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Mimién vendéglős és kávés
Qzletónok jó Mrnivót nóvsli, ba kizárólag esakli

az általánosan legioobtak elismert
Györszentmártoni füstölt erteskarajt

Györszentmártoni füstölt császárhust 
Györszentmártoni füstölt sonkát

Györszentmártoni füstölt kolbászt
Györszentmártoni csemege szalonnát 

Györszentmártoni hentesárut
lasznál, mert ezen gyártmányok szavstossig mellett, vál igstttt első
rendű sertésekből, különleges módszerrel, nagyn ízletesen és minden 
idegei töltőanyag hozzáadása nélkül, tisztin sertéshúsból, i l tezó leg
jobb minőségben készülnek. = =  Megrendelhető a

Hentesárugyárnál, Gyűrszentmártonban.

Papírszalvéták ára
1000 darabonként:

TOGADÓ NYOMDA
vendéglői- és kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, József-utca 56.
Raktáron  tartunk  sőnté<- és koavh ikönyv-zket. <őité<- 
konyba- és kivéti ízt leliró iveket, boa b ogkor ti (10 léin -/.i t- 
benj, táb'akrélákat. díkókrétakat. d ikób 5r-rjg isztok ti. dikó- 
bőröket és Laibachi csiszo't fogvájókat stb. stb. = = = = =

S z iv e *  fig y e lem b e! A rende esek, a szállítás egyszerüsitese csjából, utánvét mellett eszközöltetnek,
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Budapest, Vili., József-körut (I sz.
Szakmabeli tranzakciók es

ügynökségi irodája
■— Telefon: József 26—32.

bankkölcsönök közvetítése.

PÁNTOL MARTON
é t t e r m e i

Bjüapest, Vili., Rákóci ut 29. szám.

PAPP LAJOS Kgrona-nagylogaeója, Nyíregyháza
A város főterén. —  A mai kor ízlése és minden 
kényelmével berendezett 50 szoba. lh-7es téli és 
nyári udvari éttermek. Bor- és sörház. Nagy fé 
nyes kávéház. Magyar konyha. T  sztán kezelt 
o o italok. Figyelmes kiszolgálás, o o

ta-íopdo SZGQ6Ú, Színház tér, Stefánia park mellett.
Minden kényrlexnme berendezett 60 szoba. Központi fűtés. 
H ideg melegvíz szolgáltató m inden szobában Fürdővel ellá 
tott szobák — külön lilrdők. Lakosztályok 2—S szobával Elő
kelő nagy étterem . Piízeni sörház. -  Na?y fényes kávehat 

Villamos megálló.

Raposa Margit éttermei
Budapest, VII., Akácfa-utca 12. (Saját ház.)

Hires ír agyar konyha. Saját szí reteiésíi fajborok 
utcán áti kimérése". Vasmegyeiek találkozóhelye. 
M indig  frissen csapóit Ha, genmacher sör. — 

Pontos és figyelmes kiszolgálás. - = =

SCHWEIT/ER ADOLF
Transylvania fogadója, Marosvásárhely.

70 előkelő és minden kényelemmel beiendezett 
szoba. T é li kert. Fényes nagy kávéház. Magyar 
konyha Pontos kiszolgálás, o  o o o

ártfa-fürdíín
Reigl L á sz ló

MfiMétterinélieii
és kaveházában kitűnő magyar konyha és faj
borok. —  Napi ellátás 12 koronától kezve. oo 

N y á ri é s  f é l i  s z e z o n .

B

A badacsonyi „Hableány és Neptun“ 
szálló és étlerem, a hozzátartozó für
dővel és parkkal k ia d ó .  Vasútállo
más, hajó kikötő, posta, láviró és tele
fon a szál ó belívlkén. Fényes nyári 
üzlet. Bővebbet Schwarz Emil szőlő- 
nagvbirlokosnál, Tspo^án. 3 3

Brunovszkf Károly
hygienikus játékkártya tisztitó in

tézete.

Budapest,
IX., S z v e t e n d y - u .  16.

BOR VETEl.
Mint a gödöllői fogyasztási szövetkezet 
bevásárló igazgatósági tagja, gazdag bor
termő vidéken utazok Elfogadok vételre 
megbízásokat kis és nagy tételekben cse 
kély provízióért, teljes erkölcsi és vagyoni 
garancia mellett. Cim : Rozsa István. G ö d ö l l n .

s>T E X H S tí,,éid a r á l ó .
A ,TKX *8* 
Lryorsdarílóa 
’ojpnfcor I®?

-bb éa iog 
olcsóbb fiiveá- 
lójn. minden- 
fél-' tnaeot, 

knirorioát, 
bn/.át, zakót, 

árpát sít), 
mezőről
a r a  :

180 -  Kor.
Ccoiuazolas t;s postaszá!ii»á»i költőé 
6 K. 42 Ilii. Árjegyzék ineyen ós bér 
mentve. Kapható : Kír5"y *«ia os utóda
Király S án dor c é g n é l .
B u d a p e s t  d l .  F e i s ö e r d ö s o r - u  6

böcogo József  Korona-fogadója«
P a n n ó n ia *  k á v é h á x a ,  M is k o lc . Kávéház, 

elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, 
kitűnő borok.

E la l í  meles.
30 család méhes eladó. E^y csa- 

lád ára 200 korona a 3 » család 

egy s ét-7edhetó és összeállit- 

ható pavilonban 7000 korona. 

Bővebbet a kiadóhiva*alban 3 4

Ki ss  Ernő Korona-fogadója
N a g y k a n iz sa  — a város központján. Étterem 
örcsarnok, kávéhál, szép nyári udvar ker»i — 

vendéglő — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

Neumann Lipót
hatóságilag enged, szálloda, 
vendéglő és korcsma, házak, 
telkek és mindennemű üzletek

adásvételi ügynökségi Irodája
Budapest, VII., Akácla-utca 18.

Krondorfi savanvnviz

Inéin!
Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfi kút vállalat minden
kor t támogatja a jótékony intézményeket.

„IMPERIAL,, u p
Telefon József 26—19. Budapest, VII., RákÓCÍ-llt 90. Szám. Telefon'József 26—19.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szürelelésü tájborok. Társas- és lakodalmi 
ebédekre külön termek.'Ponios leikii-meretes és t i r y e lm e s  k i s z o lg á lá s .

— Esténként SOVANKA WmWDOR muzsikál. = = = = =

Számos lálogatást kér K ádár M iklós tulajdonos.
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Előfizetési ár:
Egy évre................. 20 korona
Fél é v re ................. 10 „
Negyed évre . . . 5 „
Egyes szám á ra : 1 korona.

Lapmegjelenés:
Minden hó 1-én és 15-én. 
tír. |Hliljtir;ptiiiir i í í iIi illil. ii .

Szerkesztőség és kiadóhiva
tal Budapest, Vili. kér., Gyulai 

Pál-utca 9. szám.

Hirdetési árak:
Oidal-nagyság szerint Több
szöri hirdetésnél árkedve*- 
mény. Legkisebb hirdetés dija: 

12 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP, 

- w  SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IM3E.

Hivatalos szaklapja:
A« „Ortz&goa Vendéglős Egyesületnek'*-, * „Székesfővárosi Ven
déglősök é t  KoosmArosok Ipartársulatának"-, a  Szabadkai-, Tolna, 
vármegyei-, Kassai-, Erisébetfalvai-, Brassóinegyei-, Csepeli- 
Sárvár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, KispestszentlSrinci-, Ncraet- 
ajvárt-, Lévavidéki-, Szatmármegyei-, Zombori-, Nemesócsa és 
Vidéke-, Hunyedvármegyei-, Csongrád vármegyei-, Sopronalsó- 
vidéki-, Sárosraegyei-, Budátok éa környéke-, Érsekojvár és 
vidéke-, Ceglédi-, Marosvásárhely és Marostorda-megyei-, MesOtur-, 
Turkeve és Dévaványai fogadós (szállodások) vendéglős, kocsmá
ról és kávés ipartáreulatok illetve egyleteknek ; az Aradi pincér 
in a . és elb. egylet és több jótékoff? pincér-asztaltársaságnak éa 

községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.
hivatalos helyiség : Vili. kér., Gyulai P&l-utca 

9. az.

Hivatalos órák: minden hétfőn , szerdán é* pén
teken délután 3—6 óráig.

{[Fölhívás ét értesítés. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik as „Országos Vendéglős Egyesületinek még 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje- 
entésük után megküldjük az alapszabályokat. B a r á t i n  d i j  : 2
korona. É v i tagdíj-. 4 korona. As ,,0 . V. Egyesület'1 tagjainak 
asakügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
aa irodához fordul. Ilyen esetekben a levéllel válassbélyeg mellék
lendő. A z  tlnökseg.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS
MÁROSOK IPARTÁRSULATA.

Hivatalos helyiség: vm.tfgaiai Pál-utca 9.sz.

Hivatalos órák: minden hétfőn, szerdán és pén
teken délután 4 —6 óráig.

Jogitanácsot az ipartársulat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához 
fordul.

Az ipartár8ulat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a „Fogadó11 ntján közöltetik.

Jogok és engedélyek a vendéglősiparban.

Egyik iparágban sem lehet olyan nehe" 
zen az ipar gyakorlásához joghoz és en 
gedélyhez jutni, mint a vendéglősiparban. 
Még a patikajoghoz is hamarább lehet 
hozzájutni, ha a folyamodó ügyesen cso
portosítja a körzetet. Furcsának ugyan 
elég furcsa, ha valaki adófizető alannyá 
akar válni, akkor egész kálváriát kell

megjárnia, mig nagy nehezen, sok boszan- 
tás és szekatúra, ezer felül meglehetős fi
zetések ulán, amíg a szükséges iratokhoz 
hozzájulhat. A kézmüiparos, ha önállósítja 
magái, a törvény ufasitó rendelkezése sze
rint, három nap alatt meg kell kapnia az 
iparigazolványát. A vendéglősnél egészen 
másképpen áll. Elsősorban erkölcsi meg
bízhatóságát kell igazolnia rendőshalósági 
bizonyítvánnyal, még pedig legalább öi 
évre visszamenőleg. Ehhez kell magyar 
honosságának igazolása. Szükséges to
vábbá az iparengedély. Itt is öt évre visz- 
szamenőleg erkölcsi kifogástalanságát kell 
bizonyítania. Míg ezt az utóbbit megkapja, 
addig megöregszik. Mikor az iratok együtt 
vannak, akkor újabb nehézség merül lel. 
A pénzügyigazgalóság átteszi az italmé
rési engedély iránti kérvényt a főkapi
tánysághoz, hogy állapítsa meg, vájjon a 
bejelentett helyiség megtelel-e vendéglő
nek. Innen álrándul a beadvány az illető 
kerület kapitányságához. Itt kiadják a 
rendőrorvosnak a helyiség megszemlélése 
végett. Hónapokig tart, mig az iratok 
visszakerülnek a pénzügyygazgatósághoz. 
Közben átteszik az ügyet a kerületi pénz
ügyi biztossághoz eUenőrzés véget. Ez az. 
ellenőrzés arra való, hogy a pénzügyőr1 
ellenőr mindaddig, mig a folyamodó meg' 
megkapja az italmérési engedélyt, a fo‘ 
lyamodót bírságolhatja. Ennek a pénz
ügyi közegnek a vizitelése mindig 30—60 
koronáig terjedő büntetéspénzbe kerül a 
vendéglősjelölt folyamodónak.

Az üzlethelyiségül megjelölt helyiséget 
az iparhatóság teljesen függetlenül a pénz
ügyigazgatóság helyszinvizsgáiatálól, saját 
hatáskörében is megvizsgáltatja. Kiszáll a 
kerületi tiszti orvos és sokszor a mérnök 
is és megtartják a szemlét. Igen gyakran 
megtörténik, hogy az egyik vizsgáló jónak 
találja a helyiséget, a másik pedig kifo
gásolja. Az ilyen ellenmondást a két ha
tóság saját hatáskörében nem lehet tisz
tázni és íelebbezésre kerül a do'og. Mig 
az elintézést nyer. megint hónapok telnek, 
addig az illető folyamodó fizeti a bünte
tést és a huza-vona vége nem ritkán az, 
hogy mind a két helyen elutasítják, amin 
azután a felebbezés sem segit. Tehát újra

kell kezdeni és más helyiség után nézni. 
Nincs azonban kizárva, hogy az élőiről 
kezdett újabb hajsza a jog és engedély 
után megint csak eredmény nélkül marad.

Ha ez a rendszer, ez a hivatalos ezopf 
nem volna annyira elszomoriló, mint 
amilyen, akkor bizony nagyon is kacag
tató operettnek lehelne mondani. Józan 
ésszel lel nem fogható, hogy mért bánnak 
igy a vendéglős pályára készülő polgár
ral. Miért nehezítik meg annyira a szak
ember vagy másloglalkozásu polgár ön
állósítását a vendéglősiparban'? Hát ok
vetlenül szükségei, hogy ennyire megne
hezítsék a jog és engedélyszerzést ebben 
az iparágban? Nem szükséges! A hatósá
gok indolenciája a polgárság eksziszten- 
ciája iránt teremthet csak ilyen rettenetes 
bürokratizmust. Mert ha törődnének vele, 
akkor bizonyára már régen iparkodtak 
volna a helyzeten javítani, az ócska és 
elavult szabályok megváltoztatására, mert 
hiszen nem bürokratizmusra van szüsége 
az országnak, hanem minél több ekszisz- 
tenciának a biztosítására. Mert proletár 
a soknál is több van már az országban. 
Semmi szükség arra, hogy ezek számát 
hatósági támogatással szaporítsák.

Csak a napokban történt egyik kerületi 
iparhatóságnál, hogy egyik pincér, tehát 
szakember, amellett’ még' hadirokkant is, 
önállósítani óhajtván magát, vendéglői 
iparengedélyt kért olyan üzletre, mely 
eddig söntés volt, tehát iparengedélye nem 
volt és nem is kellett. Mikor az ideges 
iparhatósági tisztviselő a bemutatott ira
tokat harmadszori bemutatás ulán végre 
rendbenlevőnek találta és a dolog már 
simán végződhetett volna, kisütötte, hogy 
az üzlet előbbi tulajdonosa nem mondott 
le a jogáról, tehát az utód mindaddig nem 
kaphat iparengedélyt, mig a másik arról 
le nem mond A kévénvezőt elutasította. 
A kérvényező magyarázta a „szakértő" 
tisztviselőnek, hogy az üzletelődnek nincs 
miről lemondania, mert hiszen nem volt 
és nem kellett neki iparengedély. De ez 
sem használt. Hogy ezt a jogtalan köve
telést melyik törvényrendelet vagy jog
szabály teszi jogossá, arról bajosan te
hetné le az illető, önállóan működő tiszt-

BENKÖ é s  POLLÁK
szálloda, vendéglő, kávéház és az ö s s z e s  s z a k m a b e l i  üzletek és ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

Feleinknek hitel- és kölcsönnyújtás. 
Budapest, lfll., Sip-utca 7 .  sz.
TELEFON: II—II (InterurbaiO és József 38 61. ----------
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viselő az érettségi vizsgát. Szerencsére az 
elöljáró a folyamodó javára döntötte el 
az ügyet.

Felhozunk egy másik példát is. Ott van 
Fürdős Gábor ügye, ki ellen kihágási el
járást teltek folyamatba, mert a záróra 
után egy úri társaságot találtuk az egyéb
ként már zárva volt étteremben. A napi
lapoknak az a tucatszámba vehető, hét
köznapi nívón álló része, mely ugyan 
nem minden szakkérdéshez ért, de azért 
minden lében kanál akar lenni, Fürdős- 
sel szemben sulyosiló tényként állapította 
meg, hogy nincsen vendéglői engedélye, 
tehát a „nagy bün“ megtorlásául súlyos 
büntetést érdemel. Tudni kell, hogy Für
dős Gábor vendéglős egyike a legkép
zettebb szakférfiaknak, ki a külföld és 
tengeriül legnagyobb városainak vendég
lőiben és szállodáiban szerzett bőséges 
tapasztalatokkal és szaktudással került 
haza. hogy itt teremtsen magának az ő 
szakmájában ekszisztenciát. És nem Für- 
dősön múlik, hogy engedélyei még nin
csenek kpzében, hanem azon a czopfon, 
mely hatóságainkat annyira jellemzi. Für
dős az iparengedélyért január havában 
folyamodott; a kérvény 9329. sz. a. a VII. 
kér. elő járóiágnál van még ma is elin 
tézetlenül. Az italmérési engedélyt február 
5 én kérte; 8889. sz. a. még ma is elin
tézetlenül hever a budapesti pénzügyigaz
gatóságnál. Kinek a hibája tehát, hogy 
Furdősnek még ma sincsenek üzleti en
gedélyei és természetesen nem voltak 
akkor, mikor a „nagy bün“ ránehezedett. 
Ezt persze a bulevárdlapok nem kutatják, 
ezzel nem törődnek.

De törődnie kell ezzel a ténnyel a ven
déglős-szaklapnak és annak nem szabad 
a vendéglősnek bünül felróni a hatóságok 
késedelmezését, amint ezt a „Vendéglős és 
Kávésipar“ laptársunk tette. Ez a laptár
sunk egyszerűen lenyomatta az egyik bu- 
levárdlap riportját és átvette azt is, hogy 
úgy kell Fürdősnek. ha súlyosan büntetik, 
mert hiszen még vendéglői engedélye 
sincsen. Nem akarjuk tisztelt laptársunkat 
ebben a tekintetben leckéztetni, mert hi
szen erre jogunk nincs, de formálunk va
lamelyes jogot annak megállapítására, 
hogy nem ilyen, módon kell és lehet a 
vendéglősök érdekeit megvédeni, mikor 
ugv a hatóságok, mint a napilapok egyik 
része minden kínálkozó alkalommal egyet- 
egvet rúgnak rajtuk.

Aki a vendéglősipar és annak gyakor
lóinak érdekképviseletére vállalkozik, az 
szakkérdésekben ne utánozza a nem szak
lapokat a vendéglősök hátrányára, hanem 
amazoknál legalább egy fejjel magasab
ban álljon.

A  kávés vagy vendéglős felelőssége az 
általa alkalmazott cigánybandák szerzői 

jog bitorlása miatt.

A kávésok és vendéglősök szempontjá
ból egy igen fontos jogegységi határoza
tot hozott a Curia nemrégiben. Az edd gi 
gyakorlat ugyanis az volt, hogy a ven
déglős és kávés semminemű felelőséggel 
nem tartozik a tekintetben, hogy az ál
tala alkalmazott cigánybandák és zene
karok jogosultak-e bizonyos zenemüvek 
előadására vagy nem.

Ez a bírói gyakorlat a legtermészete

F 0  G A 1) 0

sebbnek látszott, mert hiszen a kávés és 
vendéglős a legtöbbször nem gyakorol 
befolyást arra, hogy az általa szerződte
tett zenekarok milyen műsort játszanak, 
hanem, ezt ráhagyja az egyes zeneka
rokra, legfeljebb csak arra vigyáz, hogy 
közmegbolránkozást keltő vagy a jóizlést 
sértő darabokat üzlethelyiségében a ze
nekarok elő ne adjanak.

A kir. Curia azonban a legújabb jog
egységi határozatában szakított az eddigi 
gyakorlattal és a vendéglőst és kávést 
felelőssé teszi az üzlethelyiségében elkö
vetett szerzői jog bitorlása miatt.

Hogy a dolgot jobban megérthessük 
mindenekelőtt tudnunk kell, mi az a 
szerzői jog és mit nevezünk szerzői jog 
bitorlá-nak.

Az 1884. évi XVI. t.-c. intézkedik a 
szerzői jogról és kimondja, hogy a zene 
müvek és zenés színmüvek nyilvános 
előadási joga kizárólag a szerzőt illeti 
Ugyanez a törvény megengedi azt is. hogy 
ezt a jogát a szerző bárkire átruházhassa, 
akit természetesen ugyanilyen kizárólagos 
jog illet meg. Ez tulajdonképpen annyit 
jelent, hogy az, aki egy zenemüvet vágj’ 
zenés színmüvet megír, megkomponál, 
afelett szabadon rendelkezik és az ő neki 
olyan kizárólagos joga, mint például va
lakinek a saját háza feletti rendelkezési 
joga. vagy hogy még hasonlóbbat mond
jak az egyes régi nemesi birtokokhoz tar
tozó korcsmáltatási jog.

Igen természetes, hogj- ebből a kizáró
lagos jogból következik tovább az, hogy 
a szerző egyedül van jogosítva zenemü
vét előadni, sokszorosítani vagy annak 
előadására bárkinek engedélyt adni.

Ha már most valaki a szerzőnek erre 
vonatkozó engedélye nélkül adja elő a 
zenemüvet, vagy sokszorosítja azt, akkor 
elköveti a szerzői jog bitorlását, amit az 
1884. évi XVI. t.-c. büntetéssel is sújt, de 
ezenkívül kártérítésre is jogosít.

Amint a fentebbiekből kitűnik, az eddig 
sem volt vitás, hogy azok a zenekarok, 
amelyek ilyen a szerzői jog védelme alatt 
álló zenemüveket előadtak, azok ezért 
felelősséggel tartoztak, hogy azonban az 
ilyen jogosulatlan előadásokért a vendég
lősök és kávésok is felelőséggel tartoznak, 
az csak ezen legujabbi curiális határozat 
óta áll ‘fenn.

A Curia ezen határozatában az a fel
fogás jut érvényre, hogy a szerzői jogot 
védelmező fentebb említett törvénynek a 
lényege az, hogy a saját szerzeményére 
vonatkozóan a nyilvános előadási jog 
kizárólag a szerzőé, aminek értelme az. 
hogy nemcsak a jogosulatlan előadót kell 
büntetéssel' sújtani, hanem az előadás 
esiköz'últelőjét is, tehát a vendéglős és a 
kávést is.

Első tekintetre nyilvánvaló, hogy a 
Curiának állásfoglalása nem helyes, vagy 
legalább is nem ismeri az életet. A ven
déglős és kávés sosem szokta előre meg
állapítani azt a műsort, amelyet a zene
karnak le keil játszani, hanem azt a ze
nekar szakértelmére bízza. Ennélfogva 
tehát a vendéglős és kávés nem eszkö- 
zöltetője az előadásnak, hanem egész egy
szerűen megengedi, illetve szerződteti a 
zenekart a helyiségében való játszásra.

Szinte elképzelhetetlen lenne, hogy a 
vendéglős és kávés előre elkérje a zene

kar műsorát és megállapítsa abból, hogy 
mit szabad és mit nem szabad előadnia 
a zenekarnak, de még ennél is elképzel
hetetlenebb az, hogy amikor valamelyik 
vendég egy darabot rendel, akkor előbb 
a tulajdonos megállapítsa, hogy a zene
kar ezt eljátszhatja-e vagy nem.

Azt hiszem a méitóságos curiai biró 
urak sem kérnének ilyen mulattatásból.

Ezek szerint tehát a vendéglősök és 
kávésok felelőssé tételét teljesen elhibá
zott és az élettel absolute nem számoló 
felfogásnak J^eil minősíteni, de mégis 
kénytelenek vagyunk azzal számolni, hogy 
esetleg egy concrél esetben ezen jogegy
ségi határozat alapján a vendéglős és 
kávést felelőssé teszik.

Ennek elkerüihetését talán aképpen le
hetne eszközölni, hogy a vendéglős és 
kávés a zenekar szerződtetésénél kiköti, 
hogy annak a szerzői jog védelme alatt 
álló darabot előadnia nem szabad, mert 
ilyenért a tulajdonos felelősséget nem 
vállal. Igaz ugyan, hogy ez sem nyújt 
teljes védelmet, de mindenesetre ezen 
eiővigyázati iniézkedés következtében még 
mindig jobban lehet védekezni a felelős
ségre vonás ellen, mint ennek elmulasz
tása mellett.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.

A társulat tisztelt tagjaihoz.
A budapesti vendéglősök egész évi szén

szükségletének biztosítására az Országos 
szénbizotts^g igazgatóságával megállapo
dásra jutottam. Felkérem ennélfogva a 
tár-ulat t. tagjait, hogy a nekik postán 
küldött értesítés szelvényét pontosan és a 
tényleges szükségletnek megfelelőei&öItsék 
ki és 8 nap alatt a társulatnak (VIII., 
Gyulay Pál-utca 9) postán vagy megbi- 
zotluk utján küldjék be

Mindenki saját érdekében tegyen eleget 
ezen felhívásnak, mert máskép nagyon 
bajos lesz szénhez jutnia.

Az ipartársulat a bejelentések alapján 
névjegyzékben terjeszti illetékes helyre 
tagjainak szénszükségletét.

Hajós Károly
iparUifeulati elnök.

A fővárosi idegenforgalom és a cseh 
fürdők lisztellátása.

Földes városi képviselő interpellációjá
ban felemlitette, hogy a Rákóci-uti „Hun
nia1*-fogadó bérlője a bérösszeg duplá
jáért albérletbe adta fogadóját. Ilyen ala
pon minden fővárosi szállót ki lehet bé
relni. Dacára annak, hogy a fogadók jól 
mennek, s naponta tulon-tul el vannak 
foglalva, mégis nagy nehézséggel küzde
nek. Az iskolázott és jól begyakorolt sze
mélyzet hiánya, az ágynemű, vászonáru 
és egyéb beszerzési tárgyak utánpótlása, 
a szappanhiány és egyebek, nagyon meg
nehezítik a szállóüzem mostani fentartá- 
sát. Hogy egyes fogadósok ezektől a gon
doktól szabadulni akarnak, különösen 
akkor, mikor alkalom nyílik az üzleti 
rentibilitását más utón jobban biztosítani,



érthetőnek találjuk. De mi a fejlődő szál
lóipar jövőjét, a mindig jobban megin
duló idegenforgalmat és a közérdeket 
tekintjük. Evégből már ismételten felhív
tuk a városi idegenforgalmi hivatal fi
gyelmét ezekre az állapotokra. A szállók 
megszüntetésének vagy kibérlésének meg
akadályozása ennek a hivatalnak a fel
adata — ha hivatásának magaslatán akar 
állani. Olvasóink figyelmeztettek, hogy az 
eddig közölt megszűnt budapesti fogadók 
sorába a Rákóci-uti „Orient“ fogadót is 
besorozhatjuk, mert ebben a szállóban a 
cs. és kir. hadügyminisztérium 10. ügy
osztályának budapesti kirendeltsége hiva- 
taloskodik. Ezzel a fogadóval tehát már 
hét szálló vonatott el eredeti rendelte
tésétől.

Annyi tény, hogy fővárosunk idegen
forgalmát tönkresilányitják. A konkurren- 
cia — a bécsi vetélytárs — már megje
lent a láthatáron. A bécsi szálló-iparíár- 
sulat minap tartott évi közgyűlésén az 
elnök beszámolójában többek között eze
ket mondotta: Az idegenforgalmat egész 
uj mederbe keli majd terelnünk. Minden 
figyelmünket arra kell irányítani, hogy a 
Német birodalommal és a keletlel a vál- 
tóíorgaimat helyreállítsuk. Utóbbi akkor 
lesz biztosítva, ha a megkezdett gazdasági 
közeledést teljes komolysággal folytatjuk 
és ha érteni fogjuk a forgalmi ügyek ki 
építésénél Bécset átulazási és forgalmi 
központtá csinálni.“

Ha megengedjük és tovább türjük, hogy 
egyik fogadó a másik után bezár, s ha 
azt a szégyenletes állapotot, hogy az ide
jött idegen hajlék hiányából már a má
sik vonattal innen elsiessen — úgy a bécsi
eknek könnyű lesz a keleti és nyugati 
idegenforgalom központjává lenni.

Az idegenforgalom és a fürdő-ügy in
téző köreinknek mindig mostohája volt. 
Azt hittük, hogy a háborús évek tanul
ságai a kormányt okulásra fogja kész
tetni. Csalódtunk! Az idegenforgalmi ta
nács két minisztérium ellentétes felfogása 
miatt nem tud megalakulni, az uj fürdő- 
törvény pedig, amely már régen kész, a 
folytonos kormányváltozások miatt nem 
kerül tárgyalás alá: ahány uj miniszter 
jön, annyiszor változtatnak a javaslaton. 
Ellenben támogatják a cseh fürdőket. 
Ugyanis a március hó 20-án‘ megjelent 
bécsi lapok azt Írták, hogy a magyar 
közélelmezési miniszter Karlsbad, Fran- 
zensbad és Marienbad részére kiutalt lisz
tet, miután oda sok magyar vendég jár 
Hogy a magyar fürdők lisztellátásáról 
gondoskodott-e — pedig oda csak ma
gyarok járnak — nem olvastunk semmit.

Az idegenforgalom körül bajok vannak.
P. Gy.

7. szára.

A  vendéglősök beszerző csoportja r.-t.

A másik két szaklapban olvassuk, 
hogy a Vendéglősök Beszerző Cso
portja r.-t. elhatározta a még be nem 
fizetett 50'/o-os alaptőkének beszedését és 
felhívja a társaság tagjait, hogy ki-ki 
részvényei arányában a még be nem fi
zetett összeget f. hó 31-ig fizesse be.

Annak idején, mikor a társaságot 
meg akarták alapítani, Palkovicsék a 
Székesfővárosi vendéglősök és kocsmá- 
rosok ipartársulatához fordultak támo
gatásért, az ipartársulat meg is tette a 
magáét és azt hiszem még ők is elis
merik, hogy igen nagy érdeme van a 
részvénytársaság megalapítása terén, 
mert tagjainak nagyrészét vette rá a 
belépésre.

Ugyancsak felkértek bennünket a tá
mogatásra és mi a vendéglősök érde
kében tőlünk telhető módon támogattuk 
is az alakulást, mert a célt a köz ér- 
dedekében levőnek tekintettük.

Annál csodálatosabb s igazán csak a 
Palkovicsék gondolkodása ismeretében 
érthető, hogy egy ilyen felhívást, amely 
a Székesfővárosi Vendéglősök és Kocs- 
márosok ipartársulatának tagjai és a 
Fogadó olvasóinak részvényes tagjait 
elsősorban érdekli, sem az ipartársulat
nak meg nem küldtek, sem bennünket 
annak közlésére fel nem kértek.

Pedig a befizetés elmulasztásának 
ugyan veszedelmes következménye van 
s ettől megóvni a részvényeseket nem 
csak szükséges, de elsőrendű kötelesség. 
Éppen ezért tartjuk szükségesnek, hogy 
a fentebb említettek dacára is figyel
meztessük olvasóinkat, hogy az általuk 
jegyzett vagy később átvett részvényeik 
után a még be nem fizetett 50'/o-os 
alaptőkét, részvényenként tehát 100 K-t 
befizessenek, mert az alapszabályok ö 
§-a értelmében ezen mulasztások az ed
dig befizetett összeg elvesztését is maga 
után vonhatja a részvényesi minőség 
megszűnése mellett.

F (j <T A n  0  ____

A borpiac jelenlegi állása.
— A kormány bejeien ette, hogy a borkészlet egy 

részét a hadveze őség részére lefoglalja. —

Borkrizis uralkodik, A borból sok is 
meg kevés is van. Spanyolországban, va
lamint Itáliában még nagymennyiségű 
exportképes bor kapható, de a gazdasági 
háború akadályozza annak forgalomba- 
hozatalát. A bortermelők szívesen elad 
nák azt, de nem tudják. Francia- és Né
metországban, úgyszintén Svájcban bor
hiány van. Azért oly magas a bor ára. 
Magyarországban és Ausztriában nincsen 
borhiány és mégis oly magas a bor ára. 
Az árkiegyenlités lehetetlen, jobban 
mondva, ezt megakadályozzák.

Ez, mint egy svájci borászati szaklap 
nyomán írjuk, a borkrizis fő oka. Ez az

általános politikai helyzet kifolyása s az 
ok nem a bortermelésben, hanem a bor
kereskedelmen kívül van. Ezen ok ellen 
harcolni meddő dolog, a hatásokat kis- 
mérvben csak gyengíteni lehet, de azt is 
csak nagyon nehezen.

Franciaországban a borforgalom na
gyon redukálódott. Az 1917—-1918-as bor- 
kampany első négy hónapjában 9 millió 
204 288 hl. került forgalomba, a tavalyi 
ugyanebben az időben forgalomba hozott 
12 millió 633.609 hl. szemben, tehát 3 
millió 429.321 hl. kevesebb, noha 1917- 
ben a bortermés kedvezőbb volt mint 
1916 bán. A borüzietben csend uralkodik, 
de az ár tartja m::gát, ámbár a forgalmi 
viszonyok javullak. Főleg tartálykocsik 
hiányoznak és az áruíelvéte! szünetel. A 
szöilők állása jelenít g jó, de hiányzik a 
munkaerő. A francia hadvezetóség a had
sereg szükségletének fedezésére a bor
készletnek egyliarmadát lefoglalta s ennek 
a mennyisé nek a muníció-gyárakba és a 
frontra való száliitá-ára a rende'kezésre 
álló tartálykocsiknak nagy részét igénvbe 
vette. Spanyol és algir borokra beviteli 
tilalom van.

Olaszországban mindenült a bor-hausse 
dominál; kivételt csak a vidékek képez
nek. hol kevésbé tartós borok vagy nem 
egészséges borok vannak. Az üzíet ott, 
hol a szállítási viszonyok javultak, vata- 

I mivei élénkebb. A szőlők ez idei termésre 
kedvező kilátást nyújtanak. Toscanában 
sok francia borkereskedő nagyobb véte
leket eszközölt abban a reményben, hogy 
a bort hamarosan elszállíthatják. Apuliá- 
ban viszont nagyon panaszkodnak a hiá
nyos vasúti szállításra, miután jelenté
keny mennyiségű bor várja elszállítását 
Felső-Oiaszors;.ágba, Franciaországba és 
Svájcba. Felső Olaszországban nagvobb 
borfogyasztás észlelhető, de a rendetlen 
oJaszállitás miatt a bornagykereskedők 
pincéi meglehetősen üresek. A magas 
szesziartalmu, fejtésre alkalmas egészsé
ges, valamint a tartós asztali borok ára 
szilárd és emelkedő irányzatú, viszont a 
a kevésbé és hibás borok ára csökkenő. 
Apudéban és Szicíliában sok bornak haj
lama van a megecetesedésre s azért le- 
párolgásra olcsón eladatnak. Nem régen 
miniszteri rendelettel a bornak 700 liter
nél nagyobb hordóba való svájci kivite
lét eltiltották.

Spanyolországban a borkereskedelem
ben nagy a csend; a nagykereskedők, 
melyek kivitelre dolgoznak, vásárlásukkal 
várnak mig kedvezőbb lesz a helyzet. 
A spanyol-francia kormány tárgyalása a 
borkivitel ügyének rendezésére kedvezőt
lenül végződött s minden tranzakciót 
megbénított. Egyidejűleg megnehezült a 
szállítási lehetőség hajón úgyszintén vas
úton. A borárak mindeddig tartják ma
gukat, de alábbszállását várják.'

A bor-behozatali tilalom Franciaor
szágba a spanyol borkereskedőket és ter
melőket érzékenyen károsítja. A tarra- 
goniai gazdasági kamara a kormánytól 
sürgősen kérte a közbejárást, avégből, 
hogy a francia kormánynál eszközölje ki 
ennek a tilalomnak a visszavonását, kü
lönben a kén és sullat drágasága, vala
mint a magas munkabérek miatt, kény
telenek a bortermelést abbahagyni. 1917- 
ben becslés szerint 23 millió, 1916 bán
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24 millió hektoliter bor termett. Az átla
gos évi termés, az 1911—1915. éveket 
alapul véve, Spanyolországban évi 14 
millió 600 hl. bor. Miután a borkivitel 
nagyon rosszra fejlődött, azt tartják, 
Spanyolországban 16—18 millió bor — 
uj és óbor — van eladatlanul bepincézve.

Németországban, Rheimplalz bán az uj 
boroknak kedvező kifejlődése miatt az 
árak emelkedőben vannak. A Mosel vi
dékén a borkereskedés megélénkül, en
nek következtében az árak emelkedő 
irányzatot mutatnak.

Magyarországban utóbbi időben nagy- 
volt a kereslet, borlepárolgási célokra, 
valamint a német hadvezetésig részére 
nagyobb vételek történtek Homoki bo
rokért 4’50 koronát fizetlek, boipárlat 
részére pedig hektoliterlokonkint közel 
46 koronát fizettek. A németek részére 
vett vörös borokért 6—700 koronát fizet 
tek. A németek a további vételt, állítólag 
valuláris okokból, beszüntették. A  bor
párlat-üzletnél a Magyar Bank és Keres
kedelmi r. t. van erősen érdekelve.

Március bó 20-án báró Boltlik föld
művelésügyi államtitkár elnöklete alatt 
tartott ankéten az érdekeitek tudomására 
adták, hogy a magyar kormány minden 
bortulajdonostól — tekintet nélkül bor
termelő, kereskedő vagy vendéglős az 
illető — a borkészletének öt százalékát 
a hadvezelőség részére 4614 koronáért 
hektoliter és tokonként lefoglalja. Ugyanis 
az említett ankét azért lett összehiva, 
hogy foglalkozzék avval a problémával: 
.mikép lehet a lövészárokban küzdő 
szegény katonák részére 4 koronáért egy 
liter bort nyújtani, mely bor a termelő
nél 5 korona ?“ Borászati körökben az
zal vádolják a badvezt tőséget, hogy ké
sedelmes borbevásárlása miatt legalább 
100 millió koronát dobott ki s most a 
hadvezetőség mentségül azt hozza fel, 
hogy a bortermelők és kereskedők baza- 
fiutlan magatartást tanúsítanak.

Egyes vidékek bor árait az utolsó na
pokból itt közöljük:

Nóqrádmegyében a múlt évi borok 580 
koronáért tatainak vevőre. Törköly kevés 
van. — Kolozs vármegyében a bor ára 
7—10 korona literenként kicsinyben. — 
Baranya vármegyében 480— 500 korona 
a bor hektó ilerje. — Nyílra vármegyében 
a bort seprőstől 560 koronáért ves/ik. — 
Sopronmegyében az ujbor ára 500— 600 
korona. — Baranyavörösmarton és vi
dékén a zöld-lehér fajta bor ára 400— 
450. a sötét siller vörös 460—480 korona. 
Pest vármegyében egy hektoliter borért 
360—400 koronát fizetnek. — Heves vár
megyében a borok ára 350—400 korona 
között van. — Bács-Bodrog vármegyében 
a bor ára 380—450—500 korona. Gyön
gyösön sok bort konyaknak főztek ki. 
A* fuvardíj 60—80 korona. A  törköly ki- 
íőzetlenül áll. A napszámos nagyon drága. 
A  vidéki kereskedők és ügynökök leg
szívesebben a seprős-bort vásárolják 
konyakfőzési célokra, alkoholfokonként 
37 — 40 koronáért. A forgalom ilyen árak 
mellett is csak vontatott. _ _

PAPÍRSZALVÉTÁK
különböző nagysáp, minőség 
és ár-k szerint kaphatók a 
„F O G A D Ó ‘-nyomdában
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Béke a kávésipartársulatban.

Korábbi számainkban közöltük, hogy a 
kávésipartarsulat békés munkáját a volt 
elnöknek, Harsányi Adolfnak önkényes 
eljárása megzavarta. A Harsányt munkál
kodásával elégedetlen párt, melynek ve
zérei Mészáros Győző és Bánó Dezső 
voltak, végre annyira tudták vinni a dol
got, hogy Harsányinak le kellett monda
nia az elnökségről.

Ennek megtörténte után természetesen 
Mészáros és Bánó mindent elkövetett, 
hogy a közügy érdekében most már a 
harcok szűnjenek meg és a békés mun
kálkodásra tömörüljenek a társulati tagok.

Ez a törekvés annál könnyebben volt 
honorálható, mert úgy Mészáros mint 
Bánó előre is kijelentették és szigorúan 
ragaszkodtak ahhoz, hogy ők a jövő ala
kulásban vezető tisztséget vállalni nem 
akarnak, hanem közkatonákként kíván
nak tovább is a közös cél érdekében 
harcolni.

Ilyen előzménj'ek után egy compro- 
mi'sumos megállapodás jött létre, mely
nek értelmében úgy az elnökség, mint a 
választmány az összes pártokat, sőt a kis 
és közép kávésokat is magában foglaló 
alakulás lett, amely most már biztosítja a 
további békés munkát.

A compromissumos megállapodásról 
Bánó és Mészáros március 22 én tartott 
értekezleten tett jelentést pártjának, amely 
azt minden tekintetben elfogadta.

Ilyen előzmények után tartották m^g 
f. évi március hó 26-án a Budapesti Ká- 
vésipartársulat 103. rendes közgyűlését, 
melynek napirendjén a következő tárgjak 
szerepeltek:

1. Elnöki megnyitó, jelentések.
2. A választmány javaslata a „Harsányi 

Adolf“ alap létesítésére.
3. Az 1917. évi zárószámadás és évi 

jelentés előterjesztése és határozás a föl
mentvény megadása iránt.

4. A választmány indítványa az esetle
ges hiány fedezése iránt.

5. Az üresedésben lévő tiszti állásoknak 
választás utján való betöltése.

6. Tiszteletbeli állások betöltése.
7. A kávéházi alkalmazottak munkabé 

reinek emelése.
8. Esetleges indítványok.
A közgyűlésen a tárgyak fontossága és 

és érdekessége miatt nagy számban je
lentek meg az ipartársulat tagjai. Az el
nöklést Gál Arnold vette át, aki üdvözöl
vén a megjelenteket, a közgyűlést meg
nyitotta.

Mindiárt az elnöki megnyitó után egy 
napirendi inditványmódositást fogadott el 
a közgyűlés, mely szerint a Harsányi alap 
létesítésére vonatkozó s a napirend má
sodik pontjául kitűzött tárgyat a válasz
tások utánra helyezték át.

Ezután következtek az 1917. évi 
zárószámadás és évi jelentés előterjesztése, 
határozat a felmentvények megadása iránt.

Ennél a tárgynál hosszabb vita indult 
meg. mert ennek a keretében történt a 
cukorelosztás sérelmeinek megtárgya
lása is.

Még a közgyűlés előtt történt ugyanis, 
hogy a Harsányi elnöksége alatt történi 
cukorelosztás megvizsgálására egy 12 tagú 
bizottságot küldtek ki, amely megállapi-

tolta, hogy bár a cukorelosztás tekinteté
ben anyagi hiányokról vagy ilyen káro
sodásról beszélni sem lehet, amit külön
ben Bánó és Mészáros is állandóan han
goztatott, az elosztás kifogásolható.

A bizottság jelentése szerint ennek fő 
oka az, hogy Harsányi a cukorelosztást 
minden másnak kizárásával egyedül in
tézte s igy történhetett meg, hogy talán 
jóhiszeműen is tévedett, amikor egyesek
nek sokkal-nagyobb mennyiséget utalta
tott ki, mint amekkora az illetők forgal
mának a viszonyok figyelembevételével 
megfelelt volna.

Harsányi volt elnök hosszasabban bi
zonyítgatta az ő elosztásának a helyes
ségét és dacára annak, hogy ez neki 
nem nagyon sikerült, mégis nyugodtan 
hallgatták meg felszólalását, mert már 
előre vetette árnyékát a békés megegye
zés és különben is abban a kellemes 
érzésben voltak, hogy Harsányi többet 
elnökölni nem fog.

A több olda rói történt felszólalás után 
a zárszámadás és a jelentéseket tudomá
sul vette a közgyűlés és a lelmentvényt 
megadta.

Tudomásul vette a közgyűlés a választ
mány azon indítványát is, hogy az előre 
látható 10 000 koronás hiány fedezése 
céljából a társulati tagdijakat havi négy 
koronával lebmelik és eként ez közgyű
lési határozattá vált.

Ezután következett a közgyűlés leg
fontosabb tárgya, a tisztségek betöltése.

Itt megemlítette az elnök, hogy miután ' 
a múlt közgyűlésen Harsányi elnök le
mondott és vele szolidárisán az alelnö- 
kök is, szükségessé vált a tisztikar meg
választása. Nehogy a pártharcok kössék 
le a tagok munkaerejét, hanem hogy 
végre a nehéz viszonyok leküzdésében 
minden tag együttműködhessen egy olyan 
megállapodást létesítettek a személyek 
megválasztása tekintetében, amely bizto
sítja a további békét és ezért elfogadásra 
ajánlja ezen megállapodást és illetve 
kéri, hogy a közgyűlés az ott felsorolt 
jelölteket válassza meg.

Ez után névszerinti szavazás követke
zett, miután a szavazatszedő küldöttség 
Sachs Ödön, Lukács Miklós, Szabó Lajos, 
Slrausz Miksa és Szántó Bélából meg
alakult. A szavazatok összészámlása után 
az elnök harsány éljenzés között hirdette 
ki az eredményt, mely szerint a compro
missumos megállapodást a közgyűlés is 
elfogadta és elnökké egyhangúlag Reiner 
Mórt, alelnökökké Losonczi Gusztáv és 
Kovács Józsefet megválasztották. A többi " 
tisztségekre a következőket választoltak 
meg:

Pénztáros: Pallai Miksa.
Ellenőr: Kallós Márkus.
Házkezelő: Pethő György.
Választmány: Bánó Dezső, Fábri Hen

rik, Gál Arnold, Gárdonyi József. Horváth 
Dezső, Katona Gyula, Klauber József, 
Korda Henrik, Lukács Miklós Mészáros 
Győző. Nagy Sándor, Pethő György, Bodó 
Adolf, Rónai Adolf, Sachs Ödön, Szántó 
Béla, Roóz Márton, Szabó Lajos, Sebők — 
Mór, Strausz Miksa, Sleuer Marcell, Seif- 
lert Antal, Tihanyi József, Weingruber 
Ignác. — Választmányi póttagok: Deák 
Elemér, Hebel Mihály, Horváth Mihály, 
Kálmán Gyula, Reismann Sándor, Sker-
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gúla István, Slern Ignác, Várlaki Albert.
Felügyelő-bizottság: Gebauer Józset, 

Grosz Bernát, Tauber Salamon, Weisz 
Bertalan, Wertheimer Lajos.

Felügyelő - bizottsági póttagok: Stern 
Zsigmond. Waczowszky Sándor, Wagner 
Vilmos.

Szakiskola: Elnök Reiner Mór, Walter 
Károly, Augusztiny Oszkár, Berger Leó, 
Kovács József, Gárdonyi József, Losonc/v 
Gusztáv, Kallós Márk, Mészáros Győző, 
Pailai Miksa, Sachs Ödön, Steuer Marcel, 
Weingruber Ignác.

A választás megejlése után az elnök 
üdvözölte »z újonnan megválasztott el
nököt, akinek az elnökséget nyomban át 
is adta. Az üdvözlő beszédben különösen 
kiemelte, hogy végre több évi küzdelem 
után sikerült Reiner Mór személyeben, 
egy olyan elnököt az ipartársulat élére 
állítani, akiben az ipartársulat minden 
tagjának bizalma van.

Ezután Reiner Mór, az újonnan meg
választott elnök mondott rövid, de talpra
esett üdvözlő beszédet, kifejtvén, hogy 
a háborús viszonyokra való tekintettel 
programmot nem adhat, mert hiszen nap 
nap mellett uj rendeletek és változások 
vannak s igy egy messzemenő munka
tervet megállapítani nem lehet. A pro- 
grammja a munka, amelyhez nagy kedv
vel fog és reméli, hogy a többi tisztvise
lők és az egész ipartársulat közreműkö
désével az ipar érdekében fog kifejthetni.

Ezután Losonczi alelnök köszönte meg 
a bizalmat, kifejtvén, hogy azt a helyei, 
ahova a tagok bizalma állította munká
val fogja kiérdemelni.

ifcjd Kovács alelnök szólalt fel, meg
köszönvén a bizalmat és megígérvén, 
hogy az elnököt és az alelnök társát 
hasznos munkájukban támogatni fogia.

Az egész közgyűlés lelkesen ünnepelte 
ezután a három vezetőt, akikben a munka 
apostolai kerültek megfelelő pozícióba

Ezután a választmány javaslatára tisz
teletbeli alelnökökké választották Upor 
Józsefet és Glück Károlyt, hogy ezzel el
ismerjék mindkettőnek a társulat érde
kében kifejteit nagy munkásságát.

Elhatározták ezután, hogy a választ
mány javaslata szerint a ruházati és egyeb 
drágaságra való tekintettel az összes al
kalmazottaknak fizetését 25 százalékkal

letemetik, 1918. évi április 1-től kezdó- 
dőleg három hóra.

Azért határozta el a közgyűlés ezt egye
lőre három hóra, mert a további viszo
nyok alakulásától kívánja függővé tenni, 
hogy esetleg nem okvetlenül szükséges-e 
a drágasági pótlék ujabbi emelése.

Ennél a tárgynál a Király kávéház tu
lajdonosa felszólalt azon értelemben, hogy 
a pincérek vezetőivel kellene a társulat 
elnökségének érintkezésbe lépni, hogy 
együttesen állapítsák meg a kölcsönös ér
dek figr elembevéleléve! a drágasagi pót
lékot. Miután azonban az elnök kijelen
tette, hogy már próbálkozott annak meg
állapításával, hogy a pincéreknek kik a 
fulajdonképeni vezetői, de ez nem sike
rült neki s igy nincs mód arra, hogy egy 
olyan vezetőséggel lépjen érintkezésbe, 
amely a pincérséget és általában a ká
véházi alkalmazottakat tény'eg képviseli. 
Ezért határozott a közgyűlés a választ
mány javaslata értelmében.

Ezután történt a Harsányi-alapra vo
natkozó intézkedés. Harsányi eluököskö- 
dése idején ugyanis a cukor elosztása 
következtében 65 000 korona haszon szár
mazott. Ezen összegből most a választ
mány 25 000 koronát javasolt kihasítani 
egv kü ön alap létesítése céijábó1, mely
nek jövedelme azután a mindenkori el
nök intézkedése szerint fordiltatik megfe
lelő célra. Hogy Harsányinak is megadas
sák a véglisztesség ezt az alapot a köz- 
gyü'és Harsányi alapnak nevezte el. A 
közgyűlés a választmány java-laiát elfo
gadván. a Harsányi-alapot a fenti értelem
ben létesítette.

Ezután Szabó Lajos indítványára a 
sajtónak a kávésok érdekében kilejtett 
munkájukért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott.

Az elnök ezután beszámolt arról, hogy 
a tejellátás tekiniclében eljártak a köz- 
élelmezési miniszternél, majd a záróra te
kintetében a főkapitánynál is. A közélel
mezési miniszter kilátásba helyezte, hogy 
mihelyt arra módot talál, a kávésok lé- 
szére a bjet újból kiutalja, a főkapitány 
pedig tálalásba helyezte a záróra megfe 
ielőbb megállapítását.

Ezután a közgyűlés az elnökség é» 
Mészáros és Bánó lelkes éljenzése közölt 
befejeződött, utána pedig társasvac-ra volt.

A magunk részétől végtele ül örülünk, 
hogy a kávésiparban végre a személyi 
harcok megszűnnek és az iprtársulat a 
kávé-ipart sújtó nehéz körülmények le
küzdésére fogja minden erejét szentel
hetni. A megválasztott vezetőség garantia 
arra, hogy ez be is fog következni, mert 
mindegyik vérbeli kávés, aki zz iparát 
szereti és becsüli és annak minden baját 
ismeri.

Hogy ez a szebb jövő bekövetkezhetett, 
abban Bánó Dezsőnek és Mészros Győ
zőnek van eléTüihetetlen érdeme.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Gyászrovat. Drmko Mihály nyírbátori ven
déglős f. hó 10-en szivszethtidés következté
ben. 34 éves korában hirtelen elhunyt

Halmán Gyula dévaványai vendéglős f. 
hó 22-en 58 eves korában meghalt.

Hymenhirek. Schneider Jinos vasúti ven
déglős barátunk f. évi március hó 10 én tar
totta esküvőjét Sch<idek Iduska urleánnyal. 
Sok szerencsét kívánunk az uj párnak.

Mészáros Jinos celdömPIki Grff fogadós 
leánya Aranka, f. évi február 8 án tartotta 
esküvőjét Pullmunn Vince Máv. hivatalnok
kal. Julánka leánya ugyanazon napon tar
totta e jegyzését isomlay János papai Máv. 
hivatalnokkal

Groszner Pál soproni Pannónia fogadós 
leánya M.irgitkn, március hó 3 án tartotta 
e jegyzését dr. liorody Dezső soproni tör
vényszéki jegyzővel.

Munkácsy kávéháziján Budsprster, Rákócri-ut 59. 
s. ám a.au < sté kent Vidák Józsi közkedvelt zene
kara muzsikai. Szám* s laton.tá-t kér a tulajdonos, 
Hor áth Mthálv kávés.

Házilag készíthető sörpótló. 10 dg. pirított 
árpához 1 dg. komlót. 8 — 10 dg. cukrot 
keverünk 6 liter vízbe. Ezt a keveréket 
2 óráig főzzük las-u tűzön, azután hülni 
hagyjuk. Kihűlés után 1 dg élesztőt ke
verünk bele s igy hagyjuk állni 24—48 
óráig. Azután leszűrjük s üvegekbe önt
jük és az üvegeket jól'lefojtjuk, sőt még 
le is kötjük a dugói. Tizennégy napi állás 
után élvezhető, de minél tovább áll. annál 
jobb. Az üvegeket lefojlás után nagyon 
lermé-zelesen pincében helyezzük el és 
lelektetve rakiuk őket akár egymásra is.

A Piatnik- fele játékkártyagyár versenytár
sat kapott. Piatnik Nándor és fiai játekkártya-

Papirszalvéták ára
IOOO d arabonként!

FOGADÓ NYOMDA
vendéglői' ős kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, József-utca 56.
R aktáron  ta r t u n k  sönlés- és konyhakönyveket, ^öntés- 35x35 cm kr(.ppp|, SZjWvé,a ..................... 32
konyha- és kávéházi ieliro íveket, bon blokkokat (10 fele s z í n ----------------------------------------------------------
ben), táblakrétákat, dákókrétákat. dákóbőr-ragasztókat. dako- 
bőiökel és Laibachi csiszolt logvájókat slb. stb. -------------

S z iv e s  figye le m b e ! A rendeések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.

Nagv kreppe’l éttermi szalvéta ... 55.—



6 oldal. 7. szám.f  O G A n  o

Törv. oltalom alatt álló
99

99 PANNÓNIA
Duplaialátasör.

Folyton emelkedő forgalmunk titkár i
gyártóién ainK Kiváló minősége. »

Évi 163.039 hl.-es formálás! k é t s é g . Pécsett.
gyáros és a háború óts fejérmegye! földbir
tokos, eddig úgy mint nálunk, Ausztriában is 
egyedül dominálta a játekkártya-piicot. Most 
azonban Nétn tországban egy erős verseny
társa támadt. Ugyanis egy németországi gyár 
a k özönség rokonszenvét népszerű hadvezé
reink iránt kihasználta s a kártyán látható 
Teli Vilm os, Stüszi vadász s társai valamint 
a négy évszak helyett, a fentebb említett had
vezérek képmását nyomja. A közönség az uj 
kártyajáték figuráit hamar megkedvelte s most 
már csak azokkal akar játszani. A kávésok 
szivesen tirtják az uj játékkártyákat, mert 
olcsi bb a Piatnik féle kártyánál s úgy m ond
ják tartósabb, jobb is.

Benkö Fái majd 12 éven át a Gróai Ödön köz
vetítő irodájának volt irodavczeírje, ezen állását 
elnagyta és Bsnkő és Pollák cég alatt dás-vétr! 
ügynökségi irodát nyitott Budapesten, VII., S p u. 
7. szám alatt. Benkö £ i! közizmcit egyén sége és 
puritán becsületessége nj vállalatának felvirágozásái 
biztosítják. 1—a

Kádár Miklós Budapesten az Imperial 
nagylogadó étterm inek és kávéházának 
tulajdonosa a (óvárosi Pavilon berende
zését megvette, a Pavilon bérletét a fő
várostól megszerezve, azt teljesen átala
kítva, uj és lényes berendezéssel ellátva, 
ünnepélyesen f évi április hó 1-én nyitja 
meg. Kádár barátunk Ízletes magyar 
konyhája még a kiránduló közönségnek 
bizonyára emlékezetében van. Üdvözöljük 
és ezen uj váilalatáhnz sok szerencsét 
kívánunk.

Borvásirlók figyelmébe. A matt és az előző évben 
tudvalévőén igen sok hetven nagyon rosszu’ fizetett 
a s'ölőtermés, ami aztán a jó borok iránti nagyobb 
keresletet vonta maga után. Az ismert „Visontai és 
mátrahegyaljai szőlötelepekborért. r.-t igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltve

őrzött kincseit forgalomba hozza. A Visontamátra 
"ortermeló társ. szölötelepein különben a múlt évi 
termés is jól beütött és ezt a lentiekkel ezúttal is a 
a borvásárió vendéglősök figyelmébe ajánljuk.

A sörkarteü.

Igazán kevés üzleti szervezet olyan le
leményes, mint a sörkarteü, ha a saját 
miiliós hasznának növeléséről van szó. 
Megint azon töri a fejét, hogyan lehetne 
monopilizátni a sörgyártást s kihasználni 
a fogyasztóközönséget épp úgy, mint a 
vendéglősöket. A mi álláspontunk a kar- 
tellel szemben ismeretes s őrömmel vesz- 
szük tudomásul, hogy az általános sajtó
nak a karteilel szemben elfoglalt állás
pontja mienkkel egyezik. Éppen ezért 
idézzük a 8 órai újság egyik közelebbi 
számában irt cikkét:

A kartellbe tömörült magyar sőrgyáro- 
sok, akik a háború folyamán sűrű áreme
lésük és milliós nyereségük révén gyak
ran szerepeltek, most újból kihívják ma
guk ellen a legélesebb kritikát. A kartell, 
melynek még mindig nem elég a renge
teg háborús millióból, most az osztrák 
és a cseh sörbehozatal elten szervez ak
ciót, hogy teljesen egyedül ura'ja a pia
cot, melyen igv a további áremelésekhez 
szabad kezet nyerne. A sörkarteü ez ak
cióját a fogyasztóközönség jól lelfogott 
érdekében a leghatározottabban vissza 
kell utasítani. A világháború negyedik

évében amúgy is csak a legfontosabb 
élelmicikkek megszerzéséről és előállítá
sáról szabad gondoskodni és vitatjuk, 
hogy ezek sorában a sör is helyet fog
lalna. Enyhén szólva, legalább is szerény
telenség volt a sörkarteü részéről, mikor 
az ukrán békekötés után, közvetve ugyan 
— elsőnek sietett jelentkezni a kormány
nál és árpát kért sörgyártás céljaira. Ha 
nélkülözhetetlen cikknek tartjuk a szeszes 
italt, mindenki kielégítheti szenvedélyét 
azzal, ha bort iszik. Bortermésünk pedig 
tudvalevőleg kitűnő és éppen a kartell 
folytonos áremelése folytán ma a sör 
aránylag drágább is, mint a bor.

Ha azonban a magyar ipar védelme 
és egy virágzó ipar fentartása érdekében 
kívánatos is, hogy gyáraink továbbra is 
sört készítsenek, ennek a támogatásnak 
nem szabad odáig menni, hogy a kartell 
minden konkurenciától ment privilégiu
mot kapjon az országba, a fogyasztókö
zönség zsebére és kárára. Ha kevés az 
árpa, csökkentsék a gyárak üzemüket és 
a hiányt pótolja az osztrák és cseh im
port, de se a magyar, se az ukrán árpát 
ne adják oda a sőrkartellnek, milliók 
újabb szaporítására.

Mert mit csinált a sörkarteü tavaly, mi
kor itthon nem tudott elég nagy árakat 
kapni a sörért. Lemondott talán a nye
reség egy részéről, csakhogy a hazai
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szükségletet kielégítse, mely annyra szi
vén fekszik, hogy Ukrániából is hajlandó 
árpát hozatni, csakhogy itthon mindenki 
sört ihassék. Akkor nem fájt annyira a 
kartellnek az itthoni szükséglet, akkor is 
csak is csak saját zsebükre néztek és se
rükkel elárasztották Galíciát, Bukovinát, 
ahol minden árat megfizettek érte. Itthon 
pedig az elmúlt nyáron és az ősszel min
denki emlékszik rá, erősen érezhető volt 
a sörhiány.

Tavaly nagy harcok után tudott csak 
a kartell árpát szerezni, de ennek szét
osztása a 86 magyar sörgyár között oly 
igazságtalanul történt, hogy már mo>t 
szükségesnek tartjuk felhívni reá illetékes 
körök figyelmét, nehogy ez a jövőben 
megismétlődjék. A 86 magyar sörgyár 
közül ugyanis az öt legnagyobb és leg- 

. gazdagabb gyár alkotja a tulajdonképeni 
kartellt, a többi gyár csak olyan statiszta. 
Ez az öt gyár kapta az árpakonlingens 
70 százalékát, a többi 81 gyár összesen 
30 százalékot. Emlékezetes, hogy az el
múlt ősszel a vendéglősök kongresszusa 
is tiltakozott az elosztás és az öt nagy 
gyár terrorja ellen, sőt tervbe vették egy 
községi sörgyár létesítését is.

H í majd a kormány ez évben ismét 
juttat árpát a kartellnek sörgyártás cél
jaira, sürgős kötelessége legyen az árakat 
maximálni. A kartell árai már ma is el 
viselhetetlenek. Tavaly a német maximált 
36 koronás sörár mellett nálunk 72 koro
náért nem volt sör kapható, mert az 
óvatos kartell félve az árdrágítás követ 
kezménveitől, ügynökökkel árusittatta a 
sört 130—135 koronáért. Maximálni kell 
tehát majd nálunk is a sör árát a terme- 

, lési árnak megfelelően, hogy pedig a 
- kartell ezeket az árakat ki ne játszhassa. 

* egyelőre kiviteli tilalmat kell életbe lép
tetni és megtiltani a palackozást, mely 

I sok visszaélésre és újabb árdrágításra 
ad alkalmat.

Bizony nem is lesz addig a kartell 
> üzelmeinek vége, mig a kormány erélyes 
" intézkedéssel meg nem fékezi. Maximálja 

a kormány a sört és kötelezze a gyára- 
|  kát, hogy a neki termelésre álengedendő 

árpából a magyarországi fogyasztást kell 
-* kielégíteni. Ilyen módon aztán kapnának 

sört a vendéglősök is tisztességes áron 
S s ők viszont a közönséget szolgálhatnák 
'  ugyanígy ki. A kartell .túlkapásai ellen

küzdeni úgy a vendéglősök, mint a nagy-! 
közönségnek érdeke s hogy ha ez a küz-: 
delem eredménytelen ma is, ez igazán j 
csak a kormány nemtörődömségén múlik, j

Jó barátok társas-összejövetelei.
(Összejövetel minden szerdán délután 4 órakor.)

Ápril is 3 án Kori György vendéglőjében, j 
IX., Ranoider- és Szvetenay-ulca sarok, i

Április 10 én Haj >s Károly vendéglő
jében. Farkasvölgy, Csendőrlaklanya.

Április 17-én Sehmander József vendég
lőjében. IX., Bokréta utca 12 szám.

ÜZLETI HÍREINK.
—

Fehér Ferenc közismert lőpincér, ki az 
ország több előkelő üzletében mint fő
pincér műkődön, utoljára pedig Buda
pesten a „Berlin" nagykávéháznak volt 
huzamosabb ideig főpincére, megvette 
Vácon a „Műc-arnok" kávéházat házzal 
együtt örök áron és azt teljesen átala
kítva, megnagyobbítva a mai igényeknek 
megfelelően berendezve f. évi március 
hó 28-án ünnepélyesen megnyitotta. — 
Fehér kávés nagy szaktudása üzletének 
menetét biztosijait.

Weisz József a lugosi „Corsó“ kávéházat 
megvette és azt 1. évi február hó 20 án 
meg is nyitotta.

Stein Lajos volt budapesti vendéglős 
elnyerle a pelrozsényi va úti vendéglő 
bérletét s azt újonnan berendezve t. évi 
április hó 1-én lógja ünnepélyesen átvenni 
és megnyitani. Stein vendéglős jó magyar 
konyhája és fajtiszta borai biztosítják uj 
üzletének menetét.

jámbor Mihály volt székesfehérvári Bá
rány togados kartirsunk ugyancsak Szé
kesfehérváron megvette a virághokor fo
gadót örökáron. Azt a mai kor igényé 
nek megfelelően átalakítva, megnagyob
bítva, uj bútorzattal ellátva f. évi február 
hó 5-én nyitotta meg. Jámbor vendéglős 
híres konyhája és saját szürelelé'ü borai 
üzletének jó menetelét biztosítják.

Kolossá Viktor aradi vasuli vendéglős 
barátunk, mini az előző számunkban 
megirluk, hogy megvetle Aradon a Moj- 
zes-féle éttermeket, minlhogv ezen hír
adásunk tévedésen alapul, ezt ezen utón 
he y  eigazilink.

Bary József Egerben a Közponli szálloda 
és vendéglő tulajdonosa megvetle ugyan
csak Egerben a vasuli állomás közelében 
lévő Kovács-féle szállodát és vendéglőt 
házzal együtt. Mely üzle'et paradicsom 
szerű kertjével „Korzó“ cim alatt ünnepé
lyesen megnyitotta. Bary kartár-mnk nagv 
szaktudása, szorgalma, szolid, nagy rend
szerelő, példás tisztasága, óriási ismeret 
sége. kedves modora, kitűnő borai, hites 
magyar konyhája, melyet kedves felesége

vezet, biztosítják üzlete jő menetelét — 
melyh°z mi is sok szerencsét kívánunk.

A Fehérkereszt szálloda gazdát csereit. 
Ezen a címen a következőket olvassuk 
egy aradi lapban: „A Fehérkereszt szál
loda gazdát cserélt és pedig az egész vo
nalon. Regi gazdáitól egy aradi konzor
cium vette meg, régi bérlője helyébe egy 
uj vállalkozó költözik. Az uj konzorcium, 
melynek tagjai Hehs Bein, Hehs Vilmos, 
Tagányi Sándor dr., Solymossy Lajos 
báró és Szalay Károly dr., megkínállak a 
'zálloda bérletével lovibbra is Braun 
Gusztávot a jelenlegi bérlőt, aki azonban 
kijelentette, hogy az üzletre nem reflek
tál. A konzorciumot ez az eset uj gond 
elé állította, mert a szálloda berendezése 
Braun Gusztávé s ez a mai háborús vi
szonyok közöl! nem pótolható és be nem 
szerezhető. Meg kelleti lehat szerezni 
Brauntól a szálloda, vendéglő és kávéliáz 
berendezését s csak azután lehetett uj 
bérlővel szerződést kötni. Ez ma léire is 
jött s igy n Fehérkere-zt szálloda be-riője 
május hó 1-tól kezdve Láng Imre aradi 
kávés. A konzorcium tagjai es az uj bérlő 
kijelentették, hogy a Fehérkereszt a lehető 
legrövidebb idő alatt kivül-belül renovál
talak  s Arad legnagyobb szállodája május 
elsejére uj ruhát k;.p Az ujj bérlő évi 90 
ezer ko-onát tizet azuj-ko zorciumnak.“

Helyváltozások. O áks Ferenc Búd pesten az Im- 
peria! nagyfogadó Polgári étterem fcpinccri állasát 
fogl.lta el.

Borsos Ferenc a győri Deák kávéház fcp. állását 
tö ti b-.

Ráth Jázsef a győri vasúti vendéglő I.-II oszt. 
étterem főp. állását foglalta -1.

Baidóci P l a veszprémi Korona fogadó fcp. ál- 
tását tö»ti be, mellette Cser Ferenc mint fizető 
működik.

Ifj. LQiiik Miklós a szombathelyi Jfungária kávé-
há frp. á á 'á t  tölti be.

Banga Ferenc a soproni Pannónia fogadó étter
meinek főp. ál árát foglalta el.

Az Ozleti hírek és hirdetés rovatodért Foketo Gyula 
t. szerkesztő felel.

Kezelésbe adnám
v e n d é g lő m e t  csekély ovad*k mellett, jó- 
moúoiu embernek, kinek neje jól tud főzni. 
Hf"ti forga óra ítalb. n i500 korona, éttlhen 
12C0 korona. A percrntm  kiéül az étterem 
a kezelőé. Budsp-hth»*z közel, megye szék
hely. Egyelőié cs k s levrlbcli ajárlaíoi 
kérek Cltrr m a k adóhivatalban ra gtudható.

Eladó vendéglő
Jánosházán (Vasmegyr) a vasúthoz 
közel, egy ve déglő házzal és beren
dezéssé 1. jóformáim! h rt- s és mé* á1- 
S7ékkel e lő n yő s  fe lté te le k  m e l
le tt e lad ó . B >v»*hh felvilágosítás' ad 
a tu á  do os. S k  P^ter. 1—3
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O n m l i r n n i  m i M m i f m m n f 1 Kitűnő í z ű ,  igen üdítő ásványvíz. Bor, cognac vagy citromsavval vegyítve. Megrendelhetőözoiyvai gyógyforrás
b o rra l a legjobb f r ö c c s !

1^ Orvom szaktekintélyektől melegen ajánlva gyomsrbántalmak, étvágytalan- 

ság, gyomorégés, köhögés, vérszegénység, tüdöbaj és vérköpések eseteiben.

Schönborn Buchheim gróf
urad. ásványvizeinek 
bérlöségénél, Szolyva.

Sürgősen eladó
Veszprémben az E r z s é b e t  s z á l ló  é s  v e n 
d é g lő . Az Ötlet áll 8 berendezett szállószobából, 
egy nagy berendezett étteremből, két ivó
szobából, két lakószobából és a hozzátartozó 
mellékhelyiségekből, 60 pár lóra szolgáló két 
nagy istállóból. Az üzlet évi forgilraa 600 hl 
bor é* 8 - 400 hl. sör. Bővebb felvilágosítást ad 
a tulnjdonos Jákói Pongrác vendéglős. 1 — 3

megismerkedne egy intelligens fő- 
pincér, kinek vagyona és saját bér- 
háza van 9 la'-óval, egy vendéglős 
vagy üzle i családból való in elli-

Patkányokat 
egereket

biztos s ik e rre l k ipusztit a

„Patkány-halár.
Emborekre és háziállatokra ártalmatlan.

Sok száz kö>zönö és hálairat 1
Ára 3-50 korona. Három doboz 8.— korona.

KEMÉNY, Kassa, I. Postafiók 12. R. 23

Szenzációs  ta lá lm ány a

ÉdGÉrg kávé izjavitó

ELADÓ
a VIII. kerületben, a Kálvária-tér közelében egy

teljes felszereléssel együtt 50.000 koronáért. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Budapest központján fekvő cca 600 000 koronát 
forgalmazó polgári vendéglő szállodával 300.000 
koronáért eladó, — esetleg a vendég'ő elszámo
lásra átadó. — Utóbbi esetben csak 20.000 ko
rona készpénz szükségeltetik.Értekezhetni B a ry  
J ó z s e f  vendéglő- és szállodatulajdonosnál 
E g e rb e n .  1—1

gens leánnyal, vagy gyermekte- 
lenőzveggvel. Hozomány meg e- 
lölendő 32 éves, róm. kath. va
gyok. Leveleket a Fogadó kiadó- 
hivatala továbbit zárt borítékban 
„Örök szerelem 4 jelige alatt. 4 -4

Besztercén
(Erdély) legforgalmasabb főutcáján fekvő

„Magyar király" szálloda
amely minden kényelemmel el van látva, 
u m. kávéház, étterem, tánc erem, nyári 
udvar, tágas vendégszobák, gazdasági épü
letek stb. e l a d ó .  Komoly refiektánsok 
forduljanak Rochlich Ede szállodatu’ajdo- 
noshoz. Besztercén. 2—2

r
Átvennék,
illetve megveniftk a VIII. 
vagy IX. kerületben egy

vendéglőt vagy bsrmOrOst.
E’adni szándékozók küldjék be 
cimüket a Fogadó kiadóhivatalába 

i—i »Bi*tos megélhetés* jeiige a latt

p a p ír s z a l v é t a  különböző minőség-
------------ ----------------------- ben és jutányos áron
szerezhető be: „ F o g a d ó -n y o m d á “ -b an , 

B u d a p e st, V ili., J ó z s e f  u tc a  56.

Eladó szálloda.
Oravicabányán, a Magyar komához címzett Plank- 
féle szálloda, mely teljesen modernül és dísze
sen van berendezve, verseny nélkül áll, b e t e g 
s é g  m i a t t  e la d ó .  A szállodához tartozik: 
30 vendégszoba, táncterem, kávéház, étterem, 
vendéglő helyiség, z konyha, 2 éléskamra, 3cse- 
lédszoba, 1 mosókonyha, 1 fürdőszoba, 1 nagy 
és két kis pince, 1 kocsiszín. 3 beboltozott istálló, 
3 fakamra és egy külön üzlethelyiség Ezenkívül 
a hozzátartozó nyíri kertbeyiségek és pedig: 
2 ház, egyenként 2 szoba és 1 konyhával, 1 nagy 
szaletli, 1 nyári konyha, 2 pince. 1 jégverem, 
1 nagy raktár 20 waggon terményre és 2 hold 
kert. Bővebbet Piánk Adolf, „Magyar korona** 
szálloda tulajdonosánál, Oravicabánya. 2 —5

Ha hadikávéhoz, vagy bármilyen — 
sőt gabonából készült — kávéporé
hoz 7a rész Hindenburcj kávé ízjavitót 
keverünk és azt megfőzzük, o yan 
jóizü kávét nyerünk, melynek ize a 
valódi babkávéból főzött kávé izé
től alig különböztethető meg Az. ára 
pörkölve és darálva 4 kor. 20 fillér.

B ír ó  J ó n á s ,  M o lcrin .
—  M in ta  ingyen é s  b é rm e n tve . —

Ajánlok

azonnali szállításra
mig a készletem tart:

Legelső minőségű törköly, 
szilvórium, borovicska, 
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként _ _ _R 75 —

Cognac eszenciát _______  „ 90 —
Császárkörte, rosztopsin, 

meggy, barack, angolke-
serü eszenciát kg .-ként  , 80.—

Benedictiner, coantro. csoko
ládé, cacao, kávé. narancs, 
absynlh, curacao. maras- 
quino eszenciát kg.-ként „ 135.—

Mindezen áruk garantált háború 
előtti minőségűek, cca 90°/o szesz
tartalommal. Miután ilyen áru forga
lomba egyáltalán nincs, s azt küllőid
ről impoitálni a há bor ús  viszo
nyok folytán nem lehet, aján
lom, hogy szükségletét azonnal fe
dezze. Kzen áruból 100 liter legfi
nomabb pálinka, likőr, rum vagy cog
nac előállításához csak fél kgr. eszen

cia szükséges.

MOLNÁR ANDOR
„UniversaL vegyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2— 4.

9557/918. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Zólyombrezó állo

másán a vendéglő ü tétre 1918. évi julius hó 1 tői 
számítandó 5 évi időtartamra ezennel nylvános 
pályázatot hirdetünk.

A Tendég őt bérbe venni óhajtókat felhívjuk, hogy 
szabályszerűen bélyegzett, valamint kellő bizonyít
ványokkal felszerelt ajánlatukat folyó évi április hó 
6 á- déli 12 óráig a magyar állam asutak miskolczl 
üzlet-/ezetöségének álta ános osztályához e cim 

j a la tt: *Ajánlat a zólyombrezéi pályavendéglő bérle- 
téré* lepecsételt borirékban küldjék be. Az ajánlatba 

; a bérösszeg számokkal és szavakkal is kiírandó.
Az ajánlattevő köteles a miskolezi üzletvezetőség 

j uyUjtőpénztáránál f. évi április hó 5-én dé i 12 óráig 
bánatpénxképen 500, azaz ötszáz koronát készpénz
ben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 

! tététbe helyezni, vagy oda posta utján beküldeni,
1 mivel különben az ajánlatot figyelembe venni nem 
! fogjuk.

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a 
miskolc i üzletvezetőség forgalmi és kerrskedelmi 
osztályában (II. emelet 114. ajtószám) a hivatalos 
órák tartama alatt megtekinthetik, miért is az 
ajánlattevőkről feltételezzük, hogy a feltételeket 
ismerik s azokat magukra nézve egész terjedelmük
ben kötelezőknek elfogadják.

Ezeket a feltételeket az érdeklődőknek csak 
szem lyes megjelenésük esetében adhatjuk rendel
kezésükre, tehát az ilyen irányú írásbeli megkere
sésekre nem válaszolunk.

A feltételektől eltérő ajánlatokat figyelembe 
venni nem fogunk.

A magyar királyi államvasutak fenntartják ma
guknak a jogot, hogy az ajánlattevők közül, tekin
tet nélkül az ajánlati bérösszegre, szabadon vá- 
aszthassanak.

Miskolcz, 1918. évi március hó 16 án.

Az üzletvezetöség.

Iliin M ilÉ M I
6 aj'óval. 3 söröshordó egvszerre 

való c«aoolá ára, é telhütö szekrény

nek is haszná ható, te lj-sen  jó álla- 

p^tS^n. tpváhhá rgy  négyajtós 

b u f f e tp u l t  máfvánv'appal e la d ó .  

Cím a kiadóhivatalban. 1—1
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Novágh Károly nű- és diszncű-esziergályos
B u d a p e s t ,  IV. kér., E g y e t e m - u t c a  3

fagylalt, jegeskávé hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hutr készülékek
hez. — Minden felvilágosítást és érte iiést szó
beli vagy írásbeli kérdtzősködésekre d^mentesen 
nyújt a M a g y a r  K irá ly i Só jövedek  V e z é r  
ü g ynö kség e  Budapest V., Vilmos császár u t32.

tulajdonosa

Somhegyi Dezső
Kitűnő magyar és erdélyi konyha, saját szüre- 
telésü borok. A nagyváradi és biharmegyei úri 
közönség találkozóhelye. Számos látogatást kér

a tubjdonos

..... vészen és damast áruháza .....
szállodások és vendéglősök szállitója

Budapest, Vili., Muzeum-körut 10.
Alapítási év 1895. Telefon József 4 60.

S z á l l c M é s v e r i l f c É  urakíioye ln iebel
Áruhiány miatt kérném a tavaszi 

szükséglétét mar most megrendelni

Kor. érték
Dupla damast lepedő 160 '240 — drbja 95.— 
Damast abrosz 140 140 — — — » 45.—
Dupla damast abrosz 160!ICO — • 8J.—
Dupla * > -  170 220 dbja 130 -

* * > 1 0 300 — » 183.—
Egész néhéz damaszt töiülkőző tucat ja 240.— 
Damaszt szalvéta — — — — — » 75.—
Dupla damast szalvéta — — — » 96 —
Pincérkendő — — — — — tucatja 48.— 
Fehér v?gy színes kávé szalvéta > 24.—

(Első Hazai Takarék 
p énztárra l szemben)

Ajánlja saját keszitményo elefantcsont-teke (billiard) golyok, dákok, sakk, domine, 
iignum santum-golyók, bábuk, sétabotok, tajték- és borostyánkő dohánvzó-rszközőket 
stb, nagy választékban. — Billiard-gr -Sk OSZtergályOZasa, dákók, sakk és domine 
javítása OlCSO arszátllitással, p >ntos hatándőrr való «zálbtá<*sal — elfogadtatnak D

Az„Arieia“ részvppvlársaság

ILONA
ü d ítő  v ize '

legyen m in d en n ap i i: 
Megrendelhető:

rARTESlAu R. T. nál RL 
TELEFON 50-72.

alod!

DAPEST.

>íősiilesi szándékbdI
megismerkedne egy 43 éves, unitárius vallásu 
clv.lt férfi, ki egy vidéki váio* nagyobb szálló
jánál bérlője — egy gyermektelen í z^egy, vagy 
haj.dón vendéglftsnövr 1 vagy vendéglő* lrá» yá 
val. Életkor 20 35 év kő-öt* lehet. H zománcul 
60—70COO korona m*-gksvánt«tik, mivel ennyi 
neki is van. Levelek a kiadóhív talba c mzendők

ELADÓ
egy te'ip'-en jó karban levő Hupfeld- 
(éle v il la n y  z o n g o r a  62 kotlá
val. Megtekinthető d. u 4—6 óráig, 
Józsel-utca 47. lldsz. 5 alatt. 3-3

M a g y a r k a r iz ia  (Bács Bodrog megye) 18000 
lelket számláló rendezett tanácsú városban igöz- 
hajó- és vasútállomás) a Fő utcán egy forgalmas

v e n d é g l ő
házzal, berendezéssel és vendégszobával ellátva, 
e lőn yö s fe lté te le k  m ellett, a z o n n a l

s bútokba vehető. Érdek
lődők forduljanak Magda 
István tulajdonoshoz. 13eladó

Yildiz kávéház
Rákoci-ut 36. felemelet. Rókussal szemben

Budapest é-jeli életének központja. Szakemberek 
találkozó helye. Figyelmes kiszolgálás, szolid 
árak. Állandó cigányzene.

Weisz Dezső a. v.

A békeáraknál is olcsóbb a

Vendéglős Naptár
mert

ingyen
kapja, aki a Fogadó 1918. december 31 ig 

jaro előfizetési diját beküldi.

A gyors meggazdagodás titka megtudható

Első Magyar Zeneautomata
kölc&úiiú és el&tiUi Intézet 

Budapest, V i l i , Kákóci-ut 14.
Állandó nagy mintaraktár!

Minden érdeklődőnek véielkctetezettség nélkül bemu'at uk mű
ködésben úgy \ íllány, mint súlyra berendezett, tehát üzemkö tség 

nélküli zene nket, melyekért

5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetés* kreés hetenkénti hengereseié Zeneink
ben a medtrn techm)a minden vi\má?ya, mandolin, x\i<ph n, 
hegedű stb. be van építve — Meghívásra az or>zag bármely 

részében feikere sük az érdtklőcöket
Pénzbedobásra já r ,  te h á t önm agát k ifizeti. =  Nincs kockázaL

H a v i b é r l e t  2 0  k o r o n á t ó l  k e z d v e .
H a szn á lt  a u to m atá k  fé lá rb a n .

m m
i: I S I M .  h

Vendéglői 
és kávéházi

nyondatvanyekatiz- 
léses és szaks/tiü  
kivitelben készít a

ogadú nyomda
t s  lapkiadó  r .- t .
BUDAPEST,

V II., Jazsef-utca 56

F

Pincérek figyelmébe!
Lrlesitem a lő- és fiz* lópincér urakal, hogy a borhiány miatt 
egyelőre sem oldalzseblárcát (p prpenz) sem pmcerláskát 
apró és ezü'ipénz számár ) u< ni szál ithalok. Színien ezúton 
fogom az igen lis/tell ló- és fi/elópmcer urakat értesítem, tia 
a szállítást újból nn gkezdh- t m.

Molnár Vilmos sérvkötőgyáros
B dapest, IV., Kirá y király utca 38. (Körponti virosiiái.)

I
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Kiváló uj fajborok! Meghívás.r ó  borok nagy választékban!

BorértókesitfiVlsontai és M átrahtna lja l SzölötsleiKk R
Alapító: Nagymeltoságu Or. KALLAV ZOLTÁN "v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, U| bankpalota).

Részvénytársasága
, , ,  Sürgönyeim:
ÍÓ k  42, S Z ,  Tslsfon 99, S Z .  Visontamátra

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szölőtelepei : 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12,000 Hltr.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szölótelepeink pincészetének megtekintő - 
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekor án való biztosítása céljából.

Borfajok: Mézes, Ezerjó. Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
=  Mustos, Madelaine. Kadarka. Otelló. Ooortó. Burgundi, Kabernet. ■ - ■:=

felvétetnek a Foga- 
dókiadóhivataláoan

Vendéglősök, kocsm áro sok  és 
=  kávésok  figyelmébe I =

Üveg és porcellin áruk nagy válasz
tékban éa eredeti gyári áron kaphatók

Ifj. G R Ű N W A L D  M Ó R
óveg- ás p o rce llán  n a g y  r a k tá rá b a n
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

(m F e r e n c  Y ö n a n f-k id  k ö re ié b e n .)

B U D A P E ST ,
Vili., Gyulai Pál-u. 9.

Papírszalvéták
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron. cégnyomáasal vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: FO G A  D O -N Y O M D  A B u d a p e s t ,  
Vili. k e r ü le t ,  J ó z s e f - u tc a  5 6 . s z á m .

Egy széles opozon

la llá ras i lá ik a
felmentés folytán jutányos áron

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Király S ö r fő zd e  R é sz v é n y tá r sa sá g
=  Nagykanizsán. =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla- 
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksőr különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyégyitalt 
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsőr külön- 
= = = = =  legességet. = = = = =

Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési

Á r j e g y z é k k e l  é s  fö l -  

v i lá g o s i t á s n a l  k é s z -  

s ó o q e l  s z o lg á lu n k .

T e le f o n ,z a m  : 3 ». :: és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt. (. T e le fo n szám : 36.

K iedjs a Fugád j  svam da é« lapkiadávAllalat r  -t Budapest, V ili , 6 y i ú l  PAl-m. f .  T t l a á i Má r n á t : T O L , Járnai n . M  T ele t e a :  Jéseef a t - 7 # .


