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l'des hazánk történeténén tb1.'ííj HW s étel
gyászkerelben fogják mindig Írni, mert
iiyen pusztítás ;z ország erkölcsi é<
anyagi javaiban még sohasem volt, mint
az elmúlt évben De gyászos éve vö t ez
a vendéglősiparra is, mert a világboldo
gitók ezt is halálra ítélték s nem rajtuk
múlt, hogy Ítéletüket végre nem hajt
hatták.
Hogy a szesztilalmuk, a különböző árszabályozó rendeleiek, milyen hátránnyal
sújtották az ipari, amiről most részlete
sebben nem is akarunk szólni.
A különböző nehézségek é; bajok ; /ón 
ban talán nem maradtak minden tanul
ság nélkül, megtanulták a vendéglősök é;
korcsinárosok azt, hogy szervezkedniük
kell, még pedig egységesen. Ez a tanulság
érlelte meg a szabadszervezet el, majd az
ill i'olytatotl közös munka és egymás meg
ismerése a három budapesti inartársulai
egyesítésének ma már ténnyé vált gondo
latál.
A szervezkedés tudatának feléledése
mindenesetre azt a reményt nyújtja, hogy
a közel jövő nagy megpróbáltatásai közi
is megfog állani a vendéglősség s össze
tartozás és tartás erős fegyverével kezc'ben minden nehézséggel megbirkózik
Szerénytelenség nélkül álhpitlvljuk
meg, hogy a szervezkedés szükségességéi
a mi lapunk hangoztatta legelőször és
alapos okfejtéssel igyekezeti meggyőzni a
szervezkedni éppen nem akaró vendéglősséget. Nyugodtan állapíthatjuk tehát
meg, hogy kötelességünkéi ezen a ‘éren
nemcsak elvégeztük, de enné! sokkal töb
bet tettünk, amivit, amennyit egyáltalán
V'

lenni lehelet' A kirdóhivatal és szer-eszlőség munkája esik a diktatúra leglaileiieiesebh kei hónapjában pihent s
lapunk csak ezen időben és a rákövet
kező hóban szünet' 11, úgy hogy mindössze
2) különálló számban jelentünk meg ez
éviién.
i-.z> a munkát nemcsak a vendéglősipari
1ÖUbí lap, de egyetlen más heti vagy szak
lap sem produkálta. Hogy ez milyen ál
dozatot jelentett azt csak kevesen tudják.
Mi azt tartottuk szem előtt, hogy a ven
déglősség gyászos évében nem szabad ke
resnünk azt, hogy milyen áldozatot jelent
a békebeli számnak megfelelő megjelenés,
hanem csak az!, hogy akkor, amikor nnp sajt ) sem volt szeptemberben, lég lább
nek’.. ik kell tájékoztatni olvasóinkat az
Ipár; eseményékről.
Annyival is jobban esel ez mert hisz
akkor gyűléseket, értekezleteket sem le
i-elet! fart ni s igazán csak lapunk v ö t
az ipar egyetlen összekötő szerve.
íls leháí -gyászos is volt ez az év anya
gilag ránk. megvan az a jóleső érzésünk,
hogy a b: jüan nem hagytuk el előfize
tőinket s vigasztaltuk úgy, ahogy leheteti.
Rí méljük, hogy kedves előfizetőink soha
nem fogják elfelejteni ezt az áldozatot, s
rágondolnak jódolgukban is arra, hogy
a Magyar Vendéglős volt az egyetlen
szaklap, amely április májusban is meg
jelent és már szeptember elsején, amikor
még" napilapok sem voltak s a román
cenzúra is okvetetíenkedetl, újra felke
reste olvasóit, hogy aztán havonként há
romszori megjelenéssé! is szolgálja az
ipart.
Abban a reményben, hogy a jövő 1920.
év úgy édes hazánk, mint vele a vendég
lősipar és miránk is egy szebb jövőt
hoz, köszöntjük olvasóinkat az uj év
hajnalán.
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A választmány jelentése.
Befejezés.)
A kommunizmus ulalt úgyszólván va
lamennyi kávéház kilerjcsztetle
üzletét
úgy, hogy a vendéglői ipart is gyakorolta.
Ez a nyilván egészségtelen állapot még ma
is fennáll. A vendéglői iparnak ezen lep
lezetlen kisajátítása veszedelmes köz- és
ipari szempontokból. Ennek tudatában
ipartársulatunk azzal a kérelemmel for
dult a kereskedelemügyi minisztériumhoz,
hogy azok, akik jogosultság nélkül ven
déglői ipart gyakorolnak, kinyomoztassa
nak és szigorúan megbüntessenek, s hogv
valamennyi kávéház a főváros szabály
rendeletében meghatározott üzleti körre
szorittassék s*a részükre kiadott vendéglői
iparengedélyek visszavonassanak s to
vábbra ily engedélyivel ki ne adassanak.
Beadványunkat a kereskedelemügyi mi
niszter részben honorálta a következő le
iratban :
Folyó évi szeptember hó 21-én hoz
zám intézett felterjesztésére értesítem az
Ipartársulatot, miszerint f. évi szeptember
hó 28-án 7 Í.ŐX2- 1919. szám alatt kelt rendeletemmei felhívtam a főváros 1 anácsát,
hogy a kerületi elöljáróságokat a ven
déglői ipart jogosulatlanul gyakorlók ellen
a rendőri büntető eljárás haladéktalan
folyamatbatételére utasítsa; a folyó évi
szeptember hó 90-án 71.70b 1919. szám
alatt kelt rendelelemmei pedig felhívtam
a főváros 1 anácsát a kerületi elöljárósá
goknak oly irányban való
utasítására,
hogy azok további rendelkezésig a kávés
iparosoknak vendéglői iparengedély iránt
beadott kérvényeit tartsák függőben.
*
A kereskedelemügyi minisztériumhoz
intézett egyik beadványunkban iparunk
ban a képesítéshez való kötést ismételten
kértük. Az említett minisztérium szüksé
gesnek tartotta a felvetett kérdésben az
érdekelt szaktényezők és érdekképvisele
tek nézeteit is megismerni s ecélból f. évi
október havában szakértekezletet tartott.
Azon az értekezleten ügyvezető alelnökünk vezetésével több tag jelent meg és
a vendéglősipar kérelmét szóval és hat
hatósan előadták. — Gundel Károly alel
nökiünk nagyhatású és érvekben gazdag
felszólalása annyira meggyőző volt. hogy
a minisztérium immár komolyan foglal
kozott iparunknak a képesítéshez kötött

iparokhoz való sorozásával. Hogy e ren
delet mielőbb megjelenjen, kívánatos lesz.
hogy az ipartársulat uj vezetősége azt ál
landóan sürgesse s ne engedje e kérdési
a napirendről levenni.
*
Mull év október hó végén, midőn a
Nemzeti 'tanács a forradalom következté
ben a kormányzó hatalmat átvette, közbiztonsági és közrendi okokból elrendelte
a szigorú szesztilalmat, noha ez a rend
szabály a gyakorlatban nem váll be, mert
az erre jogosított iparosok mérhetetlen
nagy anyagi vesztesség mellett azt betar
tották, a zugkimérések azonban gomba
módra elszaporodtak. Ipartársulatunk a
szesztilalom megszüntetése céljából több
ízben illetékes helyen eljárt s hosszú fára
dozás után sikerült elérnünk, hogy a
szigorú szesztilalmi rendelet módosítva le
gyen. Az enyhített szeszkimérési rende
let nem volt sokáig érvényben, még a
múlt év Svlvester-napján újból életbe
lépett a szigorú kimérési tilalom. Az ipar
társulat a vendéglősök anyagi érdekeit
szem előtt tartva, a fővárosi rokonipartársulatokkai egyetemben f. évi január ha
vában egy nagygyűlést tartott, amelyen
újból kérte a sérelmes rendelet felfüggesz
tését. E fellépésünk eredménye az volt,
hogy rendeletileg három deci bor és a sör
nek korlátlan mennyiségben való kimé
rést engedélyezték azokban az üzletek
ben. melyekben a vendég étkezik és pedig
déli 12 órától 9-ig és este 7 órától zár
óráig. A Károlyi—Berinkev-kormánynak
azonban m ár nem volt ideje ezt a mi
iparunkra nézve oly fontos ügyet végleg
rendezni, jött hazánk legszomorubb kor
szaka; a proletárdiktatúra. Az eszelős em
berek és gonosztevők uralma alatt le
láncolták az alkoholt®!
#
R o ko n in t éz m é n y e k és i p a r t á r la to k . A Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetsége®, amely fennállása óta
ipartársulatunkkal karöltve működött, az
elmúlt esztendőben, a zavaros politikai
viszonyokra való tekintettel tevékenységét
nem tudta újból felvenni. A Szövetség
központi igazgatóságának a közel jövőben
feladata lesz, hogy az országos szervezke
dés egyöntetűsége céljából a hasonló irá 
nyú szervezetekkel egyesülve, a munkát
újból felvegye s a szervezkedési' munká
latokat országszerte megkezdje.
síi

MAGYAR VENDÉGLŐS

Különféle közlemények.
A budapesti vendégiősipartársulaí uj elnöke.
Mail számunkban részletesén leírlak az
ip.u íai salat gv ülései, mos! rgvoái’ szórni
bemutatjuk az újonnan megválasztott
nő köt.
K é s z e y Vince 188.1-ban született Yárkcszőn Yasniegyében. lisztes polgár. csnIádból. Elemiben. majd pár évig Sopron
Dítii i\ gimnáziumban tanult. \ aiaim
betegség a további tanulásban mega ka;iá
lyozla s apja a pApni Grifi'-szálióha adt.
a vendéglősipar kiiantilása vége!!, i-els/a
t>adiiiasa után í’ozsonv. .Szalmáméin.-!i és
lé)!)b nagyobb városban pincéroskedeit.
majd a <S.»-asokhoz katonai szolgálatra be
vonult. A háromévi szolgáiul ólait törzs
szakasz vezetőségig vitte fel.
A katonai szolgálatitói való kilépése
után Németország és Olaszországban volt
pár hónapig tanulmányúton, majd innen
visszatérve, nagyobb budapesti üzletek
ben fő}>ineércskedetl. Üt ismerkedeii meg
\ arany volt liires vendéglős bájos n.'velt
leányával, akit aztán nőül is ved.
Ezután átvette Kaszás Lajos, a székes
fővárosi iparlarsulal egykori elnökéiül a
Hákoezi-ut és Akácfa utca sarkán ievö
vendéglői, amit azlán szakértelmével és
ügyességével Fbulapest egyik legkereset
tebb éttermévé tett.
A háború kitörésekor azonnal bevo
nult, végigharcolta a iuhiiui. majd kár
páti harcokat, ahol meg is sebesül!. Pár
havi üdülés, uhui újítói kikerüli az orosz
frontra, ahol mint 1. osztályú számvevő
teljesíteti szolgálatot s csak a háború
utolsó évében kerüli íjccsbé, majd a i'orradalom elö li-2 - b hónappal sikerült Bu
dapestre áthelyeztetni magát.
Ettől az időtől fogva állandóan résziveit az ipartársulati életben, mint vá
lasztmányi tag, később pétiig mini az ál
lami munkaközvetítő ellenőre. Igen tévé
kéin' részt vett az ipartársulatok egyesilésének előkészítésében és igen nagy ér
demei vannak az ellentétek elsimítása és
a megértés létrehozása körül.
Keszey Vince tehát az ipart gyermek
korától fogva űzi, annak minden haját,
nehézségét ismeri s szerencsésen egyesit!
magában a gyakorlati tudási és elméleti
képzettséget. Joggal remélhetjük
tehát,
hogy az elkövetkezendő nehéz időkben az
ipart meg fogja tudni védelmezni.

ó

A horvát és szerb vendéglősök szervez.. .
kedése.
i otyó évi november 21 2'j-án a horvát
es szerb vendéglősök l jvidéken kongreszszusi tartottak. \ szerbek állal megszállott
magyar területekről igen kevesen vetlek
azon rész!. A kongresszuson elhatározták,
hogy egy központi vendéglős-szövetséget
leksiícüek. ennek székhelyét azonban nem
Indiák megállapítani; ugyanis a honátok
/.ágra!) melleit voltak, viszont a szerbek
Kcigrád melieli kardoskodtak. Végül
abban állapodlak meg. hogy a szövetség
székhelyéről majd később határoznak
bgy. lőre '/.ugráltból I* a v 1e k o v i c Srecko
titk•;r
idol a magyar vendéglősök is
jól ismeritek.
vezeii ;i szövetség ügyeit
Vgy gondoljuk a jugoszláv vendéglősök
( Ihamai'kodták a központi
szervezke
dési :
Megalakult a „Budapesti Kávésok Árufor
galmi r.-t.“
December 9-én volt az alakuló köz
gyűlés. amelyen a kávésipartársuíat elnöke, l t e i n e r Mór elnökölt. Az elnök
megnyitó beszédében üdvözli a megjelen
teket és a részvénytársaság megalakulásá
nak szükségességét hangsúlyozza. A társa
ság célja: a súlyos gazdasági viszonyok
következtében a kávéházi üzemek ieniarlásalioz szükséges nyersanyagok és fél
sz/. i elési tárgyak beszerzése oly rendkívüli
m iséz rgekkel jár és oly nagy anyagi ál
doz.dókái igényel, hogy szükségéi éreztük
annak, hogy a ká\éhnztulajdonosek egye
süljenek és erkölcsi testületként igvekezsriK'k a különböző hatóságoktól, a köz
pontoktól és egyéb bel- és külföldi beszer
zési forrásoktól a szükséges anyagokat és
felszerelési bárgyúkat együttesen megsze
rezni és egymás közöli aránylagosan el
oszlani. .
Az elnök bejelenti, hogy a tervezet szerinli egymillió korona alaptőke — öíHXl
darab részvény á 200 korona — jegy
zése, valamint a tervezetben megállapított
befizetések teljesítése tényleg megtörtént
A felolvasott alapszabály-tervezetet a
közgyűlés egyhangúlag elfogadja és a tár
saságot megalakultunk jelenti ki.
Az alapítási tervezet értelmében kél évre
kinevezendő igazgatóság tagjai a követke
zők tellek: lteiner Mór. Losonczi Gusztáv,
i'cthö György, Gárdonyi József, Mészáros
Győző. Kovács József, Strausz
Miksa,
Széniért Antal, Horváth Dezső. Kallós
Márkus. Sachs Ödön és Pallai Miksa.
A felügyelő-bizottságba egy évre meg
választanak: Baum József, Deák Elemér.
Roóz Márton, Gyárfás Ernő, Geiiért Zsig
mondi. Almássi Károly, Szabó Samu, Bitlner János és Grossmaiui Jenő.
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A Vendéglősök Beszerző Csoportja r.-t.
közgyűlése,

II. hogy az igazgatóságnak és a fel
ügyelő-bizottságnak a felmentvény meg
adassák;
III. hogy a felügyelő-bizottságba, mely
nek megbízatása az alapszabályok értei
mében lejárt, az 1919. évre 5 tag válasz
tassák:
IV. hogy az alapszabályok 1. §-ának
első bekezdése helyett a következő uj szö
veg állapíttassák meg: A társaság cége:
Vendéglősök Beszerző Csoportja Rész
vénytársaság németül Einkauíszentrale
dér Gastwírte AkI iengese 11schaft>.
A Közgyűlés úgy az igazgatóság, mint a
felügyelő-bizottság jelentését egyhangú
lag "elfogadja és a íclmentvények meg
adását megszavazza.
Az elnök a közgyűlés tudomására hozza,
hogy a részvényszelvények december 1-től
kezdődőleg a Magyar Országos Központi
Takarékpénztáraknál beválthatók.
Miután a közgyűlés a napirend többi
pontját is egyhangúlag elfogadja, a rész
vényesek köszönetét az igazgatóság mű
ködéséért Kiszel József tolmácsolja, ki
emelve különösen (íundel Károly, Kommer Ferenc és Brück Károly lelkes és
odaadó munkálkodását, melylyel a részvénvtársaság sikeres működését lehetővé
tették.

mini már említettük, november hó 29-én
lett megtartva. A közgyűlés jegyzőkönyvét
kivonatosan iti közöljük.
(j un d é l Károly elnök jelenti, hogy
l’alkovics Iide az eddig viselt elnöki tiszt
ségről lemondott. Sajnálattal kénytelen ezt
tudomásul venni a részvénytársaság ne
vében is. melynek alapítása körül hervad
hatatlan érdemeket szerzett. Kéri l’alkovicsot, hogy az intézményi továbbra is
jóindulatában részesítse.
A bejelentések kapcsán az elnök a rész
vénytársaságnak a kommunizmus alatti
szerepléséről is megemlékezik és örömmel
közli azon megái lapilást, hogy a vezető
ségnek nagy fáradozások árán sikerült azt
minden nagyobb rázkódtatástól megóvni
és a részvénytőkéi esorbittallanul a tár
saság céljainak megtartani. Nehezebben
ment a tagok igényeinek kielégítése, ami
viszont a íenforgolt és közismert viszo
nyok mellett természetesnek vehető, sőt
mint élelmezési nehézségek élénk tanuságtételére szolgáltak a kommünrendszer
tarthatatlanságának. Most már. minden
kommunista-veszélyen lid, a tagok igé
nyeinek kielégítését fogja a társaság veze
tősége célozni.
I)r. N a g y Sándor jogtanácsos felol
Olvasóink figyelmébe.
vassa az igazgatóság évi jelentését, mely
S a l g ó Izsó és Gyula bornagykercske
beszámol az első üzleti év mérlegéről, fel dók. 1910 óta fennálló cégük szolid és
sorolja az elért eredményeket, rámutat a előzékeny vezetéséért, úgy a budapesti,
felmerüli nehézségekre és reményének ad mint a vidéki vendéglősök és kávésok be
kifejezést a társaság eredményes jövőjét csüléséi vívták ki maguknak. Saját szüilletőleg. Bejelenti, hogy a múlt év jú retelésü jászberényi és balatonmelléki
nius 1 1-én megtartott rendkívüli közgyű fajborai az egész országban nagy keres
lés határozata értelmében az alaptőke letnek örvendenek. Salgó testvérek bor
emelése kapcsán kibocsátott uj részvények nagykereskedők pincéi Budaepsten X. kér..
az előirt feltételek mellett elhelyezést Kőbánya, Állomás-utca 2. és Bánya-utca
nyertek, végül indítványozza a kövelke- 54. szám alatt vannak. A vidék részére
zöket:
pedig Jászberény és Nagykanizsán. Ré
1.
hogy az igazgatóság és a felügyelő szünkről is melegen ajánljuk ezen meg
bizottság jelentése tudomásul vétessék, az lazulható céget, úgy a vendéglősöknek,
191S. évi mérleg- és eredmény-számla jó mint a kávésoknak.
váhagyassák és a felügyelő-bizottság ál
lal megvizsgált és helyesnek talált mérleg A szőlőgazdaságokban és borpincékben a
szerinti 12b.5.) l korona 85 fillér nyereség románok által okozott károk bejelentése.
a következőképp osztassák fel: ölKf> drb
A Magyar Szőlősgazdák Országos Egye
részvény szelvényének drb.-ként 12 koro sülete felkéri mindazokat a szőlősgazdá
nával leendő beváltására (50.000.— korona, kat és pincetulajdonosokat, hogy a román
l.XX) drb. uj részvényszelvény drb.-ként megszállás alkalmával a román katona
(i koronával leendő beváltására 9000 — ko ság által jogtalanul elrekvirált. pénzért
rona, tisztviselők remunerációjára 1600.— alacson áron megváltott vagy elrabolt ér
korona. Yendéglösipari jótékony célokra: ték károsodásukat a fönt nevezett egye
menedékház-alap 20.<H)Ü.'— kor., szakiskola sület igazgatóságának (Budapest IX. kér.,
fentartása lO.fXX).— korona, tanoncotthon- I llői-ut 25. szám sürgősen jelentsék be,
alaj) 10.000.- korona, nvugdij-egyesület hogy a meginduló béketárgyalásoknál az
10.000.— korona, mint egyenleg a jövő év ádevonatkozó adatok összegyűjtve legye
számlájára átvitel 2751 korona 85 fillér, nek és hogy a végszámolásnál ezen károk
összesen: 126.551 korona 85 fillér;
megtérítésére esetleg igényt tarthassanak.
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Rendőrnapok.

A budapesti ipar és kereskedelmi ér
dekeltségek elhatározták, hogv a buda
pesti államrendőrség legénységi állomá
nyának felszerelése és kiegészithetése cél
jaiból január 5. és (i-án rendőrnapot tar
tanak. akként, hogy ezen kél nap jöve
delméből megfelelő részt ezen célra át
engednek.
Az eszmét csak helyeselhetjük. Tud
juk, hogy egyrészt a vörös rablóuralom
fosztotta meg az államrendőrséget fel
szereléseitől, másrészt pedig, ami még a
bakkancs, ruházati stb. felszerelésekből
megmaradt, azt pedig a románok rekvirálták el. Úgy, hogy ma azok az embe
rek, akikre testi épségük, vagyonuk őri
zete az emberi áldozatkészség legmaga
sabb fokát is igénybevevő formában bízva
van, sokszor hiányos felszerelés, rossz
ruházatban, kénytelenek súlyos hivatásu
kat teljesíteni. Ha tehát ezen segíteni kí
vánunk. ez mindnyájunk helyeslésére szá
míthat és a vendéglősség, amely az áldo
zatkészség terén sohasem maradt el. ez
úttal is tudni fogja kötelességét
Az ipartársulat váiasztmánva el is ha
tározta, hogy tagjait körlevélben hívja
fel, hogy január ö. és 6-án a bruttó-bevé
telük 5 °/o-át a rendőrlegénység céljaira
adományozza. Reméljük, hogy a felhívás
nak minden vendéglős örömmel tesz ele
get. A felhívást a hivatalos rovatban szószerint közöljük
Gyászrovat.

B o n á c s ny József vendéglős novem
ber 17-én, rövid szenvedés után. .‘59 éves
korában elhunyt. Haláláról csak most ér
tesültünk.
A budapesti szállodások, vendéglősök és
korcsmárosok ipartestület közgyűléséről
legutóbbi számunkban már beszámol
tunk. A történeti hűség kedvéért utóla
gosan közöljük, hogy P a l k o v i c s Ede
az ipartársulat volt elnöke egyhangú lel
kesedéssel ipartársulati disztagnak lett
megválasztva.
. ,
Következett az alapszabály módosítás.
A módosított alapszabály 4 §-a szerint
dRendes tag lehet minden fedhetlen életű
budapesti szállodás, vendéglős és korcstnáros, akár férfi, akár nő. aki iparát a
székesfőváros terűidén szállodai. illet\e
vendéglői iparengedély alapján gyako
rolja. A Dunán közlekedő gőzhajók ven
déglősei, kiskorú is, aki a tagokat meg
illető' jogokat kévpiselője _utján, vala
mint jogi személy is, mely e jogokat meg
hatalmazott utján gyakorolja. A rendes
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tagol a választmány veszi fel, kél választ
mányi tag ajánlatára.
5. §. szerint beiratási dijat fizet: a szá
llodás 20 K-át, a vendéglős 10 K-át. a
korcsmáros 0 K-át.
Tagdijat fizet a szállodás, ha üzletében
2ö-nél több szobája van, évi 210 koronát
Ha 25-nél kevesebb szobája van. évi 120
koronát. Vendéglős, ha 10-nél több al
kalmazottja van. évi 120 koronát. Ven
déglős. ha üzletében 10 vagy ennél ke
vesebb. de 2-nél több alkalmazottja van.
évi 72 koronát és vendéglős vagy korcs
máros. ha üzletében 2 vagy ennél keve
sebb, vagy ha nincs alkalmazottja, évi
36 koronát fizet.
A kávésok közgyűlése.

A Buda pesti Kávésipartársulat szombat
délután tarló it: évi rendes közgyűlését az
Országos ípar.-gvesülel h lyi é.ében A
megüresedni választmányi tagságokat a
hivatalos jelölés alapján töltötték be. Mé
szaros Győző és Gyárfás Ernő indítványt
terjeszt lek elő. ho_y mi:;d
eg e, ká
vés az erdélyi meneküllek részére termé
szetben reggeli, uzsona és vacsora ada
gokat bocsásson rendelkezésre A köz
gyűlés az indítványt egyhangúlag el ogadt.i. Heine;' Mór elnök előterjesztésére
Dénes Aladár ismertette a január 5 és
6-án megtartandó rendőrnap prugra nmját. Az előterjesztett alapszabálymódositások után végül a kávésok aktuális pa
naszait tárgyalták.
Hymen.
W á g n e r Dániel budapesti vendéglős
eljegyezte Dior Gyula bájos leányát. G i
z e l l á i Budafokról.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
Értesítés.
Az ipartársulat értesíti az összes ven
déglősöket, hogy ezidőszerint hivatalos
lapjává egyik szaklapot sem minősítette
s ekként a tagok tetszésére bízza, melyik
szaklapot kívánja járatni.
Keszey Vince
elnök.

*
Fenti értesítésre csak annyit jegyzőnk meg,
hogy lapunk ezen évben, mint a múlt évben
havonta háromszor fog megjelenni.
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Üzleti hírek.
Budapest.
J a k u s Mihály, a régi főpiacén gárda
nak egyik agilis tagja megvette Budapes
ten a Hold-utca li. szám alatt! Horvalhféle éttermeket, azt teljesen újonnan l>crendezte. Jakus vendéglős jó magyar
konyhája és halatonmelléki l>oraiv:d üz
letének menetét máris megduplázta
Győr.
S k a r b a József főpincér, aki a világ
háború folyamán három évig mint fo
goly szenvedett Szibériában, megvette
■Győrött a Polgári Kör éttermeit, azt tel
jesen átalakítva, megnagyobbítva aj és
fényes bútorzattal látta el. Skarba ven
déglős agilitása és előzékenysége folytán
az üzletmenetet máris megkétszerezte. Az
ünnepélyes megnyitás december hó 15-én
történt.

Szerkesztői üzenetek.
S z a k e m b e r Levelére következő
ket válaszolhatjuk: Az ipartestedet a hoz
zátartozó iparosokra és segédszemélyze
tükre nézve az elsőfokú iparhatóságnak
a itanoncok, tanonciskola és segédek ügyeit
végzi. Ezen ügyekben az ipartestület az
•iparhatóság címét használhatja. Az ipar
testületnek közgyűlésekig megállapított és
kormány hatóságilag jóváhagyott alapsza
bályokkal kell bírnia, ügyeit a közgyűlés
és az ipartestületi elöljáróság intézi.'tag
sági dijak késedelmezés esetében közigaz
gatási utón a közadók módjára hajtatnak
be. Az ipartestület bizonyos meghatáro
zott terjedelmi postamcníességel is élvez.
Ezekből láthatjuk, hogy az ipartestület
nek bizonyos önkormányzati jogköre van,
ennélfogva sokkal alkalmasabb az ipari
érdekek istápolására.
B. Mo s o n . A jelzett összeg még nem
érkezett be.
É d e r J á n o s né. Németnyelvű szak
lapunk, tekintve, hogy Erdély, valamint
a Bánság, Szepesség és Bácskának egy
része még meg van szállva, ez idő sze
rint nem jeienik meg.

Kimutatás.
Az Állami Munkaközvetítő Hivatal szál!oda-étlermi osztályának 15)19. évi novembér havi forgalmáról:
88
Férfi közvetítés
2öi>
Női közvelilés17
1 érii kisegítés
9
Női kisegilés
összesen : 107
Az iparlársulal választmánytt felkéri az
összes kurlársakal. hogy szem élyzelszükséglelét kizárólag az ingyenes Állatni Mim
ka közvetítő Hivataltól József- u. 33. i szerezzék he.
K e s z e y s. k. elnök.
K iadó é s lap íu lajd o n o s:
a Fogadó nyom da é s lap k ia d ó v á lla la t r.-t.
A szerkesztésért felel: P r. C sizm adia Imre.

VENDÉGLŐ SZÁLLODÁVAL
berendezéssel, modern uj házzal E g e r 
ben a vasúti állomás közelében, mely
bármily nagy családnak biztos exisztenciát nyújt, polgári keresztény embernek
550.000 koronáért eladó, 150.000 koronái
a bank finanszíroz. Értekezhetni: B a r v
.1 ó z s e f tulajdonossal E g e r b e n Deák
herenc-ut 51.

Hirdetmény.
K i s k u n m a j s a i lulajdouát képező s
a kiskunmajsai ÍJ82S. sz. betétben A, 111.
1 2 sor 150 és 157. helyrajzi számok
ni.di a Halas.-ulcában 1009 házszánut köz
ségi n a g y v e n d é g 1ő h ly ség 1920. é :i
j a n u a r h ó 18-án délelőtt 9 órakor a
községháza tanácstermében megtartandó
nyilvános árverésen 1920. évi január 1-lői
1925. évi december 31-ig lerjedő 6 é v r e
h a s z o n b é r b e a d a t i k.
Árverési feltételek az adóügyi jegyző
irodájában a hivatalos órák alatt min
denki által megtekinthetők.
Kikiáltási -ár 6000 korona.
Kiskunmajsa, 1919. december 15.
Elöljáróság.
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BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
t. előfizetőinek, jóbarátainak és ismerőseinek a „MAGYAR
VENDÉGLŐS1' szerkesztősége és kiadóhivatala.
(yA W A W A S

cm
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.ló barátaimnak és ismerős pályatár- ; Barátaimnak, ismerőseimnek boldog
maimnak ez utón kívánok boldog újévet, j újévet kívánok
KŐMŰVES ISTVÁN vendéglős
SUCHY KAROLY vendéglős
VI , Teréz-körut 17.
V., Alkotmány-utca 16.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t.
barátaimat és ismerős kartársaimat.
KOLEPKA GYULA vendéglős
II., Vérmező-utca 3.
Boldog újévet kívánok t. barátaimnak
és ismerős kartársaimnak.
MÓROCZ ILONA kifőző
Vadász-utca 13.
Boldog újévi szerencsekivánataimat ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
KÉFÜL KAROLY vendéglős
Sólyom-utca 17.
Az újév küszöbén szerencsekiyáuataimat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
MÖDER MÁRTON vendéglős
V., Alkotmány-utca 21.
Jó barátaimat és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
BALOGH J. BÉLA vendéglős
Szalay-utca 13
T. ismerőseinek ez utón kíván ooldog
újévet.
DROZDJAK GUSZTÁV vendéglős
VII., Roltenbiller-utca 25.
Az újév küszöbén szcrencsekivánalaimat fejezem ki t. barátaimnak es ^ n ő 
társaimnak.
GELB és KELETI vendéglősök
VI., Teréz-körut 43. Nyugati Bűdet.

Kartácsaimat szívélyesen üdvözlöm.
GRÁI- ANDRÁS vendéglős
VI. . Andrássy-ut 80.
Ez utón kívánok boldog1 újévet összes
jóbarálaimnak és ismerős kartársaimnak.
DRUCKER MÓR kávés
VI . Püdmaniezky-utca 8.
B. u. é. k. 1920.
MAGYAR UAZ
VI . Teréz-körut lő.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t
barátaimat és ismerős kartársaimat.
MIKLÓS MIHÁLY vendéglős
VII. , Huszár-utca 7.
B. u. é. k.
ZAMBŐ Í.AJÜS vendéglős
Rákóezy-ut 55.
Jó barátaimat és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
NÜSÁL FERENC né vendéglősné
Rákóczv-ul 47.
Ez utón kívánok boldog újévet összes
jóbarálaimnak és ismerős kartársaimnak.
TAKÁTS FERENC vendéglős
Dob-utca 49.
Az újév küszöbén szerencsekivánalaimat fejezem ki l barátaimnak és szaktársaimnak.
SCH'TDT KAROLY vendéglős
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B. u. é. k.

Az újév küszöbén szeTeiu-srkivállaltai
mat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
NAGY JÁNOS vendéglős
Csengery-utca 64
Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
•WAGNER DÁNIEL vendéglős
Thökölyi-ul 29.

Boldog újévi szerein sekivánalaimal e.z
álon fejezem lei t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
HERMANN GYöRGY-né vendéglősre
Garay-tér 18.
Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet
WERDERITS JÁNOS vendéglős
B. Jászberényi-u. 43.

B. u. é. k. 1920.
SEIDL ISTVÁN vendéglős
Fodmaniczky-utea .16
B ii. é. k.
MUNKÁCSY ISTVÁN vendéglős
István-ut 57.
Kartársaimat szívélyesen üdvözlöm.
KORTSÁK ALAJOS verd'glős
Izabella-utcu t8
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok
SZABÓ IMRE vendéglős
István-ut 21.

T. ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
JAÁKY ZOl.TAN vendéglős
Bánya-utca 22

B. u. é. k.
KREIBICH pincér-elhelyező iroda
Borz-utca 3.
Tulajd.: özv KREIBICH MIHALY-né

boldog

Boldog újévet kívánok l. barátaimnak
és ismerős kartársaimnak.
SZÁNTÓ TIBOR vendéglős
Gróf Nádassy laktanya.

Jó barátaimat és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
BEKE LASZLO-né vendéglős lé
Izabella-utca 45.

Az újév küszöbén szerencsekivánalaimat fejezem ki t. barátaimnak és szaktársaimnak.
WERNDERFER LAJOS vendéglős
Jászbrényi-ut 20.

Szívesen üdvözlöm az ujév küszöbén i.
barátaimat és ismerős kartársaimal.
KILIÁN SÁNDOR vendéglős
István-ut
Boldog újévet kívánok -1. barátaimnak
és ismerős kartársai innak.
BLASCfiKA JÁNOS vendéglős
Király-utca 110.
Ez utón kívánok boldog újévei összes
jóbarátaimnak és ismerős kartársaimnak.
HAAS JAKAB vendéglős
Baross-tér 6.
Boldog újévi szerencsekivánataimai ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
KLEIN SÁNDOR főpincér
«0 tt h o n»-ká vé h áz.

Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén l.
barátaimat és ismerős kartársaimal.
CSERMUS JÓZSEE-né vndéglősné
B. Jászberénvi-ut 16.
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok.
AZOit GYULA vendéglős
Martinovics-tér 2

boldog

Kartársaimal szívélyesen üdvözlöm.
NAGY BENEDEK vendéglős
Gergely utca 4.
! ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
AL l'XER JENÖNÉ vendéglős
Budapest, X., Belső Jászberénvkut 47. szám.
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Jó barátaimnak ér; ismerős pályatár- '
Ez utón kívánok boldog újévet összes
saimnak ez utón kívánok boldog újévet jóbarátuimnak és ismerős kartársaimnak
JAXCSó SÁNDOR vendéglős
MAI.ŐSIK. KERENG vendéglős
Gar-.iy utca lb
Népsz.i n ház-utca 15.
; icSvii udvozioni az. Ujc*. kúszom-ii i
barátaimat és ismerős kartájaim at.
HAH SAN’VI J A\ O s vendéglős
Ncfelejts-utca 11.
Boldog újévet kívánok t. barátaimnak
és ismerős kartácsaimnak.
SZITA LAJOS vendéglős
Baross tér lő
B. u. é. k.
S(:H0NBEKGE!! FE !iEXG vendéglős
Garay-utca 50.
Jó barátai mai és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm
PACZETí .ÍANOS vendéglős
Népszinház-utca 50.
Ez utón kívánok boldog újévei összes
jóbarátaimnak és ismerős kartájaim nak.
LENSCH SÁNDOR vendéglős
Baross-u 100. Illés-utca. 25
B. u. é. k.
GR ŐSZ ZSIGMONI) vendéglős
Nagyfuvaros-utca 1
Barátaimnak, ismerőseimnek boldog
újévet kívánok.
SCHWARCZ I.1P0T vendéglős
Baross-ulca 119.
T. ismerőseinek ez uloii kivan boldog
újévet.
KISS LÁSZLÓ vendéglős
Losonczy-ulca 21.
Kai'társaiinat szívélyesen üdvözlöm.
GREGGORITS SIMON vendéglős
Népszinház-utca 23.
Barátaimnak, ismerőseimnek boldog
újévet kívánok.
‘ SCHfTZ RÜDÜLI* főpincér

B. u.

Boldog újévi sícrcncsekiván daimat ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
BRAUN SKBSTVkX ve d'gtös
X’efelejts utca

55.

Jó barátaimnak é; ismerős pályatár
sóimnak ez utón kiváltok boldog újévet
KUGLIM! KERENG vendéglős
Baross-ulca 128
Jő barátaimat és ismerőseimé! az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
KARÁCSONY AD.\M vendéglős
Népszínház utca 9.
Ez. ulon kívánok boldog újévet összes
jóbarátaiumak és isiinr»;s karlársaimuak
PERINGER FERENG vendéglős
illés-ul 1.
■Az újév küszöbén szerencseki vállalnimai fejezem ki t. barátaimnak és szaklársaimnak.
VEZÉR PETUR és ANTAL vendéglősök
Népszinház-utca 5.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t
barátaimat és ismerős kartársaimal.
HASZMANN JÓZSEF vendéglős
lllcs-utca 15.
Kartácsaimat szívélyesen üdvözlöm
KECSKEMéTHY JÓZSEF vendéglős
( villái Pál-utca 30.
Boldog újévi szereiicsekiváll itaimát ez
utón l 'jezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak
W LASZAK JÓZSEF vendéglős
Baross-ulca 127.

é.

k.

Első Magyar Részvény Serfőzde Budapest
Kőbánya igazgatóság.

Városi iroda; VIII., Eszterházy-utca 6.
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Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t.barátaimat és ismerős karlársaimat.
ZAMBÓ LAJOS nagy vendéglős Vili., Rákóczi-ut 35.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén l.
bz ulon kívánok boldog újévei összes
barátaimat és ismerős kartársaimat.
, jóbaráiaimnak és ismerős karlarsaimnak.
MIHALICSEK FRIGYES vendéglős
IMRE JÁNOS vendéglős
Hajós-utca 57.
Dob-utca 27.
B. u. é. k. 1920.
LUKACS JÁNOS vendéglős
Irányi-utca 20.

Az újév küszöbén szerencsekivánataimat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
;
BRESER SANDOR-né vendéglősné
József-utca 58.

T. ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
BOKODY FERENC vendéglős
Harmincad-utea 4.

B. u. é. k.
SÜTŐ KÁLMÁN vendéglős

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez ulon kívánok boldog újévet.
MARTON FERENC vendéglős
Sas-utca 28.

Ez utón kívánok boldog újévet összes
jóbarátaimnak és ismerős kartársaimnak.
KLEIN DEZSŐ vendéglős
Baross-utca 97.

B. u. é. k.
KOVÁCS ISTVÁN vendéglős
Veres Pálné-utca 42.

Kartársaimat szívélyesen üdvözlöm.
POZSGAY ENDRE vendéglős
Baross-utca 105.
T. ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
JAHODA KAROLY vendéglős
Baross-utca 7.

Boldog újévet kívánok t. barátaimnak
és ismerős kartársaimnak.
BÍRÓ DÉNES vendéglős
Vámház-körut 15.

Az újév küszöbén szeréncsekivánataimat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
NAGY MIKLóS-né vendéglősné
Királyi Pál-utca 14.

Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t.
barátaimat és ismerős kartársaimat.
NAGY FERENC vendéglős
Molnár-utca 40.
'I . ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
CSENGERY SÁNDOR vendéglős
Ferenc József rkp. 9.

Boldog újévet kívánok t barátaimnak
és ismerős kartársaimnak.
özv. GOMBOS LAJOS-né vendéglősné
Városház-utca lő.

Az újév küszöbén szerencsekivánataiJó barátaimat és ismerőseimet az esz mat fejezem ki t. barátaimnak és szak; társaimnak.
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
GERGITS JÓZSEF vndéglős
Bástya-utca 17.

!

PALFTY testvérek vendéglősök
Molnár-utca 1.

1. ismerőseinek ez utón kíván boldog újévet.
SCHLESINGER pincér-elhelyező irodája; üzletvezető: KIS KOHN.
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B. u. é. k. 1920.
SALGÖ lESTYl.HEK bornagykrreskedők X. Adomát>-utca 2
■Kartácsaiuia! szive!vesen üdvözlöm.
JAKI S .MIHÁLY vendéglős
Hold-utca íl.
Ez utón ki van ok boldog újévei összes
jóbarátaimnak és ismerős kartácsaimnak.
HAAS IMRE, vendéglős
Veres Pálné-ulen 3.
1 ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
GRAMS FERENC vendéglős
t llői-ut 23.
B. u. é. k. 1920.
SPILAK JÁNOS vendéglős
Báthory-utca lő.
Az újév köszöi>én szereuesekivánataimát fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
ZSOVÁK KAROLY vendéglős
Mátyás-tér 5.

■\y. újév küszöbén szerencsekivámlai
nud lejezem ki í. barátaimnak és szaktársaimnak.
POLIYKA KÁROLY kávés

Uiői-ui 9ő.
B u. é. k. 1920.
SCHMIDL DÁNIEL
nagy hentes és koli>ászáru-gyár
itanolder utca 11
Ez utón kívánok boldog ujéwt összes
jó.barátaimnak és ismerős karlársaimnak.
MOHOS PERENC vendéglős
Hungária-körut 289.
Barátaimnak, ismerőseimnek hol lóg
újévet kiváíiok.
YYíTMANN ANTAL .vendéglős
Dohány utca 98.
Kar társai inat szívélyesen üdvözlöm
PROCKL PATAKI SÁNDOR vendéglős
Ráday-ulca 5.

Boldog újévi szerenesekivánalaimat ez
j utón fejezem ki t. barátaim és ismerés
Jó barátaimnak és ismerős páiyatár pályatársaimnak.
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
BRAUN F5l LA. vendéglős
Özv. TOMPA LUKACS-né vendé lösné
Klauzál idea 1.
Márton-utca 18.
i . ismerőseinek ez utón kíván b o l d o g
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t. újévet.
barátaimat és ismerős kartársaimat.
HENZIli JÓZSEF vendéglős
EERÁN SÁNDOR vendéglős
Remete-utea 22.
Eerenc-ulca 2-5.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén I
Boldog újévet kívánok t. barátaimnak barátaimat és ismerős kartársaimal
és ismerős kartársaimnak.
B I T I NANDOB-né vendé,lösné
BISCHOE PÁL vendéglős
Klauzál-utca 33.
Vágóhid-utca 8.
.ló barátaimat és ismerőseimet az esz
B. a. é. k.
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
RÍTT Eli MIHÁLY vendéglős
özv. STEE'AN EERENC-né veudéglősné
Hidegkuti-ul 70.
Ferenc-utca 23.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén l.barátaimat és ismerős kartársaimat.
SZARKA IMRE vendéglős VIII.,Főherceg Sándor-utca 11.
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1. ismerőseinek ez utón kíván boldog újévet.
POPPER MÓR és LIPO'l bornagykereskedők X.. Előd-utca 8. szám.
Az újév küszöbén szerencsekivánataimat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
KORL GYÖRGY vendéglős
Ranolder-utca 24.
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok.
FIXL ALAJOS vendéglős
Dohány-utca 82.

\
Boldog újévi szerencsekivánataiinat ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
özv. BENCS JÁNOS-né vendéglősné
Hungária-körut 9629/a.

boldog

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
KOLENÁRITS LAJOS vendéglős
Váci-ut 122

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
FARKAS PÁL vendéglős
L’llői-ut 97.

Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t,
barátaimat és ismerős kartácsaimat.

Boldog újévet kívánok; t. barátaimnak
és ismerős kartársaimnak.
BÜAUER LAJOS vendéglős Füzér-utca 26.
■
Boldog újévi szerencsekivánataimat ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.

Jó barátaimat és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
TANTL EDE vendéglős
Váci-ut 144.

özv. FEHÉR JÁXOS-nó vendéglősné
Füzér-utca 38.
B. u. é. k.
AZOR JÁNOS vendéglős
Kőbányai-ut 35/a.
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok.
JUHÁSZ JÁNOS vendéglős
Tüzér-utca 37.

ZSIN LAJOS vendéglős
IX., Soroksári-ut 58.

Az újév küszöbén szerencsekiváualaimat fejezem ki t. barátaimnak és szak
társaimnak.
BRINNER BÉLA vendéglős
IX., Soroksári-ut 46
B. u. é. k.
HARANGOZÓ JOZSEP-ne vendéglősné
VL, Sziv-utca 43.

boldog

Kartársaimat szívélyesen üdvözlöm.
ZE1DLER ANTAL vendéglős
Kőbányai-ut 37.
Az újév küszöbén szerencsekivánataimat fejezem ki t. barátaimnak és szaktársaimnak.
TWENZSER FERENC vendéglős
Halom-utca 2.

Ez utón kívánok boldog újévet összes
jóbarátaimnak és ismerős kartársaimnak.
NOVÁK ALBER'l vendéglős
V., Váci-ut 152.
Kartársaimal szívélyesen üdvözlöm.
TÓTH SÁNDOR vendéglős
Bajnok-utca 7.
T. ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet.
CZÉTENYl JÁNOS vendéglős
Váci-ut 129.

Ez utón kívánok boldog újévet összesjóbarátaimnak és ismerős kartársaimnak.
TÖRLEY JÖZSFE és TÁRSA pezsgő borgyár Budapest—Budafok.
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Boldog újévi szerencsekivánataimat ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
KEINZ SÁMUEL vendéglős
Szövetség-utca 43.

Az újév küszöbén szerencsekivánataimat fejezem ki 1. barátaimnak és szaktarsaimnak.

Az újév küszöbén szorencsekivánataimat fejezem ki I. harálaimnak és szak
társaimnak.
NEMES JÁNOS vendéglős
Tavaszmező-utca 2.

Boldog újévi szerencsekivánataimat or
"Ion lejozem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
öz.v. ZE IVÓDSZ KV JÁNOS-né vendégi -né
X., Szapáry-ulca 22.

Boldog újévei kívánok I. barátaimnak
és ismerős kartácsaimnak.
BREZOMCS ISTVÁN vendéglős
Dam janicb-utca 11.

Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén I
barátaimat és ismerős kartácsaimat.
özv. ÁSVARY IMRi.-né vendéglősné
Koszoru-utca 24.

Az újév küszöbén szerenesekivállatai
mai fejezem ki I harálaimnak és szak
társaimnak.
MOR\A\ ÁtíOS rON-né vendégiősné
X.. Szapáry-utca 79.

Kar társai mai szívélyesen üdvözlöm.
SOMOGYI JÓZSEF vendéglős
Cserhál-utea 3.

Jó harálaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet
SZEYECSEK ISTVÁN vendéglős
Nagy fuvaros-utca 21.

'L. ismerőseinek ez időn kíván boldog
újévet.
HAMMER LŐRINC vendéglős
Dob-utca 50.
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok.
SZABÓ KÁLMÁN vendéglős
Thökölyi-ut 31.

boldog

T. ismerőseinek ez utón kíván boldog
újévet
RASKA JÓZSEF főpincér
Otthon kávéház Budapest.
R. u. é. k. 1920.
HARETLER LAJOS vendéglős
Semmelweiss-utca 19.
Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévet.
NÉMETH SÁNDOR vendéglős
Murányi-utca Ili.
Jó barátaimat és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
PÁNTOL MÁRTON vendéglős
Rákóczi-ut 29.

KRUMPEK FERENC vendéglős
Szeszgyár-utca 12.

KARIKÁS .1, GÉZA vendéglős
Hunvadv-lén vásárcsarnok

Boldog újévet kívánok t barátaimnak
és ismerős kartácsaimnak.
POLÁK IGNÁC vendéglős
Dob-utca 10b.
Boldog újévi szcrcticsekivánalaimal ez
ulon fejezem ki t barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
EBER1 VILMOS vendéglős
Gizeila-ut 18.
Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén t
barálaimai és ismerős kartácsaimat.
ÖRDÖG DÉNES vendéglős
liz ulon kívánok boldog újévet összes
jóbarátai.nnak és ismerős kartácsaimnak
KRÉZ F'ERENC-né vendéglősné
Szalai-utca 3:
B. u. é. k.

TI 10 MA ISTVÁN vendéglős

V.. Fáik Miksa-utca 7.

K artájaim at szívélyesen üdvözlöm.
RÁKOS öDON-né vendéglősné
V. Fáik Miksa-utca 18

MAGYAR, V EN D ÉG LŐ S
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Jó barátaimat' és ismerőseimet az esz
tendő fordulóján szívesen üdvözlöm.
SCHMAXDER JoZSEb vendéglős
Bokréta-ntca 12
B. u. é. k.

Az újév küszöbén szerencsekivánataimat fejezem ki í. barátaimnak és szaktársaimnak.
MEl.YXER MIH aLY.XT:
dás tiyőr.

Kova! szál-

ózv. PCLAÁ ANTAL-né vendéglősné
Horn Ede-utca 11
Jo barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévei

B. ti. é. k. 1920.
Lal.ZKo MÁRK. vendéglős
Hnngúri-id <Ső.
Barátaimnak, ismerőseimnek
újévet kívánok.
.MAKIJA MIHÁLY vendéglős
József-ntea dí).

BAHASS SÁNDOR vendéglős
Szabadhegy.
!>o! tioi>

Szívesen üdvözlöm az újév küszöbén 1
barátaimat és ismerős karlársaimal.

Az újév küszöbén szeren;sekivánuiai
mát fejezem ki l. bundáimnak és szak
társaimnak.
TóTÍN EMö vendéglős
Lipéd-köru! ő

Jo barátaimnak és ismerős páivalársainmak ez utón kívánok boldog újévet.
ifiA'ER TAMÁS vei;dégl s
Hegedűs Sándor-utea 7.
Karlársaimal szívélyesen üdvözlöm.
ZOHGE i- ERE NO vendéglős
Eölvös-ulca 1
ismerőseimnek

I.ASZLó JOZSEI- vendéglős, a \end.
ipari, aleinöke. Győr.

Boldog újévet kivánok t. barátaimnak
es ismerős kartársaimnak.

Boldog újévi szerein sekivánalaimal ez
utón iejezem ki i. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
«>zv. KJHCHEXKXOP1- IMRR-né vend.-né
Y , Yáei-ut 1tő.

Barátaimnak,
újévet kívánok.

Győr,

boldog

DBEiSZKER JÓZSEF vasúti vendég
lős Győr.
"

Az újév küszöbén szerencsekiváuatainud iejezem ki I. barátaimnak és szak
társaimnak.
XÁMElIi FF.RF.XC szállodás, Ij>arlársulaii elnök, Győr.

Jo barátaim at és ismerőseimet az esz
tendő tordidóján szívesen üdvözlöm.
iJÁl’A.X LAJOS vendéglős Győr.

\ARGA JoZSEF vendéglős
József idea 5<)

Boldog újévi szerencsekivánataimat ez
mon
Iejezem ki t. barátaim és ismerős
T. ismerőseinek ez utón kíván holdon I pályatársaimnak.
újévet.
n
SCHODITS FERENC Llovd-vigadó
OSZl'SZKV ISTVÁN vendéglős
vendéglős és kávés Gvői\
Lz utón kivánok boldog újévet összes
jé»barátaimnak és ismerős kartársaimnak.
LAPOSA MARG1I vendéglősné
Akáezfa utca 12

B. u. é. k.
MAI i NEB ALADÁR szállodás,
rány -szálloda, Győr.

Bá
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Az újév küszöbén szerencs'ekivánataimat fejezem ki l. barátaimnak és szaktársaimnak.
M óliII’Z MIHÁLY főpineér. -Lovai
szál ló, étterem. Győr.

Ez utón kívánok boldog újévet összes
jóbarálaimnak és ismerős kartársaimnak
ZAKÁTS JEX-ö szo'naföpineér Lovai
szálloda. Győr.

T. ismerőseinek ez utón kivan boldog
újévet.
!
ÓLBAN .1LN'ő l‘üpincér vasúti ven
déglő III. oszt., Győr.

T. ismerőseinek ez tilon kivan boldog
újévet.
GLOS/.XEL PÁL
dás, Sopron.

Pannónia -szálló

Boldog újévi szerenesekivánalaimal ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
SÍPOS JÁNOS a C.orso szállód i é-.
vendéglő üzletvezetője Egerben
Jő barátaimat és ismerőseimet az esz
iendö fordulóján szívesen üdvözlöm
BARY JÓZSEF a Gorso-szálló tulaj
donosa Egerben

Szívesen üdvözlőm az újév küszöbén I.
barátaimat és ismerős kartársaimat.

Az újév küszöbén szerencsekivűnataimal fejezem ki t barátaimnak és szak
társaimnak.

MIM BÉR VINCE főpiac. -Lloyd»-viga<ió kávéház, Győr.

POZSGAY ISTVÁN és ii.i GYl'LA ven
déglősök Egerben.

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez illőn kívánok boldog újévet.

Boldog újévi szerenesekivánalaimal ez
utón fejezem ki t. barátaim és ismerős
pályatársammá k.

SKALBA JÓZSEF vendéglős
Kör étterem, Győr.

Loigári

Az ujcv küszöbén szerencsekivánatnimat fejezem ki í barátaimnak és szaktársaimnak.
SKALLA LAJOS főpincér. Győr.

WEHOl bEL FERENC
Sopron.

WEHOFFER
Sopron.

Jó barátaimnak és ismerős pályatár
saimnak ez utón kívánok boldog újévei
MERÍTS GESZTÁV vend.. Jégveremvendéglő. Szombathely.

Szívesen üdvözlöm az ujcv küszöbén I
barátaimat és ismerős kartársaimat.

B. n. é. k. 1920.

Barátaimnak,
njévet kívánok.

SCH.MIED ALAJOSXi: vend . Deák
park-utca Szombat hely.

vendéglős

ismerőseimnek
JÁNOS

boldog

vendéglős,

HERCEG FERENC szállodás
ria--szálloda. Szombathely.

Saba-

B. u. é. k.
HALÁSZ JÓZSEF vendéglős. Püspöki
sörház, Szombathely.
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Boldog ujé\ i szerencsekivánataimat ez
utón fejezem ki l barátaim és ismerős
pályatársaimnak.
KUMIN FEREXL Tőpincér Sabarin
étterem. Szombathely.
Az újév küszöbén szerenesekivánataimat fejezem ki I barátaimnak és szak
társaimnak.
Mf.S7.UIOS JÓZSI!1- éihonló Subá
id i étterem. Szombathely.
Karlá; saimal szívélyesen üdvözlőin.
ZKi.Ko l.AJo.S tópineér
Sabaria
l; á vé há z. Szombathely.
B. u. é k.
KAI.MU! ANDHAS reggeli fizető Satfáiia kávéház Szombatln.lv
K u. C. k. 1920.
CSATÍiő SaNDOH vendégi ;s .Nagy
várad verőcze, <-ros/i féle ház.

Iparrendezési ankeí.
Deeepiber hó 30 án a kereskedelem
ügyi minisztériumhan dl*. I l n r l t s ál
lamtitkár elnöklete alatt az összes érde
keltségek bevonásával értekezlet tartatott
a vendéglős- és kávésiparnak a képesítés
hez való kötése tárgyában, továbbá a
rokkantak elhelyezése és a kávéházaknak
vendéglői iparjog gyakorlásáról.
A budapesti vendéglősök iparlársuialának képviseletében megjelent
lveszej "
Vince elnök, F r e n r e i s z István alelnök,
G u n d e l Károly, K ő m ü v e s István, A nd r e i c s Józsof, S z a b ó I mre, K i t i n é r
Mihály, D r o z g y á k Gusztáv váluszlmányi tagok és ( í ö s e h (ívnia titkár.
Az elnöklő államtitkár az érteKezleí
megnyitása után Gundel Karolyinak zdta
meg a szót, ki érvekkel gazdag beszédjé
ben a vendéglős- és kávésipar képesítés
hez való kötését kéri. Mészáros Győző,
a kávésipartársulat alel nőké. ipariársulata megbízásából kijelenti, hogy nem kí
vánja a kávésipari a képesítéshez kötött
iparok közé soroztatok A kávés-ipartársulat képviselőjén kivül az összes jelenlé
vők a képesítés szükségessége mellett
szólaltak fel.
A rokkantak elhelyezésének kérdésénél
a Hadigondozó Hivatal kiküldöttje, Bloekner tanár, Yenczcl pénzügyminisztériumi
miniszteri tanácsos, Gumiéi Károly
és
Baboesay felszólalása után az értekezlet
abban állapodott meg, hogy a kisebb ál
lami vendéglők, kaolinok, stb. bérbeadá
sánál elsősorban rokkantak,
hadiözve
gyek, hadiárvák vétessenek figyelembe,
t ovábbá tétessék lehetővé, hogy egyes
rokkantak nivósabb vendéglőkben vagy

kávéházakban tanoneként a vendéglős
szak képzettséget elnyerhessek.
A vendéglői iparnak kávéházakban való
gyakorlása tárgyában Gundel Károly tar
talmas felszólalása után a kávésiparláisutát kiküldőitjei: Losonezv Gusztáv és
Mészáros Győző igyekeztek Gundel érvei
nek hatását gyöngíteni; de hiába, az. é r
tekezleten az a vélemény alakult ki, hogy
a kávéházi ipari a vendéglős ipartól most
már sürgősen el kell határolni

Nyugdíj Egyesületi közgyűlés.
A szállodások, vendéglősök, kávésok,
pincérek sib. nyugdijegvosülete 1919. évi
rendes közgyűlését f. hó 29 én tartotta a
Meiropol-száliő kistermében A gyűlést
i-rernvisz István alelnök nyitotta meg és
sajnál;.lial jelentette, hogy Bökios Ká
roly elnök betegsége miatt a gyűlésen nem
jelenhetett meg. Lelkes szavakkal üdvözli
a megjelenteket és felkérte Nagy Sándor
dr. jogtanácsost a jelentések felolvasására.
A jelentés kiemeli, hogy az összes eddig
ismeri nyugdíjintézetekkel szemben ez az
egyedüli, amely ll°o nyugdijat biztosit.
Az intézet vagyona körf.Ibílül 1,359.580
korona, melyből 1,149 00!) korona pupiíláris biztosíték melleit van kihelyezve, a
különbözei pedig elsőrangú.pénzintézetek
nél folyószámlán elhelyezve.
Az intézetnek 783 tagja van. Kis szám
ez. de remél!)* tő hogy a legközelebb iidőben a szervezés ezt a számot jóval meg
sokszorozza. A tagdijhátralék 12I.003 K.
A zárszámadás után közli az 1919. évi
költségvetést melyei a zárszámadással
együtt egyhangúlag elfogad a közgyűlés
és a felmentvényt az igazgatóság és fel
ügyelő-bizottságnak megadja.
Ezután a jelölő-bizottság java dalait ol
vassák iel, az igazgatóság és felügyelőbizottságot egyhangúlag a javaslat szerint
megválasztják Elnök Bokros Károly, al
elnök brenreisz István, a felügyelő-bizott
ság elnöke pedig Francois Lajöi lett.
Ezután Kővári Jenő indítványára Fikin
Lajos emlékére az özvegynek egy 5000
koronás végkielégítést szavaztak meg.
Frenreisz István lendületes szavakkal
emeli ki annak szükségességet, hogy az
egyesületei propagálni kell, különösen
nagy lehetősége van most ennek, mikor a
három budapesti iparlársulaí egyesült s
igy ezzel az intézménnyel is megismer
kednek azok a vendéglősök, akik eddig
ezzel nem foglalkoznak.
Ezután még W alter Károly szólalt fel
és jelentette be, hogy a tanonc-iskolál-an
a fiatalság előtt mindig kellő súllyal mu
tatnak rá a tagság előnyeire. Végül Várady felszólalására egyhangúlag köszö
netét szavaznak az elnökségnek és tiszti
karnak.

