgál
tatását. Annak biztosítására pedig, 
hogy a pálinkamérők nem fognak 
pálinkát is kimérni, kötelezik magu
kat arra, hogy a helyiségükben levő 
és égetett szeszes italokat tartalmazó 
palackokat eltávolítják. Ko h u  Gá
bor, a budapesti Kerekedelmi- és 
Iparkamara képviselője, valamint 
E l e k  Artur, az Országos Magyar 
Kereskedők Egyesülete képviselője 
pártolták a javaslatot. Mu z s i k é  
István székesfővárosi tanácsjegyző, 
a főváros kiküldötte, sérelmesnek 
találta azt, hogy mig a kávéházakban 
mindenütt lehet teát kapni, addig a 
szegények kávéházában, a sönfősek
ben nem lehet. Különösen fontos ez 
most, amikor kevés a zsir és a cukor, 
a meleget adó élelmicikkek és ezért 
a söntéseknek minél előbb meg kell 
engedni a meleg tea árusítását. Itt 
említjük meg, hogy a Bor-, Sör- és 
Itahnérők Egyesülete a szaktanács
kozást megelőzőleg küldöttséggel 
fordult a miniszterelnökhöz, a sérel
mek orvoslását kérve. A miniszter- 
elnök helyett dr. B a l o g y  Ernő — 
még mint államtitkár — fogadta a 
küldöttséget, melynek kérését dr. 
S e b ő k  Dezső, az egyesület titkára 
tolmácsolta és megígérte a megjelen
teknek, hogy ha a szakma kérése a 
szaktanácskozáson igazságosnak bi
zonyul, akkor — úgymond — ő lesz 
кi vánságukn ak p róká tora.

Berlin borravaló nélkül. A mult hó 
közepe óta Berlinben a szállodákban, 
vendéglőkben és kávéházakban meg
szűnt a borravaló. A számlákhoz 
hozzácsapnak tiz százalékot és a 
vendégnek nem kell borravalót adnia.

i2—1. szám

Annak ellenére, hogy ebbe a pincér
egyesületek szövetsége beleegye
zett, a szállodák pincére mozgalmat 
indítottak a borravaló nélküli rend
szer ellen.

Drágább lett a villamos áram. A
székesfőváros tanácsa az elektromos 
müvek által szolgáltatott világítási 
áram árát, melyet csak nemrég, ne
vezetesen múlt év szeptember 1-én 
emeltek fel 11 fillérre, január 1-től 
kezdve hektowattonként 18 fillérre 
emelte fel. A felemelt dijat, bár a 
kormány a tanács intézkedését még 
nem hagyta jóvá, már fel is számít
ják a feleiknek. A világítást korlátozó 
rendelet intézkedéseit ellensúlyozza 
az a körülmény, hogy gázhiány foly
tán újabb villamos kapcsolások tör
ténnek, s igy a fogyasztás nem csök
ken. Az áramszolgáltatás drágítását 
az óriási módon emelkedett személyi 
kiadások tették elkerülhetetlenné. 
Nincs kizárva az sem, hogy az üzem 
deficitjének elkerülése érdekében 
még további áramáremelkedést is 
megérthetünk.

Országos Vendéglős Újság

szavazatképes részvényesek, kik a 
közgyűlésen személyesen vagy he
lyetteseik által résztvenni kívánnak, 
tartoznak részvényeiket a még le 
nem járt ^szelvényekkel együtt nyolc 
nappal a közgyűlés megtartására ki
tűzött határidő előtt a társaság pénz
táránál Budapesten, vagy az igazga
tóság által a hirdetményben e célra 
kijelölt helyett letenni. — A letett 
részvényekről elismervény adatik, 
mely igazolásul szolgál a közgyűlé
sen való részvételre. 24. §. Az évi 
mérleg, valamint az igazgatóság és 
felügyelőbizottság jelentései a keres
kedelmi törvény 198. §-a értelmében 
a közgyűlést megelőzőleg nyolc nap
pal a társulat hivatalos helyiségeiben 
közszemlére kitétetnek és ezen idő 
belül nyomtatott példányokban is 
minden részvényes rendelkezésére 
bocsáttatnak. Mérlegszámla 1918. 
szeptember 30-án. Vagyon: Gyár- 
telek és gyárépitési számla 3998,480 
К 79 f. Gép- és berendezési számla
I. 783,307 К 96 f. Hordószámla 
272,289 К 48 í. Nyersanyag és termé
nyek számlája 2.624,156 К 68 f. Vá
rosi és vidéki ingatlanok számlája 
2.824,332 К 72 f. Felszerelések és 
szerelvények számlája 200 K. Ipar
vágányszámla 65,998 К 34 f. Fogatok 
számlája 21,500 Á. .légszámla 200 K. 
Pénztárszámla 173,757 K. Biztosíték- 
számla 21,102 К 95 f. Értékpapír 
számla 4.243,383 К 71 f. Követelés 
pénzintézeteknél és adósoknál:
II. 372,176 К 13 f. Biztosítási dijak 
számlája 145,051 К 16 f. összesen 
27.546,836 К 92. f. Teher: Részvény- 
tőkeszámla 7.500,000 K. Tartalék
alapszámla 567,311 K. Kétes követe
lések tartalék számlája 350,000 K. 
Adótartalékszámla 2.500,000 K. Ér
tékcsökkenési tartalékalapszámla: 
egyenleg 1917 szeptember 30-án
1.858.287 К 24 f., leírás értékcsökke
nések és kopásokért 1918 szeptem
ber 30-án 800,000 K, összesen
2.658.287 К 24 f. Hitelezők számlája 
9.028,853 К  48 f. Magyar kir. kincs
tár hátralékos söradóért 518,855 K. 
Fel nem vett osztalék 254 K. „Kőbá
nyai polgári serfőző r.-t. nyugdíjin
tézete“ 2.549,231 К  34 f., Tószegi 
Freund Vilmos segélyalap 274,408 
К  70 f. Nyereségáthozat 1917. évről 
147,501 К  42 f, nyereség 1918 szep
tember 30-án 1.452,134 К  74 f 
1.599,636 К 16 f. Összesen 27.546,836 
К 92 f. Nyereség és veszteségszámla
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A Kőbányai Polgári Serfözö Rész
vénytársaság folyó évi február hó 
22-én délután 381 órakor a társaság 
üléstermében (Vili. kerület, Népszin- 
ház-utca 22. sz.) tartja XXVI-ik 
rendes közgyűlését. Napirend: 1. Az 
igazgatóság és felügyelőbizottság je
lentése az 1917/1918. üzleti évről, a 
zárszámadások előterjesztése, a 
mérleg megállapítása, a tiszta jöve
delem hováforditása, valamint az 
igazgatóság és felügyelőbizottság ré
szére adandó felmentvény iránti ha
tározathozatal. 2. Választás az igaz
gatóságba. 3. A felügyelőbizottság 
megválasztása és tiszteletdijának 
megállapítása. A részvények letelte- 
tök: Budapesten: a társaság pénztá
ránál Kőbányán (aglódi-ut 17. sz. a.), 
a „Magyar Általános Hitelbankinál 
(V., József-tér 2—3. sz. a.) és a „Ma
gyar Leszámítoló- és Pénzváltó
bankinál (V., Dorottya-utca 6. sz. a) 
Bécsben: a „K. k. priv. őst. Kredit- 
Anstalt für Handel und Gewerbe“- 
nél (1„ Am Hof 6. sz. a.) Kivonat az 
alapszabályokból. 22. S. A közgyűlé
sen minden részvényest minden tiz 
darab letéteményezett részvény után 
egy-egy szavazat illeti meg. Azon



1918 szeptember 30-án. Tartozik: 
Általános költségszámla 6.480,932 К 
74 í. .légszámla 30,449 К 02 f. Sze- 
kerészeti számla 2.112,023 К 40 i. 
Söradószámla 1.499,070 К 35 f. Biz- 
tositáso dijak számlája 124,099 К 29 
f. Adószámla .343,432 К 83 f. adótar
talék számla 2.000,000 K. Értékcsök
kenési tartalékalap számla: leírás 
értékcsökkenések és kopásokért 
1918 szeptember 30-án 800,000 K. 
Nyereségátliozat 1917. évről 147,501 
К 42 f., nyereség 1918. szeptember 
30-án 1.452,134 К 74 f 1.599,030 К
10 f. Összesen 14990,844 К 39 f. Kö
vetel: Nyereségátliozat 1917. évről 
147501 К 42 f. Kamatok és ingatla
nok jövedelemszámlája 024,095 К
11 í. Egyéb jövedelmek számlája 
195,077 К 31 f. Áruszámla 14.024,170 
К 55 f. Összesen 14.990,844 К 39 f. 
Budapest-Kőbánya, 1918. szeptem
ber hó 30-án. A Kőbányai Polgári 
Serföző Részvénytársaság igazga
tósága: Abeles Zsigmond s. k„ Báró 
Madarasi Beck Miksa s. k„ Bischitz 
Arthur s. k„ Dr. Egyedi Arthur s. k„ 
!)r. Tószegi Freund Antal s. k„ Tó
szegi Ereund Emil s. k., Szegedi Lu
kács József s. k., Póseh Gyula s. k„ 
lovag Scanavi Miklós s. k„ Or. Wcl- 
lensteini Weiss Gusztáv s. k. Meg
vizsgáltatván, rendben találtatott. 
A Kőbányai Polgári Serföző Rész
vénytársaság fel iigy elöbizottsága: 
Alsóterényi Auer Róbert s. k., Birn
baum László s. k„ Havas Emil s. k„ 
Mendl Gyula s. k.
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osztályú étterem, egy éléskamra, A bérlet a fenti vendéglőre nézv
egy fáskamra, egy padlás, egy pince, 1919. évi május hó 1-ével veszi kéz 
egy árnyékszék. egy jégverem. detét és tart ezen időponttól szám

Az egykoronás bélyeggel ellátott tott öt éven át, vagyis 1924. évi áp- 
és „Ajánlat a herkulesfiirdői vasúti rilis hó 30-áig.
vendéglő bérletére 295 1919. szám- Bérlőnek a következő helyiségek
hoz" felirattal ellátott, lepecsételt, bocsáttatnak rendelkezésére: öt la 
borítékba zárt, nemkülönben kellő kószába, két főzőkonyha, egy mosó
okmányokkal felszerelt ajánlatok konyha, egy III. osztályú étterem, 
1919. évi február hó 17-én déli 12 egy fáskamra, két padlás, két pince 
óráig az alulirt üzletvezetőség III. és egy jégverem, 
osztálya főnökénél -(Temesvár, Jó- Megjegyeztetik, hogy a közös
zscf-tér 14. sz. II. emelet 9. sz. ajtó) cg|ra szolgáló I—II. osztályú váró
vagy személyesen, vagy posta utján és étterem fűtésének és világitásá- 
benyujtandók. nak felét a magyar államvasutak

Bánatpénz fejében a bérletre 100, viselik 
azaz egyszáz korona készpénzben, Д/ egykoronás béiyeggel ellátott
vagy állami letétre alkalmas érték- >AjánIat ц magyar államvasutak 
papírokban a temesvári üzletvezető- karasjeszenöi vasuti vendéglő bérié- 
ség gyüjtőpénztáránál 1919. évi feb- t számhoz" felirattal el-
ruár hó 16-án déli 12 óráig vagy sze- ШоП< lepecséte,t borítékba zárt. 
mélyesen, vagy a magyar posta ut- nemkülönben keHÖ okmányokkal fel- 
janA beküldendő. szerek ajánlatok 1919. évi február
,, , ‘ . ал  ̂ ,, ho 20-an deli 12 óráig az alulirt uz-den egutobb jegyzett, 14 napnal nem . , IIf , M M, M t , , ,, letvezetoseg III. osztálya főnőkénélrégibb, a neverteket meg nem haladó ‘ , M. , , t , , * n/ . (Iemesvar, József-tér 14. szám II.napi árfolyamnak csak 90'® szerinti . л ,,, t , . , emelet 9. sz. ajtó) vagy személyesenertekben számíttatnak. A . . .  .w. . t . . . . . .  ,, 1 vagy posta utján benyújtandók.Készpénzben letett összeg után ka-
mat nem fizettetik. Az ajánlatban a Bánatpénz fejében a bérletre 600, 
letétel megtörténte megemlítendő azaz ötszáz komim készpénzben
ugyan, de a letétről nyert elismer- va^ ; ál,ami letétre alkalmas érték' 
vény nem csatolandó papírokban a temesvári üzletvezető-

A vendéglő bérletére vonatkozó ség gyüjtőpénztáránál 1919. évi feb
feltételek a nevezett üzletvezetőség ruar 1,6 ,9‘én déli 12 óraiK va^  szc- 
forgalmi és kereskedelmi osztályé- "'^.vcsen. vagy posta utján békái
ban (II. emelet 6.. sz.) a hivatalos dendő.
órák tartama alatt megtekinthetők, Az értékpapírok a budapesti tőzs- 
miért is az ajánlattevőkről feltételez- dén legutóbb jegyzett, 14 napnál nem 
tetik, hogy a feltételeket ismerik s régibb, a névértéket meg nem haladó 
azokat magukra nézve egész terje- napi árfolyam csak 90% szerinti ér
delmükben kötelezőknek elfogadják, fékben számíttatnak.

A fentebbi feltételektől eltérő, vagy Készpénzbzen letett összeg után 
a kitűzött határidőn túl beérkezett kamat nem fizettetik. Az ajánlatban 
ajánlatok, továbbá olyan ajánlatok, a letétel megtörténte megemlítendő 
melyek táviratilag tétetnek s végül ugyan, de a letétről nyert elismer- 
olyanok, melyekre nézve az előirt vény nem csatolandó, 
bánatpénz le nem tétetett, figyelembe A vendéglőbérletre vonatkozó fel
vétetni nem fognak. tételek a nevezett iizletvezetőség

Az ajánlatok között a választás forgalmi és kereskedelmi osztályá- 
a bérösszegre való tekintet nélkül ban (II. emelet' 6. sz,) a hivatalos 
szabadon történik. órák tartama alatt megtekinthetők

I eines vár, 1919. évi január 23-án. miért is az ajánlattevőkről feltételez- 
Az iizletvezetőség. tetik, hogy a feltételeket ismerik s 

üzletvezetőé Temeivtr azokat magukra nézve egész terje-
p í . , .  .. . . . .  , delmiikben kötelezőknek elfogadják
Palya.oli hirdelmeny д fentebbi fcltót(!|ekt6l eltérí,

,,'919- Hl- szám. A Karasjeszenő vagy a kitűzött határidőn túl beér- 
a .oinason megi'u esedő vasuti ven- kezett ajánlatok, továbbá olyan aján 
t ego km letété ezennel nyilvános latok, melyek táviratilag tétetnek s 
i>a\azat Ilii dettetik, végül olyanok, melyekre nézve a::
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295/1919. III. szám. A Herkules- 
fiirdö állomáson megüresedő vasuti 
vendéglő bérletére ezennel nyilvá
nos pályázat hirdettetik.

A bérlet fenti vendéglőre nézve 
1919. évi április hó 1 -ével veszi kez
detét és tart ezn időponttól számí
tott öt éven át, vagyis 1924. évi már
cius hő 30-ig.

Bérlőnek a következő helyiségek 
bocsáttatnak rendelkezésre: két la
kószoba, egy főzőkonyha, egy tálaló, 
egy italmérő, egy I II. osztályú ét
terem, egy külön étterem,, egy III.



előirt bánatpénz le nem tétetett, 
figyelembe vétetni nem fognak.

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

Temesvár, 1919. évi január 23-án.
Az iizletvezetöség.

12-1. szám_________________

adnám magának azt a nyolcezer fo
rintot?

Maga? — kérdezte a fiatal
ember, miközben kékült is, zöldült is 
az izgatottságtól. — Maga kölcsön 
adna nekem nyolcezer forintot?

— Nemcsak adnék, — folytattam 
most már határozottan, — hanem 
adok is .. .  Holnap délelőtt tizenegy
kor itthon várom .. .  Majd együtt el
megyünk a takarékba, hogy azt a 
pénzecskét kivegyük .. .

— De az Istenért, mi a garanciája 
ahhoz, hogy a pénzét visszakapja?

kiáltott föl csodálkozva.
— Ez itt — mondtam mosolyogva 

és a szememre mutattam .. .
Nem irom le az ezután következő 

jelenetet, a fiatal fiskális könnyeit, a 
pénzművelet lebonyolítását, de any- 
nyit most, öreg fejemmel is el merek 
mondani, hogy erre a cselekedetemre 
vagyok a legbüszkébb. Nem a jó szi
vemre, hanem, a tiszta látásomra. Bi
zonyos voltam benne, hogy a pénzem 
nein forog veszedelemben és a jövő 
fényesen beigazolta ezt a hitemet: a 
protegé-m két év alatt előkelő poli
tikussá nőtte ki magát, három év 
múlva már mint delegátus keltett fel
tűnést, öt év múlva feleségül vette az 
egyik Braun seh m ied-k isasszon у t (a 
baranyai nábob leányát) sí harminc- 
hétéves korában őt nevezték ki a 
pénzügyminisztérium államtitkárává.

A pénzemet tehát hiány nélkül 
visszakaptam, sőt Micit, a felesége
met, egy napon az a megtiszteltetés 
érte, hogy velem együtt ebédre hív
ták meg az állam titkáréihoz. És ott, 
a gyönyörű kis palotában, így szólott 
az államtitkár ur a méltóságos asz- 
srzony.lioz (aki most is megőrizte a 
Braunsehmiedek hires jókedvét és 
egyszerűségét):

Látod, fiam, ez az a becsületes 
ember, akinek a karrieremet köszön
hetem .. .

Így szólt és hálásan borult a nya
kamba .. . Később ő járta ki a besz- 
kidi vállalatomat, melyen százötven- 
ezer forintot kerestem, sőt a harma
dik fiamat (Bandit, a legnagyobb 
csirkefogót valamennyi között) ö 
tartotta a keresztségre. Öt évvel ez
előtt pedig, mikor végképp nyuga
lomba vonultam, ő kérte ki a maga 
számára azt az örömet, hogy a koro
nás arany érdemkeresztet a mellem
re tűzhesse.. .

Jól esik erre visszagondolni e szép 
őszi napon, mikor itt ülök a budai 
házam verandáján, s egy-egy korty 
öreg borocska mellett az életem ese
ményeire visszagondolok . . .  Hatvan
ötéves múltam, de az egészségem 
most is kitűnő. Istennek hála, van 
annyim, liogv életem végéig gond 
nélkül megélhessek, az én kardos 
Micimet most is olyan szép asszony
nak látom, mint valaha, müncheni 
fiatalságom idején, a fiaim derék csa-

Országos Vendéglős Újság

A fiatalember nagyot sóhajtott, az
tán mosolyogva a váltamra tette a 
kezét.

Ha csak ötletre lenne szükség, 
azért magam se mennék a szomszéd
ba, mert akár hiszi, akár nem, én 
egészen nyiltfejii fickó vagyok, édes 
apám . . .  De az oláhok fütyülnek 
az ötletekre . . . Azok többre becsü
lik a legutolsó gazdag lókupecet, mint 
a legelső francia novel,lairót. . .

A szegény jelölt nagyon szomo
rúan nézett a világba, látszott rajta, 
hogy nem igen bízik a jövőben s hogy 
mérhetetlen fájdalmat okoz neki a 
köznapi életbe való visszasiilyedés . . .  
Részvéttel, tűnődve néztem végig 
rajta, — ési eközben különös gondo
latom támadt... Olyan különös, hogy 
szinte magam is el ámultam rajta.

így szóltam ugyanis magamhoz, 
amig az ötös Kubámra rágyújtottam:

— Ez a fiú itt egy földhözragadt, 
szegény ördög, aki még azt se tudja 
bizonyosan, hogy miből fog megva
csorázni öt nap m úlva... Szigorúan 
megítélve, nem igen lehet több a hi
telképessége százötven forintnál, 
ennyi is cslupán azért, mert a nőtlen 
urak minden körölmények között hi
telképesek bizonyos határig... És 
mégis okosan tenném, ha azt a 
nyolcezer forintot kölcsön adnám 
neki. . .  Igaz, hogy ez rengeteg pénz, 
de a pokolba kell lökni minden em
berismeretet, ha ez a summa nincs 
jól befektetve nála. . .  Most csak ti
zenöt forintja van, de nincs messze 
az idő, mikor annyi pénze lesz, hogy 
engem a mellényzsebéből kifizet
het . . .  Ez a kopott gérokkos fiú, tíz
ezret egy ellen, a jövő embere . . . 
Nincs az az üzleti papír, ami jobb 
befektetés lenne, mintha öt most a 
nagy bajából kisegítem .. .

Tudni kell, hogy én abban az idő
ben már tiz krajcárt se dobtam ki 
hiába, — csak úgy lehet méltányolni, 
micsoda tüneményes hit kellett 
hozzá, hogy egyszerre estik igy 
szóljak:

Mit mondana, ha én kölesön-

ládapák, a kis unokáimnak pedig 
azok a legboldogabb napjai, amikor 
velem, vén emberrel, a mohos bás
tyáikon hancurozhatnak... Az életein 
alkonya szép és vidám, s a múltam
ért sincs mit szégyenkeznem senki 
előtt. . .  Szerettem, engem is szeret
ték, — és bolondságot is követtem el 
annyit, amennyit az ember nagyobb 
veszedelem nélkül megbir . . .  Néha 
eszembe jut a borzas Hermin, meg a 
kis, párisii palota ott a Pascal-utcá
ban, s mosolyogva érzem, hogy a 
fiatalságom se volt kevésbé szép, 
mint az öreg korom... Dolgoztam, 
jól éltem és becsületes ember voltam: 
ennyi elég a földi pályafutáshoz . . .  
Mi kellene több?... Vannak bará
taim, akik most is kitartanak mellet
tem, a lelkem fölvidul, ha a házikóm
ban a jó embereim fölkeresnek, a leg
kisebb unokám tszta egyest hozott 
haza az iskolából, — mi kívánni va
lóm lenne hát még az élettől? Most, 
mikor a kalamust végre leteszem a 
kezemből, szinte kedvem lenne ezt a 
címet inti a fecsegésem fölé: Egy 
boldog ember pályafutása . . .

Vége. —

____________________ 9. oldal
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Törvényes oltalom  alatt álló

„ P a n n ó n ia “

Dupla malátasttr
„ 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 *1

Évi 168.000 hl.-es termelési képesség!

„Pannónia“ Sörfőző Részvénytársaság |
Pécsett I

I !
í г г / N T  ^  7V T Т Ч  TISZTIT, p e s t  i

j KO VALL) BUDAPEST |
! GYÁR Is FŐÜZLET: VII., SZÖVETSÉG=UTCA 35-3T. j
9 I

= TELEFONSZÁT1: JÓZSEF 15-T1 és JÓZSEF 18-00. j
9 \

A fogyasztó ma nem olcsót, hanem jót kíván!!
A 200 év óta fennálló Р Ж %  ‘ЯГЯ Цк ‘VT4 W  W f
MAGYAR KIRÁLY GYÓGYSZERTÁR I jh% Л  Я-% I  ¥  a
saját készítményének JL JL/ /  lk JL Л а Ж  neve

Teazamat rumizzel 1 kg (400 adag tea) ára 35 korona.
3 kg=os ballonokat önköltségi árban számítjuk, postán utánvéttelMegrendelőhely: a KORMIN VALLATNÁL BUDAPEST, VIL, KÁROLY KIRÁLY-UT 17.Sürgönyeim: KÖRMIN0"
TELEFON : 166-05. TELEFON : 166-05.

TOKAJI COGNAC
lllllllllllilllllllllinilllllllllllillllllllllllll! A  LEGJOBB lllllllllllllllllllllllll.1.... Budapest, Frangcpán~u. 12



AZ EMBERI EGÉSZSÉG ELLEN VÉT к
az, aki még mindig e v ő e s z k ö z e i t  s m i r g l i  papír vagy porral tisztítja. Щ 

Használja a világ legjobb hygienikus tisztitószerét Ш

a ROBUSTUS-t I
Ahol a R O B O S T U S  ti ztitószer be van vezetve a legnagyobb Ив ff

& megelégedéssel nyilatkoztak. & H
NAGYOBB M ENNYISÉGBEN B EV EZETV E! Щ

BESZERZÉSI CSOPORTOK: Miniszterelnökségi, Hadügyi, Kereskedelemügyi, Pénzügyi, H
Igazságügyi, Vallas- és Közoktatásügyi minisztériumok. Budapest fővárosi Statisztikai H
hivatal, Magyar posta- és távirda, Munkásbiztosiró, Büntető törvényszék, Közélelmezési Щ  
hivatal, Fővárosi tanítók, Budapesti kereskedelmi iskolák, Középiskolai tanárok, Hadi- H  
termény r.-t., Nyugdíjasok országos szövetsége, Múzeumok és állami színházak személy- И  
zete, Magyar állami gépgyár, Magyar mezőgazdák szövetkezete, Budapest fővaros nép- H  
jóléti központjának kirendeltsége. Közalkalmazottak központi konyhája, Vidéki közalkal- BE |
mazottak beszerzési csoportjai, Vidéki szövetkezetek, Általános fogyasztási szövetkezet. §H 
Szanatóriumok: Griinvald sanatorium, Liget sanatorium. Szállodák: Hungária, Bristol, Щ 
Astoria, Palace, Royal, Park, Imperiál. Vendéglők, Káveházak, Buffetck, Söntések, Kávémé- Щ 
rések,Tejcsarnokok, Kórházak, Gyógytárak, Kolostorok, Árvaházak és Intézetek százainál. Щ

> -------------------- -----------------------------:--------------------------- 1
—  TEGYEN EGY KÍSÉRLETET |

és Ш

VEGYE MEG I
a HYGIÉN1K.US Щ

TISZTÍTÓSZERT l l

Ara egy negyed kilós doboz- ЯМ
nak 2.50 filIér- I

Kapható: Füezerkereskedéeekben, Drogériákban, Háztartási üzletekben ■

NAGYBAN MEGRENDELHETŐ :

;r  ROBUSTUS MÜVEK IRODÁJÁBAN I
B U D A P E S T ,  VI ,  E Ö T V Ö S - U T C A  2 8  jj

Vidékre legkevesebb 5 kilós posta csomagban. í

A ROBUSTUST NEM LEHET UTÁNOZNI!

II. o ldal Országos V endéglős Újság____________________  —1, szám
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K O N Y H Á B A N , HÁZBAN  
NEM H I Á N Y O Z H A T !

1 nélkülözhetetlen vendéglősöknek, korcsma
rosoknak, szállodásoknak, káyéházak- 

j nak, kórházaknak, szanatóriumnak
és háztartásoknak a hygienikus___ __ _ _ _  *

jíöbustüs
— I—  m BM (TISZTÍTÓSZER PORALAKBAN) | Н П №

J| ev ő eszk ö z , edény, tüzhelykeret, Ц 
Щ bádog, vas, kő és fatárgy tisztító. |

IA „Robustus" kiküszöbölni van hivatva az I  
eddig használt „csíszolópapirl" (smirglit) I 
£ nem hagy nyomot tiszta és hygienikus. |

I A „R obusias" a rozsdát eltávolítja. | I

„Robusius" súrolásoknál a szappant I  | 
feleslegessé teszi. I  f

шшяшттшвшт *

Csak egy kísérlet a „ROBUSTUS"-sal m eggyőz mindenkit! 

Kapható: ‘/4 kilós dobozokban mindenütt.

A r a :  1 d o b o z n a k  2 kor. 50 f. j
Használati utasítás minden dobozon.

Nagyban megrendelhető: BÖHM ÁRMIN ROBUSTUS-MÜVEK. | 
Központ iroda: Budapest, V I, Eőtvős-utca 28. szám.
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F ővárosi
S # #  /  P P  P Po r f o z o

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

12, szám________________

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

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

A bevásárlásnál ügyeljünk ismeri védjegyre:

Országos Vendéglős Újság_______________ Ш. oldal
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Reserve | 
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Biró Miklós könyvnyomdái möintézete, Budapest, IX., Ráday-utca 26.
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