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Meghívó
az országos vendéglős nagygyűlésre.

Junius 15-én délután 3 órakor a régi kép
viselőháziam (Főherceg Sáudor-utca) megtar
tandó országos vendéglős nagygyűlés napirendjét 
az előkészítő-bizottsága következőképpen állította
össze:

Elnöki megnyitó.
Ünnepélyes tiltakozás a békeszerződés ellen 

és a területvédő mozgalomhoz való csatlakozás 
kimondása.

Beszámoló az Országos Vendéglős-Egyesület' 
ek I d i gi m ü k ö< 1 ésérő 1.

Alapszabálymódositás.
A tisztikar megalakítása.
Ipar- és Halni érési törvény módosítása.
Sörkartell elleni állásfoglalás.
Esetleges indítványok.

Az előkészítő bizottság.

Vendéglősök Országos 
Egyesülete.

Ennek a lapnak hasábjain sokszor fejteget
tük, hogy a vendéglősipar csak akkor tud meg
küzdeni a létét fenyegető veszedelmekkel, ha 
erős szervezettel tudja érdekeit mindenkor vé
delmezni. Ilyen szervezet lehet helyi és lehet 
országos is.

Miután éppen ennek a lapnak és a lap cikkei 
által fenntartott szellemnek eredményeként Bu
dapesten, mint a helyileg legtöbb vendéglősipa
rost magában foglaló városban, sikerült a dol
gokat annyira fejleszteni, hogy egy egységes 
szervezet, a budapesti ipartársulat, meg van, a 
helyi szervezetekkel ezúttal nem kívánok foglal
kozni, hanem csak és kizárólag az országos szer
vezet kérdésével.

Még akkoriban, mikor a vendéglősipar arany
korát élte, amikor még sem árvizsgáló bizottsá

got, sem egyéb korlálozást nem ismertünk, a 
vendéglősipar egyes kiválóbb, nagyobb látókörű 
képviselői szükségesnek látták, hogy a vendég
lősöket országos szervezetbe lömörilsék. Meg is 
alkották az Országos Vendéglős Egyesületei, mely
nek nagygyűlése, kongresszusa behatóan foglal
koztak a már akkor is aktuális vendéglösipari 
kérdésekkel, olyan erkölcsi sikerről teltek tanú
bizonyságot, amely remélni engedte, hogy ez az 
egyesület a közeljövőben olyan erőssé és hatal
massá lesz, amely képes lesz az ipart megvédel
mezni, a már akkor is nem látott veszedelmekkel 
szemben.

Sajnos, a háború éppen az óriási sikerű ma
rosvásárhelyi (1914. junius) kongresszus után ki
ütött s természetesen eredmény nélkül marad
lak azok a szépen indokolt határozatok, melye
ket a vendéglősség ezrei hozlak. A háború aztán 
nemcsak a határozatok végrehajtását akadá
lyozta meg, de megakasztotta magának az Egye
sületnek a működését is, miután egyrészt tagjai 
bevonultak, a vidéki társulatok működésüket [le
dig szintén felfüggesztették.

Nem is volt aztán egészen a mull év végéig 
szó arról, hogy az országos szervezetet megint 
életképessé tegyük, csak az első forradalom után 
lendült fel újra a szervezkedés szelleme, amely 
aztán ugyan nem országos jellegű, de legalább 
a főváros és környékének bevonásával igyeke
zett az ipar védelmére egy agilis szervezetei 
létrehozni. Ez a szellem érlelte meg aztán a 
szabadszervezetet, amely a Károlyi kormány alatt, 
majd a diktatúra elején igen értékes szol
gálatokat tett a vendégiősségnek, arról most nem 
kívánunk beszélni. Tény azonban az, hogy ak
kor, amikor a három budapesti ipartársulal mit 
sem tudott elérni a vendéglősség érdekében, azt 
meghallgatták és a szabadszcrvczelnek köszön
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lu-lő, hogy ;i vendéglősség megszüntetését a nép- 
bolonditók he nem végezhették.

Ez a szervezet azonban természetesen a jog
folytonosság visszaállítása után, mint jogilag 
amúgy sem létező — hiszen az akkori jogrend
nek megfelelően jóváhagyok alapszabályai nem 
is voltak megszűnt s ezzel még érezhetőbbé 
vált az, hogy a vendéglősségnek egy országos 
jellegű szervezete sincsen működésijén. Ennek a 
hiánynak érzete okozta aztán ázt. hogy az e.gy- 
pár budapesti, de különösen a kispesti, újpesti 
sib. és környékbeli, de továbbá a vidéki kartác
suk sürgetésére kisebb értekezletei tarlói tünk, 
amelyen az Országos Vendéglős Egyesüld restau
rációját elhatároztuk. ■

Azl hisszük, minden vendéglős, aki iparál 
szereli, kartársait becsüli és saját érdekét meg
érteni képes, örömmel fogadja a kezdeményezést 
és siel a kibontott zászló) alá, hogy a vendéglős
ség egyetemes kérdéseinek kedvező megoldását 
lehetővé legye. Az egyesület nem fog a íic Ívi kér
désekkel foglalkozni, hiszen ez az egyes helyi 
szervek az iparlársulalok hatásköréhe tartozik, 
de igenis szót kér minden olyan kérdésnél, amely 
az egész ország vendéglősségél érinti.

Sajnos, azok a kérdések, amelyeket már a 
marosvásárhelyi kongresszus felvetett, ma is 
megoldatlanok. így a sörkarlell kérdése, az ital- 
mérési és ipari-örvény revíziója slb. Kétszeresen 
szükséges tehát, hogy ezekben a kérdésekben az 
egész ország vendéglőssége kifejezze akaratát és 
a törvények revíziójánál véleményét nyilvánít
hassa.

De a legszorosabban vett ipari kérdéseken fe
lül van még egy igen fontos másik ok is arra, 
hogy a vendéglősség egyeteme szavát most fel
emelje: ez pétiig édes hazánk szomorú helyzete.

Nem akarunk ezzel bővebben foglalkozni, hisz 
lapunk ipari szaklap, de a vendéglősség haza
fias kötelességének tekintjük, hogy most, amikor 
országos szervezetét újjá építi, mikor nagy
gyűlést tart úgyis, mint az ország egyik legtekin
télyesebb ipari érdekeltsége felemelje tiltakozó 
szavát a rabló béke ellen és hitet és fogadalmat 
tegyen az ezereves Magyarország mellett. Már 
csak ezért is ott legyen mindenki a nagygyűlésen, 
h°gy az minél impozánsai)!) legyen s igy a kor
mányzó ur ő főméltósága, mit a kormány, de az 
egész ország lássa, hogy a magyar vendéglősség 
ipari érdekei mellett hazafias kötelességéről sem 
feledkezik meg.

Legyünk ott mindnyájan.

Az ipartörvény revíziója.
Az ipartörvény módosításának javaslata a.c 

egész ország iparosságának nagy csalódást oko- , 
zott amely egv az ip artest illetek országos gyute- , 
són 'nyilvánvalóvá váll. A pünkösdi ünnepekben * 
tartott ezen országos gyűlés elvétellé az ege-záS 
javaslatot s a kormányhoz felterjesztést intézeti, ™ 
amelvben a főbb sérelmekéi kitejtették. c

Ben n üukelt a javaslat mm csak az a része érde
kel, mely a vendégiösiparra vonalközük, s bi
zony talán a legnagyobb csalódás! okozta azok
nak” akik rendületlenül dolgozlak s Iliitek az ipar 
képesítéshez kötésének lehelőségében.  ̂ ,

Hány gyűlés, ankét, értekezés, lelterjeszíc:. 
lörlénl már ebben ,a tárgyban s bizony igen ala
pos okfej léssel mulatta, kí a budapesti szállodás-, 
vendéglős- és kávés-ipartársulat is nem egyszci, 
hogy mennyire létkérdése a vendéglősiparnak a 
képesítéshez kötés. Sajnos, mind ez hiába való 
volt, meri a javaslat a vendéglősipari ezután is i 
csak az engedélyezett iparok és nem a képesilés
hez kötött iparok közé kívánja sorozni.

Mi magunk is tisztában vagyunk azzal, hogy 
bizonyos átmenet nélkül a képesítéshez köloll- 
ségre azonnal áttérni nem lehet, leginkább pedig 
azért nem, mert jiinesenek olyan iskoláink, ame
lyek segélyével a .képesítési megfelelő módon elő
segíteni lehetne. De mind ez nem ok arra, hogy 
a kérdés elől kitérjen a törvényhozás és megint 
olyan helyzetet teremlsen, amely végérvényesen j 
utópiává avatja a képesítéshez kötés kérdéséi. *

Igaz, hogy a képesiléshez kötésnek is megvan j 
a maga hátránya, magukra már iparukat gya
korlókra sem közömbös az, hogy üzletüket eset
leg eladás utján tőkeerős embereknél értékesí
teni tudják-e vagy pedig ez úgyszólván teljesen 
lehelellenné válik, meri hiszen a szakképzett 
elem, a pincérség, igen ritkán van olyan anyagi 
helyzetben, hogy egy .nagy és a mai viszonyok 
mcilett igen könnyen milliókra menő üzlelet meg 
tudjon venni, de azért ezl a kérdést valamikép
pen mégis csak ideális értelemben a képesilés
hez kötés szelleméhen kell megoldani.

Mi ezúttal nem kívánunk ezzel részletesebben 
foglalkozni, de felhívjuk a kartársak figyelmét 
arra, hogy a nagygyűlésnek ebben a kérdésben 
is állást kell foglalni és előterjesztését a kor
mány tudomására hozni.

A marosvásárhelyi kongresszus is foglalko
zott annak idején ezzel a kérdéssel, s akkor a 
kimondott képesítéshez kötés helyett, legalább 
2 évi gyakorlat kimutatását tartották szükséges- * 
nek. Talán ennyit el lehetne ezúttal érni, ami 
szintén nagy nyereség lenne a mai állapottal 
szemben. Ha még ehhez aztán a kötelező társulás 
rendszerét is be lehetne hozatni, s ekkép az ipar
társulatnak nagyobb ipartestületi jelleggel bíró 
önkormányzati jogot adatni, akkor sok anomá
liát küszöbölhetne ki maga a vendéglősség is a 
saját körében.
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Reméljük, hogy a kormány a/, összes érdé 
kellek állal elutasítóit javaslatához nem fog me
reven ragaszkodni s így a vendéglősség javára 
is meg lehet valamit menteni már ezúttal.

M agyar Serfőzők Egyesülete név alatt ala
kult kartell a napokban rendes közgyűlést tar
lón, melyről az összes lapok kommünikét írlak. 
Ezen a gyűlésen természetesen nem arról volt 
szó. hogy miként lehetne jobb és több sört ter
meim és azt olyan arányosan és méltányosan 
eloszlani, hogy a kisvcndéglősök és a sörgyári 
nagyrészvényeseknek rokonságába vagy velük 
nem feltétlenül mindig egyvéleménycn levő ven
déglős kartársaink is kellő mennyiségben kap
janak sört, hanem kizárólag csak arról, hogy 
miként és milyen címen lehelne a sörárakat új
ból emelni.

Emlékeznek még rá kartársaink, hogy csak 
nemrégiben engedélyezett az Országos Árvizsgáló 
Bizottság egy nagyobb és abszolút meg nem 
okolt emelést a sörgyáraknak, aminek következ
tében a (sörfogyasztás annyira megcsappant egyes 
üzletekben, hogy azok alig tudják a sok ráfize
tést elviselni. Mi akkor kimutattuk, hogy a sok
kal nehezebb viszonyok és importált árpából 
gyártó ausztriai sörgyárak sokkal kisebb árakkal 
elégedtek meg, tehát nyilvánvaló, hogy a buda
pesti gyárak óriási kedvezményben részesültek 
az Árvizsgáló Bizottság részéről.

Most alig pár hétre rá, a Serfőzők Egy csil
léié újból kesereg és a régi frázisok mellett külö
nösen a nehéz milliárdokból az állam részére 
leadandó minimális kis söradó emelést hozza 
fel mint döntő okot az áremelés engedélyezé
sére. ;

Reméljük, hogy az Árvizsgáló Bizottság ez 
alkalommal jobban meg fogja vizsgálni a sör
gyárak kalkulációját s az újabb manővernek 
nem fog hatósági segédletet nyújtani, de viszont 
fellőjük a vvendéglősök figyelmét a Serfőzők 
berkeiből hallható mozgolódásra s reméljük, 
hogy most az országos vendéglős nagygyűlés ez
zel a kérdéssel is foglalkozni fog s előre is tilta
kozik újabb áremelés ellen, mely teljesen tönkre 
íeszi a vendéglős üzleteket s ezzel egy igen nagy 
és tekintélyes iparágat sodorna a válság örvé
nyébe.

Ezullal felvetjük a kérdési, hogy az állami 
háztartás megbilleni mérlegét nem lehelne-e a 
sörgyártásnak állami kezelésbe vételével egy 
kissé közelebb lendíteni az egyensúlyhoz ? Vájjon 
nem. volna-e helyesebb a sok miiliárdol, amit 
a sörgyárak illetéktelenül zsebre vágnak, egészen 
az állam részére lefoglalni, amely esetben leg
alább a sörrendelésekből nem a hadimilliomo- 
soknak, hanem az államnak és ennek révén az 
egész országnak lenne baszna.

figyelmébe ajánljuk a pénzügyi kormányzat
nak, hogy a sörgyárak jövedelmeit figyelmesen 
tanulmányozza áj: s a fcörmonopolium behozatalát 
vegye számításba. A magyar vendéglősség min
denesetre sokat nyerne ezzel, mert Igalább nem 
lenne kiszolgáltatva a sörgyárak kénve-kedvének 
és nagyobb méltányosságra számíthatna akkor, 
mint ma, amikor a kartell minden lépéséi a leg
ridegebb önzés irányítja.

Kedves Kartársak!
Mi, akik közei a fővároshoz, épp úgy érez

zük a fővárosi vendéglőskartársakat nyomó ba
jokat, mint .amennyire a vidéki kartácsainkéi, 
már régebben elhatároztuk, hogy az ország ven- 
déglősségcl szervezkedésre hívjuk fel. Mint az 
ország legnagyobb vendéglősiparosságát, mindc- 
inekelőtt a budapestieket szólítottuk fel a szer
vezkedés propagálására, de azzal a határozott 
kijelentéssel, hogy ha a budapestiek annyira el 
volnának foglalva a saját ipartarsulatuknak belső 
ügyeivel, hogy a vidék és az egész ország baját 
érezni és az ellen a szervezkedésben rejlő erőt 
felhasználni nem tudják, akkor mi, a környéki 
vendéglősök fogjuk a munkát megkezdeni és Bu
dapesttel vagy akár ellenük is az országot egy 
akcióteljes szervezetbe tömöríteni.

Hála Istennek, a fenyegetés beváltására nem 
került a sor, mert budapesti kollégáink is be
látták, hogy a szervezkedés ulolsó órája ütött 
s lelkes örömmel fogadták kezdeményező mun
kánkat, amelynek eredményeként ma már az 
országos nagygyűlést is kitűzhettük, azzal a pro
grammal. hogy az akcióképcs országos egyesület 
megalakítása mellett a legaktuálisabb ipari kér
déseket is megtárgyaljuk s az egyesületnek az 
elfogadandó elvi határozatok végrehajtására uta
sítási adunk.

A nagygyűlés élőit csak egyet szerelnénk 
vendéglős karlársaim figyelmébe ajánlani: ne azt 
keressük, ami szétválaszt bennünket, hanem, a 

i mi összetart s ne pazaroljuk az országos szer

t e ,

A sörkartell újabb merény
letre készül.

|Soltvadkerti faiborpincészet Ajánlja legkitűnőbb urasági 6 és uj
£ . .  u n j  u u z i u u ü  » u ,  j  u i u n ;  v o

|  Budapest, Vili. k é r . ,  Or-utca 3. SZ. áron. — Bármely mennyiség kapható.
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vezet idejét ;i helyi ügyekre, hanem egyedül és 
kizárólag azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk, 
amelyek országos jellegűek és igy minden kar- 
lársunkal egyaránt érdeklik.

Mindegyikünket hassa át a köz iránti köteles- 
•ségérzele és szeretettel a szivünkben keltsük 
életre azt az országos intézményt, amely vi
gyázó szemekkel és cselekvésre készen fogja a 
vendcglősiparl érdeklő ügyeket figyelni, hogy az 
idők változandó folyásában állandó összekötő ka
pocs legyen azok közölt, akik iparukat szerelik és 
azt saját érdekükben isláoolni akarják.

Ez a szellem hassa át a nagygyűlés részt
vevőit s akkor előre tudhatjuk, hogy az Orszá
gos Vendéglős-Egyesület nem sokára az ország 
egyik legerősebb és legbefolyásosabb erkölcsi tes
tűidé lesz.

Remélem, hogy a fővárosi kartársak öröm
mel fogadják vidéki karlársaik kérésén s szívesen 
osztoznak velük a közös célra törekvő munká
ban.

Mint az előkészítő-bizottság egyik szerény, 
(le buzgó tagja, ez alkalommal is felhívom a 
vidéki karlársak és vidéki ipartársalalok, és egye
sületek figyelmét arra, hogy a mai viszonyok 
mellett mindenüvé külön-külön meghívót nem 
tudunk küldeni, de azért mindenki tekintse ma
gát olyannak, mint akit szívesen várunk és lá
tunk, s mint akinek a közös cél érdekében ki
fejtendő munkáját a köz érdekében reméljük és 
kérjük. f

Kartársi szives üdvözlettel
Merd Ferenc, Kispest

A budapesti szállodások, vendéglősök és  
korcsmárosok ipartársulat választmányi 

üléséről
kiadott hivatalos jelentés szerint, megbotránkoz- 
tak lapunk múlt számában megjelent két cikk 
felett. Azon ugyan nem csodálkozunk, hogy az 
ipartársulat vezetőségének rosszul esik, ha bírál
ják működéséi, vagy egyik bizottságába éppen a 
szállodások érdekei védésére kiküldött tagjának 
nem éppen úri eljárását, amit Kodra Károly tett 
szóvá, de azon már igazán csodálkozunk, hogy 
a választmány elfelejti elemi kötelességét, mely 
abban áll. hogy ha egyik tagja ellen konkrét vádat 
emelnek, azt meg kell vizsgálni és ha igaz, akkor 
a kartársai érdeke ellen vétő űrtől a megbízást 
megvonni, még akkor is, ha Kommer Kerencnek 
hívják.

Ez lelt volna az eljárás s ez esetben számít
hatott volna a választmány a közvélemény he
lyeslésére, de mikor csak úgy minden további 
nélkül megdicséri a megvádoltál, alapos a gyanú, 
hogy a választmány nagyon meg van elégedve 
önmagával és nem törődik a véletlenül be nem 
választoltak érdekeivel.

Még csodálatosabb az, hogy a választmány 
mi ránk haragszik, hogy az ilyen, a közérdeké

ben levő cikkeknek helyet adunk. Talán a kri
tika joga mégis csak megillet mindenkit s Kodra, 
de akármelyik kartársunk előttünk van olyan 
iparos, mint akárki más és örömmel adunk helyt 
a közérdekében irt cikkének. Elvégre nem az 
viseli a közérdeket szivén, aki mindent helye
ssel, amit a hivatalos ipartársulat csinál, hanem 
az, aki az objektív kritikával igyekszik azt helyes 
intézkedésre szoktatni.

Különben nem tartjuk fontosnak azt, ha a 
választmány haragszik lapunkra, talán jobb is, 
hiszen igy nyilvánvaló, hogy szavunknak súlyt 
tulajdonit, igaz, hogy nemrégiben még szívesen 
olvasták cikkeinket és még Váradi urnák is sze
rencséje volt velünk egy véleményen lenni, igaz, 
hogy akkor dicsértük és nem kritizáltuk őket. 
No de ez emberi gyarlóság, a nn feladatunk a 
kritika, akár tetszik, akár nem a hivatalos ipar
társulatnak, hiszen a hivatalosnak nevezőit reii- 
delkczési-alap lapja úgyis mindig dicséri a veze
tőséget, hát nekünk ezt kei lő értékére kell szorí
tani, mert még elhízzák magukat.

Aki a kritikáért haragszik, uraim, annak 
nincs igaza!!!

Különféle közlemények.
Készüljünk az országos vendéglős-nagygyű

lésre. Amint a mai lapunkból olvasóink érte
sülnek, június hó 15-én tartja az Országos Ven
déglős-Egyesület a háború után és 1911. év óla 
az első országos vendéglős nagygyűlését. Ila va
lamikor, úgy most nagyon sürgős és fontos mis
siója, sok tennivalója lesz a nagygyűlésnek. Ége
tően sürgős, további halasztást nem tűrő, a ven
déglősipar exisztcnciáját igen közelről érintő kér
déseknek kell dűlőre julniok. Sokat kell dolgoz
nunk, mert sok a bajunk, sok a javítani valónk. 
Egyes egy cd ül magunkra vagyunk utalva, magunk
nak is kell tehát gondoskodni exisztcnciánkről. 
Megvan erre a mód: az egyesülés, a tömörülés, 
egy hatalmas táborba való testvériesülés az egye
düli eszköz, amclylyel sikerrel megvívhatjuk a 
harcot minden irányban. Tényként megállapít
ható, hogy az országos vendéglős-nagygyűlések, 
mint a vendéglősipar szervezkedésének egyik lé
nyeges szerve és eszköze, ezen iparág haladására 
nézve kiváló szolgálatot tesznek. A vendéglősök 
ipari közérdekeiket, melyek egyúttal fontos köz- 
gazdasági érdekek is, jóformán csak azóta is- 

I merik vendéglősipari országos közérdeknek, mi
óta a nagygyűlések, kongresszusok segítségével 
ezek a kérdések felszínre hozatlak. A régi köz
mondás: «ahol panaszos nincs, ott biró sincs», 
legjobban láthatjuk ennek a mondásnak helyes
ségét á vendéglősipar évtizedes bajaiban. Több
ször mulattunk rá, hogy a szabálytalanság és a 
törvényellenesség is jogszabályává válik, ha ezek 
ellen jogorvoslat iránt mi sem történik. Meg
szokják ezt az állapotot ezen iparág gyakorlói
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épp úgy, mini a hivatott Iki lóságok olyanfor- 
mán, hogy végre egyik rész sem törődik a dolgok 
helytelenségével. Megy. ahogy mehet, - í n vp-ov 
joggyakorlat fejlődik belőle”

A vendéglős-nagygyűlésen részt vehet min
den vendéglős és korcsmáros, tehát akár fővárosi, 
akár vidéki, ha hont is tagja eddig az Országos 
Veiifleglős-hgycsideliiek. Az Országos vcndéglős- 
^ágAjgyülesnek egy. impozáns tüntetésnek keli 
lenni jogos ipdrí érdekeink mellel^ azért azon 
minden vendéglősnek, aki csak teheti, részt kei! 
venni; A nagygyűlés meghívóját és tárgysoroza
tát ]11.ás helyen közöljük, itt csak meg-emlHjük 
meg, hogy az Clőkészitő-bizoUság felkéri a kar- 
társakat, hogy részvételüket lehetőleg mielőbb 
írásban is jelentsék he a bizottságnak, amelynek 
cinté: Vendéglősök nagygyűlése előkészítő bizott
sága, Budapest, Vili., Gyulai Pál-u. 9.

A budapesti és környékbeli vendéglősök és , 
korcsmáresok ssabadsservazoto, mint minden kar- 
társunk jól ludja, a Károlvi-kormány alatt, az 
első forradalom után alakúit. Mint ilyen, termé
szetesen az akkori «jogrcnd»-nek megfelelően 
jóváhagyott alapszabályokkal nem rendelkezett s 
működéséit a' diktálura után annyival is inkább j 
leszerelte, mert időközben a budapesti vendég
lős ipartársulatok fuzionállak s igy teljesen el
érte azt a főcélját, hogy legalább a fővárosban 
egy egységes ipartársulat alakulását előmoz
dítsa.

A szabadszervezet, mint a mai jog szerint 
nem létező egyesület, végleges megszűnését fór- \ 
inaikig is tudomásul veszik a kartársak a június 
15-ikérc kilflzöii országos gyűlésen. Erre a gyű
lésre^ a kartársak külön meghívót nem kapnak j 
s azért ezúton hívjuk fel a gyűlésen való rész- j 
vételre.

A cigányzenekar tagjai a bétajgegályzőpéas- 
t á r b a  való kötelező bejelentését annak idején az 
úgynevezett tanácskormány elrendelte, a járulé- 
természetesen. a vendéglősnek vagy kávésnak, ahol 
ezek a zenészek muzsikállak, kellett fizetni. Sok 
vidéki belegscgélyzőpénzlár még most is fizclleli 
a zenészek után a betegsegélyző járulékot, Ecl- 
hivjuk a kaátrrsakat, hogy a munkaügyi és nép
jóléti minisztérium 10í.910/1919. sz. rendeleté ér
telmében csak részben és akként kötelező a be
tegsegélyző járulék fizetése, amint a diktatúra 
alatt azok tényleg a l  k a 1 mz az o t la  k voltak. Ila 
ennek dacára a betcgsegélyzőpénztárak ragasz
kodnak a járulékok fizetéséhez, ugv ez ellen fel
lebbezéssel élhetnek a vendéglősök.

Sajgó T«s-:mérek I Í>J •nagy'keres!, cd ők 1!uda
j)est. X. 1<C!Ü1'.■i. Alimnás-fi; ra 2. szám alatti leli
pükön egy nagyszsí U amerikai re íkíszer
sziklapincét é:a teltek ».> l\ V iiiüió koroi iá 1bvU,i.i n
lessí í. fiz-tizen ötezer hd; tol iíer bor beÍOEJ;a* Iásár.
Salgó T. st'.cri*  bon /i.K O k ■ egyed ül áillő az oí
szághan. 1 ÍVCTí fényes *S gyszahása i:ii: -ét I:’ 0
ez ideig Magy.arorszá JOV1 ' ' ;\- iwjrkere:skeílo sca
létesített. sem 1: öl iség í - í . - fáradiság :>! noni ki
mél ve. luígy kiitünő fii j!ií ií a hu diai■síi és kör
nyékbei i vendi■glősök | ,. •nnilníhassr . :: iimic
pélyes megnyílás folyó évi július hóban lesz 
melyre a budapesti és környékbeli vendéglősül 
meghivót fognak kapni.

Halálozás. S c h n e e w o i n  Ferenc Irudapc.sG
vendéglős kartársunk május í t-én hosszas szén-
védés utó:a elhunyt. Nyugodj!ék kékében.

S za  11c r  István vasdobr■ai vendéglős f. é
május hó 20-án meghalt.

M o l n á r  Endre vol; szov :i!ai l'űrdőszállodás
és vendéglős l'olvó évi máin:s bő 2d-á:i ilakos
falván fii éves korában hirleien elhuny!.

Poppe;? Mór és Isipái Btalapost X. kerüli-!
Előd-utca iS. szám alatti borii: igykoreskedők lel.
púkét és borpincéjűket teljjesen álulasilotlák
és megun.'gyobbilolíák. hogy •i borvásárló nagy-
közönség könnyebben és kényein esebhen ... 
kiszolgálható. A vendéglősök ezeii köveit 
amely már 100 év ól.-- állandóan csak árra fekt 
nagy súlyt, hogy a vemicgl "-séke! pontosan és 
lelkiismeretesen, .scokíáíhassa ki. megériiemii ; 
támogatási a v; ndégi "..sók részéről.

Symen. Si 1 be r s c h  i tz Adói; Vasul- Bui'fr! 
tulajdonos leánya M a n c i  és B l u m e n f e l  
Miklós iuuiapesli vaskereskedő e hó 1.0 én v. 
sárnap, délután 2 órakor a dohány-utcai te 
plombán lartollák egyházi esküvőjüket

Hómetcrszági szélt?ebé ciné?/’ joleat nog, 
amely 1000 oldalas kiadás és 20.(MK) s z á l l ó : ! .  .  
gyógyházról slb.-ről ad mevbiziiató iVlvilágosilá-d 
a vállalat helyéről, rangjáról. árró! és eg;-. éh ké
nyelméről, valamint az üzlettulajdonos nevet is 
közli. Könnyel)!) ái lek inlés kedvé.’-rí a felsorol-
városok és helyiség! k ah'ahetikus sonvndbci
vannak összeálliíva. A s7 y . ioiliü! cii: v;n
egy függeléke, amely a Üliölni u í ' x v sei)h szálló
dákul tartalmazza.

A címtár megrendeli :: Id : Oltó Zlescbe-iié
I)rcsden-A 19. Sciiaiidai ers írass.- 2.

Tö!)í) k i s c I) !> é s n ;lg yobi)  v í■ u <i é g 1 ö ;i
fővárosban eladó. Bővekbei megtud ilal-í kliens.
Jánosnál, Eölvös-u. !.

SALGO TESTVEREK
Bornagykereskedők. Budapest—Kőbánya, X. kér., 
Állomás-utca 2. szám, na Telefon: József 59—03.

Z3SC3C2C

c o c t c
\al:i- fi

■dókban i ■
Ajánlják 6  és fehér és vörös,

* -- mini Muskotály fajaoroikai 
és palackokban. Pincéinkben boraink meg
ízlelésre rendelkezésre álla skt-veve
p g -  VF.RSFXVKPrKS ÁP Mv

r,

ELSÖP.rNDÜ MI.MŐSKGMSi-CMK I
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A bécsi r.-e: £é{jlősip2r>;á stils.l- aj olnSiei. A 
i -' J \ í-.’i,irs ii'is i;»:;rhirsttl:il nnil! hó 22-én tar
lói!! |. özgvfm'sri! elnökké 11 o i z in ;« n n Jánosi 
!7K’, mávxi elnökké pedig Ki r s c l i  Károlyt 1739 
szíuozail::! \ úhiszíolta. Üt említjük, hogy az 
osztrák vendéglősök a sörkarleli megszüntetéséi 
kérik a korniánylől.

Üzleti hírek.
Budapest. T ó t h  Lajos vendéglős átvette az 

\ .. \ Isegrádi-ntca (iO. szám alatti, I! esz 1 é r v  Jó
zsef a l)oh:iny-u. 5. sz. alatt! Mirlh-iéle vendéglőt. 
S z o m o r  János az I. kér. Atlós-nl 88. szám alatt 
levő vendéglőt újonnan megnyitotta.

ü o z n e r  János karlársunk május 11-én át
vette az 1.. i'ehérvári-ut 7(1. szám alatti ven
déglőt.

S o m g y i  József a Rózsa-iilea 11. szám alatti 
vendéglőt eladta és megvette a Vili., Kálváriá
iéi- 18. szám alatti (lajdosik-féle vendéglőt.
A szerkesz’cséri fele!: Pósch Gyula. Segédszerkesztő: Fekete Gyula 

Kiadó és  lap íu ta jdonos: 
a  Fogadó-nyom da és  lapkiadó vállalat r . - t . _

„MerkantiL-nyomda Budapest.

Hirdetmény.
A Magyar Országos Véderő Egyesület a 

Keszthelyen béreit Hullám és Halálon szállodák 
vt ndéglőjének, kávé-házának és terraszának bérbe
adására folyó évi jimiits hó 5-én nyilvános ver- 
s ■ lyiénwalásí larí. Készletek az egyesület gaz
dasági ügyosztályánál iX., Lónyai-ulea 17. sz. 
alatt és a MONTÉ keszthelyi osztályánál hét
köznapokon délelőtt 9 órától 2 óráig betekint- 
lulők.

]\Jegyajtós jókarban lévő jégszekrény 
--  ̂ jutányos áron elad ó!

ARANYBÁNYÁT SZEREZI 
H A  ÖN IS  H O Z A T  
ÖT ÉVI JÖTÁLÁSSAL 

kékpénzért v. posiapénzért

„Bihari hangszergyár"
B udapest, Rákóci-ut 14. alól 
Telefon : József 129—82. sz.

VENDÉGLŐI
ÖNMŰKÖDŐ Z E N E K A R T  
egy korona pénzbedobásra 
játszik — önm agát kifizeti. 
Igen jó szó rakozást n y ú jt!
Eljátsza a legkedveltebb nép
dalokat, csárdásokat, katona 
nótákat, valamint egyéb tánc 

és énekdarabokbt. 
Megrendelés végett levélhi- 
vásra lejövünk. Az érdeklő
dőknek dús mintaraktárunkon 
zenéinket bármikor működés

ben bemutatjuk.
VÉTEL NEM KÖTELEZŐI!

S ö n tésa szta lo k
konyha melegviz-berendező- 
sek  és különféle szerelő- és 
bádogos-m unkák vállalata.

V ALENT, KIKTA é s  GÜWTERT
• 9M»*e MÉRNÖKÖK MOMMC

Budapest, V., Szabadság-tér 5.

a a a a n a a
nnonnntxiaaauaonnnnaannnancnnnctnnnDnnnnDn

Vörös plüs szalon garnitú
ra, 8 drb. szál
loda részére is 

alkalmas, eladó. Bővebbet a szerkesztőségben.

IZONGORA
n

Rövid kereszt- 
huros, a l i g  
használt étköl-

i íözés miatt eladó. Megtekinthető:, Budapest, 
í., Fehérvári-ut 114. HALÁSZ CSÁRDÁ-ban.

1

# ^ IM F E S T Ő
M

Agv. ^  Készít művészi kivitelű cimtáblákat 
üvegre, bádogra és vászonra. O 13

f iK L E IN  L  BUDAPEST
j VI.. HEGEDŰS SÁNDOR-UTCA 25.

SÖRKÉSZÜLÉKHEZ
jókarban lévő légpumpát és 
légkazánt keresek megvételre
MALI K B É L A  vendéglős 

Erzsébetfalva, Kossuth Lajos-tér 2. sz.

Éttermek, kávéházak villamos- 
berendezését és karbantartását [2
előnyösen  és p o n to san  végzi 2— 18

ÍLP-Ío -I í  ó o v l n  kát. eng. villanybe- 
1 rendezési vállalata
Budapest, VL, Hegedűs Sándor-utca 7.
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K esztíi K a rá tso n y Á dám
soltvadkerti szőilőbirtokos a já n l j a

Király Sörfőzde Részv.-Társ.
Telefonszóm 36 NAGYKANIZSÁN Telefcnszám  35
Ajánlja elsőrendű minőségű : Aszok, Márciusi Duplamárciusi, vala
mint a  hírneves nagykanizsai Szent Istvánsört, továbbá B ajor es 
B aksör különlegességeit. Betegeknek és lábbadozóknak mint iápgyógy

italt ajánlja az elsőrendű D uplam aláta tápsőr különlegességet. 
Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malálát, etetési és hizlaiási célokra 

pedig m alátacsirát és sö rtörkö ly t
Árjegyzékkel és fölvilágositással készséggel szolgálunk.

aaeaEanMEaesg* \̂ a^vxm 2BnBam s(ía^wtaKXX^S3BiBfs^iaaBm am m

FAJBORAIT

c o
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Ö D

v e nd églő  s ö k n e k
B o r p i n c e  a  f ő v á r o s  k ö z e p é n . 
Német-u. !. sz., Népszinház-u. sarok.

KASS-fogadó, Szeged,
Színház-tér, Stefánia-park mellett. 
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Köz- 
ponüiiiíes. Hideg melegvíz szolgáltató minden szobá
ban. Fürdővel ellátott szobák — külön fürdők. Lak- 
osziályok JL—3 szobával. Klőkclő nagy étterem. Pilseni 
sóiba/. --  Nagy fényes kávéház. — Villamos megálló.

ELVÁLLALOK mindenféle légnyomásra l 
berendezett sörkészülékek, hűtők, jég- f 
szekrények ja v ítá sá t és a la k ítá sé t \ 
jutányos árban CSIZMADIA KÁROLY j
bádogos és szerelő :: Álbertfalv; 10. szám. j

i r x io r 'i i /A ] > r ^

nj—y—n a sc a raE re as :

liPARSOVff
í j  f .... i . . I ... I f i . . " . . . ' ! . . . . . 111

OS

fagylalt, jegeskávé. hidegkészitmények 
előállításánál, a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez.--Minden felvilágosi- 

U tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli
y  kérdezősködésekre diímeniesen nyújt a
fjj Magyar Királyi Sójövedék 
g £3 Vezérügynöksége (3
n  Budapest, V., Vilmos császár-u t 32.

2ÍAK3r22C3$^3g D C 3je5gÉ0Sî a iS C 3C IP C S g?.^
t Vendéglősök, korcsmárosok
-j kávésok figyelmébe!
4 Üveg és porcellán áruk 
4 nagy választékban és ere- 
) deli gyári áron kaphatók

if j . G r ü n w a l d  m ó r

tddrsAtd

H
ö

Q  CSIK KAROLY Q  
BO R N A G Y FU V A  K O S

A cég fennáll 1884. óta.
Elváltai fuvarozást vendéglő
sük és korcsmárosok részére. 

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

J üveg és porceüán nagy raktárában
J Budapest, IV. Fercncz Jözsef-rakpart 6. sz.
“5 (a Ferenc József-hid közelében.)

[ V e F d T g l ö i  t ű z h e l y
javítását teljes felelősséggel vállal

SÁ G I ISTV Á N  lakatos
Budapest, Vili., Gyulai Pál-utca 9.

n
n

- —■—ft

E K  j
2—3

L
m. j

(R ókus íj 
mellett) I

EPMMPERIAL nagyszálló éttermei
B.

i
p ooacoxoaaa  Budist, vm. Rákóczi-ut »o. sz.
Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalmi ebédekre 
külön termek. Pontos lelkiismeretes és figyelmes kiszolgálás. Számos látogatást kér

ÖL &J
D
ö
DD

D ö ö  SOVÁNKA NÁNDOR muzsikál esténként. K Á D Á R  M I K L Ó S  tulajdonos. GV-íÖ

F O G A K  É S  F O G S O R O K
S I N G E í t  G Y U L A  OCOOg
államilag vizsgázott fo g á sz  
Budapest, Rákoczi-ut 3S-, I. 3 . QOGöO

(O Ö  aranykoronák, szájpadlás nélküli műfogakfog- 
lömések, fog- és gyökérhuzásokteljesen érzék- 

• telenül. Vidékiek 48 óra alatt kielégittefnek. 
Vendéglősök és pincérek 20°/o kedvezményben 
részesülnek 20 év óta fennálló műtermemben.
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0 A  Szent István Tápszerm űvek r.-t.  ̂ * 1U B udapest— K ehanyargyártm ányai:
h SZENT-ISTVAN malátakávé

u
- S Z ÍT  pótkávé. |

Kapható mindenhol! []

ij Popper Mór és Lipót ^
jj bornagykereskedők Telefon: József 59—78

Kremer F. utódai tulajdonos

W örner Tivadar
borkereskedő Budafok
Ajánlja vendéglősöknek lajborait 
hordókban. Kávésoknak palack- 
borait házhoz szállítva. — Saját 
termésű borok Kremer F. szülő- 
birtokairól. „Homokhegy" Uj- 
Léta 100 hold, Vadkert 80 hold.

Magyarországi képviselő:

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

Telefon József 41—94. szám.

W M m t G m

jl IST V Á N
D uplam alátasört
v ilá g szer te  u tán ozzák . ü

G y á r t j a  a K ő b á n y a i  Polgári Serfőző R. T. Budapest-Kőbánya.

m m m Eff


