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A budapesti vendéglős ipar
társulat rendelkezési alapja.

Mindenki emlékszik még rá, hogy a múlt po
litikai életben, milyen nagy szerepet játszott az 
úgynevezett rendelkezési alap. A rendelkezési 
alap szolgált arra, fiogy a mindenkori kormá
nyok annak segélyével igyekezzenek választáso
kon többséget szerezni, az ő politikájukat di
csérő újságokat pausálézták a különféle min
denkori kormányok céljai érdekében végzett szol
gálatokat ebből jutalmaztak. A rendelkezési alap 
a károsítások, grófositások alkalmával s egyéb 
címek adományazásakor, csak ellenszolgáiato- 
kért adott ezrek és milliókból terelődött össze 
s igy azok előtt, akik a politikai élet kuliszatit- 
kaiV ismerték, a rendelkezési alap nem nagy be
csülésben állott, a fentiekből érthetően, nem is 
ok nélkül.

Ugyanilyen u. n. rendelkezési alapja van a 
a budapesti szállodás és vendéglős ipartársulat
nak, aminek célja természetesen szintén nem az 
összvendéglősség érdekeit szolgálni, hanem űző
két, akik azt összeadják. Minden vendéglős és 
korcsmáros tudja, hogy az ipartársulat fentar- 
tása erkölcsi és anyagi előnyt jelent számára, 
s ezért igen természetesnek tartja, hogy ezeknek 
az előnyöknek biztosítása végett neki is bizo
nyos áldozatot kell hoznia, tagdijak alakjában. 
Meg is fizeti becsülettel minden iparát szerető 
vendéglős és korcsmáros, s ezzel szemben jog
gal elvárhatja, hogy az ipartársulat az egyéni 
célok helyett egyedül és kizárólag az ősszven- 
déglősség érdekeit szolgálja azon anyagi eszkö
zökkel, amelyet az összvendéglősség az egyenlő 
teherviselés elve alapján összead.

Ennek az elvnek gyakorlati megvalósítója 
volt a székesfővárosi ipartársulat, meg a sza
badszervezet is. A szállodai ipartársulat 
a múltban tartott fenn rendelkezési 
alapot, amelyet a nagyobb, gazdagabb vendég
lősök adtak össze, s amelyet nem egyszer gya
rapítónak a sörgyárak és egyéb nagyobb cégek

adományaival is. Hogy az igy összeadott és szer
zett vagyoni erő nem az összvendéglősség, ha
nem azok érdekeit szolgálta, akik ezi összead
ták, azt hisszük ez nem szorul magyarázatra. 
Mi azt hittük, hogy mikor a három budapesti 
ipartársulat egyesül, akkor annak kebelén be
lül megszűnnek azok az okok, amelyek a ren
delkezési alap fentartását a múltban egyesek 
előtt szükségesnek mutatták, s azt hittük többé 
ez az egyéni és kortes célokat szolgáló intéz
mény megszűnik és helyet ad a köz céljait szol
gáló intézmények és intézkedéseknek.

Sajnos ebben a reményünkben is csalatkoz
tunk, ami különben természetes is azután, hogy az 
egyesitett ipartársulat vezetői a régi ipartársulat 
u. n. tradícióit mindenképen és mindenben meg 
is akarják tartani. Ezeknek a tradícióknak meg
valósításához tartozik a kortes-kasza, a rendel
kezési alap fentartása is.

Ezt a kérdést a múlt közgyűlésen és az azelőtt 
elhangzottak tették most aktuálissá. Mint már 
mull számunkban közöltük, tudomásul vette a 
közgyűlés az elnökség azon bejelentését, hogy 
ezentúl az u. n. ipartársulati «Értesítőt újból 
kiadják. Kevesen tudják azt, hogy mi 
előzte meg ezt az elhatározást és miért vált 
szükségessé az értesítő kiadása. Előre bocsátjuk, 
hogy mi szívesen látjuk, ha az ipartársulatnak 
van egy objektív hivatalos lapja, hiszen emellett 
a többi szaklapok a tárgyilagos kritika szem
pontjából nemcsak nem válnak feleslegessé, ha
nem annál nagyobb szükség van rájuk, mert 
csak ilyen többoldalú megvilágítás és vitatás után 
valósítható meg a legfőbb érdek: az iparnak ér
deke. Sajnos, a mai papirdrágaság, — békében 
egy kgr. újságpapír 18—25 fillér volt ma 40—00 
korona — a nyomtatási dijak és egyéb a lap 
expeditiója stbvel felmerülő technikai munkák 
dijai olyan óriási mértékben megnövekedtek, 
hogy lapot ma kiadni, igazán egy óriási ál
dozatot jelent még akkor is, ha a szerkesztői, 
tehát a szellemi munkát külön nem értékeljük, 
s azt valaki hivatala ellátása mellett végzi.



2 M AGYAR VENDÉGLŐS

Ezt hallottuk és liidluk mi is és ez volt az 
akadálya eddig is az Értesítő kiadásának. A 
múlt gyűlésen a költségve!éshen kimutatták, 
hogy az eddigi tagdijak az ipartársulat rendes 
kiadásait sem fedezik, természetes lehál, hogy 
még a ielt nu ll dijakból sem teiik az Értesítő 
költségeire, ami i:,en szerény számítás melleit 
sem lehet kevesebb, mint évi száz százhúszezer 
korona. Honnan teremti össze az ipartársulat 
ezt a rengeteg összeget. Hál az úgynevezett 
rendelkezési alapból, és kik adták ezt össze, 
X. V. Z. nagyvendéglös, a régi iparíársuiat 
tradíciódhoz iiü tagjai. Itt kapcsolódik bele a 
kérdésbe aztán az általunk mindig védett köz
érdek. .Mer! ha az iparíársuiat a saját költségén 
kiad egy hivatalos lapot,, ahhoz senkinek semmi 
köze. meri az akkor mindig szabad és mindenki 
irányában nyugodtan irhát és kritizálhat. Ha 
azonban nyolc tiz ur adja össze a pénzt annak 
a lapnak a céljaira, az nem az ipartársulatnak, 
hanem annak a nyolc-tiz urnák a lapja lesz,1 
csak azok érdekében ir és agitál. Álár pedig igv 
az iparíársuiat cégére alatt annak a pár. a la- 
polY íeniarló és egyéni érdekeit védő embernek 
tetsző és javára szolgáló cikknek és gondolatok
nak a kevésbé tájékozatlan vendéglősök és korcs- 
márosok leikébe való becsempészése nem enged
hető meg. s az egyenesen erkölcstelen.

Amint mindig azt hangoztattuk, hogy 
az iparlársuiatot mentesíteni kell a külső 
befolyásoktól, éppen igv ma is azt álliijuk, 
hogy az iparlársuiatot nem szabad cégérül hasz
nálni azoknak, akik anyagi áldozatoktól sem 
riadnak vissza, csak hivatalosnak tűnhessen fel 
az. amit ők jói felfogott egyéni érdekeikben tesz
nek és Írnak.

klóré óvjuk tehát a budapesti vendéglősö
ket es koresmárosokat. hogy az u. n. - Értesítőt* 
úgy olvassák, hogy az nem az összesség érdekeit 
szolgálja, hanem hivatalos látszat külseje alatt a 
rendelkezési alap befizetőit, a régi tradíciókhoz 
ragaszkodó pár ur egyéni érdekeit.

Addig is tehát, amig a rendelkezési alap, 
teljesen egészségiden és alapszabály, — de nyu
godtan mondhatjuk — törvényes alap nélküli 
intézmény eltűnik a látóhatárról, mindenesetre 
üdvös volna, hogy az ipartársulat hivatalosan 
közölje visszamenőleg pár évre. kik és milyen 
összegekkel járultak a rendelkezési alap pénz
tárához. hogy igy mindenki előtt nyilvánvalóvá 
lehessen, hogy kinek és kiknek a céljait is szol
gálja ez a gyűjtés.

.Mi előre is tudjuk, hogy nagy összegek sze
repelnek olt a sörkartel. sörgyárak stb. részéről 
is, ha nem is épen rnaguk a gyárak, de azokban 
ei oson érdekelt részvényesek részéről és igy 
talán nem helytelen azon feltevés, hogy a ren
delkezési alap különböző felhasználása fog a 
sói kai tel letörésére törekvő vendégiősség moz
galmának gyengítésére is szolgálni

A sörkartel és az uj sörárak.
— Ausztriában olcsóbb a sör. —

1910-ben járt le a kőbányai sörfőzdék első 
kartell-szerződése. Akkor a sör-kartell megújítása 
nehézségbe ütközött, amennyiben a Haggemna- 
chcr-féle sörgyár bakafántoskodott. De a többi 
sörgyárak gyúrták vagy mint Pesten most 
mondani szokás, erősen főzték Haggenmache- 
réket, mig végre sikerült az általa kívánt kon
tingensét részére biztosítani, s igy megalakítot
ták, 1 0  évi időtartamba, a fővárosi serfőzde egye
sület neve alatt az úgynevezett sör-karlelit. Ez 
a szerződés az idén lejár.

Kiváncsiak vagyunk és velünk együtt bizo
nyára vendéglős kartársaink is, hogy a sör-kar
tell ügyben a fővárosi vendéglős ipartársulal, 
milyen álláspontra fog helyezkedni. I'ogja-e til
takozó szavát az ellen felemelni, hogy a sör
kartel! továbbra is csak úgy odakommandirozza 
a vendéglősöket ahhoz a sörfőzdéhez, amelyet 
nem a vendéglős akar, hanem amely
hez a vevővédelem cégére alatt a karlell-stratégia 
jónak lát. A nemzetgyűlésen már múltkor futó
lag szóba hozták a sörgyárak eljárását s nagyon 
helyesen mutatott rá az egyik képviselő arra a 
leheleden helyzetre, hogy a sörgyárak ahelyett, 
hogy az általuk gyártott söröket n a g y b a n  szál
lítanák a kisembereknek, maguk nyitnak sör- 
kimérő üzleteket s még dr. jurisokal is alkalmaz
nak csapiárosként, miáltal a vendéglősöknek 
nemcsak erős konkurrcnciát csinálnak, hanem 
azzal is károsítják, hogy n a g y b a n  ezeknek nem 
szállítanak elegendő mennyiségű sört, meri k i- 
c s in y b e n ,  nagyol)!) haszonra a gombamódra 
szaporodó üzleteikben kimérik. A képviselő ur 
kérte, hogy a sörgyáraktól vonják el az italmé
rési engedélyeket. Mint halljuk, a sörgyárak nem 
várják meg a törvényhozás határozatát s már 
most kezdik az engedélyek átírását kérni — rok
kantakra és hadi özvegyekre. Szóval marad min
den a régiben. Vájjon mit fog cselekedni az ipar
társulat? Az ipartársulat nem régen futólag — 
mert a sok személyi kérdéstől nem igen telik az 
időből — foglalkozott a sörkérdéssel s olyanfor
mán állapodott meg, hogy talán jó volna a ven- 
déglősipar érdekében a sör-karteliba valakit de
legálni, ki ottan a vendéglősök érdekeit is védje. 
Ezt a megoldást (?) mi nem tartjuk helyesnek, 
mert lehetetlennek tartjuk, hogy egy ilyen össze
kötő tiszt sörmisziónál — ha már befogadják 
— mindenféle jogkör nélkül a vendéglősök érde
kében felléphessen. Sokkal helyesebbnek tarta
nánk, ha a vendéglősök összes panaszaikat a sör- 
kartell ellen összefoglalva a nemzetgyűlés elé 
vinnék s ott orvoslást kérnének.

I agadhatatlan, a sör-kartell ügyesen dolgo
zik. Ezt látjuk az utolsó sörár emelésénél is. 
Ezt a népszerűeken és a fogyasztó közönség 
előtt iŝ  ellenszenves cselekedetett most már az 
Árvizsgáló Bizottságra ruházza.

!
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Az Árvizsgáló Bizottság kalkulációját nem j 
ismerjük. Itt közöljük az Ö. K. A. B. 4.830/1920. 
sz. rendeletének teljes szövegét, melyben az uj 
sörárakat megállapítja.

I. G y á r i á r  a k.
1. §. A hordósör gyári (előállítói) ára a huda- j 

pesti és budafoki sörgyárak gyártmányaira nézve j 
az egyes minőségek szerint a következők:

sörlé extrakt tartalom hl.-ként 6 %-os 550 K
sörlé extrakt tartalom Ili.-ként í).5°-os 800 K
2. §. A palacksör gyári (előállító ára az 1. §- 

bán említett sörgyárak gyártmányaira nézve az 
egyes minőségek szerint a következő:

a) 6 ° sörlé extrakt tartalmú sörök:
0.15 literes üvegekben 100 palackonként 150 K i
0.55 literes üvegekben 100 palackonként 540 K

b) 9.5° sörlé extrakt tartalmú sörök:
0.15 literes üvegekben 100 palackonként 600 Ií
0.55 literes üvegekben 100 palackonként 700 K

3. §. Az 1. és 2. §-ban feltüntetett gyári ára- j 
kát a gyártelepen való átvétel mellett kölcsön- 
hordókban, illetőleg köicsönpalackokban kell 
érteni. A hordót vagy palackot, illetőleg a köl- 
csönburkolatot (láda, vaskosár, szalmátok) a vevő 
köteles visszaszolgáltatni.

■1. §. Az 1. és §-ban meghatározott árakhoz 
a Budapesten való házhozszállításnál, valamint 
vasúton vagy hajón feladásra kerülő darabáru 
szállításnál hektoliterenként, illetve 1 0 0  palac
konként legfeljebb 10 K szállítási díj számít
ható fel.

5. §. Az 1. és 2. §-ban megjelölt 6 °, illetve 
9.5° cukormérő foktartalomtól legfeljebb 0.5 cu
kormérő fok eltérésének lehet helye. A jelen 
rendelet életbeléptétől számított 6  héten bel ül 
azonban nem esik kifogás alá oly sör forgalom- 
bahozatala, melynél az eltérés 1  cukormérő fo
kot meg nem halad.

1 1 . K ö z v e t le n  f o gy a s z t ó i á r a k.
6 . §. A palacksör Budapest székesfőváros te

rületén a kiskereskedelmi forgalomban közvet
len fogyasztó részére legfeljebb a következő ára
kon hozható forgalomba:

a) Király sör és Bajor (barna) sör:
0.45 literes palackokban palackonként 5.80 K
0.55 literes palackokban palackonként 6.70 K

b) Különleges világos sör (Korona, Ki
viteli márciusi, Szalon, Szt. István, Má
tyás király sör) Dupla maláta sör, (Ex- 
celsior, Mallos, Szt. István, Góliát, Ná
dor sör)

0.45 literes palackokban palackonként 7.80 K
0.55 literes palackokban palackonként 8.30 K

7. §. A hordósör és palacksör Budapest fő
város területén a nyilvános étkező üzemekben a | 
következő árakban hozható forgalomba:

a Király és Bajor barna sör:
0.3 literes poharakban poharanként az A 

B csoportba tartozó étkezési üzemek
ben 2.80 K

a (. . 1 ) és K csoportba tartozó étkezési 
üzemekben 2.60

0. ) literes korsókban korsónként az A és 
B csoportba tartozó étkezési üzemek- 5.— a
ben 5 .— »

a G . 1) és ív csoportba tartozó étkezési 
üzemekben . 1.60

0.45 literes palackokban palackonként az 
A és B csoportba tartozó étkezési üze
mekben • 8 .— »

a C, D és ív csoportba tartozó étkezési 
üzemekben ■» 7.— »

0.55 literes palackokban palackon! ént az 
A és B csoportba tartozó étkezési üze
mekben 9.— a

a . í) és Ív; csoportba tartozó étkezési 
üzemekben 8 .— ••

b) A Különleges világos és duplama
láta sörök. Korona. Kiviteli márciusi.
Szalon, Szent István, Mátyás király. Ex- 
celsior, Malios, Góliát és Nádor sör 
0.3 literes poharakban poharanként az 
A és B csoportba tartozó étkezési üze
mekben 4.— a

a C). 1) és ív; csoportba tartozó étkezési 
üzemekben 3.60

0.5 literes korsókban korsónkéul az A és 
B csoportba tartozó étkezési üzemek
ben 7.— »

a C), D és E csoportba tartozó étkezési 
üzemekben <>. 10

0.15 literes palackokban palackonként az 
A és 15 csoportba tartozó étkezési üze
mekben 9.50 »

a C), D és E csoportba,tartozó étkezési 
üzemekben 8.50

0 . 5 5  literes palackokban palackonként az 
A és B csoportba tartozó étkezési üze
mekben 10.50

a G . D) és E csoportba tartozó étkezési 
üzemekben 9.50 •>

8 . §. A nyilvános étkező üzem tulajdonosa 
étlapján részletesen feltüntetni tartozik, hogy a
6 . és 7 . §-okban felsorolt sörfajták közül, me
lyeket hozza forgalomba s egyben fel kell _lün- 
lelnie az illető sörfajtákra vonatkozólag a 7. íj
ban meghatározott árakat is.

B ü n t e L ő é s z  á r  ó r  e n d e 1 k e z é s c k.
9. S. Aki a jelen rendeletben meghatározott 

legmagasabb áraknál magasabb-árt követei vagy 
elfogad, vagy tovább eladás céljára történő vá
sárlás esetében a megállapított áraknál maga
sabb árt igér vagy fizet, az. amennyiben cselek
ménye súlyosabb büntető rendelkezések alá nem
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esik, kihágást követ el és hat hónapig terjed
hető elzárással, valamint kétezer koronáig' ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha megállapítható annak a nyereségnek 
összege, melyei a tettes cselekményével illeték
telenül elért, a kiszabandó pénzbüntetés kétezer 
koronán felül a megállapított nyereség kétsze
resével felemelt összegig terjedhet.

Az a nyilvános étkező üzem tulajdonosa, aki 
a 8 . §-ban előirt kötelezettségét megszegi vagy 
kijátssza, amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást kö
vet el és tizenöt napig terjedhető elzárással, va
lamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő.

A kihágási eljárás a m. kir. államrendőrség 
hatáskörébe ^irtózik.

10. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. A sörárak azonban visszamenőleg 1920. 
április (>. napjától kezdődőleg számlázhatók a 
jelen rendelet ártételei szerint.

Budapest, 1920. április hó 3-án.

Ápri 1 is 8 -án, tehát az nap, mikor nálunk az 
Árvizsgáló Bizottság a söráremclést engedélyezte, 
az osztrák tartományi kormány Ausztriában is 
szabályozta a sörárakat s. p .: Április 1-től Bécs
ijén a sörkimérés ára vendéglőben fél liter vilá
gos sör 3 K, barna sör 3.20 K, 0.3 dl. világos 
sör 2  K. illetve 2 . 2 0  K, fél literes világos palack
sör vendéglősnél és szatócsnál 3.70 K, barna sör 
4.10 K. Kávéházban 4.80 K, illetve 5.40 K.

Az Árvizsgáló Bizottság figyelmébe ajánljuk 
az alább eredetiben közölt osztrák rendeletett.

Infolge dér namhaften Gehalts- und Lohn- 
steigerungen dér letzten Monate iii dér Brau- 
industrie hat die Brauerstelle die Landesregie- 
rung ersucht, neue Höchstpreise für Passbier 
inlándischer Herkunft zu erlassen und genaue 
Berechnungen vorgelegt. Eine Folge dér Er- 
hung dicsér Eassbierpreise war es, dass auch 
dér Bierprcis im Ausschank und in dér Ela- 
sche erhöht werden musste. Mit 1. April be- 
trágt in Wien dér Preis in den Gastháusern, 
für den halben Liter lichtes Bier 3 K, dunk- 
les 3 K 20 H und für drei Zentelliter 2 K, 
beziehungsweise 2 K 20 H. Die Halberliter- 
flasche kostet beim Gastwirt und Kleinver- 
sclileisser (Greisler) 3 K 70 H (lichtes) und 
4 K 40 H. Die Preise sind Höchstpreise, wes- 
halb ihre l ’eberschreitung empfindliche Arrest- 
strafen nach sich ziehen würde. Sie beziehen 
sich nur auf inlándisches Bier. Dér Ausschank 
auslándischen Bieres ist in den Gaststátten 
durch Aushángen einer Tafel anzuzeigen.®

Most már kiváncsiak vagyunk, miért kell ne
künk az agrárországban 0, 7, 8  és 9 koronát 
fizetni egy korsó sörért, mikor Ausztriában, eb
ben a nyomorult importra szoruló államban ez 
a sör 3 Ív vagy 3.20 K. — osztrák valutában?

Vendéglősök figyelmébe!
A vendéglősök és korcsmárosok érdekében 

elhatározta szerkesztőségünk, hogy áldozatra való 
tekintet nélkül egy
V en d églősök és k orcsm árosok sza k ta 

nácsadói irod át szervez,

amely a kiadóhivatal, Budapest, VIII. kerület, 
G y u la y  P á l-u tc a  9., II. em. 20. szám alatt, 
a volt ^Székesfővárosi vendéglős és korcsmáros 
ipartársulat* hivatalos helyiségében, d. e. 9—12, 
d. u. 3—5 közt kartársainknak ingyenes tanács
csal és ulbaigazitássai szolgál.

Forduljanak tehát bizalommal akár ipar-, ital
mérési engedély, átírás, egyéb bejelentéseknél 
akár pedig eljárásokról van szó, az érdekeltek 
az irodához. Vidéki megkereséseknél a levél
portó melléklendő.

Különféle közlemények.

Figyelmeztetés. Tudomásunkra jutott, hogy 
D e lf in  Samu, a szállodások, vendéglősök, ká
vésok, pincérek és kávéssegédek országos nyug- 
dijegyesületének pénzbeszedőie, egyik szaklap
társunknak is előfizetéseket gyújtván, rendsze
rint a mi lapunknak mutatja fel, s a rózsa
színű nyugtát mégis a másik lapra állítja ki, 
továbbá, ahol ez a kis csalafintaság nem sike
rül, hangoztatja, hogy a volt «Fogadó», a <Ma
gyar Vendéglős* megszűnt, s azért az általa aján
lott szaklapra fizessenek elő.

Miután nevezett pénzbeszedőt ezen maga
tartása miatt már a nyugdíjintézet elnöksége 
is rendreutasilotta, mi is szükségesnek tartjuk, 
hogy előfizetőinket erre a visszaélésre figyel
meztessük, kérvén, hogy előfizetési dijaikat pos
tán „küldjék *be kiadóhivatalunkba, vagy a pénz
beszedőt igazoltassák, s csak ha ennek arcképes 
igazolványából meggyőződtek arról, hogy a «Ma- 
gyar Vendéglős*, a volt «Fogadó» tisztviselője, 
fizessenek elő. Mi nem rózsaszínű, hanem fe
hér nyugtákat állítunk ki.

A  kiadóhivatal.
A b u d a p e s ti  szállodások;, v e n d ég lő sö k  és k o rcs- 

m áro so k  F a r  t á r s u l a t a  közgyűléséről irt tudósí
tásunkba tévedés csúszott. Az ipartársulat kíván
ságára készséggel igazítjuk helyre múltkori köz
leményünket. F e h é r  Ferenc a költségvetésnél 
szót kért, de nem fejezte bizalmatlanságát a ve
zetőséggel szemben, hanem csak kritizált. Az el
nök nem kifejezetten vonta meg Fehértől a szót, 
hanem megkérte, hogy mondani valóját később 
adja elő, mert mód a költségvetést tárgyalják. 
Erre Fehér tényleg elállott a szótól. Felkértek
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még annak a közlésére, hogv az ismeri decem
beri közgyűlésen nem Fehér, hanem Bokros ka
pott többséget. Miután ezen a tényen, hogv Fe
hér 53 szabályos szavazatot kapott, Bokros pe
dig csak 29 szabályos szavazatot, még sem vál
toztat az, hogy volt még olyan szavazó-lap is, 
melyen Bokrost nem választmányi tagnak, ha
nem elnöknek jelölték s igy ezek szabálytalan 
szavazatok lévén, figyelembe nem vehetők,' Bok
ros lemondása s a volt elnök magyarázata mit 
sem változtat; erre vonatkozólag közlésünket 
fenntartjuk.

Az ipartársulaí vezetősége nagyon félreérti 
lapunkat. Mi nem személyek ellen harcolunk, 
hanem azt követeljük, hogy az ipartársulatban 
csak és k i z á r ó l a g  a többség által képviselt 
ipar érdekében történjen mindén s azt a több
ségi elvet senki saját egyéni érdekében meg ne 
sértse, vágj' ki ne játsza. Ezért tartottuk és tart
juk ma is veszedelmesnek, ha egy választás 
eredményét helytelen beállítással' “megváltoztat
ják, mert hogy7 ez történt most, nyilvánvaló.

De az is igaz, hogy azok, akik olyan lappal 
szavaztak, amelyen nem írták be választmányi 
tagnak sem Feliért, sem Bokrost, csak azok a 
kisveiuléglősök voltak, akiktől összeszedték ko
rábban tévesen az általuk Fehér javára kitöl
tött lapokat s mikor a névszerinti szavazásnál 
nevüket felolvasták, szavazó lapjukat hirtelen a 
zavarban nem tudták visszakapni, s azért a ki 
nem javított lappal szavaztak, melyen Bokros 
neve, mint elnökjelölt szerepelt. Azért teljesen 
helytelen és a valóságnak meg nem felelő; be
állítás, hogy' ezek Bokrosra akartak szavazni, 
mert aki a körülményeket ismeri, nagyon jól 
tudja, hogy Bokros választási hívei igenis na
gyon jól tudták hová kell jelöltjük nevét Írni.

Mindenhol pedig csak az a tény világos, hogy 
a választáson Fehér kapta a szabályszerű szava
zatok többségét.

Ma azonban már ez a kérdés nem fontost 
mert Fehér maga is kijelentette, hogy nem kíván 
ennek a választmánynak tagja lenni. Mi azon
ban reméljük, hogy ez nem egy munkáról való ‘ 
lemondást jelent, mert hiszen Fehér eddig is 
sokat dolgozott s az iparnak olyan emberekre 
inkább van szüksége, akik még ezután is akar
nak és tudnak dolgozni, mint olyanokra, akik 
csak eddig dolgoztak és érdemeket szereztek.

- Itt említjük meg, hogy' a szavazás eredmé- 
nj'ét a szavazatszedő bizottság állapította meg, 
ebbe az akkori titkár nem folyt be, — ehhez 
nem is lett volna joga — ezt nemcsak a szava
zatszedő bizottság minden tagja, hanem a ve
zetőség is tudja. Ezért irtuk, hogy a titkár 
bűnbak.

lym en. L ig e ti  Imre budai vendéglős fi, 
Fő-utca (ii. f. hó 8 -án eljegyezte magái Ivriz- 
m a n ic s  Ágnes urlcánnva!, László Antal Do
rottya-utcai vendéglős sógornőjével.

A z  e iz séb e t fa lv a i v en d ig .ö  ;ck ó'.tokszlste.
Az erzsébetlalvai vendéglősök i partár .>uiala
Z s e m ly é i  Bál elnöklése alatt f. hó 1 0 -én ér
tekezletet tartott, amelyen tőid) fontos szakkér
dést beszéllek meg. többek köz! szól).! jött az 
amerikai élelmezési akcióból felmerüli kiadás Jz 
részleges elvállalása, a kommün alatt Schwarrz 
által elrekvirált bor után a községhez befolyt 
13S.GÜÍ! korona kiutalása, a záróra kérdés a sör
ös jégellátás kérdése és az ilalmcrési engedélyek 
revíziója, valamint a fűszeresek és zugkimerök 
megrendszabálvozása. I.ijdák, i.ehócz. Kardos 
és mások hozzászólása ulán a határoz dókat az 
előterjesztések értelmében hozlak. A községi 
képviselőtestületi válaszláson a vendéglősök a 
maguk jelöltjük mellet! fognak agitálni.

A „Széllcdások, Vedoglnsök Kávások, Pincé
rek és Kávérságédsk O-az. Sfyugdijegyesiilste"
I. év március 2 (i-án tartotta igazgatósági havi 
illését. Napirend előtt Bokros elnök bejelenti, 
hogy huzamosabb idő óta tarló betegsége kész
tette annak idején arra, hogy elnöki lisztjéről 
lemondjon. Az igazgatóság felkérésére azonban 
megrongált egészségi állapota dacára hajlandó 
az elnöki tisztel továbbra betölteni. Egyi<Fjüteg 
bejelenti, hogy egészségi állapotára való tekin
tettel. kénytelen nyugdíjaztatását kérni és kije
lenti, hogy a megállapítandó nyugdijat minden
kor az e g y e s ü I e ! r e n d e 1 k e z é s i a 1 p j a j a- 
v á r a ó li a j I j a f o r d i t a n i. Végül köszönetét 
mond F r e n r c i s z  alelnök urnák, ki betegsége 
alatt állandóan helyetesiletle.

Az ülés megnyitása után jogtanácsos bemu
tatja a budapesti és szombathelyi választmány 
elszámolásál. S á r i  József Szombathelyről" nyug- 
dijfelemelés iránti kérelmei az igazzal') feltéte
lesen teljesíti.

Jogtanácsos jelenti, hogy l í e ig i  István a 
szombathelyi választmány pénzlárnoka. arra 
tekintellel. hogy a váiaszlmány tagjainak száma 
immár a kétszeresére emdki deü és ezzel kap
csolatban leendői is. melyeket eddig díjtalanul 
végzett, megszaporodtak, méltányos tiszleletdij 
mcgáüapilását kéri. Kérelméhez az ottani pénz- 
beszedő is csatlakozik.

Igazgatóság méltányolván a levélben felho
zott indokokat, a szombaihclvi választmány ke
zelési költségeinek fedezésére a pénztárunk és 
pénzbeszedő részére együttesen az 1 százalékos 
felvételi dij. továbbá az esetleges nyugdíj feleme
lések folvtán beszedendő különbözetek és ka-

Soltvadkerti fajborpincészet
B u d ap est, V ili. kér., Ö r-utca 3. sz.

Ajánlja legkitűnőbb urasági ó és uj 
fajborait, házhoz szállítva, jutányos 
áron. — Bármely mennyiség kapható.
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maiok kivételével a mindenkori iia-i incasso 5 
százalékúi engedélyezi.

Kisebb adminiszlráeiós ügyek elintézése után 
elnök az ülést bezárj a.

Az it-'-Imárósi engedélyek kiadása — a pénz
ügyminisztérium rendelele értelmében — egye
lőre szünetel.

Felemelik az iialméréai iiietáket. Báró Ko
rányi pénzügyminiszter ur már bejelentette, 
iiogy az ital mérési illetéket is revízió alá veszik, 
szóval Kiemelik. Mint értesülünk, a pénzügy
minisztérium a jövőben nem kívánja bizottsági 
iargyaias utján egyes üzletekre az ital mérési ilie- 
kin kivetni, hanem hektolilerenkint fogja az 
idi leket a fogyasztási adóval együtt beszedetni, 
i udvalevóleg eddig az itainiérési illeték 3 — 3  
e\ re \üli ai vetve, a ki\eleit összeg körülbelül meg- 
• eleli az itailogyaszlás mérvének. Körülbelül egy 
koronát számítoltak cgy-egy kimért hektoliter 
ital után. Mint értesülünk, most minden hektó 
bor vagy sör után 1 2  -16 koronát kívánnak be
szedni.

A feváios felemelte az iparengedély-kérvé
nyek után fizetendő ipardijat 103. illetve 200 ko
ronára.

Kérelem. Március hó 31-én a Roval szállóban 
lai lőtt vendéglős gyűlésen tévedésből kemény 
n \ tilszői kalapomat valaki elcserélte. Felkérem 
az illető kartácsai. hogy jutassa kalapomat a 
Magyar \  endéglós kiadóhivatalához.

Hajós Károly.
Nyilatkozat. B o k ro s  Károly ellen a köz- 

gxüiesen tett valótlan állítása miatt a bűnvádi 
lelj el entest, a Magyar Vendéglős- és Kávésipar» 
ellen, meri ezt közölte, a sajtópert megindítottam. 
________________  P ó s c h (1 y u 1 a.

Szaporodjak a bankok, fogynak a pesti ven
déglők. A legutóbbi időben, a bankok' három ven- 
dégiőhelyiscget béreltek ki irodai célokra. Kettőt 
a Nádor-utcában, egyet pedig az Alkotmány-ut
cában.

A szerkesztésért felel: Pósch Gyula. Segédszerkesztő: Fekete Gyula 
K iadó és  lap íu la jdonos: 

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

„Merkantil“-nyomda Budapest.

Magy. Királyi Államvasutak Üzletvezetőség Szeged
3976-1920. III. szám.

Pályázati hirdetmény.
A Kecskemét állomáson megüresedő p. u. 

vendéglő bérletére ezennel nyilvános pályázat 
hirdettetik. A bérlet fenti vendéglőre nézve előre- 
láthatólag 1920. évi május hó 16-ával veszi kez
detét és tart ezen időponttól számilotl öt éven 
át, vagyis 1925. évi május hó 15-ig.

Az 1 koronás bélyeggel ellátott és «Ajánlat 
a magyar királyi államvasutak fönt kiirt Kecs
kéméi állomása pályaudvarán levő vendéglő 
üzletre felirattal ellátott lepecsételt borítékba 
zári, nemkülönben kellő okmányokkal felszereli 
ajánlatok 1920. év i á p r i l i s  hó  26-án d é l i  
1 2  ó r á ig  az alulirt üzletvezetőség általános osz
tálya főnökénél (Üzletvezetőségi palota 1 . emelet 
2 0 . sz. ajtó) személyesen vagv kir. posta utján be- Á 
nyújtandók.

Szeged, 1920. évi április hó 8 -án.
A pályázati feltételek az üzletvezetőség for

galmi és kereskedelmi osztályában és lapunk 
szerkesztőségében betekinthető.

Az üzletvezetőség.

Üzleti hírek.
Budapest. A zo r János, volt miskolci kávés 

es vendéglős, jelenleg budapesti vendéglős, meg
vette X. kor., ?.Iarlmovies-tér és Kápolna-utca ta- 
rokházhan a Braim-lele vendéglőt, azt egy ét
teremmel kibővítve, f. évi április hó 15-én ün
nepélyesen nyílja meg. Azor barátunk üzletének 
menetét jó bálátonmelléki borai és híres ma
gvar  konyhája biztosítják.

° zv- . Ne h é z  (luszlávné a II.. Krisztina körül 
*19. sz. alatti vendéglőt megvette.

S z e n c z y  József, a Ili. Ivolos-tér 6 . szám 
Malit, M r. r l o n Viktor a Ií f.. Polgár-tér 3. sz. 
Malii es N o v a k  József a VII., Szövetség-utca 
2 1 . szám alatti vendéglőt vette át.

B ó n a i Miklós átvette a YÍL. Damjanicli-u. 
58. szám alatt lévő kávéházat.

A Fehérvári-ut 1 1 1 . szám alatt (a Budafoki 
v s: I a ír- os-inegállóná! levő jóhimevü Singhol'fer- 
:V!v' halászcsárdát Pilisy Fajos eladta. Az uj tu
lajdonos a vendéglőt újonnan berendezve f. hó 
18-án nyitja meg.

T ^ T  vidéki város legforgalma-
5. sabb helyén nagy szál
loda, kávéház, étterem és sörcsarnok ösz- 
szes berendezésével április 1-re. Cim és
bővebbet a kiadóhivatalban. 6 - 6

STILLER JÓZSEF
hűtőberendezések és 
jégszekrények gyára 

G yár é s  i r o d a :
B U D A P E S T ,  VII.,
Kazinczy - utca 6-b. 

Telefon : 12—83.

éltermi, vendéglői, buffet.

•i berendezéseket készít 
és tart raktáron.
Fennáll 1873 óta.
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Király Sörfőzde Résav/Fáis.
Telefonszám 36 NAGYKANIZSÁN Tc’l . 33
Ajánlja elsőrendű minőségű: As '.ok, Márciusi Dupl. i;*.vírc inni, vala
mint a hírneves nagykanizsai Szent Istvánsörl, i;v.á‘>:>á r .\ -'r e;- 
B aksör különlegességeit. Betegeknek és lábbadozékiiak mini >gy-

italt ajánlja az elsőrendű D upiam aláta tápsö r külön! •!.
Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malálát, etetési és hizlalás! célokra 

pedig m aiatacsirát és sörtörköiyt.
Árjegyzékkel és fölvilágositással készséggel szolgálunk.

vendéglősöknek
Kor p in ce  a főváros közepén. 
Német-u. 1. sz., Népszinház-u. sarok.

KA S S-£ogadó, Szeged,
Színház-tér, Stefánia-park mellett.
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Köz- 
nonüfüté.v Hidas melegvíz szolgáltató minden szobá
ban. Fürdővel ellátott szobák — külön fürdők. Lak- 
oszinh, oi> 2—3 szobával.Előkelő nagy étterem. Pilseni 
süihá/. --  Nagy fényes kávéház. — Villamos megálló.

Jó konyháról és kitűnő 
csopaki borairól híres

K E S Z E Y  VINCID 
é t t é r m  e

BUDAPEST, VII. RÁKÓCZY-UT 41. SZ

f  F' a j*ZL;

PARSO
fagylalt, jegeskávé. hidegkészitménvek 
eiöáliilásánál, a  jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez.--Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre diímentesen nyújt a

Magyar Királyi Sójöveclék
£1 Vezérügynöksége Ü3
Budapest, V., Vilmos császár-u t 32.

D  CSIK KÁROLY a  
B O R  N A G Y F U V A  R O S

A cég fennáll 1884. óta.
Elvállal fuvarozást vendéglő
sök és korcsmárosok részére. 

Budapest, X. Külső Jászberényi -ut 5. sz.

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

IFJ. G rünw ald  Mór
üveg és porcellán nagy raktárában
Budapest, IV. Ferencz Jó zse í-rak p a i i 6. sz. 
(a Ferenc József-hid közelében.}

} •

ü

Vendéglő berendezés eladó.
Érdeklődni lehet: Budapest, li., Kapás- \ 

utca 51. sz„ vendéglőben.

o o a
a
a
a
a
a a a

IMPERIÁL nagyszálló éttermei ^
sz.0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  Budapest, VIII. Rákóczi-ut 90.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalmi ebédekre 
külön, termek. Pontos lelkiismeretes és figyelmes kiszolgálás. Számos látogatási kór 
SOVÁNKA NÁNDOR muzsikál esténként. K A D A R  M IK L Ó S  tulajdonos.

nr-í.;-~ípvU L-íL.*

F O G A K  E S  F O G S O R O K
r ^ | Q  aranykoronák, szájpadlás nélküli műfogakfog- 
103 tömések, fog- és gyökérhuzásokteljesen érzék-
p T  telenül. Vidékiek 48 óra alatt kielégitíefnek. 
p j n m  Vendéglősök és pincérek 20°/o kedvezményben 
L f i i k J  részesülnek 20 év óta fennálló műtermemben.

S I N G E R  G Y U L A  O E tg j
államilag vizsgázott fogász 
Budapest, Rákoczi-ut 38., I. 3. CH/HD—
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c r
Ü A Szent István Tánszerművek r.-t.
fí B u d a

I

5 > ő s t—Kőbánya „ gyártmányai:
i SZ E N T “ISTVÁN malátakávé - S Z ÍT  pótkávé.

Kapható mindenhol!
•zitz 3 0

3 C C

| Popper Mór és Lipót
d bornagykereskedők

B u d a p e s t ,  X ., 
E lőd-utca 8. sz.

Telefon: József 59—78

3£ZST3=:JS

Kremer F. utódai tulajdonos

W örner Tivadar
borkereskedő Budafok

Ajánlja vendéglősöknek fajborait 
hordókban. Kávésoknak palack
borait házhoz szállítva. — Saját 
termésű borok Kremer F. szőlő- 
birtokairóL „ Homokhegy“ Uj- 
Léta 100 hold, Vadkert 80 hold.

Magyarországi képviselő:

Grád Sámuel
Budapest, VII., Aréna-ut 68. szám

Telefon József 41—94. szám.
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D uplam alátasört
világszerte utánozzák.

gyártja a Kőbányai Polgári Serfő-ző R. T. Budapest-Kőbánya.
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