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Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Budapest, IX., Ferenc-körut 22. Telel.: Misei 22-ílKéziratok és előfizetések ide intézendők. Kiadóhivatati órak : délután 3—5 óráig.Mozgóképek

V
Tehát nem kapnak tejet 
március 15-től április 15-ig a kávéházak. 
Se a kicsik, se a nagyok. Tehát azok a 
kávéházak se, ahová sok szegény hivatalnoka 
az állam különféle hivatalainak azért járt 
tsa/t, hogy este 7 órakor kávét vacsoráz
hasson. Mindegy. Legfent úgy találták he
lyesnek, hogy a mai nagy tejhiányban az 
aggok, gyermekek és betegek tejét csak úgy 
lehel biztosítani, ha — egyetlen kávéházba, 
semmilyen rangú és rendű kávéházba se 
engednek be egy álló hónapig tetet. M i  
tisztelettel és alázattal belenyugszunk a ha
tóságok minden intézkedésébe. (Mást külön
ben se tehetnénk.) De meg kell jegyeznünk 
itt, hogy mi úgy gondoljuk, ha azt a ren
geteg cukorért, petróleumért tejet áruló fa 
lusi asszonyt fülelte volna le már régebben 
a budapesti rendőrség, akik fölényes nyu
godtsággal járnak-kclnek sok-sok liter te
jükkel a székesfőváros kisebb és főbb utcáin, 
házaiban, földszinten és emeleteken cgvaránt, 
talán megmaradhatott volna a mi tejünk is?
A szállodák fogynak
egyre, egyre. A Fehértó is, (a Hunia) meg
halt. Fiadiák. Csodálatos : milyen más szál
loda-politikát folytat Berlin és Budapest. 
Budapesten már évek óta szervezik az ide
gen forgalmat. A lig  múlik el hét, hogy va
lami előkelő pozícióba ki ne nevezzenek va
lakit, akinek aztán dús fizetésért az idegen
forgalommal való törődés volna hivatalbéli 
kötelessége. D e azért egyre-másra megenge
dik, hogy Budapesten egy-egy szálloda — 
eltűnjön. Hát, urak, urak, hol akarják önök 
elszállásolni a Budapestre özönlő idegeneket ? 
Berlinben a műit héten a város adott ked
vező feltételek mellett nagy összegű kölcsönt 
egy szállodai r.-t+nak, hogy megmentse az 
idegenforgalom részére továbbra is azt a 
szállodát, amelyet az a részvénytársaság 
már el akart adni pénzzavarai miatt, t z  
idegenforgalmi politika. M ásképen: szál
loda-politika. Hol vagyunk mi ettől az okos 
politikától? NEMES KUN.

Méhány szó előfizetőinkhez!
— Magunkról kell beszélnünk. —A „Vendéglősök Lapja“ * mindig megbecsülte a maga hü, régi és uj előfizetőit. Nemes hangú cikkeivel, friss hireive), tanító közleményeivel szolgálta és szolgálja a magyar vendégfogadósok, kávésok és szállodások komoly érdekeit.A háború nehéz esztendőit arra használta fel a „Vendéglősök Lapja," hogy fáradhatatlan, komoly munkára, becsületes iparkodásra ösztökélte iparunk egyre intelligensebb tagjait.E munkájában nem éreztette soha előfizetőivel a „Vendéglősök Lapja," hogy az anyagi gond lassankint meg fogja a kezünket, elállja a szavunkat, agyonveri a lelkesedésünket.A mi előfizetőink üzletemberek va- lahányan. Mindnyájan használnak ilyen vagy olyan nyomtatványt is. így nem kell nekünk sokat magyaráznunk, úgy is tudják, úgy is elhiszik, hogy ma lapunk előállítása 

hatszor annyiba kerül, mint amibe került 1914-ben.
Hatszor annyit kell havonta fizetnünk lapunk szedésért, nyomásáért, mint a jó Békében.Mi eddig hallgattunk; hónapról- hónapra szó nélkül hoztuk az egyre nagyobbodó áldozatot a hozzánk hü közönségünkért, derék előfizetőinkért.De be kell látniok, hogy ez tovább nem mehet; nem mehet, mert akkor magunk öljük meg lapunkat.Kénytelenek vagyunk tehát mi is lOOVal felemelni lapunk előfizetési í

dijait. Tehát, nem 600°|o-al, mint amit mi fizetünk a nyomdának. Csak szerényen lOOVal; mert azt hisszük, hogy ilyen formán legalább a lapra való súlyos ráfizetés terhétől szabadulunk meg, amit bizonyosan nem is kíván tőlünk a mi derék előfizető táborunk, akik egyenkint maguk is üzletemberek.így aztán tovább is azok maradhatunk, akik eddig voltunk: mindenkitől független szaklap, akiknek nem kell se jobbra, se balra néznünk, akiknek nem kell arra vigyáznunk, hogy mi fáj Péternek, mi fáj Pálnak, hanem iparunk komoly érdeke szerint harcolhatunk és dolgozhatunk függetlenül és önzetlenül.Ugy-e, megértik mindnyájan, hogy a mai viszonyok mellett egészen természetes a mi kérésünk, lépésünk.így tehát április 1-től, az uj évnegyedtől kezdve az előfizetési dij lapunkraegy évre 16 korona és 16 korona háborús pótdij;félévre 8 korona és 8 korona háborús pótdij;negyedévre 4 korona és4koronahábo- rus pótdij.A többletet azért állapítjuk pótdij alakjában meg, mert a normális viszonyok beállásával vissza akarunk térni a régi előfizetési árakhoz.Akik már egész évre vagy félére előfizettek lapunkra, szíveskedjenek az április 1-én járó pótdijakat pótlólag beküldeni.Budapest, 1918. március hava.
A szerkesztőség és kiadóhivatal.
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2 TENDBGLOS0K LAPJA 1918. március 18
Kávésok bajai.Irta : Kiss István drKávésiparunkra ismét újabb gond nehezedik. Ugyanis takarmányhiány folytán az Országos Közélelmezési Hivatal csak úgy tudja a betegek és csecsemők tejellátását biztosítani, hogy a kávéházaktól és kávémérésektől az eddig élvezett tejmennyiséget március 15-től április 15-ig, vagyis egy hónapi időre megvonják.Igaz ugyan, hogy csak egy hónapra szól e korlátozó rendelet, de kellemetlen precedens, mert ha a háború még sokáig tart, úgy még többször bekövetkezhetik, hogy kávéházainktól elvonják az annak üzemben tartásához szükségelt tejmennyiséget.Mindez pedig anyagi kárt okoz kávéházainknak, mert hiszen a kávéházat látogató közönség leginkább a kávéfogyasztása végett keresi fel ez üzleteket.S ha a tejmizériához hozzávesszük, hogy ma a teát kg.-kint 130— 140 koronáért, a vajat 25—30 koronáért kénytelenek kávésaink beszerezni, akkor igazán nem tudjuk, hogy miként bírják üzemüket a mai maximális árak mellett folytatni.Hogy olvasóinknak hü képet alkothassanak a kávésipar nehézségeiről, leközöljük a Budapesti Kávésipartársulatnak a székesfőváros tanácsához, illetve az Árvizsgáló Bizottsághoz intézett legutóbbi beadványát:Tekintetes Árvizsgáló Bizottság!»A tekintetes árbiráló bizottság folyó évi január hó 28-án megtartott ülésében megállapította a kávéházak tájékoztató árait és

azokat folyó évi február hó 10-ki érvénynyel érvénybe is léptette.Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az ármegállapítás a székesfővárosi kávéházak üzemének és költségeinek teljes megállapításával történt, minek folytán ipartársulatunk folyó évi február hó 4-én tartott rendkívüli közgyűlése a következő határozatban foglalt állást az iparunkat ért sérelmekkel szemben. A budapesti kávésipartársulat 1918. február -éré egybehívott rendkívüli közgyü- S lése sajnálattal állapítja meg, hogy a székesfőváros árbiráló bizottsága a kávéházi fogyasztási cikkek tájékoztató árait a tényleges beszerzési és üzleti viszonyok figye- gyelembevétele nélkül — állapította meg.A midőn a kávésipartársulat közgyűlése ez ármegállapítás ellen a saját részéről óvást emel, kijelenti, hogy ez árak — ha azok tényleg életbe is lépnek — a kávéházak esisztenciájának teljes tönkretételét 
j  jelentik és ez esetben a kávésok nagyobb j része kénytelen lesz üzemét teljesen be- •:| szüntetni. |! Ez okból a közgyűlés azt a tisztelet- j teljes kérelmét intézi a székesfőváros jtanácsához, hogy az árbiráló bizottság által javasolt árakat egyelőre ne léptesse életbe, ellenben vegye azokat újból revizió alá,mely alkalommal a tényleges és beigazolható üzleti és beszerzési kiadásokat is degye figyelembe.Egyben gondoskodjék a székesfőváros jj tanácsa arról, hogy a kávéházak me- j  j lyek épp a jelenben fontos közélelmezési j ! hivatást töltenek be, — akár a székesfő- jj város, akár az Országos Közélelmezési Hi- > | vatal utján üzletük folytatásához szükséges i

kellő mennyiségű nyersanyaggal mint P| tej, vaj, cukor, husnemii, liszt, zsir, tojás, tea, rum, stb., stb. nemkülönben fűtőanyaggal a hatóságilag megszabott árakon, esetleg azon alól is látassanak el,'mert csak igy lesz mód arra, —  hogy a kávéházak a meghatározandó árakat betarthassák.Amidőn e határozatot a tekintetes Árbiráló Bizottság tudomására hozzuk, legyen szabad a következőket előadnunk.Idecsatolunk két rendbeli kimutatást, amelynek egyike A) a kávéházak üzemi íregie) költségeit, rriá.ika B) a kávéházakban fogyasztásra kerülő cikkeknek béke és háborús árait tartalmazza, összehasonlítva a t. Bizottság által megállapított árakkai.Az A) kimutatásból kitűnik, hogy a kávé- házban történő minden egyes fogyasztásra átlagban 50— 60, sőt ennél nagyobb regie- költség esik, tekintet nélkül az elfogyasztott cikk mennyiségére és minőségére, ami azt jelenti, hogy minden egyes a kávéházban belépő vendég a kávésnak 50 - 60 fillérjébe kerül, mielőtt tnóg a vendég valamit fogyasztott volna. Ezt a körülményt azonban a t. Bizottság alig vette figyelembe, mert különben nem lehetett volna 50—60 70 filléres árakat megállapítani.A B) kimutatásban tételről-tételre kimutatjuk, hogy mig a kávéházakban fogyasztásra kerülő cikkek nyersanyagának árai sokszor egész 2000»/o-kal emelkedtek, addig ugyanezen cikkek eladási árai 40, legfeljebb 300% -ig emelkedtek, mimellett kiemeljük, hegy a legfontosabb fogyasztási cikknek a kávénak eladási ára, még a legdrágább üzletekben is legfeljebb 5()°/o-kal emelkedett.
A búza.— A .Vendéglősök Lapja, tárcája. — Irta: Gyökössy Enürc.

volt: a Minden. Azért hívja a búzát édes testvérével a sápadtabb, vértelenebb rozs- zsal együtt meghatóan — életnek.— Jó volt-e a termés, az Élet? igy kérdi az alföldi magyar.Ha végignéz a mezőn a biztatón ringó, rengő zöld, avagy már aranyló vetések felett, megilletödött szívvel suttogja:— ö, be szép az — élet!Igen, szép a búza. Mert a búza — az élet.A háború rettenetes évei alatt a vá- ! rosi közvetlen lótófutó emberek is megtanul- j tak, hogy a búza csakugyan az — élet. j fgy talán megérti ma már mindenki, hogy j nem csoda, ha a rögtörő paraszt, a buza- vető falusi magyar legszebb álma, legtarkább reménye és legnyugtalanítóbb remegése a búzát öleli, a búzát simogatja, a * búzától fél.össze! belepergeti a kérges marék a friss j barázdákba. És ettől a perctől kezdve, inig , a búza csirába szökken és zöld fejecskéjjé- ! vei egyszer csak kitekint a magyar égre, majd betakaródzik télire a meleg hópaplan- ' nal, hogy megerősödve várja a tavaszt, j aztán a májusi virágzásig, a kalászbn-

I borulásig, az aratásig — mennyi hozsannázó öröm, vezeklő imádság és szivetsáp- p asz tó rettegés feszíti és szorongatja a magyar szántóvető gyolcsinge alatt azt a finom szerkezetű kis husdarabot.Még a malomba is milyen egész figyelemmel kíséri a magyar a búzát. Maga a gazda. Most a harcban messzi szenvedő gazda helyett a — feleség. Az asszony. Jó magyarul: a gazdasszony.Hegy vigyáz mindenki a maga búzájára ott a malomban. Türelemmel várakozik. De az erősen bekötött zsák mellől nem távozik. Ha arréb lódul mégis, csak olyan mesz- szire megy, hogy szemmel tarthassa — kincsét.Ha aztán rákerül az őrlés sora: ott van,m ikor garatra önti a molnár a drága életet. M cit valahogy ki ne cseréljék az — ő búzáját. Olyan búzája csak neki van. A z a legacélosabb, a legtisztább, a legszebb a faluban. A z ö lisztjét meg ne .rcnstsa valahogy az előtte örőltető búzája. Hadd járjon le jól, az utolsó szemig a garaton. Csak akkor önthetik tel az övét. A legszebbet.Aztán maga meri a lánglisztet a zsákba. Kocsira rakja. Úgy viszi haza a kenyérnek való gyönyörű fehérséget.S  mi történt most mégis a btidszentmJ- hályi malomban?Megindultak megint Ázsiából a magyarok

a Kárpátok taraja felé. Százankint verődnek nagybitü, erősakaratu csapatokba. És elindulnak ujra hazát keresni.Már átvergődtek sokan a Kárpátokon is. A szabolcsi magyar földekről elszakadt vitézek a Tiszát keresik. A Tisza mellől aztán a tokaji hegyek felé néznek. Csak I oda jussanak. Onnan már belátni a magyari pusztákba, a szabolcsi mezőkbe.i A z első honfoglaló magyarok is meg- ! álltak a tokaji hegyen s onnan sejtették í meg, hogy milyen kincses Kánaán hívja, csalja, j várja követeli őket. *: Büdszentniihályig elkéklik a világhíres bort-I termő kupolás tokaji hegy feje. Arra, arra j néznek most a gazdát, apát váró asszonyok, i az orosz fogságban sínylődő magyar katonák hűséges, dolgos hilvesei. Milyen nagy szive volna az égi Erőnek, ha olyan óriássá növelné hirtelen csak néhány pillanatra az orosz mezőkről a tokaji hegyre talált, hazát és házat kereső magyarokat, hogy már a szabolcsi homokról és barázdákból és tornyok alól megláthatná őket az asszony, » gyerek és felkiálthatnának Jön a gazdám!Ni, ott jön idesapámlDe már nyolcán igy Is hnzavergődtek Büd- szenhnihélyra.j Mikor az egyik házba a maga szép fehérre meszelt, tiszta, csinos, meleg, s20'



1918 március 18. VENDÉGLŐSÖK LAPJA 8A t Bizottság ármegállapításánál egy- Általán nem vette figyelembe azokat a nehézségeket, amelyekkel az egyes cikkek beszerzése jár.
I\z árak alapjául —  ott ahol ez meg van állapítva a hatósági árak vétettek, te- Kintet nélkül arra, hogy a kávés azt hogyan és honnan szerzi be.jmj hogy csak néhány adatot említsünk a tej maximált ára 1.12 korona. De a rendelkezésre álló friss tej korlátozva lévén, kondenzált tejet vagyunk kénytelenek használni, melynek literje 3.06 koronába kerül. IgiJ tehát egy adag tejes kávéhoz szükséges 1.5 dl. tej ára magában 45.9 fillérbe kerül regiekftltség nélkül.A vajnak ára is maximálva van, a székesfőváros, illetve a Haditermény rt. a külföldi vajat 20.20 koronáért adja kilogrammként. De ezt az árat csak azok vehetik igénybe akiknek zsirjegyük van, amit a székesfőváros a kávéházi üzem céljaira nem adott, s így a kávés fénytelen, hogy üzemét valamikép fentarthassa vajat minden áron beszerezni. Úgy véljük, hogy sokan vannak, élűk 30—32 Koronát, sőt ennél is többet adnak egy kilogramm vajért. Mái pedig ebből is ki kell préselni 20%-ot kitevő savót, úgy hogy a 2.5 dkgr.-ot kitevő adag — önköltségi ára szerényen számítva 75— 80 fillér.A tea adagja is téves alapon lett megállapítva. Egy adag teához 1 gr. tea lett alapul véve, már pedig egy gramm teából nem lehet élvezhető teát főzni, legalább 2—2.5 gramm kell. Hozzá még a tea ára a t. Bizottság megállapításával szemben nem 80 K kg.-ként, de 130— 140 korona.moru házába — belépett az orosz katonaruhába öltözött gazda csak a négy gyerek volt otthon.A legnagyobb fiú megismerte édesapját. Örömében úgy sikoltozott, mint a tiavércse Szaladok a malomba idesért.Az ides az édesanyja.És már repült is a nagyobbacska fiú. A malomban éppen a búzás zsákot oldozta ki édesanyja. Most jött ö sorra. Most kerül az ő »legszebb« búzájuk a garatra. A fiú nem látta ezt. Talán az édesanyját se látta. De tudta, hogy a malomban kell lennie. Bekiáltott hát zengő, harsonás sikoltással-  Hazajött idesapám!Az édesanya ezer gyerektorok muzsikája, vijjogá9a közül megismeri a fia hangját. “&!)•«? Az asszony felkapta hervadozó szép tejét. Nem szólt. Csak szaladt fia után haza, haza.Es csak késő este jutott eszébe, hogy a rostomban maradt a búza, a kincs, a minden, az — elet. Most ébredt rá elsápadva, már ki is oldotta a zsákot.Apja, a búza a malomba maradt. Majd érte megyünk.ks Indultak is.5 hazából nem hiányzott egy szem se. DflH várta gazdáját, ah< g  | ott hagyta a malomban a boldog asszony az ö életében többé már soha, soha n»eg nem ismétlődő öröm rátörő első pillanatában.

Rumot a maximált áron egyáltalán nem lehet beszerezni. Kértünk szeszt a pénzügyminiszter úrtól rumgyártásra, de '1 hó óta feleletet se kaptunk.A tojás maximált ára ezidő szerint drb.- ként 52 fillér. Ha azonban figyelembe vesz- szük, hogy a tojásközpont szükségletünknek csak tizedrészét utalja ki, és e- mennyiségnek is 20% -a hasznavehetetlen, nem állítunk valótlant, ha a hatósági áron kapott tojás darabjának önköltségi árát 62 fillérben állapítják meg. Hol van még a regie-költség nem beszélve a szerény polgári haszonról?Emellett a még ezenfelül szükséges meny- nyiség megszerzése, mibe kerül és mily nehézségekkel jár, felesleges részleteznünk.A cukor ára aránylag a legkevésbé — csak mintegy 200o/0-kal emelkedett. Evvel igaz, hogy a Cukorközpont lát el bennünket, de hogy mily mennyiségben, bizonyítjuk, bizonyítják a cukorközpontnál előterjesztett kéréseink és panaszaink. És itt megint a zugkereskedelem az, mely sok kartársunkon se- git, hogy nüly árak mellett, arról nem nyilatkozhatunk — de elképzelhető.Fűtőanyagot beszerezni a szénközponttól nem lehet s ismét csak kerülő utón nagy nehézséggel jut egyikünk másikunk ahhoz, hogy üzletét és főleg konyháját melegen tartsa.A hentesáruk árának emelkedésére nem Is kell hivatkoznunk, eleget beszélnek a hatósági árjegyzékek.Emellett az üzemvitelhez szükséges egyéb anyagok és eszközök —  melyeket a C) kimutatásban részletezünk, -  hírlapok, jég, posztó, kréta, leltári cikkek, poharak, edények, törlők, tányérok, mosogató és súroló cikkek stb. stb. s az ezeket kezelő személyzet bérei sok százalékkal emelkedtek.Teljes tudatában vagyunk az árbiráló-bi- zottság hivatásának és teljesen jogosultnak tartjuk az árdrágitási üzelmek megfékezését. De nyugodtan állíthatjuk, hogy erre iparunk tekintetében szükség nem volt, az árakat mindenkor magunk mérsékeltük.Ipartársulatunk egyetlen tagjának sem volt céljában háborús haszon felhalmozása s ha egyes, a forgalom útvonalában cső üzletek nagyobb forgalmat és ennél nagyobb hasznot értek el, sokkal nagyobb azon üzletek száma, amelyek a beszerzés nehézségeivel küzdve exisztenciájukat naponta a lét és nem lét határán élik át. Ezekre pedig a t. Árbiráló bizottság egyáltalán nem volt figyelemmel.De nem vette figyelembe a t. Bizottság azt, hogy a kávéházak a székesfőváros és az állam adóterhének jelentékeny viselői. Eltekintve a jelentékeny egyenesadóktól, ők a fogyasztási adóbevételek jeentdkeny részének a gyarapítói, sőt legújabban a főváros — két jelentékeny összeggel kilátásba vett adónemének a pezsgő és vigalmi-adónak beszedői.Hogy lehet közönséget vonzani a kávéházakba, ha nem tudjuk vendégeinket ellátni? Mert a megállapított árak mellett, ha üzleteinket egészen be nem akarjuk zárni, a tájékoztató árjegyzékben foglalt cikkeket forgalmunkból Id kell kapcsolni. Ez pedig a nagy

közönség érdekeire való tekintettel nem lehetséges.Felesleges ismételnünk, hogy a kávéházak a háborús viszonyokat egyáltalán nem használták fel semmiféle külön nyereség elérésére. Van-e iparág, amely oly szeretettel,* lelkesedéssel áldozott a hazafiság oltárán, mint mi? A  sebesülteknek adtunk kávét, teát és egyéb ennivalót, dohányt, pénzt és ruhaneműt, adakoztunk a Vörös-Keresztnek, jegyeztünk hadikölcsönöket, s hogy csak egy konkrét esetet említsünk az erdélyi menekültek részére tagjaink —  beigazolhatólag és a hatóság részéről elismerten —  hónapokon át több mint 50.000 korona értékű reggeli és ozsonnakávét szolgáltattak ki.Mivel szolgáltattunk hát okot ez iparunkat tönkretevő rendszabályra?A  főváros utolsó 100 évének történetét kellene ecsetelnünk, ha azt a szerepet akarnék részletezni, amelyet a kávéházak abban vittek.Európai hirességü iparág volt ez, amelyet a t. Bizottság —' a megélhetési lehetőségek megvonásával — balkáni vagy azon alóli ni- vóra kiván sülyeszteni.De nem kívánjuk fejtegetésünket tovább részletezni, kérjük végső konklúziónk figyelembevételét. ;Nincs észrevételünk az egyes kávéházi cikkek árainak megállapitása ellen, —  de csak akkor, ha az a tényleges viszonyok és költségek alapján történik.Tisztelettel kérjük, hogy a hozott határozat hatályon kívül helyezése mellett, a megállapított árakat újból revideálni, s ez alkalommal az idemellékelt kimutatásainkat figyel mbevenni méltóztassék. Addig pedig a most érvényben álló — meg nem állapított — árak maradjanak érvényben.Végül pedig —•- bárminő megállapítások esetére, sőt, anélkül is, —  a fentebb említett ülésen elhangzott Ígérethez képest t. kérjük, kegyeskedjék a tekintetes székesfővárosi tanácshoz előterjesztést intézni, hogy a budapesti kávéházak, — esetleg ipartársulatunk utján — a hatóság rendelkezésére nyers anyagokkal — kondenz tej, vaj, tojás, zsir, liszt, cukor, husáru stb. stb., a hatóságilag megállapított áron a kellő mennyiségben ellá- tassanak.A  kiosztás eszközlése iránt ipartársulatunk a legmesszebbmenő anyagi és erkölcsi garanciát vállalja és kész eziránt —  kapott felhívásra — az erre kijelölt Intézménnyel közvetlen és sürgős érintkezésbe lépni.Tiszteletteljes adataink és kérelmeink figyelembevételét és sürgős intézkedést kéérve, vagyunk a tek. Árbiráló Bizottságnak a Budapesti Kávésipartársulat közgyűlésének határozatából Budapest, 1918. február 7. Gél Ar- nold s. k. alelnök.A  fentiekből nyilvánvaló, hogy a kávésok mai helyzete rendkívül nehéz és azért, hogy üzemüket eddig —  jóllehet árbiráló bizottságok sem működtek —  a háborús viszonyok mellett a legminimálisabb haszonnal tartották fenn, őket csak elismerés és dicséret illetheti.



4 VENDBŐLOSOK LAPJA 1918 március 18.
A pró  hírek.(-) A csabai -Fiume* átruházása. Láng Ferenc. n csabai -Fiumei-szálló bérlője, aki testvérével Aradon a -Fehér Kereszt* szállodát bérelte ki: eladta üzletét Schwézner Károlynak, a »Próféta«-vendéglő messze földön és méltán hires vendéglősének, aki elsőrendű szakember. A képviselőtestület szombaton délelőtti rendkívüli közgyűlésen határoz a szerződés-átruházás fölött. Semmi kétségünk sincs aziránt, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, örömmel megy bele a szerződés átruházásába, mert Schwézner Károlyban minden irányban meg van a garancia arra, hogy a »Fiumé«-ban szebb, jobb korszaa kezdődik az átvétellel és jó hirneve újból a régi fényben fog ragyogni.(x) Uj szálloda-részvénytársaság. -Parki-szálloda rt. cég alatt 600.000 korona alaptőkével (600 drb. 1000 K n. é. részvény) a Baross-tér 10. szám alatt levő Park-szálloda bérletének átvételére uj vállalat alakult Budapesten. Az igazgatóság tagjai Fleischmann József dr„ Strausz Vilmos ’dr. és Fáik Ernő dr.(»«) öngyilkos házaspár. A sólyom-utca 18. számú ház egyik hónapos szobájában Újhelyi Lajos harminchat éves volt vendéglős a tőle elvált, de utóbb vele megint együttélő feleségét, született Eisenstatter Rózsit fejbelötte, azután maga ellen fordította a fegyvert. Reggel, amikor rájuk találtak, mind a ketten már halottak voltak. Újhelyi Lajosnak a békében a Nádorutca 11. számú házban volt vendéglője, a háború kitörésekor azonban eladta és bevonult Nyíregyházára katonának.(::) A kávéházi pincérek szervezkedése. A nagy szállók és éttermek pincéreinek még folyó szervezkedését nyomban követi a kávéházi pincérek szervezkedése is. Pénteken este nyolc órakor tartották meg első értekezletükéi, melyen erkölcsi és anyagi ügyekről tárgyalnak.(o) A kávéházi ármegállapítások revíziója. Azárvizsgáló-bizottság tanulmányozás alá vette a -Budapesti kávésipartársulatnak* és a -Budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipar- társulatáénak a maximális árak ellen beadott memorandumát, illetve kérvényét, melyeket a bizottság legközelebbi ülésén fognak tárgyalni. Mindeddig annyi kedvezmény történt a bizottság részéről, hogy az elsőrangú cukrászdákat és szállodai kávéházakat kivonta a maximális árak hatálya alól. A Gerbeaud-ban és a »Duna- palotá*-ban ugyanis a maximális árak életbelépése óta beszüntették a kávét és a kávéházi cikkek árusítását. Az árvizsgáló bizottság most belátta, hog ĵ nem lehet célja ezeknek a vagyonos közönség által Játogaiott helyeknek árait befolyásolni és azoknak nivóját leszállítani s ezéírt mentesíteni fogja a maximális á-ak kötelezettsége alól.(...) Ankét az árvizagáló bizottság ügyrendjéről.F. évi március hó 2-án ankét volt az O. K. H.- ban, mely az árvizsgáló bizottságok ügyrendjét

tárgyalta. Az ügyrenddel kapcsolatban lényeges módosítások már nem tehetők, s igy az ankétnek csak annyiban tulajdoníthatunk jelentőséget, hogy összehívása az elnöklő Windischgriltz Lajos hercegnek s, Friedmann Ernő műegyetemi tanárnak jóindulata melleit tanúskodik. Természetesen voltak, akik nem igy fogták fel a kérdést és sietve megragadták az alkalmat, hogy alapos képzettségükről befelé és kifelé tanúságot tehessenek. Az egyik felszólaló még azt is kifogásolta, hogy az árvizsgáló bizottság bármely tagja kérheti szakértők meghallgatását és azt vitatta, hogy szakértőkre csak a szakemberekre vitatta, hogy szakértőkre csak a szakembereknek van szükségük és nem a laikus fogyasztóknak. Egyébként a legtöbb felszólalás átaános- ságban elismeréssel és helyesléssel fogadta az ügyrendtervezetet s az egyes felvetett aggályokat dr. Friedmann Ernő. műegyetemi tanár nagy türelemmel és alapossággal oszlatta el.(f) Elhalt vendéglős. Somogyi Károly köz- tiszteletben álló fővárosi vendéglős, folyó hó 4-cn 'lő éves korában rövid szenvedés után elhalálozott. Folyó 6-án temették el a IV., Királyi Pal-u. 14. alatti gyászházból a vendéglői társadalom nagy részvétele meneti.A Gellért-fürdő megnyitása. A főváros legnagyobb fürdője, a Gellért-fürdő végre megnyílik. A liáromesztendős háborús építkezés minden kellemetlenségeit végigszenvedte az uj tflr- dőtelep, kiizködött az anyaghiánnyal, a munkáshiánnyal és csak igen nehezen jutott annyira, hogy végre legalább részben megnyitható legyen. Az óriási nagy fürdőépület külsőségeiben teljesen elkészült. Kész a fürdő nagy szállodája, vendéglője és kávéháza, a férfi társas (thermál) fürdő, a szalon-, Icád- és egyes-fürdők. Az épületbe már beköltözött egy bank. gyógyszertár, egy virágüzlet, csemegeüzlet és rövidesen megnyílik a különlegességi dohánytőzsde is. A fürdőszálló megnyitását májusra tervezik. A szállóban 175 szoba áll rendelkezésre. Vannak ezenkívül előkelő berendezésű lakrészek is, amelyek barom-négy helyiségből állanak. A szálló megnyitásával egyidejűleg megnyílik Frenreisz Istvánnak a fürdővel kapcsolatos vendéglője, kávéháza és a kávéház óriási terrassza. Ugyanakkor nyitják meg a kész társasfürdőket, a szalon- és a kádfürdőket is. A fürdőtelep teljes megnyitása vagy nyár derekán, vagy ősz elején fog megtörténni, aszerint, amint a még hátralévő munkálatokat befejezik.
A jóbarátok összejövetelei.1918. március 20-án Farkas Pál vendéglős urnái, IX., Ollői-ut 97. sz.1918. március 27-én Csengéi Sándor vendéglős urnái, IV., Ferenc József-rakpart 9. szám.1918, április 3-án Kori György vendéglős urnái, IX., Ranolder- és Szvetenai-ntca sarok.

M l R Z  Ú J S Á G ?
A német boradótörvény. Annyi sikertelen kikelteién kísérlet után a német kormány újra egy birodalmi adótörvény megalkotásán fáradozik, talán ezúttal mégis sikerül neki azt, dacára az érdekelt osztályok ellenmozgalmának, megteremtenie. A szakkörökből kiszivárgott hírek szerint voltaképen két adóról van szó: egy termelési adóról, mely hektoliterenként 6—7 márkát tenne ki és egy palackboradóról, mely a bor minősége és ára szerint progresszív jellegű volna. A termelési adót szüret után és a betakarított mennyiség arányában a gazda fizetné, míg a palackadót, mely alkalmasint a pezsgö- adó módjára papírszalagokkal lesz lerovandó. • borkereskedőkön és kismértékben árusítókon hajtanak be. Az uj adóból u német pénzügyminiszter sz|áz millió márka bevételre számit.HiíeluijujtjSs a frontokról vagy hadi ogsáybál visszatérő Iparosoknak. A miskolci kereskedelmi és iparkamara a kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztést intézett, melyben azt kéri, hogy a frontokról és hadifogságból visszatérő iparosok részére kölcsönalap létesittessék.R sörtermelés. A magyarországi sörfőzdékbe* a folyó év január havában 60.191 hl. sör termeltetett, szemben 71.401 hl.-el múlt év hasonló havában. 1917 szeptember 1-től 1918 január végéig összesen 295.581 hl. sör termeltetett, szemben 239.885 hl.-el a múlt évad hasonló időszakában.U) ötkoronások és ötvenfilléresek. Az osztrák költségvetési bizottság a kormány elé azt a javaslatot terjesztette, hogy a magyar komiány- nyal együtt intézkedjék a kormány, hogy az Osztrák-Magyar Bank ötkoronás bankjegyeket készíttessen és bocsásson ki, továbbbá intézkedjék a kormány, hogy mihelyt- a viszonyok megengedik, ötvenfilléres pénzt veressen, továbbá öt- és huszonötfilléreseket.A kávéházak egy hónapig nem kapnak tejet.A közélelmezési miniszter átiratot intézett a fővároshoz, amelyben értesíti, hogy március 15-től kezdve egyelőre egy havi időtartamra a kávéházaktól megvonta a léjét. Ez idő alatt sem a kávéházakhan, sem az ivócsarnokokban tejet és tejtermékeket árusítani nem szabad. A kávé- méréseket kivonja a miniszter ez alól a tilalom akii, mert ezeket a szegényebb néposztály látogatja. Kötelezi a miniszter a kávésokat arra. iiliogy tejforrásaikat nevezzék meg, mert apzal a kávéssal szemben, aki ezt meg nem teszi, a tilalmat bizonytalan időre meghosszabbítják.Lesz rézgállc. A füldmivelésiigyi miniszter értesítette a törvényhatóságokat, hogy a folyó évben is juttat rézgálicot a szőlősgazdáknak. (Kát. holdankint 15 kilogrammot.) A kiosztással ez évben is a törvényhatóságok bízatnak meg. Egy kgr. 6 korona lesz, melyhez költség elmen még 30 fillért lehet felszámítani.

chaum burg Lippe herceg
udvari pincészete a Villányi pezsgőgyár és borpince részv.-társ.elsőrendű országszerte bevezetett palack-borai mellett megkezdette kiváló minőségű régi pez.sgőkészletének forgalom ba hozatalát.
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vigre talán maximálni fogják az Iparcikkeket.Szterényi József kereskedelmi miniszter erélge- 

^  iát hozzá az eddigi mulasztások pótlásához: az iparcikkek maximálásához; a napokban fel
hívást intézett a Gyáriparosok Országos Szövetjé h e z , hogy 50 árucsoportra tegyen sürgős előterjesztést. Az órmegállapitó rendelet való
színűleg már a közel napokban megjelenik.

H nyilvános helyek cukorfogyasztásának korlátozása. Illetékes helyen tervbe vették a kávé- házak, vendéglők és cukrászdák cukorfogyasztá
sának korlátozását. Újabb hírek szerint olyan formában tervezik e korlátozást, hogy a kávéházakban, vendéglőkben és cukrászdákban az italokhoz nem szabad cukrot kiszolgáltatni. Arról is szó van, hogy akik vendégiöjegyet kapnak, kötelesek lesznek különböző élelmiszerjeggyel együtt a cnkorjegyet is visszaadni. Ezeknek a cukorszükségletéről azután a hatóság fog gondoskodni.
Felelős szerkesztő : G y ök össy  Endre dr.1918. évi 1913. sz.Haszonbérleti hirdetmény vendéglőre.Az alolirott m. kir. ffíbányahivatal kezelésében álló marosujvári kincs
tári vendéglő melynek tartozékát képezik: kényelmes lakás a vendéglős részére, kávéház, téli zárt és nyári nyitott élterem, öt vendégszoba, külön mosókonyha, melyek vízvezeték és villanyvilágitási berendezéssel vannak felszerelve, továbbá pince és egyéb mellékhelyiségek, 1918. év má
jus hó l-töl kezdődő hat év tartamára leendő haszonbérbeadása czéljából 1918. év március hó 28-án d. e. 10 órakor az alólirott m. kir. főbánya- hivatal tanácskozó termében zárt írásbeli ajánlattal összekötött verseny- tárgyalás fog tartatni.Az 1 koronás bélyeggel felszerelt zárt írásbeli ajánlatoknak tartal- mazniok kell: számokkal és betűkkel a megajánlott évi bérletösszeget, továbbá az ajánlott összeg 10° 0-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban, nemkülönben annak kijelentését, hogy versenyző a verseny- tárgyalási és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti. Az Így felszerelt ajánlatok a fentebb jelzett időpontig „Ajánlat a kincstári vendéglő bérletére" felírással, a fő- bátiyahivatal főnökéhez nyújtandó be.A versenytárgyalási és szerződési feltételek a marosujvári m. kir. fő- bányahivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, vagy megszerezhetők.

M. kir. föbányahivatal.Marosujvár, 1918. évi márc. hó 11.

.50277 1918. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.Herkulesfürdő állami gyógyfürdőben a kincstár tulajdonát képező;A) Ferenc József szálló és Erzsébet nyaraló;B) József főherceg szálló és vendéglő, valamint az ezen bértárgyhoz kapcsolt -Major-kerti vendéglő®.C) A gyógyterem-épület nyílt folyosóján lévőI— 't., I—7., 1- 8., 9. sz. iparüzleti helyiségek (holtok) és ezen iparüzleti helyiségekhez kapcsolt, a Nándor-udvar szálló épületnek Il-ik emeletén lévő 75., 71. és 83. sz. lakszobák; továbbá aII— 10. és II—12. sz. iparüzleti helyiségek (boltok), a diszkertben lévő Ili—13., 111—19., 111-15., 11 16., 111—17., 111—18., Ili 19., 111—20. és 111-21.| sz. iparüzleti helyiségek (holtok), valamint a tej- J és ásványviz-csarnok;D) a Ferenc József szálló épület souterrainjében j levő 95. sz. férfis2Íabó üzlet, 102. sz. nőiszabó | üzlet és 109. sz. helyiségek;I E) a Stefánia szálló szomszédságában fekvő 5'1V2 négyszögöl kiterjedésű fényirdatelek;F) Herkulesfiirdőben kincstári területen hirdető ! oszlopok és táblák felállítása utján gyakorolható ! hirdetési jog;G) a gazdasági udvarban lévő II., III. sz. lóistállók és 1—A., I—B. sz. kocsiszínek;H) a Nándor-udvar szálló épiiiel Il-ik emeletén | lévő A—!. sz. úgynevezett ^füstölő-helyiség*.Az 1918. évi január 1-től kezdődő joghatállyal ! az A) és B) alatti bérlárgyak 1925-ik évi december 1-éig terjedő 8 évi időtartamra; a C) i és D), E), F), G), H) alatti helyiségek 1—6 ! évi időtartamra

az 1918. évi márczius hó 18-án
j d. e. 10 órakor a lierkulesfürdői m. kir. fürdö- j igazgatóság hivatalos helyiségében tartandó zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson bérbeadatik.I Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy egy i koronás okmánybélyegge! ellátott, magyar ngel- I ven szerkesztett, sajátkeziileg irt és aláirt ; vagy idegen kézzel irt és két tanú előttemezése | mellett aláirt, séitetlen borítékban lezárt és le- 
j  pecsételt írásbeli ajánlatukat 1918. évi március! hó 18-án, d. e. 1V10 óráig, vagyis a tárgyalás megkezdését félórával megelőzőleg a her- 
j  kulesfürdői m. kir. furdőigazgatósáijná] nyújtsák be.Az Írásbeli ajánlatot tartalmazó zárt (lepecsé- j telt) borítékra feljegyzendő: j -Ajánlat az 1918. évi január hő . . . . n  tártandó , versenytárgyalásra*.í Bánatpénz fejében az A) és B) alatti bértár- j gyakra 3000—3000 K, a többi bértárgyra periig az ajánlati végösszeg 5 (öt) "o-a készpénzben, vagy állami letétként elfogadható értékpapírokban ezen hirdetés számára való hivat-i kozással bármely állami pénztárnál (m. kir. állampénztár, m. kir. adóhivatal) letétbe helyezendő s a letétjegy vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolata, esetleg a postai feladó ve- vény az ajánlathoz csatolandó.Az egyéb tudnivalók ezen hirdetmény kiegészilő részét képező részletes feltételekben foglaltaknak, amelyek az ajánlat és a kötendő haszonbérleti szerződés mintájával a herkulesfiirdői m. kir. fürdőfelügyekiségirél a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve a részletes feltételek, valamint szerződési minta díjtalanul rendelkezésre állanak és kívánatra ez utóbbiak megfelelő posta- bélgeg melléklése esetéit érdeklődőknek az említett hivatal által meg is küldetnek.

Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni kötelesek, hogy a részletes haszonbérleti, valamint szerződési feltételekben foglaltakat ismerik és magukat azoknak alávetik.Az ezen hirdetésben közölt, valamint a részletes és szerződési feltételektől eltérő, továbbá az elkésetten beérkezett, valamint távirati utón tett ajánlatok, avagy oly ajánlatok, melyekhez a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolva írem lett, figyelembe nem vétetnek.A kincstár fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatokat a megállapított összeg nagyságára való tekintet nélkül a beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, esetleg valamennyit visszautasi thassa.Budapest, 1918. évi február hó 12.M. kii. löldmfvelésüggi mintatér.
Meghívó.A „Budapesti kávésipariársulat" 1918. érimárcius hó 26-án, kedden délután fél 4 órakor a Royal-nagyszálloda földszinti termében (VII., Erzsébet-kőrut 45. sz.) tartja meg

103. rendes közgyűlését,amelyre a társulat t. tagjait ezennel m eghívjuk G á l Arnold s. k.alelnök.N A P IR E N D :1. Elnöki m egnyitó.2, A z 1917. évi zárószámadás és évi jelentés előterjesztése és határozás a fe lmentvény m egadása iránt.8. A megüresedett állásoknak választás j utján betöltése, í 4. Indítványok.5. Elnöki zárószó.Kivonat az alapszabályokból:67. §. A közgyűlés határozatképes, ha legalább 25 tag van jelen. Ha a közgyűlés a tagok távol- maradása miatt meg nem tartható, az újabban összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül, határozatképes. Ily közgyfl- . lésen azonban csak oly tárgyak felett lehet határozatokat hozni, amelyek az elhalasztott közgyűlés napirendjére kitűzve voltak.Á közgyűlés napirendjére ki nem tűzött indítványok csak akkor tárgyalhatok, ha azok 10 tng j aláirásáyal és kellően indokolva a közgyűlés előtt 3 nappal az elnöknél Írásban beadattak.
Meghívó.A „Budapesti Kávésok Szövetsége1* 1918 

i évi március hó 26-án, kedden d. u fél 4 
j  órakor a Royal-nagyszálloda különterm é- ; ben tartja meg

10. rendes közgyűlését.
j Erre a tagokat ezennel m eghívjuk.

Gárdonyi s. k.elnök.N A P IR E N D  :; 1. Elnöki megnyitó.2. Évi jelentés és zárószámadás e lő terjesztése. Felmentvény megadása.3. Választások.4. Indítványok.Kivonat az alapszabályokból:Az összeülés akkor határozatképes, ' Ita azon legalább huszonöt tng megjelenik Ha az össziilé- sen ennél kevesebb tag jelenik meg, uj összülés hivandó egybe, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes és szótöbbséggel határoz.1 Közgyűlés után ugyanott társasvacsors.
A  2 0 0  é v  * t a  f e n n á l l ó

A vendégnek semmi sem drága AMI JÓ
„MAGYAR KIRÁLY" gyógyszertárV. kévés kanál sztlkséqes egg csésze teához. Ij >/« kávéskanál szükséges egg csésze vízhez.„Kormln" citromzamat. Ara 30 K kg.ként. 1 „Teaflx1' teazamnt. Ara 35 korona kg-ként

k é s z í t m é n y e i  :
Rum vagg cltromizzcl

,,KORM IN ‘‘-VÁLLALAT, Budapest, VII. kér., Károly király-ut 17. szám.Telefon: t6 A -0 V  Tessék egy próbarendelést feladni,__________________________________________________ Telefon : 180—01



6 VENDBGLÖSOK LAPJA 1918. március 18
Hirdetmény.

A „Vendéglősök Beszerző Csoportja R - T “igazgatósága felhívja részvényeseit, hogy a részvények névértékének m ég be nem fizetett 50%-nt, tehát részvényenként 100 koronát legkésőbb /. 1918. év már
cius- 31-ig a Részvénytársaság pénztárába, (IV., Kálvin-tér 2.) befizessék.Ha ezen befizetési kötelezettség valamely részvényre vonatkozólag idejekorán nem teljesittetik, az igazgatóságnak — részvényenként való választásához — joga van.:

a) a hátralékot és ennek 6u/°-os késedelmi kamatát akár a részvényaláirótól, akár a részvénykönyvben szereplő későbbi részvényestől, akár egyetem leges- sen mindkettőtől per utján behajtani; vagy
b) a K. T. 170. §-ában előirt eljárás lefolyása után azon részvényeket, melyekre a fizetés akkor sem teljesittetik, érvénytelenek nyilvánítani.Az ekként érvénytelennek nyilvánított részvények aláírói illetve birtokosai elvesztik a részvényaláirásból eredő összes jogaikat, úgyszintén az eszközölt befizetéseket.
Az első részletről kiáiiitott ideiglenes 

elismervényt szíveskedjék a befizetésnél 
magával hozni.Budapest, 1918. március 15,Kitűnő tisztelettel 

Vendéglősök Beszerző Csoportja R.-T.Igazgatósága.
K: 6821/1918.

Hirdetmény.Nyíregyháza város Írásbeli ajánlati versenytárgyalást hirdet a tulajdonát képező Sóstó fürdői vendéglői üzlet bérbeadására.A bérlet az 1918 évi április hó 16-án kezdődik az ajánlattevők tetszés szerint egy vagy három évi bérleti időre szólhatnak. Jogukban áll az ajánlattevőknek egy és három évi bérleti időre vagylagos ajánlatot is tenni.A vendéglői üzlethez a meglevő evőeszközöket a város adja használatra.A bérlethez tartozik még 1 kát. hold és 1400 területű szántó föld és a Sóstó medencéjében kijelölt legelő terület.Az Írásbeli ajánlatok szabályszerűen zárt és lepecsételt borítékban f. évi március hó 29-ik napjának délelőtti 10 órájáig adandók be a polgármesterhez s azok ezen időpontban fognak nyilvánosan felbontatni. Az ajánlatokhoz 2000 kor. bánatpénz csatolandó.A részletes bérleti feltételek az érdeklődők által a városi pénzügyi tanácsnoknál megtekinthetők.Nyíregyháza, 1918 márc. 12-én.Benes polgármester.

' Csiszárt ürdó Budapesten. Nyári és téli gyógyhely, a magyar Irgalmasrcnd tulajdona. Elsőrangú kénes hévvizü gőzfürdő, kéngelmes Iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák külön hölgyek és urak részére. Török-, kő- és márvdnyfürdők hőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A fürdők kltün őeredménngel használtatnak, főleg csu- zos bántalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kéngelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógg- és zenedíj nincs Prospektust ingyen és bérinentve küldaz Igazgatóság.
| 170.649/1917. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény,Vizakna állami gyógyfürdőben a kincstár tulajdonát képező:A) Vigadó vendéglő helyiség, ezen bértórgy- hoz tarló zó összes helyiségekkel együtt, nemkülönben a kétszobás vendéglős lakás, valamint a vendéglői alkalmazottak elhelyezésére szánt s 3 meleg fürdőépület alagsorában levő két szoba és az üzlet viteléhez szükséges jég elhelyezésére szolgáló jégverem;B) az italmérési joggal kapcsolatos cukrászdához tartozó helyiségek. Az 1918. évi január 1-től kezdődő joghatállyal 1922. évi december 31-ig terjedő öt (5) évi időtartamra 1918. évi m á r c i u s  11-én d. e. 10 órakor a vízaknai in. kir. íürdöíeliigyelőség hivatalos helyiségében tartandó zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson bérbeadatnak.Vállalkozni szándékozók íelhivatnak, hogg egy koronás okmánybélyeggel ellátott magyar nyelven megszerkesztett, sajátkezüleg irt és aláirt, vagy idegen kézzel irt és két tanú elöttemezése mellett aláirt s érintetlen borítékba lezárt és lepecsételt Írásbeli ajánlatukat 1918. évi március 18-án d. e. fél 10 óráig, vagyis a tárgyalás megkezdését félórával megelőzőleg a vízaknai m. kir. fürdőfeliigyelőségnél nyújtsák be.Az Írásbeli ajánlatot tartalmazó zárt (lepecsételt) borítékon feijegyzendő: -Ajánlat az 1918. évi március 18-án megtartandó versenytárgyalásra.«Bánatpénz fejében az árajánlati végösszeg 5 (öt) o/o-a készpénzben, vagy állami letétként elfogadható értékpapírokban ezen hirdetés számára való hivatkozással bármely állami pénztárnál (m. kir. állampénztár, m. kir. adóhivatal, vizáknál sóbántjahivatal pénztára) letétbe helyezendő s a letétjegy vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolata, esetleg a postai feladóvevény az ajánlathoz csatolandó.Az egyéb tudnivalók ezen hirdetmény kiegészítő részét képező részletes feltételekben foglaltaknak, amelyek az ajánlat és a kötendő haszonbérleti szerződés mintájával a vízaknai m. kir. fürdőfeliigyelőségnél a hivalalos órák alatt megtekinthetők, illetve a részletes feltételek, valamint szerződési minta díjtalanul rendelkezésre állanak és kívánatra ez utóbbiak megfelelő postabélyeg melléklése esetén érdeklődőknek az említett hivatal által meg is küldetnek.Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni kötelesek, hogy a részletes haszonbérleti, valamint ; szerződési fettételekben foglaltakat ismerik és magúkat azoknak alávetik.I Az ezen hirdetésben közölt, valamint a részletes és szerződési feltételektől eltérő, továbbá az elkésetten beérkezett, valamint távirati utón tett ajánlatok, avagy oly ajánlatok, melyekhez a jetett bánatpénzről szóló nyugta csatolva nem : lett, figyelembe nem vétetnek.A kincstár fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatokat a megállapított összeg nagyságára való tekintet nélkül a beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, esetleg valamennyit visszautasíthassa.Budapest, 1918. évi február hó 19.M. kir. lölcmlvetésügyt latnister.

170.922/1917. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.Fenyő háza állami gyógyfürdő és ugaralótele-j peu a kincstár tulajdonát képező:I a) vendéglő és kávéházi helyiség és ezen bér- tárgglioz taitozó összes helyiségekkel együtt és pedig:az úgynevezett -Pincérlak* épület földszinti 1., 2., 3., 4., 5. számú helyiségei, az emeleten lévé összes lakószoba és összes mellékhelyiségei, vn- lambit az épület mögötti elkerített udvar; j az -Erzsébet* szálloda összes földszinti helyiségei és az I-sö emeleten levő 1., 2., 8.| és 9. sz. lakószobák, valamint az épület összes i mellékhelyiségei és a külön épitett pincehelyiség;a kincstári alsó és felső jégverem, valamint a .-Bethlen- szálló alatt lévő zöldségpince és i végüla -Bethlen- szálloda mögötti -Erzsébet- parkban felállított tekepálya;b) a fodrász üzlet 1918. évi január hó t -töl, illetve az átadástól kezdődő joghatállyal 1920. december 31-ig terjedő bárom (3) évi időtartamra folyó évi március hó 21-én, d. e. 10 órakor a fenyőházai m. kir. ffirdöfelügyelőség hivatalos helyiségében tartandó zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson bérbe fognak adatni.Vállalkozni szándékozók felhlvatnak, hogy egy koronás okmánybéiyeggel ellátott, magyar nyelven megszerkesztett, sajátkezüleg irt és aláirt, vagy idegen kézzel Irt és két tanú elöttemezése mellett aláirt Írásbeli ajánlatukat zárt és lepecsételt borítékban 1918. március 21-én, d. e. fél 10 óráig, vagyis a tárgyalás megkezdését felórá- I val megelőzőleg a fenyőházai m. kir. fürdőfel- 

j  ügyeKiségnél nyújtsák be.Az Írásbeli ajánlatot tartalmazó zárt (lepecsé- ! telt) borítékon feijegyzendő: -Ajánlat az 1918. évi március 21-én megtartandó versenytárgyalásra.*Bánatpénz fejében az árajánlati végösszeg 3 (öt) o/o-a készpénzben, vagy állami letétként elfogadható értékpapírokban ezen hirdetés számára való hivalkozással bármely állami pénztárnál (m. kir. állampénztár, m. kir. adóhivatal, a fenyőházai m. kir. fürdöfehigyelőség pénztáránál) letétbe helyezendő s a letétjegy vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolata, esetleg a postai feladó vevény az ajánlathoz csatolandó.Az egyéb tudnivalók ezen hirdetmény kiegészítő | részét képező részletes feltételekben foglaltaknak,1 amelyek az ajánlat és a kötendő haszonbér- ! leti szerződés mintájával a fenyőházai m. kir. fürdőfeliigyelőségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve a részletes feltételek, valamint szerződési minta díjtalanul rendelkezésre állanak és kívánatra ez utóbbiak megfelelő postabélyeg melléklése esetén érdeklődőknek az említett hivatal által meg is küldetnek.I Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni kötele- | sek, Iiogg a részletes haszonbérleti, valamint j szerződési feltételekben foglaltakat ismerik és | magukat azoknak alávetik.Az ezen hirdetésben közölt, valamint a részletes és szerződési feltételektől eltérő, továbbá az elkésetten beérkezett, valamint távirati utón tett ajánlatok, avagy oly ajánlatok, melyekhez a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolva nem lett, figyelembe nem vétetnek.A kincstár fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatokat a megállapított összeg nagyságára való tekintet nélkül a beérkezett aján- | latok közül szabadon választhasson, esetleg va- | [amennyit visszautasíthassa, i Budapest, 1918. évi február hó 19.M . kir. földntlvelésügyl mtnhter. * I| (o) Löwenstein M. ir.óda Horvatn Nándorj cs. és kir. udvari szállítő, Ferdinánd bol- 1 gár király-ut 4. szám. Telefon: 43—31. ésI Jó z s e f 3Ö—88. Évtizedek óta az ország J legnagyobb szállodáinak, vendéglőseinek és kórházainak állandó szállítóin. Fiók-üz- i let: IV ., Tíirr István-utca 7. Telefon 11— 43.
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bármilyen fisszegben, esetleg kezes nélkül is.Részlet-fizetések m egegyezés • szerint. V a g y  hadikötvényeket és azokra kölcsönöket ad elő- leges díjazás nélkül, valamint jelzálog-kölcsönöket is ad. Ajánlatok a válasz posta- bélyeggel együtt a következő címre küldendők:
PERKÓ FRITZ, Wien, XIX., Obkirchergasse!

E L A D O M !Beregvármegye N a g y m u z s a l y  
községében termett

HEGYI BORAIMATés pedig az alábbirt egész mennyiséget egy átlagárért, vagy 200—250 hektoliternyi legkisebb részletekben külön árakért. V a n : 1100 liter 1915 évi furmint és muskatály, m elyeknek szesztartalma Malligand szerint 12.2— 18.5, 263000 liter 1916 évi term és, m ely '/« részben furmint rizling és muskotály, melyeknek szesztartalma M alligand szerint 10.25—12. 46000 liter 1917 évi term és, lehúzva, mely Malligand szerint m egm érve nincsen, de szesztartalm a legalább eléri az 1915 évit. M integy 400 hektoliter hordót is átadhatok.A  v é t e lá r  é s  e g y é b  e l a d á s i  f e l t é t e le k r ő l  f e l v i l á g o s í t á s s a l  s z o l g á l :
W A C H T E N  H E IM  JÓZSEF  
borügyrtöksóge B E R E G S Z Á S Z
Dr. SZÉKELY KÁLMÁN várni, főorvos.

szükségletét
valódi hegyi 

m áln a  
s z ö r p b e n
f edezné,  kérjen 
mintázott ajánlatot

STEINER 
ÉS LÖWYelső beszterczebányai hydraulikus gyümölcssajtoló és szörpgyártólBeszterczeb anyán

KOMLÓS-Féle
Paprika és Örlött Fűszeráru nagykereskedés

Budapest, Vili., 
József-u. 35-37.T e l e f o n :  J ó z s e f  61-12.

ÓRIÁSI  MEGTAKARÍTÁSAz árak ab raktár Budapest értendők, postacsomagok 200 kronán felül és vnsuti küldemények számla ellenében előre fizetendők.
„TEEMITRUM"Tea rummalkitűnően bevált teapótlószerA „ T E E M I T R U M "  elsőrendű fontosságú tömegélclmezésnél. A „ T E E M I T R U M "  jóság, zamat tekintetében teljesen pótolja a legjobb teát és rumot. A „ T E E M I T R U M "  egy .csésze forró vizben egy kávéskanálnyit töltve a legizletesebb teát szolgáltatja.1 kgr. üvegben por üveg K 70.—'/» ........................................................ 85.—1 üveg circa 1000 csésze teát ad.Teemilrum össze nem téveszthető más értéktelen gyártmányokkal.

M agyarország legnagyobb és legelterjedtebb szőlészeti 
szak lap ja  aBorászati Lapokmely ötvenedik évfolyamban hetenkint jelenik meg igen bö és változatos tartalommal.Ezen szaklap, mely nemcsak a magyar szőlészeti és borászati viszonyokat ismerteti, hanem legélénkebb figyelemmel kiséri a külföldi tapasztalatokat is, minden kétséget kizárólag a legsokoldalúbb és legtartalmasabb szőlészeti újság. mely minden más külföldi vagy hazai szaklap olvasását egész fölöslegessé teszi.

A „BORÁSZATI LAPOK “ naka közgazdaság és n gyakorlati szőlőmivelésnek és borászatnak szentelt rovatai igen kimerítők, de különös súlyt helyez a tudósításokra is.Minden előfizető béke idején évenként több színes mümellékletet kap, valamely szőlőfaj hü képét. Úgyszintén kéthetenként ingyenes mellékletként veszik az előfizetők u -Gazdasági Tanácsadó- c. lapot, mely nemcsak a mezőgazdasági de főleg az állattenyésztés, baromfi-, méhtenyész- tés, kertészet, gyíimölesészet, háztartás stb. köréből veszi közleményeit.
I iptulaRloaot: Sicrfcesitéidrt tS kifldtUérl (cici:l)r. BAROSS ENDRE. !l Dr. DRUCKER JENŐ.A lap előfizetési ára:1 évre 32 kor. V« évre 16 kor, 1/4 évre 8 kor. Mutatványszámot 3 héten át készséggel küld aBorászati Lapok kiadóhivatala Budapest, IX., Ollői-ut 25. sz.

Fővárosi

Kőbányán márazelső évben 248.000 bl. söltgyártott,ez bizonyltja legfényesebben söreink kitűnő minőségét.

• •G y é t r t ja  aKőbányai Polgári Seríőző R.-T.Budapest—Kőbánya.
LITTKE L.p e z s g ő b o r g y á r - t e l e p e  P É C S .főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.Frigyes föherczeg ő császári és királyi fensége, Salva- tor Llpót ő cs. és kir. fensége és „Nemzetközi Hálókocsi" és „Európai Express Vonat-társaság" szállítója.

PEZSGŐFAJOK :„SPORT ORANll VIN SEC", „CA- SINO EXTRA SEC" „FORENGLAND* (savanykás) „BRI- TANIA EXTRA D RY“ (cukor nélk )



VENDÉGLŐSÖK LAP}* 1918. március 18.
N y á r i h e ly is é g e k  

v ilá g ítá s á r a  a  le g a lk a lm a s a b b  a

GERMANIA
a c e t y l e n  a s z t a l i  l á m p a ,mert teljesen szélmentes és lángja a legnagyobb viharban sem imbolyng. De mint szoba-lámpa is tökéletes, mert teljesen szagtalan. Különös előnye: egyenletes, nagyfényü világosság, t e l j e s e n  t i s z t a .  Kivitel gyönyörű és bármely asztal díszéül szolgál. Tartálya rendkívül finoman polírozott és nikkelezett fémből készült.A lámpaernyő levehető. Magassága 470 "*».Súlya 1250 gramm. Carbidtartaíom 800 gramm. Égési tartam legalább 6 óra.
Á r a  9 5  k o r.Tart al ék égó, bétáiéig 1 lupához, darabonként 1 korona.

Á r a  9 5  k o r .1 kiloyamm carbld légmentes dobozban állandóan raktáron.

HIRDETMÉNY.
Marcaliban fárászszékhelyen jó 
forgalmú, modern berendezésű

„K O R O N A "
SZÁLLODA,
kávéház, étterem és korcsma
helyiség családi körülmények 
miatt teljes felszeréssel szabad

Megbízható másolatokat (étlapokat stb.) csak a 
N  A K  I  T O N  soksorositó készülőkkel nyerünk. A  másolatok nem ugranak össze. Kezelése egyszerű.
Ára 2 4 x 3 6  cm. m agasságban teljes (elszereléssel K 50.*—K a p h a t ó k

Közigazgatási kiadó és terjesztő vállalat r.-társ.B u d a p e s t ,  I V . ,  V e r e s  P á l n é - u t c a  3.

■ ( kézből eladó.

ÉR TEK EZN I

M A R C A L I B A N
a  t u l a j d o n o s n á l ;

Alapittatott 18?0.Fanda Ágoston és Zimmer Péter utóda
Z i m m e r  F e r e n chalnagykereskedő, csász. és kir. udvari szállító

Budapestenleleten: Józscl 48-94. Sürgönyeim: Zimmer Haláizmcster Budapu
SESSELPLATTENmit eingebranndter Muster in runder form, liefert billigst tlie Filiale

KOHN ADOLF é s  FIA
T E M E S V Á R ,  J ó z s e f v á r o s  S c u d i e r - t é r  5 .

DREHER ANTAL 5ERFOZDE1 R.-T.BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.Városi iroda: Vili., József-utcza 56. Saját palaczk - töltésAjánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusl-, kiviteli márcziusl-, korona - (á la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusl- és bak-sörét. Különlegesség: dupla malát^ kősör, kőkorsókban.Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFŐZŐDE
#

Fennáll: 1854 óta B u d a p e s t - K ő b á n y a .A. legújabb technikai berendezésekkel j AAA AAA h l szerelt serfőzde évi gyártó képessége I í v V v .V v v  Ki I*Hordósörrendelés Budapestre jégverem : Telefon 43~4U. Vidékre X . KülHöjAs'/berónvI- 30 éa József 50--38 P alacksörrendciés B u dap estre és vidékre X . Külsői Budapverem: Telefon 115—85, Budai Telefon: József 56 .  .Jászberényi-út 11. szám. Telefon
V ili., EstcrhAzy-u. 0. Telefon József 4—20. Angyalföldi jéjj- erem : Telefon 43~4U. Vidékre X . Külsöjrtszberónyl-íit II .József 5 0 - 37. Budapestre a városi sörraktarakban fs. &§

B eled  községben (Sopronmegge), a főutcában levő modernül épült saját házamat szándékozom haláleset és öregség miatt örök árban eladni, legvégső esetben berbe adni.Házamban 25 év óta
s z á l l o d a , k á v é h á z , v e n d é g l ő  
é s  m é s z á r o s  ü z le t e t  v e z e t e k .

Feltételek negtndhaték a tulajdonosnál. Esetleg privátnak Is eledé berendezés nélkül.

O B L A T T  M I K S A  központi szálloda tnlajdonosa B E L E D .
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Uránia Könyvnyomda (tula)O. Székely Artúr), Bnüupest VII., Dohány-utca 10. Telefon: József 40~őŐ.


