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A Budapest~és környékbeli vendéglősök és kocsmárosok szabad szervezetének hivatalos lapja.
A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS ÉS KAVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

A vendéglósipar és az ipartársulati
tisztujitás.
Abból az alkalomból, hogy a három
budapesti vendéglősipnrtársulat egyesilé
sére kiküldött bizottság elvileg megálla
podott az egyesítés alapelveire nézve,
időszerűnek látjuk az egyesített vendéglősipartársulat munkájának eredményes
sebbé tehetése végeit, hogy egyes szem
pontokat figyelmébe ajánljuk azoknak,
akik az u. n. alakuló közgyűlésen az uj
nagy ipartársulat tiszltkarát megválasztják.
Hogy azonban ebben a kérdésben mi
nél objektívabb véleményt mondhassunk,
egy kis visszapillantást kell tennünk a
múltba, abba az időbe, mikor az ipar
társulatok munkája úgyszólván az egy
más elleni harcokban merült ki.
A székesfővárosi vendéglős- és kocsmárosipurtársulat vezetői és maguk a
tagok legnagyobb része kezdetben lélt az
egyesülés gondolatától azon egyszerű ok
ból. hogy a budapesti szállodások, ven
déglősök és kocsmárosok akkori hivata
los vezetőiben nem látott elég garanciát
arra, hogy a kisebb-üzemü vendéglős és
kocsmárosok érdekében is mindenkor fel
tud lépni s a vendéglősipar ezen több

ségének hátrányára nem lóg sem a kor árukiutatással kapcsolatban a másik két
mány, sem a hatóságok, sem magáncé ipartársulat mind több és több tagját
geknél eljárni. Ez a felfogás hozta ma igyekeztek a saját ipartársulatuk tagjává
gával, hogy szükségesnek látszott a min is megnyerni.
dig a kisüzemlulajdonosok érdekeit is
Egyrészt az ezen együttműködésekből
szem előtt tartó és jogait is védelmező származó kölcsönös megismerés, másriszt
pedig a lorradalom majd a diktatúra
külön ipartársulat lentartása.
A háborús évek alatt lassan-lassan alatt behozott szesztilalmak és egyél) a
változott a hangulat, nem a székesfővá a vendéglősipart méltánytalanul sújtó
rosi vendéglős és kocsmáros ipartársulat rendelkezések hát' Istennek eljuttatták
vezetőségének és tagjainak sorában, ha végre mind a három iparlársulat vezető
nem a budapesti szállodás és vendéglős ségét ahhoz az egyedül helyes felfogáshoz,
iparlársulat vezetősége és tagjai sorában: hogy közös érdekeiket csak az egységes
a háborús idő viszontagságai, az árdrágí ipgrtársulatban és akkor tudják megvé
tók túlkapásai, a kormány és hatóságok delmezni, ha kicsinyes féltékenvségi és
nak az ipart teljesen meg megbénító ren egyéni szempontokat teljesen télre téve
deletéi és intézkedései arra a belátásra együttesen és közős munkával igyekez
bírták a szállodások ipartársulatának ve nek küzdeni a mai szomorú és a még
zetőségét, hogy a közős ellenség ellen nehezebbé válható időkben.
csak közös, együttes és vállvetett mun Az elmúlt idő azonban sok tanulsággal
kával védekezhetnek és először az 1917. szolgai arra nézve, hogy mikor és hogyan
júliusi nagy közgyűlés előkészítése é s 'várható
!
az együttes ipartársulat működé
minél demonstrálóbbá tétele, majd a ven sétől eredményes munka.
déglősök beszerző csoportjának részvény Kétségtelen, hogy az uj ipartársulatnak
társasággá és ekként nagyobb vagyon- szakítani kell azzal a feltogással. amely
erővel dolgozó vállalkozássá való kiépí a szállodások ipartársulatának egyik má
tésénél hívták meg közös munkára a sik vezetőtagjában volt meg, hogy az ipar
másik két rokon ipartársulatot; majd pe érdekében csak azok tudnak eredményes
dig épen ezen beszerző csoportban való munkát végezni, akik fényes nagy éttér-

SZENT ISTVÁN
Duplamaiátasört
Világszerte utánozzák.
Gyártja:

A Kőbányai Polgári Serfőző r.-t. Budapest-Kőbánya.

ASzen t István Tápszerinível r.-lt. Bulapest-I őbácya
G yártm ányai

Szent KSivan
A

l t

a h

4

____
m

r

m

m

■
■

r

m

-

A

•A

m

i

r

p ittave

K apható m in d en h ol!
^—

=====

*

2. o ld a l.

17. szám.

MAGYAR VENDÉGLŐS

mek tulajdonosai és miniszterek, állam dek és e nélkül az elkövetkezendő ne
titkárok vagy más nagy méltóságok ba- héz időkben a vendéglős ipart nehéz lesz
rátjai, mert hiszen változnak az idők és megmenteni. Emellett meggyőződhetett
esetleg olyanok tudnak az ipar érdekében arról is. hogy a székeslővárosi vendéglős
eljárni, akik maguk is munkásokból val j és kocsmáros ipartársulatban igen tartal
tak kisüzemek tulajdonosaivá s akiknek mas. kellő tájékozoltságu és megfelelő
épen ezért lehet a változott viszonyok fellépéssel biró vendéglősök és kocsmá
nak megfelelően hasznát venni a közös rosok vannak, akiknek segilő munkáját
munkában.
nagy kár volna a közös munkában nél
De meg az eredményes munka szem külözni, amiért is minden erejével azon
pontjából is biztosítandó, hogy a vezető dolgozott, hogy az egyesülés utjából az
ségben a kisüzem tulajdonosok arra al akadályokat elhárítsa és a kölcsönös meg
kalmas képviselői megfelelő számban he értést előmozdítsa.
ügy ezek a körülmények, mint pedig
lyet nyerjenek, mert csak igy remélhető,
hogy akkor, amikor a nagytömegekkel és elsősorban az ipar terén való teljes tájé
való demonstratív fellépésre kerül a sor. kozottsága, tudása és fellépése ugv kiemeli
ez ép úgy sikerüljön a nagy-, mint a kis- őt az összes érdekeltek közül, hogy az ő
kiváló képességeit az uj ipartársulat nem
üzemtulajdonosob érdekében.
A tisztikart (elnökség, választmányt) nélkülözheti és azt a maga számára biz
összeállító alakuló nagygyűlésnek nagyon tosítani kéll.
Ebben a kérdésben félre kell tenni
alaposan meg kell fontolnia, hogy olya
nokat válasszon, akik az ipar érdekében minden más gondolatot és melléktekinte
tenni és dolgozni tudnak s a kiválasztás tet és egyes egyedül azt szem előtt tar
nál ne holmi személyes ellentétek, hang tani. hogy az a Gundel Károly, aki az
zatos frázisok — von pick auf vendéglős — eddigi ipartársulatok közti harcok elle
felekezeti kérdés stb. szolgáljanak irány nére is fáradtságot és munkát nem ki
adóul. hanem egyes egyedül az arravaló- méivé dolgozott az az ipar érdekében,
ság kérdése, legyen az akár szállodás, ezután az egyesitett ipartársulatban meg
akár nagyüzem és kisvendéglői üzem tu felelő tartalmas, ügybuzgó és agilis em
berekből álló választmány élén annyi
lajdonosa.
Mert van igen sok derék, jó vendéglős, eredményt fog elérhetni, mint senki más.
aki páratlan a maga üzleti viszonyaihoz
Félre tehát minden kicsinyes szempont
mérten, de sem hatóságok előtt eljárni, és melléktekintetekkel s mindenki csak
sem a köz érdekében fellépni és csele és kizárólag az ipar érdekeit tekintve
kedni nem fűd, ha ilyen emberek kerül igyekezzék azon. hogy az egyesitett iparnek az ipartársulat élére, akkor az ok társulat élére azok kerüljenek, akik ott
vetlenül elkövetkezendő súlyos és válsá egy komoly munka elkövetkezését lehe
gos időkkel szemben vajmi kevés remé tővé teszik.
nyünk lehet.
Epén igy vagyunk azzal a kérdéssel isHIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
hogy vajon helyes volna-e olyanokat
mellőzni az uj ipartársulat vezetésénél,
akik az eddigi ipartársulatoknál szerepet A kávésok vendéglői iparengedélye.
játszottak s esetleg a saját ipartársulatá
nak érdekében elfogultan harcoltak a
Különféle közlemények cimü rovatunk
többiek ellen, ha egyébként rátermettsé ban közöljük a kávésok vendéglői ipar
gük és egyéni képességüknél fogva alkal- igazolványára vonatkozó ankét eredmé
massak arra. hogy az uj társulatban az nyét, itt pedig az erre vonatkozóan tett
ipar érdekében eredményes munkát vé felterjesztésre a kereskedelmi miniszter
gezzenek.
válaszát:
A mi nézetünk szerint ez egy végtele
„Kereskedelemügyi Minister. 75 638/19.
nül nagy bűn lenne az iparral szemben sz. A budapesti szállodások, vendéglősök
s magában hordaná a bomlás csiráját.
és kocsmárosok Ipartársulatának, Buda
«• A nagy ipartársulat vezetőségének, tiszti pest. Folyó évi szeptember hó 24 én hoz
karának megválasztásánál ilyen mellék zám intézett felterjesztésére értesítem az
tekintetek nem vezethetnek, mert annak Ipartársulatot, miszerint lolvó évi szep
a kiengesztelődés az egymásközli szemé tember hó 28 án 74.682/1919. szám alatt
lyeskedések és érdekek teljes félretéteie kelt rendeletemmel felhívtam a főváros
jegyében kell kialakulni, ugv hogy ott tanácsát, hogy a kerületi elöljáróságokat
mindenki megtalálja a védelmét s azokat, a vendéglői ipart jogosulatlanul gyakor
akik az eredményes munkában egyéni lók ellen a rendőri büntető eljárás hala
képességeik a köz iránti kötelességérzetük déktalan folyamatbatételére ntasitsa; a f.
évi szeptember hó 30 án 74.701/1919. sz.
alapján alkalmasak.
Ennél a kérdésnél Gundel Károly sze alatt kelt rendeletemmel pedig felhívtam
mélyére különösen is ki kell térnünk. Gun a főváros tanácsát a kerületi elöljárósá
del Károly a régi meglehetősen zárkózott goknak oly irányban való utasítására,
felfogású szállodai ipartársulat vezetésé hogy azok további rendelkezésig a kávés
ben vett élénk részt s igy vele szemben iparosoknak vendéglői iparengedély iránt
a kisüzemtulajdonosok s ez alapon min beadott kérvényeit tartsák függőben. Az
dig demokratikusabb felfogású vendéglő Ipartársulat felterjesztésében felsorolt ké
sök és kocsmárosok kisebb bizalommal relmek tekintetében egyébként f. évi ok
viseltettek s magunk is nem egyszer vol tóber hó 14-én délelőtt 11 órakor a ve
tunk kénytelenek az ipartársulatban ki zetésem alatt álló minisztériumban tar
tandó értekezlet fog véglegesen állást fog
fejtett politikáját támadni.
Elénk őrömmel kell azonban megálla lalni. Budapest. 1919. évi október 14-én.
pítani. hogy az utóbbi idők Gundel Ká A minister rendeletéből: Dr. Barthos mi
rolyt is meggyőzték arról, hogy az ipar niszteri tanácsos.
társulatok egyesítése elsőrangú ipari ér

Figyelmeztető.
A pezsgőbor és habzóbor adóról alko
tott 819/1917. kgv. sz. szabályrendelet 4.
§-a értelmében mindazok, akik pezsgőbor,
vagy habzóbor eladásával, vagy kiszol
gálásával foglalkoznak, tartoznak készle
tüket. illetőleg a beszerzett pezsgőbort és
habzóbort esetről-esetre három nap alatt
— az e célra szolgáló bevallási lapon —
a fővárosi számvevőség IX ügyosztályá
nak (IV.. Központi városháza III. emelet
361. ajtószám) bejelenteni. Ugyancsak há
rom nap alatt keil bejelenteni, ha az adó
köteles a pezsgőbort vagy habzóbort a
bejelentettnél magasabb áron adta el,
mert az adó a tényleg elért eladási ár
25 százaléka.
Figyelmeztetjük Címet, hogy a fentjelzett bejelentési kötelezettségének minden
kor pontosan tegyen eleget, mert ha a
helyszíni ellenőrzéssel megbízott közege
ink mulasztást, adómegröviditést vagy
egyéb szabátytalanságot állapítanak meg,
a főváros tanácsa a szabályrendelet 11.
§-a értelmében szigorú pénzbírsággal
fogja sújtani.
A / óvárosi számveuöséij.
[ IX. ügyosztály.)

A három budapesti vendéglösipartársulat egyesítésének előkészítése.
A három budapesti vendéglősipartársulat egyesítésének előkészítésére kiküldött
bizottság működését befejezte és elvileg
megállapodott.
Az elvi megállapodás szerint mindazok,
akik ma a székesfővárosi vendéglős és
kocsmáros ipartársulatnak, valamint a
budai ipartársulatnak tagjai és ipariga
zolvánnyal bírnak, en biock tagjai lesz
nek az egyesitett nagy ipartársulatnak és
a budapesti szállodás, vendéglős és kocs
márosok ipartársulata által összehívandó
nagy alakuló közgyűlésen már az alap
szabály megállapítása, valamint a tiszti
kar megválasztása tekintetében szavazati
joggal bírnak. Azok pedig, akiknek iparigazolványa még kiállítva nem volna,
egyénenként léphetnek be az ipartársu
latba s ebben a kérdésben a választmány
fog határozni.
Á megállapodás ezen módját azért vá
lasztották. hogy igy az uj nagy ipartár
sulat közvetlen jogutódként jelentkezzék
és ne kelljen a budapesti szállodás, ven
déglős és kocsmáros ipartársulat vagyona
tekintetében esetleg kormányhatósági jó
váhagyás és a székháznak telekkönyvi
átírása végett az alapítványi igaz
gatóság vagy más hatóság engedélyét ki
kérni s épen ezért formai szempontok és
a régi alapszabályok figyelembe vételévelazoknak, akik eddig nem voltak tagjai a
szállodás és vendéglős ipartársulalnak,
belépési nyilatkozatot is alá kell irniok
szavazati joguk gyakorolhatása végett.
Miután ekként azután mindazok, akik
eddig a három ipartársulatnak különkülön tagjai voltak, egyúttal tagok lesz
nek az egyesitett nagy ipartársulatban is.
feleslegessé fog válni a külön szervezet
fentartása és adminisztrálása is s ezért a
két ipartársulat működését befejezvén,
felosztható lesz, úgy amint azt az alap
szabályok előírják.
Arra való tekintettel, hogy a román
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3. oldal.
megszálló katonai parancsnokság ezidő- elvi álláspontra helyezkedtek, hogy a je
szerint közgyűlés megtartását nem enge lenleg tűi magas borárak mellett á telje
KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
délyezi. addig is. mig a közgyűlés meg sen szabad kimérés sem okozhat olyan
tartható lesz. elhatározta a bizottság, hogy veszedelmet, mint amilyen az első forra
a budapesti szállodás, vendéglős és kocs- dalom után volt, amikor uton-utfélen zug- A vendéglős- és kávésipar rendezése.
máros ipartársulat választmánya kiegé kimérők a környékről behozott olcsó bo
Már több számunkban rámutattunk arra.
szítésére megfelelő számú tagot iog a rokat mindenféle rezsi-költség nélkül mé hogy milyen veszedelmet jelent a ven
székesfővárosi és budai ipartársulal vá regették. Ennek figyelembe vételével azt déglősiparra az, hogy a kávéházak újab
lasztmánya is delegálni, bőgj- igy mint ajánlották, hogy ennek a kérdésnek a ban berendezkedtek a főzésre s nem elég
egy közös választmány intézze addig is vendéglők és kocsmákra vonatkozóan az szenek meg a speciális kávésipar folyta
az ipari ügyeket, mig a választást meg volna a leghelyesebb, ha a kormány és tásával, hanem egyúttal vendéglősök'kí
lehet ejteni.
a hatóságok a bor és sör szabad kimé vánnak lenni. Ennek az lesz a következ
Mi, akik minden alkalommal hangoz rése mellett a vendéglősök és kocsmáim- ménye. hogy a vendéglősöknek lehetet
tattuk, hogy az egyesülés kérdését most sok becsületére és magyar állampolgá lenné teszik a megélhetésüket, amelv vi
már mielőbb dűlőre kell juttatni, öröm rokhoz méltó öntudatos magatartásukra szont a vendéglők, mint közélelmezési
mel vettük az erre vonatkozó komoly- bizni, hogy azok igy saját üzletükben a intézményeknek fentartását teszik proble
matikussá.
munkát és megállapodást. A bizottság ■részegeskedést megakadályozzák.
Ennek a felfogásnak megfelelően a
munkája semmi esetre sem volt könnyű. í Ha a vendéglők és kocsmákban a sza
mert hiszen sok előítéletet kellett legyőzni bad kimérés fenmarad, akkor a zugki- Szállodások. Vendéglősök és Kocsmáro
és igen sok kicsinyes magánérdeket fi mérők újból nem kaphatnak lábra s igy sok Ipartársulat.i vezetősége is illetékes
gyelmen kívül hagyni s ha nem is állít megfelelő ellenőrzés tartható, a vendég helyen felvetette a kérdést és követelte,
hatjuk, hogy az elvi megállapodás teljesen lők és kocsmákban fogják a bor és sör hogy a főzési engedélyt vonja vissza a
fedi a mi felfogásunkat, mert nem telje fogyasztást eszközölni s ez önmagába hatóság.
Ennek a kérdésnek rendezése tárgyá
sen felel meg a paritás elveinek, mégis véve is kellő garancia arra, hogy az ita
azt hisszük, hogy a bizottság munkáját los emberek a közrend fentartását ne ve ban f. hó 14-én a kereskedelmi minisz
tériumban egy ankét volt, ahol az érde
és megállapodását korszakalkotónak kell szélyeztessék.
tekinteni a vendéglősipar önvédelmi har
Igen természetes, hogy a vendéglők és kelt szakminisztériumok és szakérdek cso
cában.
kocsmákban az égetett szeszesitaloknak portok kiküldöttei jelentek meg.
A vendéglősipar érdekében Gundel Ká
Természetes, hogy a közgyűlésnek joga kimérését nem kívánták, mint ahogy ezt
van a bizottság által elfogadott megálla eddigi felfogásuknak megfelelően a ven roly egy igen tartalmas előadást tartott
podást alapszabályszerűen hozandó ha déglősök és kocsmárosok sohasem tar és világos okfejtéssel mutatott arra a ve
szélyre rá, amely származhalik a kávés
tározatával érvényre emelni, de esetleg tották megélhetési feltételnek.
módosítani is. Mi azonban reméljük, hogy
Igen természetesen a többi kiküldöttek iparnak azon törekvése folytán, hogy sa
a közgyűlés is méltányolni fogja azokat is hozzászóltak a kérdéshez és azokból ját ipara hátraszoritásával a venderglősaz okokat, amelyek a bizottságot elhatá megállapítható, hogy teljes szesztilalmat ipar terén kíván érvényesülni.
Az összes jelenlevők által nagy figye
rozásában vezették és ekként lehetővé nem szándékozik a kormány elrendelni,
teszi, hogy az ipartársulatok egyesítése hanem legfeljebb némi-nemü korlátozá lemmel halgatott beszéd világos okfej
immár befejezett ténnyé váljék és az ipar sok lesznek, amelyek azonban semmi téssel mutatta ki azt a szükségességet is,
érdekében szükséges intenzív munka esetre sem lesznek olyanok, hogy a ven hogy úgy a vendéglős-, mint a kávésipart
megkezdhető legyen.
déglős- és kocsmárosipar exisztenciáját képesítéshez kell kötni, mert enélkül egy
mind a két iparban becsületesen dolgozó
itt említjük meg különben, hogy a végromlással fenyegetnék.
székesfővárosi vendéglős és kocsmáros
A magyar vendéglősök és kocsmáro háttérbeszorilása elkerülhetetlen.
Ma ugyanis különösen a kávésipar te
ipartársulat választmánya n bizottságba sok, akik eddig is oly sok áldozatot hoz
Andreics József, Bischof Pál, Blockner tak üzletük fentartásával, ezúttal is meg rén az a helyzet, hogy a meleg konyha
Izidor, Csengey Sándor, ürozdják Gusztáv, fogják tenni kötelességüket és a közrend vezetéssel felhajtott magas átlagos forga
Jaáky Zoltán, Kortsák Alajos, Kőműves megóvása szempontjából mindenképen lom alapján a tulajdonos pénzembereket
István, Szabó Jenő és Szuchy Károly ta azon lesznek, hogy a részegeskedés a fog meg arra a célra, hogy üzletét azok
gokat küldte ki.
közrendet ne veszélyeztesse. Annál inkább nyakába sózza, nem törődve azzal, hogy
kell azonban a kormánynak és a ható a főzésre maga is ráfizet.
így születtek meg a kávéházak vételé
ságoknak arra figyelemmel lenni, hogy az
A szesztilalom korlátozásáról.
ellenőrzés nélküli zugkimérőket bezáras nél a milliókat is kitevő vételárak, amely
Abból az alkalomból kifolyólag, hogy sák és megakadályozzák, hogy azok a azután lehetetlené teszi, hogy a szakmá
ban dolgozó tisztességes munkások, akik
szóba került a román megszálló csapatok részegeskedést előmozdítsák.
különben ilyen horibilis összegekkel nem
nak Budapestről való távozása és ennek
rendelkeznek, üzlethez juthassanak.
következtében a jelenleg Dunántúlon mű
Ez a körülmény demoralizálón hat a
ködő nemzeti hadseregnek Budapestre va
pincérekre s ennek ellensúlyozása csak
ló bevonulása, ami érthetőleg megfelelő
akként képzelhető el, hogy ugv a ven
előkészüitséggel eszközlendő, a kereske
déglős-, mint a kávésipart képesítéshez
delmi minisztérium ankttot hivott össze,
kötik, s ez által lehetővé válik, hogy
tiogy azon a szakérdekeltséget is meghall
azok szerezhessenek üzleteket, akik en
gassa az átmeti időre vonatkozó szeszkinek az iparnak egész életüket szentelték
mérési korlátozásokra vonatkozóan.
s igy nem lesz lehetséges, hogy árdrágí
Ankét a kereskedemügyi minisztérium
tók spekulatív célokból szerezzenek ká
egyik államtitkárjának elnöklete ailat tar
véházakat.
tották meg. s azon megjelent az érdéGundel Károly felszólalását természe
kelt minisztériumoknak egv egy kiküldött
tesen a vendéglősipar többi kiküldöttei is
je, továbbá Budapesti Szállodás Vendég
támogatták, viszont a kávésipartársulat
lős és Kocsmáros Ipartá’sulat képviseleképviselője a leghatározottabban ellenezte
jíben Gundel Károly, Keszey Vince, a
az engedélyek visszavonását.
Székesfővárosi Vendéglős Ipartársuiat és
Kocsmárosok Szabadszervezetét Kőműves
A kereskedelmi és iparkamara kikül
István és Szabó Jenő képviseték. Azon
döttje a teljes iparszabadság elvére hivat
kívül természetesee megjelentek a Kávéskozva, támogatta a kávésipartársulat ké
ipartársul it. a Pálinkamérők " és rokonrését, hangoztatta, hogy mindennemű kor
ipartársulatok kiküldöttjei is.
látozást az iparszabadság elvébe ütköző
nek tekint.
A vendéglősök és kocsmárosok érde
keinek megóvásaképen Gundel Károly,
Az igazságügyi minisztérium kiküldöttje
Kőműves István és Szabó Jenő arra az
pedig azzal érvelt, hogy jogi szempont-
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bői a kiadott engedélyek visszavonásánsk semmi alapja nincs.
Ezzel szemben az államrendőrség ki
küldöttje arra hivatkozott, hogy a háború
esetére szóló kivételes intézkedésekre ho
zott 1914. évi XVUI-ik törvényeik alapján
a minisztériumnak joga van a már ki
adott engedélyek visszavonására is, ha
ez a közvélemény kempontjából indokolt.
Kétségtelen, hogy az áliamrendőrség ki
küldöttjének ezen érvelése az egyedül
helyt álló s igy semmi akadálya nem
volna annak, hogy a kávésoknak eddig
kiadott tőzési engedélyeket visszavonják.
Ez azonban ez idő szerint nem várható
s az összes hozzászólások figyelembe vé
telével minden valószínűség szerint csak
az iránt lóg intézkedni, hogy a március
21 óta kiadott engedélyeket visszavonják
és a jövőben kávésoknak főzési enge
délyt ki ne adjanak.
Az elnöklő miniszteri tanácsos ügyei
mét felhívták arra is, hogy igen sok ká
véház foglalkozik főzéssel, anélkül, hogy
erre engedélyt egyáltalán kapott volna.
Ennek tudomásul vétele után azonnal
intézkedés történt arra, hogy azt a jövő
ben a legszigorúbban ellenőrizzék és az
engedéllyel nem bírókat megtelelő szi
gorú büntetésekkel sújtják.
Az értekezleten fényes erkölcsi győzel
met arattak a vendeglősipar kiküldöttei
ezzel az utóbbi intézkedéssel, főteg pedig
azzal, hogy az értekezlet elnöke kifeje
zetten kijelentette, hogy a maga részéről
is kívánja a vendéglős- és kávésipar ké
pesítéshez kötését és kilátásba helyezte
erre nézve való törekvés támogatását.
Ha ez idő szerint nem sikerült is el
érni, hogy a kávésoktól a vendéglői iparengedélyt elyonják. de az erre vonatkozó
küzdelmet folytatni kell, mert csak ez
mentheti meg a vendéglősipart a bekö
vetkezendő válságban.
| f . Kiss Lajos.! p-v^ za van a vendéglős- és
i
• kavastparnak, egyik lelkes
munkása es a szaksajtónak képviselője
F. Kiss Lajos. f. hó 8-án váratlanul
meghalt
F. Kiss Lajos igen értékes munkát vég
lett a vendéglős- és kávésiparban: hosszú
éveken át titkára volt az Országos Ven
déglős Szövetségnek, majd a Budapesti
szálloda-ok, vendéglősök és kocsmárosok
ipartársuiatának. a Vendéglősök beszerző
csoportja részvénytársaságának, felügyelő
bizottsági tagja a Szállodások, vendéglő
sök. kávésok, pincérek és kávéssegédek
országos nyugdíjintézetének, szerkesztő és
kiadótulajdonosa a „Magyar Vendéglősés Kávésipar“ cimü szaklapnak, mely hi
vatalos lapja volt az előbb említett in
tézményeknek és a Budapesti Kávésipartársulatnak is.

F. Kiss Lajos tevékenységét, munkás
ságát és tudását a vendéglős- és kávés
ipar érdekeinek ápolására szentelte és
intézményeinek lelkes szolgálatában nagy
érdemeket szerzett. Értékelték is ezt a
vendéglős- és kávésipar képviselői és f.
hó 12 én tartott temetésén igen számosán
jelentek meg és Gundel Károly, Kőváry
Jenő, Weber J. és Losonczi megható
búcsúztatót modtak a férfikora delén el
halt kollégánk felett.
Mi, akik a megboldogult harcos társunk
irányával nem egyeztünk, mély megilletődéssel állunk meg sírjánál és elfelejtve
azt a küzdelmet, amit az ipar érdekében
néha vele szemben is felvettünk, kívá
nunk neki boldog nyugodalmat.
Házasság. Krenner István szotgabiró Körmrnden
f. hó 16-án o'tárhoz vezette Ebenspanger Vilma
urleányt, Ebenspanger^Rezső ottani szállodás bájos
leányát.

A miskolci vendéglösipartársulat uj elnöke
Böczöaő Józsel lett. Az uj elnök nagy
aktivitást lejt ki a személyzet lizelésének
rendezése körül, úgyszintén egy uj és
ingyenes munkaközvetítő irodát létesített.
A' bor adás-vétele iránt kötött ügyletek
tárgyában a minisztérium szeptember hó
7 én kiadott 4375/19. M. E. számú ren
deletében akként intézkedett (a rendele
tet közöltük is lapunk 14-én megjelent
számában), hogy azok az ügyletek, ame
lyek a bor, illetve a szeszesitalok leszál
lításával, átadásával még be nem feje
ződtek, storniroztatnak és a vevő a bor
és szeszesital átadását nem követelheti.
Most a minisztérium 5170/19. M. E.
számú rendeletével az előbb említett ren
delet magyarázataként azt rendeli el, hogy
az ügylet akkor is érvényes, s ennélfogva
a vevő a megvett bor áladását akkor is
követelheti, ha az eladott borra vonatko
zólag a kárveszélyt a felek megállapodása
értelmében az előbb említett rendelet
hatálybalépte előtt, vagyis f. évi szeptem
ber hó 7-ike előtt a vevő viselte.
Ilyen kárveszélynek tekintenő az, ha a
felek megállapodásából kitűnik, hogy a
vétel megkötése idejétől az eladntt bor
a vevő tulajdonaként kezelendő, vagyis
ha netalán apadás, romlás, vagy véletlen
elpusztulás a vevő terhére megy. A ren
des ügyletkötéseknél ennek jeléül a hor
dót a vevő leszokta pecsételni, amiből
magából is nyilvánvaló, hogy ez a bor
a pincében átadottnak tekintendő.
Oly esetekben, melyekben a most em
lített értelmezés dacára is semmisnek te
kintendő az ügylet, igen természetes, hogy
a vevő a netáni lizetményeit visszakö
vetelheti.
A fizetési eszközök szabályozása. [A szov
jetpénzben történt jizetések teljes érvé
nyességeJ A hivatalos lap f. hó 14-iki
száma közli a kormány e hó 9-ikéről

k és fogsorok

keltezett, azonnal életbelépő 5151. számú
rendeletét, amely szabályozza a „fehér
pénzben1* történt fizetések magánjogi vo
natkozásait. Eszerint a L nácsközlársaság
idején létrejött fizetések teljes értéküeknek tekintendők, vagyis az a körülmény,
hogy az augusztus hó 15-én közzétett
3954 számú kormányhirdetmény a hami
sított pénzjegyek értékét egyötödére le
szállította. nem érinti azokat a fizetése
ket, amelyeket e napig teljesítettek. Az
ebből keletkezett tartozásokat tehát teljes
összegben és a fizetés napján érvényben
levő pénzjegyekkel kell teljesíteni. Ha a
felek azonban eredetileg úgynevezett szov
jetpénzben állapodtak meg, a fizetés is
csak e pénzben, illetőleg a-redukált ér
tékben történik. Ugyanez a helyzet, ha a
teljesítés kötelezettsége megbízási viszony
ból ered, a „fehérpénzben“ fölvett amaz
összeg erejéig, amely augusztus 15. napja
előtt lejárt pénztartozását, ha a hitelező
késedelme következtében augusztus hó
15 napja előtt'nem fizethetett. A- rende
let kitejezetten kimondja, hogy azt a fi
zetést, jóváírást vagy megterhelést, amely
augusztus 15. napja előtt történt, nem
lehet megtámadni azon az alapon, hogy
az „fehérpénzben“ történt. Ellenben a
március 20. napja előtt keletkezett és
augusztus 15. napja előtt még le nem
járt követelésre hamisított fehérpénzben,
még pedig az utóbbi nap előtt történt fi
zetést meg lehet támadni, ha a hitelező
a fizetést fenttartással fogadta el és az
adósnak nem volt joga tartozását lejárat
előtt kifizetni. Ebben az esetben az adós
megfelelő pótfizetésí köteles teljesíteni,
hacsak nem igazolja, hogy a hitelező az
időelőtti fizetés ellenére sem károsodott.
A mai rendelet egyúttal kimondja, hogy
hatályát veszíti a 3987 számú kormányhirdetmény. mely a tanácsköztársasá alatt
elhelyezett betétek kifizetését korlátozta.

„Ringató"

Népszinház-u. 9.
T e c h n o ló g iá v a l s z e m b e n .

aranykoronák, szájpadlás nélküli műfogak, fog
tömések, fog-és gyökérhuzások teljesen érzéktelenül. Vidékiek 48 óra alatt kielégittetnek.
Vendéglősök és pincérek 20°/0 kedvezményben
részesülnek 20 év óta fennálló műtermemben.

SRNGER G Y U L A államilag vizsgázott fogász
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csopaki borairól híres”

k é s z é t

KONYHA.
Káposzta (gyalult hordóst. Tisztítsunk meg
legaiabb kelszáz lej fehér, kemény ká
posztái égy egy fiókos gyaiuval gyaluljuk
meg lehetőleg szép és vékony laskára.
Nagyobb városokban — különösen a
vidéken — mindig járnak káposztagya
luló s erre képzett, rendszerint tiroli em
berek; a káposztát természetesen ezekkel
legcélszerűbb meggyalultatni.
Egy tisztára kimosott, srólfal ellátóit,
fedeles káposztás hordót valami íafélére.
legjobb ászokra tenni, úgy hogy a hordó
feneke a földtől egy tenyérnyire legyen,
de azért mégis igen jól. szilárdul áiljon
rajta. A gya'ult káposztát mindig a kony
hában kell megsavanyitani és csak ami
kor már egészen savanyu, akkor lehet
levitetni a pincébe, ügyelve, hogy a leve
ki ne lolvon. Ezeket előrebocsátva, a gya
lult káposztát a következőleg kell sava
nyítani:
Tegyünk a hordó lenekére egv marék
.sárga kukoricát, két birsalmát telvágva,
kevés egész borsot, mindezekre öntünk
három jókora tál gyalult káposztát. Ha
mindez megvan, valami hozzáértő em
bernek hólehér harisnyát kell huzni. A
taposó aztán álljon bele a káposztáshor
dóba és kezdje el szép csendesen, körül
a szélénél taposni; eközben a háziasszony
hintsen a három tál káposztára három
félmarék apró darált sót, szemes borsot
is. Mikor a káposzta kezd a só és a ta
posás alatt leve! ereszteni, altkor újra az
előbbi mennyiségben gyalult káposztát
öntsünk a letaposottra s ugyancsak az
előbbi mód szerint meg kell sózni és lüszerezni minden sor káposztát. A gyalult
káposzta közé közben lehet 15—20 fejes
káposztát is rakni. A fejes káposzták
torzsáját ez esetben is ki kel! vágni és
az igv támadt üregbe apró sót tömni. A
fejes káposzta taposása sok ügyességet
kíván. Célszerű tenál több gyalult káposz
tát tenni a taposó lába alá, hogy a réteg
a tejes káposzta felelt vastagabb legyen.
Amint a káposztáshordó ilyen eljárás
mellett megtelik, a legfelső réteget addig
kell taposni, amig a taposó lába lubic
kölni nem kezd a sós lében. Ekkor aztán

v i m c e
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étterme Budapest, III., Rékéui-ut 44.

abba kell hagyni a taposást és a káposz
ÜZLETI HÍREINK.
tára tiszta fehér vászonruhát kell borí
tani, erre azután rátesszük a deszkafedőt
Budapest. Xemes Gyula vendéglős. VIII.
majd pedig a régi nyomdai kézi sajtóhoz Józ.et-körut 66. szám alatti vendéglőjét
hasonló srólfal jól le kell szorítani a le- egész újonnan átalakította s múlt hóban
dőt. Az igy elkészített káposztához 3—4 újra megnyitotta.
napig nem szabad nyúlni és csak mikor
Miskolc. Az Abbázia pince éttermeket
már a leve habzik, akkor kell a srólot újonnan renoválva, f. hó 11-én Bakos
lecsavarni és a deszkafedőt levenni. A Kálmán nvitoda meg ismét. Ugyanitt,
káposztán levő fehér vásznat kimossuk, mint lőpincér Szentmiklósi Gábor mű
a deszkát szintén megmossuk, a ruhát ködik.
aztán újból visszatérítjük a káposztára.
A deszkát is rátesszük és újból besrótolSzerkesztői üzenetek.
juk. Ez időtől kezdve minden harmadik
t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelük e külön
napon kell a leirt módon kezelni a ká Azon
vagy válaszos levelezőlapot
posztát. Három hétig konyhában tartjuk, választ kérnek, valaszbélyeget
mellékeljenek soraikhoz.
C s a k is e irt tiz v ,tő in k n e k v á la s z o lu n k .
azután hűvös pincébe visszük.
A nevet, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük mindenkor
pontosan és olvasha'jan kiírni!
A szőlő eltartása. Az elteendő fürtöket
■értélén leveleket figyelembe nem veszünk.
alaposan megvizsgáljuk és minden hibás,
penészes vagy rothadt szemet leszedünk.
Sz Miskolc. L -v e lé t a p o sta ho zta. A k é rd e z e tt
Ha ez megtörtént, minden fürtöt erős Io p alo táb an m ár nem „üdülnek* azok, k ik e t g ondolt.
néira kötve egy pillanatra forró v.zbe- H iányos b eren d e zéssel visszam arad t az a „jogos"
mártjuk, aztán lécekre felfüggesztjük, úgy tu lajd o n o sn ak . Ami p edig a szég y en k e zést illeti,
oly trag ik u s, m e rt m ikor nem vö t b o rrav aló
hogy egyik fürt se érintse a másikat. A nem
— ak k o r rs volt. A b o rrav aló eltö rlé se nem vált be
füriöket hűvös, de fagymentes kamrába seh o l sem , m in d en ü tt kezdik v isszacsinálni. A g y a
vagy világos pincébe tesszük el és a he ko rlat nagyon so k szo r rácáfol az elm életre! E g y é b 
üdv!
lyiséget a szőlő telakasztása után kiké- k énK.t D.
K á rk ö v ete lését je le n tse b e a V árb an szé
nezzük. Kétszer hetenkint megvizsgáljuk kelő angol
m s sz ió n a k ; úgy tu d ju k , azok nagyon
a szőlőt, a rothadt szemeket eltávolítjuk szívesen eljárnak.
Föpincér. Már eg y szer m egizentük, hogy a k e 
és ismét kéngőzzel tisztítjuk a levegőt.
resztén y szo cialista p in cérek szerv ez ete a K o ssu th
Zöld dió cukorban. Vegyünk gyenge zöld L ajo s-u tca 2. szám a la tt van.
diót, a két hegyét vágjuk le s tegyük |
vízzel telt edénybe ázni Huszonegy na-1
pon keresztül minden nap öntsük le róla
a vizet s frisset öntsünk rá. hogy a dió
ne maradjon keserű. Olvasszunk tel az
után tél liter vízben egy kiló cukrot s ha
felforrt, tegyünk bele egy kiló zöld diót
s félóráig hagvjuk főni. Ha a tűzről le
vettük, tegyünk beie néhány szegtüszegel.
hagyjuk kihűlni s szedjük pohárba.
Tök befőzése angol módra A kemény spár
gatököt meghámozva és magrészét kiszed
ve kciczkára vágjuk, tél kiló tökre negved
kiló finom porcukrot számítunk. A koczkára vágott tökre ráhintjük a porezukrot,
egy czitrom sárga héját és 12 gramm tö
rött gyömbért és a eztirom levét rányom
va. másnapig betakarva léire tesszük porczellántálban. Másnap a'levet leöntve, fel
forraljuk, ha (orr, belerakjuk a tököt és
körülbelül egy óra hosszat főzzük a mig
üvegszerü lesz. I.ehet teljesen szétlözni
Kiadó a Fogadó nyomda és lapkiadó v állalat r .-t.
és Íznek használni.
A szerk esztésért f e le l: Dr. Csizmadia Imre.

Király Sörfőzde Részvénytársaság
=

Nagykanizsán.

=r

Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi. Duplamárciusi valamint a hírneves nagykanizsai SzentIstvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit.
Betegeknek és lábbpdozóknak mint tápgyógyitalt
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön= ^ = ^ =
legességet.
I
::

T e le f o n s z á m : 35.

Gyárt ezenfelül legjobb minőségiá malátát, etetési
és hizlalás! célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

Á r j e g y z é k k e l é s fö lw ilá g o s it á s s jl k é s z 
séggel

s z o lg á lu n k .

T e le f o n s z á m : 3 6 .

::

4. oldal.

MAGYAR VENDÉGLŐS

Böcögíj J ózs e f Korona-fogadója
M is k o lc * K ávéház, e lső re n d ű é tte rm e k , sö rc sa r

n ok. M agyar konyha, kitűnő b o rok.

Kass-fooadá SZSOBd,

17. s z í m

Színház tér, Stefánia park mellett.

Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fiités.
Hideg- melegvíz szolgáltató minden szobában. Fürdővel ellá
tott szobák — külön türdók. Lakosztályok 2—8 szobával. Elő
kelő nagy étterem. Pilzeni sörház. — Nagy fényes kávéház.
Villamos megálló.

PÁNTOL MÁRTON
étterm ei

Budapest, Vili., Rákóci ut 29. szám.

Kremer F. utódai

Kiss Ernő Korona-fogadója

tulajdonos

N a g y k a n iz s a — a v áro s k ö zp o n tján . É tte re m
sö rcsarn o k , k ávéház, szép n yári u d v a r ker*i —
ven d ég lő . — M agyar k o nyha. — K itű n ő fajborob

Worner Tivadar
borkereskedő Budafok.

Ajánlja vendéglősöknek faj
borait hordókban. Kávésok
nak paiackborait házhoz szál
lít v a .— Saját termésű borok
Kremer F. szőlőbirtokairól.
„Homokhegy“ Uj-Léta 100
hold. Vadkerí 80 hold.
o

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy írásbeli kérdezősködésekre díjmentesen
nyújt a M a g y a r K ir á ly i S ó jö v e d é k V e z é r ü g y n ö k s é g e Budapest, V., Vilmos császár-ut 32.

Vendéglősök, kocsmárosok és
----- kávésok Ügyeimébe ! =====

Magyarországi képviselő:

ü v e g és p o rcellán áru k nagy válasz
té k b a n és e re d e ti gyári áro n k ap h ató k

Grád S á m u e l

ifj. G R Ű N W A L D
ü veg- ós

Budapest, VII., A ré n a -u i 68.

M Ó R

porcellán n zgy raktárában

Bpest, ÍV., Ferenc József-rakpart 6.
(i* F e r e n c J ó n e e f- h id kö n e léb en .)

Telefonszám József 41 —94.

------------- ------------------------------------- -

STILLER JÓZSEF

S a lá t é r d e k e

jégszekrények és hűtőberendezések gyára
Gyár és iroda:

BUDAPEST,

minden ^vendéglősnek és kávésnak, hogy

VII., Kazinczy-utca 6/b.

papi r s z a l v é t á t

Telefon: 12-83.
Mindennemű kávéházi, éttermi, ven
déglői, buffet, bar, mészáros és
hentesipari berendezéseket készít
és tart raktáron.

kizárólag nálunk vásároljon.

Fogadd nyomda r.-t. Bpest, JúzseE-n. 50.

F e n n á ll 1873. ó t a .

J

i

POPPER MÓR is LIPÓT bonkereÉ tt
Budapest, X., Előd-utca 8.

Telefon József 59—78.

Telefon József 59—78.

„Imperial" nagyszálló éttermei
Budapest, YIII., Rákóczi-ut 90. szám.
Elsőrangú magyar konyha Saját szüreíelésü fajborok. Társas- és lakodalmi
ebédekre külön lermek. Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s k i s z o l g á l á s .
=
Esténként SOVANKA MANDOR muzsikál.
=====
Számos látogatást kér
N yom tatta

a

Kádár M iklós

Fogadónyornda ás lapkiadóvállalat

r.-t.

B udapest,

tulajdonos.

VUI-, Jóasel-U. 56. T 8ie,Qn. józsaf S9—70.

