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szálloda. kávéház és 
vendéglői ügynökség.

B u d ap est, I I IL , l ü k  S z ilá rd  u ls a  21.
Szakmabeli tranzak
ciók és bankkölcsö
nök lebonyolítása. o

Az ország összes eladó üzletei nyilvántartva.
^Vi—.... . in ............ ■ .Imii..... i ii >bhi. biiií Mm in i !!■■■■ li
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kartételt kivnli izikvizgyár
B u d a p e s t ,  IX . ke iv, G y e p -u tc a ^ S .  sz .

Telefon József 3—48. ós-József 6—57.
Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a 
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szik- 
vizsziikségletét a kartelen kívüli szikvízgyártói. Megren
delhető a „TÁTRA11 szikvizgyár helyiségeiben. A gyár 
vezetősége Schm idt János és Zsin Gyula ven
déglős kartársak.

t e n d e r  első leiében jelenik meg az 1019. évi
f f  *e

minden eddigi háborús kiadást 
felülmúló bő tartalommal és .Íz
lésesen kiállított kemény kötésben. 
A szakmához tartozóknak nél
külözhetetlen, csinos zsebnaptárt

X X
i£3g

kapja a „Fogadó" minden elő
fizetője, ha az 1919. évi december 
hó 31-éig járó előfizetési dijat 
a kiadóhivatalnak beküldi, o o
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fogadói (szállodai), vendéglői 
kávéházi adás-véte li = =Digír, Borii is Társa ügynökségi irodája

Budapest, Vili., József-körut (I sz. — = Telefon: József 26—32.
Szakmabeli tranzakciók és bankkölcsönök közvetítése*

Koritnik Károly

Xolszsvár.
A város központján, 85 modernül berendezett 
szoba, hideg- és melegvíz, központi légfűtés. 
Fényesen berendezett kávéház, francia és ma
gyar konyha. Külön termek lakodalmak és tár
sas ebédekre. Kisküküilőmenti és balatonmelléki 
saját szüretel ésü fajborok. Az erdélyi un közön- 
-------------  ség találkozóhelye. -------------

Elsőrendű szálloda 4U szobával. Kávéház, étte
rem és cukrészda, iz’etes magyar konyha, saját 
szüretelésü faj borok. Figyelmes kiszolgálás. — 
Kereskedelmi utazó uraknak kedvezmény. Köz
vetlen a hajóállomásnál. Állandóan cigányzene.

Füredi András és Nagy István
tulajdonosok.

FA IT O L  MARTOK
étterm ei

Budapest, Vili., Rákóci ut 29. szám.

SCHWEIT2ER ADOLF
Transyivania fogadója, Marosvásárhely.

7 i elékelő és minden kényelemmel berendezett 
szoba. Téli kert Fényes nagy kávéház. Magyar 
konyha. Pontos kiszolgálás, o o o " o

;dőcö (jö József Korona-fogadója
: ,P a n n o n i t t '  k á v é h á z a ,  M isk o lc . Kávéház 
; elsőrendű éttermek, scrcsarnck. Magyai konyha 
; kitűnő borok.

B i m i t f  I í i H i
hycieniku3 játékkártya tisztitó in- 

tézcte.

lf| | i|  Budapest,
.s is S i  IX., S z v e te ra a y -u .- 16.

Daitger lila
cukrászdája

Orosháza, Kossuth-tér 403. (Saját ház.)

Otthon étterem és kávéház.
Saját szüreielésü fajborok, 
ízletes magyar konyha. Az 
étterem és kávéház vezetője 
Dömötör Bélánó vendéglős.

MOST-
sajtolok,,,

20 iiier űrtartalommal kaphatok:

Király Alajos u t ó d a

K ir á ly  Sán d o r
első magyar szőlőgazdaság! gépgyára
BuMapest, VI., Felső eriosor-u. 6.

t a t
étterem és kávéház

—  Kolozsvárott. =
80 elsőrendű, ízlésesen berendezett szoba hideg.
melegvíz, gőzfűtés, vacum claaner, felvonógép
Saját szűreteiésfl fajhőről;. Í z l e t e s  magyar
konyha, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

Idb. Gráf János és fia Gyula
tulajdonosok.

Kiss  Eriiö Korona-fogadója
N a g y k a n iz s a  — a város központján. Étterem 
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar kerti — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

FIGYELEM!
Felhívom mindazon üzlettulajdonosok figyel
mét, akik üzletüket eladni, vagy másikat venni 

kivannak, úgy forduljanak bizalommal

Eü
hatóságilag engedélyezett éa bejegyzett s 

országszerte előnyösen ismert
közvet í tő  i ro d á já h oz
Budapest, VII. kér., Akácfa utca 18. sz.

Kass-Iogadó Szeged, szmwz - té r ,  S tefánia p a rk  melleit.
M inden kényelemmel berendezett GO szoba. Központi fűtés 
nideK- melegvíz szolgáltató  m inden szobában. Fürdővel <:llá 
tott szobák — külön fü rd ik . Lakosztályok 2—S szobával. Elő 
kelő nagy étterem . Pilzeni sörház. — Nagy fényes kávéház 

Villamos megálló.

I írtfa -fiird in
R eig l L ász ló

és kávéházában kitűnő magyar konyha és faj- 
borok. — Napi ellátás 12 koronától kezve oo 

N yári és  té li s z e z o n .

ffIMPERIAir nagyszilig Éttérnél
Budapest, VIII., Rákdczi-ut 90. szám.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüreielésü lajborok. Társas- és lakodalmi 
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f ig y e lm e s  k i s z o lg á lá s .
=  Esténként SO V A N K A  MANDOR muzsikál. -------

Számos látogatást kér K ádár M iklós tulajdonos.
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E lőfizetési á r :
Egy évre................. 24 korona
Fél é v r e ................. 12 „
Negyed évre . . .  6 „
Egyes szám ára: 1 korona.

Lapmegjelénés : 
Minden hó 1-én és 15-én. 
kir. p ostatakarékpéoziár s z i n i i  sí.

T3 f ii
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Szerkesztőség es kiadóhiva
tal Budapest, Vili. kér., Gyulai 

Fál-utca 9. szám.

H irdetési á r a k :
Oidat-nagyság szerint. Több
szöri hirdetésnél árkedvez
mény. Legkisebb hirdetés dija: 

12 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS- ÉS K'AvÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK. ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IM S ?.

H ivatalos sz a k la p ja :
Az „Országos Vendéglős E gyM lletnelr-, a „S zé k ssfév á rts l Ven
déglősök éa Kaasmárosok Ipartársu la tának’*-, a  Szabadkai-, Tolna 
▼ármegyei-, K assa i-, Erzsébetfalvai-, Brassó megy t‘i ,  C sepeli- 
Sárvár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, K ispestszentlőrinci-. Német- 
újvárt-, Lévavidéki-, Szatmarmegyei-, Zombori-, Neraesócsa és 
vidék*-, H unyadvárm egyei-, Csongrádvármegyei-, Sopronalsó- 
vidéki-, Sárosmegyei-, Budátok és környéke-, Érsekújvár cs 
vidéke-, Ceglédi-, Marosvásárhely és Marostorda-mogyei-, Mezőtúr-, 
Turkeve_és Dévaványai iogadós (szállodások) vendéglős, koc.-má- 
rcs és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az A radi p incér 
öns. és elh. egyiet és több jótékony pincér-asztabársaságnak és 

községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.

H ivatalos helyiség : Vili. kér.. Gyulai Pál-utca 
d. sz.

H ivatalos Órák: m'mdznhétfőn ,szerdán.é& pén
teken délután 3--6 óráig.

Fölhívás Ós érte síté s. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik az „O rszágos Vendéglős Egyesület*‘-nek meg 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje- 
in tésük  után megküldjük az alapszabályokat. S a r a id s :  d i j  : 2 
korona. É v i tagdíj: l  korona. Az , ,0 .  V. Egyesület'* tagjainak 
ssakügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
sji irodához fordul. Ilyen esetekben a  levéllel válaszból.,eg m ellék
lendő. A s  elnökség.

SZÉKESFŐVÁROS! VENDÉGLŐSÖK ÉS K0C3- 
MAROSOK IPARTABSULATA.

H ivatalos hely iség : vm .,G yulaiPái-ntca9.sz.

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

Jogitanácsot zz ipái társulat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipartársuiat irodájához 
fordul.

Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye 
kizárólag a „Fogadó“ aljún közültetik.

A  borspekuláció csődje.

Lapunk utóbbi számában rámutattunk a 
bor árának indokolatlan megdrágítására és 
rámutattunk egyúttal arra is. hogy a terme
lési adóval még jobban drágították. Ennek az 
óriási drágításnak természetes következménye 
az. hogy a vendéglő borforgalma tetemesen 
megcsappant, a fogyasztóközönség pedig, ha 
bort akar inni. kénytelen megadni a nagy 
árat. A bor árának maximálásáról a kormány

tudni sem akart, dacára annak, hogy a ven
déglősök az egész országban kérték azt. De 
azért még ma sém maximálják.

Néhány nappal lapunk megjelenése után. 
hirtelen, mintha a derült égből a villám le
csapna, megváltozott a helyzet. Beütött a 
bor-krach. Az árakat leszorította, — nem tud
juk biztosan — de valószínűen a természet
ellenes, logikátlan spekuláció. A háborús évek 
alatt mindjobban fékeveszett lett a nyerész
kedési vágy, ami nem járt sikertelenül. Ren
geteg mennyiséget harácsoltak össze abban 
a reményben, hogy a háború még elhúzódik 
évekig és igy elsősorban a katonakincsíárnak 
lesznek nagy szükségletei borra. A kincstár 
jó fizető vásárló, gondolták és derűre borúra 
vásároltak felhajtott árakon. Ahol készletek 
voltak, vitték. A termelőknek is volt eszük, 
ők kihasználták a nagy keresletet és megál
lapodtak nagy eladási árakban. A szesz köz
forgalmi korlátozása borpáriásra bírta a szesz
főzőket és pálinkagyárosokat. Ezek is beáll
tak tömeges bevásárlóknak és segítették az 
árakat felhajtani. Valóságos tullicitálás kelet
kezett a borpiacon. Számítottak arra is, hogy 
Németország meg Ukrajna jó vásárlók lesz 
nek. kiket meghúzni nem tilt a kereskedelmi 
tízparancsolat. Lesz virágzó borexport és 
majd csak úgy dűlnek az újabb milliók a 
mindig tátongó szájú tőkés-zsákba.

Azonban jött a méltó büntetés, ami hirte 
len lecsapott a spekuláció nagy megrökö
nyödésére. Németországnak. Ukrajnának nem 
kell innen bor. A közforgalomba nagyobb 
szeszmennyiség jutott a termelés fokozásával 
és a katonakincstár 5 K 50 fillérben állapí
totta meg az alább beszerzendő bor legma
gasabb árát és mindez együttvéve leszorította 
a nagy árakat és keresztülhúzta úgy a ter
melők, mint a borkereskedelem féktelen szá
mításait és harácsolását. így kellett ennek 
jönnie. Méltó büntetés mind a kettőre.

Más kérdés most már, mi lesz a vendég
lősök készleteivé!. Akinek nincsenek nagy 
készletei, az valahogy még elbírja ezt a vál
tozást s azt hisszük, hogy egyik sem szerzett 
be nagy mennyiséget. Akinek azonban a 
drágán vásárolt borból nagy készlete van, 
annak ez az áresés valóságos csapás. Ezt 
pedig a vendéglősök nem érdemlik meg. 
Kénytelenek volfak a bort is éppen úgy, mint

a többi vendéglői cikkeket uzsoraáron be" 
szerezni. És most ők legyenek az áldozatai 
a tisztességtelen spekulációnak? Ezt nem le
het tőlük kívánni, legalább igazságosan nem 
lehet. Hogy a vendéglősök most az ő hibá
jukon kívül annyira károsodnak, annak első
sorban a kormány az oka. Módjában volt 
neki az uzsoráskodást, a romboló árdrágítást 
megfékezni, sőt kötelessége lett volna. Nem 
tette A bortermelő agráriusokhoz nem mert 
hozzányúlni. „Nebántsvirág" voltak és ma is 
azok. iMindenhez hozzányúlt a kormány, csak 
a föld íermékeinek árszabályozását mellőzte. 
Amihez azonban hozzányúlt azt az agráriu
sok javára és előnyére tette, amint ezt a 
gabonaárait megállapítása bizonyítja.

jött azután az eső utáni köpenyeg. Ha a 
harácsolásra vágyó spekulánsok most káro
sodnak. azt méltán meg is érdemlik. A meg
torlásnak jönnie kellett. Ezek már szereztek 
annyit a háború alatt, hogy az árkülönböze
tet könnyen elviselhetik. Aki pedig nem vi
selheti el az vessen magára és menjen — 
csődbe. Igazi és sajnálaíraméltó károsult egy
maga a vendéglős, ki a kormány közönyé
nek lett az áldozata. Vájjon gondolnak-é a 
vendéglősök kártérítésére? Lehetséges, de csak 
olyan módon, hogy árdrágításért büntetni 
fogják őket. Hogy a szüret alatt jött a krach, 
az csak látszólag előnyös, mert nem segit a 
vendéglősök gazgasági károsodásán.

A munkaközvetítés reformja.

Sürgős megoldást kíván a vendéglős
iparban a munkaközvetítés kérdése. Ér
deke -ez nemcsak az alkalmazottaknak, 
hanem a munkaadóknak is. A mostani 
állapotot tovább m ár nem lehet tűrni s 
az összes erőket egyesíteni kell, hogy 
ezt a kérdést mielőbb megoldják, legalább 
addig, mielőtt a törvényhozás ezzel az 
üggyel foglalkozik. A mostani, úgyneve
zett hely közvetítés, a vendéglős iparnak 
a szégyenletes elmaradottságát igazolja. 
Ma. midőn a sociális eszmék mind lob
ban és jobban terjednek, mikor a mun
kás a társadalomban az ölet megillető 
helyét elfoglalja és annak öntudatos tagja 
lett, lehetetlen tovább tűrni, hogy olyan 
egyének, kiknek arra semmiféle címen

BEHHi és POLLÁK
szálloda, vendéglő, kávéház és az ö s s z e s  s z a k mja b e-li üzletek és ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

F e le in k n e k  h ite i-  és kölcsönnyújtás. 
Budapest, VII., Sip»utca 7. sz.
T E L E F O N :  II—II C ln te i-urban) é s  J ó z . s f  3 8 —Gl. -----------
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joguk nincs, hogy a pincér munkások és 
gazdag munkaadók közé ékeljék magu
kat s azokon éiősköd jenek. Megfelelő in
tézmény hiánya miatt, a főnökök, ha 
munkaerőre van szükségük, kénytelenek 
az ügynökhöz fordulni: a pincérek pedig 
oda járnak, hogy magas közvetítési dij 
fejében munkál, illetve munka alkalma
tosságot találjanak. Azt irtuk fenni, ez a 
rendszer igazolja a vendéglős és kávés 
iparnak az elmaradottsága!. Hát nem egy 
lehetetlen állapot-e az. hogy az a pincér 
ki dolgozni akar, azért fizessen e'gv har
madik személynek, ki véletlenül meg
mondja neki N. N. vendéglős vagy ká
véshoz menjen dolgozni, mert ez keres 
egy munkást. A modern ipari társadalom
ban hogyan létezhetnek még ilyen vám
szedők .’ Hibásak ebben a munkaadó- 
főnökök, mert eiszomorodva kei! meg
állapítanunk. hogy munkásvédelmi refor
mokat az iparon beiül nem igen kezde
ményezték. még kevésbbé valósítottak 
meg; de hibásak ebben nagvrészir.í a pin
cére:; maguk is. mert igazán csak egy 
nagyon csekély töredéke a pincérekből 
fáradozott és agitált, hogy a pincéreket 
egv szervezetbe tömörítse s hogy bizo
nyos pincér-jóléti intézményeket létesít
senek vagy kivívjanak, ezek között a köz
vetítés ügyét is rendezzék és ingyenessé 
és moderné tegyék. Eddig a pincérek 
nagy tömege a szervezkedésben lévő erőt 
nem akarta felismerni.

A közvetítés kérdését azonban a dolog 
természeténél fogva egyoldalúan nem le
het megoldani. Ebben az ügyben mindkét 
félnek egyenlő beleszólási joga és köte
lessége van és a gazdák, valamint a pin
cérmunkások itten mint egyenjogú fakto
rok állanak szerűben egymással.

A szállodás iparfársuiat annak idején 
már érezte eme rózsás állapotoknak a 
tarthatatlanságát és megcsinálta az ingye
nes munkaközvetítőt. De a szép gondo
latból mi leit a gyakorlatban? Erről ne 
beszéljünk most. Tény, hogy ez az intéz
mény a pincéreknél nagyfokú animozá- 
lásra ialáll s a gazdák, ak-k járulékukkal 
azt lentartják, sem igen veszik igénybe. 
A szépen kigondolt intézményt rosszul 
alapozták meg és balkezes, szűk látkörü 
vezetők kezében nem hogy kifejlődött, 
felvirágzott' voina. hanem egyre sorvad. 
A sok régi módi öreg bácsikától, kik a 
szállodás iparíársuiat gyeplőjét görcsösen 
fogják, talán nem is ieheí kívánni, hogy 
ezen a téren is fogjanak a modernizá
láshoz. De vannak ott fiatal, ambiciózus 
és szélesebb látkörrel rendelkező tagok, 
vegyék azok kézbe a gyeplőt. A munka

közvetítés élére állítsanak sürgősen egy 
uj embert, kinek szociális érzésen kívül 
iniciativáia van. Egy falusi csárdatulaj- 
donos nem való olyan intézmény élére, 
mint ez a múltban volt.

S ha megtörlént a választás, úgy az, 
akire ezt a tisztséget ruházták, fogjon az 
intézmény reformjához. A tapasztalatok 
azt tanítják, hogy ingyenes elhelyezést 
csakás paritásos alapon lehet rendezni. 
Ettől a gondolattól nem szabad idegen
kedni, hanem meg kei! vale barátkozni 
és erről az illetékesekkel tárgyalni.

Ha sikerülne egy megfelelő személyt 
oda állítani, ki magával uj szellemet visz 
oda, úgy a munkaközvetítés körű! ural
kodó visszás és igazán maradi állapoto
kat egy csapásra lehetne rendezni. P. Gy.

H ÍV 'Á T L Ó S  K Ö Z L E M É N Y E K .

Figyelmeztetés.

Az ipartársulat- figyelmezteti a ven
déglősöket, hogy mindennemű borvásár
lástól tartózkodjanak, tekintettel a nagy 
boráresésekre.

Hajós Károly 
elnök.

T Á R S U L A T I E L E T .

A győri elnökválasztás.
A Győri Vendéglősök és Kocsmárosok 

ipirtársulata f. évi szeptember hó 26 in tar
totta einökválasztó rendkívüli közgyűlését. 
Kiss Károly volt elnök elhalálozása követ
keztében megüresedett elnöki állasra Németh 
Ferenc „Fehérhajó-* szállodást, az alelnöki 
állásra pedig László József vendéglőst nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag megválasztották.

Németh Ferenc elnök székfoglaló beszédé
ben először is megköszöni a bizalmat és arra 
fog törekedni, hogy az ipirtársulatot felvirá
goztassa és a tagok minden egyesének jogos 
panaszait orvosoltassa, továbbá felkéri az 
ipartársulat valamennyi tagját, hogy csak úgy 
tud ő mint elnök elérni valamit, ha minden 
tag őt munkájában támogatja.

László József aletnök szintén megköszöni 
a beléje helyezett bizalmat és hangoztatja, 
hogy neki felesleges programmof mondani, 
mert úgyis íuája az ipartársulat minden tagja, 
hogy ő ezideig is mint közönséges közkato
nája az ipartársulaínak. sohasem magáért, ha
nem mindig az összeségért dolgozott, ezután, 
mint alelnök csak hatványozottabban fog dol
gozni az Ipartársulat minden egyes tagjáért. 
.Felkérem az ipartársulat minden egyes tag

ját, hogy ha az elnök teendőiben hátráltatva 
volna, forduljanak csak hozzám éjjel vagy 
nappal, az egyleti helyiségben, lakásomon 
vagy az utcán, én soha sem fogprn azt mon
dani, hogy most nem érek rá. Életemet arra 
fogom szentelni, hogy a mi szerencsétlen 
iparunkat tőlem telhetóleg szolgáljam. Isten 
engen úgy segélyen." A közgyűlés nagy lel
kesedéssel vette tudomásul úgy az elnök, 
mint az alelnök. magas röptű beszédét.

Részünkről is csak üdvözölhetjük a győri 
vendéglősöket, hogy választásuk igazán e két 
intelligens és szakképzett vendéglősre esett. 
A győri vendéglősök ipartársulata szép múltra 
tekinthet vissza, de még szebb jövő elé néz 
e két agilis "elnök vezetése mellett.

Geliérí fogadó és fürdő árairól.

tudakozó irodája és országos adás-vételi iroda

Bitóiéit, VII. kér., Betk leutca G. sz.
A legmegbízhatóbb váilaiat. Iorvényszékileg bejegyzett cég. Közvetít úgy eladásra, mint 
bérbe és elszámolásra szállodát, vendéglőt, kávéházat, mindenféle üzleteket és ingatlanokat. 

—= Jogügyletekben d í j t a l a n  fe lv ilágosítás.

Annyi mindent Írtak és Írnak a lapok 
a Gellert fürdőről, hogy mi is szükséges
nek tartjuk most m áraz igazság kedvéért 
a fogadó és fürdő árakat közölni.

Tény az, hogy a fürdő, amely oly óriási 
költséggel épült inkább szálló, de az 
nem von le semmit az értékéből. Sőt. mi 
azt tartjuk, hogy úgy az idegen forgalom, 
mint magának Budapestnek sokkal inkább 
volt szüksége egy nagy fogadóra, mint 
fürdőre s azért csak örömmel üdvözöl
hetjük a nagy szabású fogadót.

Hogy a középosztálynak is legyen meg
felelő fürdője itt azt a ma már remél
hetőleg hamarosan beköszöntő béke idő
ben könnyen lehet pótolni.

A lürdőt a múlt hó végén nyitották 
meg ünnepélyesen. ,

A bemutatón rérzt vettek, általában 
megelégedéssel nyilatkoztak az építés 
külsőségeire, de kissé megdöbbentett; 
őkel az. hogy a hatalmas szállóépitmém 
melleit majdnem semmiséggé törpiil maga 
a fürdő. Most mar — hangoztatják ők 
is — nyíltan is be kellene vallani, bogi 
itt a főváros tulajdonképpen nem annyin 
közfürdőt létesített, mint egy rendkivü 
előkelő kiállítású gyógyszanatóriumot 
amely egybe van csatolva a minden ké
nyelemmel fölszerelt hévforrásu fürdők 
kel. vizgyógyintézettel. nagyszerű Zander 
termekkel, inhalatóriummal, stb. Emellé 
a szanatórium mellé akar most a főváros
egy köizlürdőt létesíteni, amely aztán ki- ji
zárólag a középosztály és a szegényebb I 
sorsú nép igényeit elégítené ki. Ezt a f 
népfürdőt persze most már csak a háború 
után lehet megépíteni. Magának a szana
tórium-szerű gyógyfürdőnek, amely, mint 
megírtuk, szeptember 26-án nvilt meg a 
nagyközönség előtt, igen érdekesei; a ta- 
rilái. Általános szabály, hogy sem a für-
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dobén, sem a szállóépületben borravalót 
adni, vagy elfogadni nem szabad. Ennek 
ellenében a személyzetet ugv kárpótolják, 
hogy a szállóbeli számláknál 100 koro
náig 15 százalékot, 100 koronán felül 
pedig 10 százalékot juttatnak borravaló 
lejében a személyzetnek. Viszont a fürdő
árakat úgy állapították meg, hogy azok
ban a kiszolgáló'személyzet borravalója 
is benne van. Az uj intézmény használati 
dijai most már véglegesen a következők: 
A szállóépület 111. IV. emeletén a hegyre- 
nyiló szobák ára naponként reggelivel 
együtt 14 korona: emeletenkiní lefelé ha
ladva ezek az árak 17 — 25—30 korona 
között váltakoznak. A Dunára nyíló elő
kelőbb berendezésű szobák ára 38—52 
korona, a két szobából kisérő szoba és 
előszobából álló lakosztályok ára pedig 
145 korona naponként három személyre 
szóló reggelivel együtt. A fürdődijak ezek: 
a lermáli? (közös) lürdők dija 10 korona: 
az I. osztályú kádfürdőé 7 korona; az 
úgynevezett diszfürdőé 25 korona. Van
nak azután bérletjegyek, amelyek meg
felelően olcsóbbak. így a 10 koronás je
gyekből 10 darab 92 korona, a 7 koronás 
jegyeké (51 korona. Külön állapították 
meg azután a gyógykezelési, vizgyógyin- 
tézeti és Zander-intézeti dijakat, amelyekre 
természetesen csak a direkt odautalt be
tegeket veszik le!, A tanács, tekintve a 
megnyilvánult óriási érdeklődési, bízik 
benne, hogy a fürdővállalat a nagy be
fektetés ellenére is jövedelmező lesz.

A szénbajok és a szénközpont 
tehetetlensége.

Sem a szénügyi kormánybiztos, sem az 
országos szénbizottság igazgatósága nem tö
rődik a vendéglősök szénbajaival. Süket fii 
lekre talál minden kérés, minden ipartársu 
lati beadvány, nem segítenek a bajon. A 
vendéglősök szén nélkül vannak és ilyen ál
lapotban hagyják őket. De még egy biztató 
szót sem lehet tőlük kapni, egy kis reményt 
sem nyújtanak. Csak annyit hallunk, hogy 
nincs szén. a bányák nem termeinek eleget, 
Ausztria nem ád szenet, Németország nem 
szállitt stb. Tessék evvel beérni és ezzel a 
bölcseséggel tüzeljen a vendéglős, ezzel főzze 
meg a sok százezer vendéglői étkező ebédjét 
és vacsoráját.

Hogy mennyire drágítja a vendéglősök 
üzemköltségét, ha szénhiányból fával-kell tü
zelniük (és fát sem kapnak mindig) ezt sem 
a kormánybiztos, sem a szénközpont nem 
tudja. De tudja a vendéglős, a maximált ár 
melletti közélelmező, akivel az illetékes fó
rumok, a sok központ, a fő- és albizottságok, 
szóval az egész drága bürokrácia nem tö
rődnek. Törődnek ugyan a vendéglősökkel 
akkor, mikor büntetni akarják őket. Igenis, 
akkor figyelembe veszik őket. mert friss pén
zeket lehet belőlük kisajtolni.

A szénügyek országos bizottsága és kü
lönösen annak igazgatósága vergődik a szén
ellátásban, mint az iskolásgyerek, ki a leckét 
nem tudja megcsinálni, mert nem érti a lecke 
tárgyát. Valóságos tehetetlenséget árul el. 
Ezt a vádat a következőkkel indokoljuk. Még 
tavasszal történt, hogy a szénbizottság igaz
gatóságának kívánságára, t. i. előzőleg egy 
tucat beadvány után, a Székesfővárosi ven
déglősök és kocsmárosok külön kibocsátott 
összeirási cédulák alapján megállapította tag
jainak szénszükségletét a folyó év hátralévő

idejére és a jövő évre. Az összeírás megtör
tént (nehéz munka volt), a szén- és mennyi
ségjegyzék bement a szénbizottság igazgató
ságához. Ott hevert a jegyzék hetekig min
den intézkedés és értesítés nélkül. Végre 
visszaküldték az összeirási jegyzéket azzal, 
hogy azt nem használhatják, hanem ahelyett 
készítsen a társulat uj jegyzéket, melyen a 
vendéglősök alfabetikus sorrendben és kerü
letek szerint legyenek összeírva. Ez is meg
történt, természetesen abban a reményben, 
hogy most már szénhez fognak jutni a ven
déglősök. Közben mentek a társulat részéről 
a panaszok a szénbizottsághoz a szénkeres- 
kedök ellen, kik egész kedélyesen küldték 
vissza a vendéglősök megrendeléseit. Sokan 
minden indokolás nélkül, sokan azzal indo
kolták, hogy nincs szenük, vagy annyi van 
már előjegyezve, hogy nagyon későn kerül 
rájuk a sor. Ezekre a panaszokra a szén
központ mindig azt felelte, hogy a szénke
reskedők kötelesek minden megrendelést 
elfogadni és sorrendben szállítani. A szén- 
kereskedők azonban továbbra is visszakül
dözgették a megrendeléseket, vagy ha meg 
is tartották, szenet nem szállítottak. Végre 
jött a várva-várt megoldás A szénközpont 
igazgatósága visszaküldte az általa kívánt 
újabb jegyzéket is minden indokolás nélkül 
és csupán annyit közölt a társulattal, hogy 
minden szénkereskedő köteles a megrendelést 
elfogadni és sorrendben szállítani.

Tehát a vendéglősöknek nincs semmi ki
látásuk. hogy a szükséglet szerint szélihez 
jussanak. Hát ez egyszerű játék, gyerektempó. 
Mit akarnak az ilyen eljárással? Gúnyt űzni 
a vendéglősökkel vagy a tehetetlenségüket 
leplezni, "ahelyett, hogy nyíltan kimondanák: 
uincs kilátás, hogyha vendéglősök szénhez 
jussanak.

Ajánljuk ezt a fontos ügyet a szénüggi 
kormánybiztos figyelőiébe azzal, hogy tilta
kozunk áz ilyen viccek ellen és ajánljuk, hogy 
né tartsák bolondá a vendéglősöket, mert 
utóvégre mindennek van határa.

A sör árának hatósági megállapításáról.

Sokszor irtunk már arról, hogy a sör
gyárak túlságosan kihasználják a háborús 
konjunktúrát és a sör árát úgy állapítják 
meg, hogy az már a tisztes polgári ha
szonra való törekvés mértékét alaposan 
meghaladja.

A mi tellogásunk mindig az volt, hogy 
a sör nem luxus cikk, hanem elsőrendű 
szükségleli cikk s igy ennek hatósági ár
megállapítása annyival is inkább indo
kolt. mert a sörárpát, melyből a sört 
— hacsak kisebb részben is — főzik, a 
közíogyaszlás elől vonják el a sörgyárak 
részére s épen ezért, a köznek elsőrangú 
érdeke, hogv ennek nélkülözése ellené
ben ne legyen kénytelen uzsoraáralcat 
íizetni a sörért.

Ezen felfogásunknak megfelelően, mi 
több Ízben kívántuk a sör árának ható
sági megállapítását, ami úgy látszik, most 
végre be is következik. A központi ár
vizsgáló bizottság ugyanis már 1. hó 11-én 
tartott ülésén foglalkozott a sör árának 
megállapításával, ami bizonyára legköze
lebb rendelet tormájában is kifejezésre jut.

Ezzel kapcsolatban olvasunk az egyik 
legelterjedtebb napilapban egy újabb ki
rohanást a vendéglősök ellen, amire kény
telenek vagyunk kitérni. Ezt Írja ugyanis 
ez a lap:

„Fékezzék meg a söruzsorát. A sör, 
helyesebben az a bizonytalan izü és szinü. 
titokzatos összetételű folyadék, amelyet 
sör néven árultak, a háború alatt hiveb- 
ben szolgálta a vendéglősöket és kocs- 
márosokat. mint a szegény fogyasztót. Az 
ára aránytalanul magasra szökött és senki 
sem akadt, aki a vakmerő uzsorát meg
fékezte volna. Sőt nem akad most se, 
amikor a söruzsora a napnál nyilván
valóbb. A sörgyárosok a múlt heten föl
emelték a sör árát. A sárga kotyvalék 
hektoliterje drágább lett tizenhat koroná
val és igy most a rosszabb sör hektoli
tere 135 korona, a jobb sör hektoliterje 
144 korona. A vendéglősök és kocsmáro
sok a sörgyárak „szerény* tizehat koro
nás emelését arra használták föl. hogy 
egy pohár sört ezentúl busz fillérrel drá
gábban adjanak. Minden különösebb ma
tematikai tudás nélkül ki lehet számítani, 
hogy egy hektó sörből 370—380 pohárral 
mér ki a vendéglős, ahoz sem kell külö
nösebb tehetség, hogy az em bér kiszá
mítsa: a korcsmáros a tizenhat koronás 
drágulásért hetvennégy koronát szed be a 
fogyasztón. Ha ez nem jogtalan haszon
szedés, akkor nem tudjuk, hogy az ár- 
megállapitó bizottság mit tart annak Hi
szen egészen bizonyos, hogy a vendéglős 
a nyolcvan filléres pohár sörnél olyan 
hasznot szed. hogy bízvást kibírja azt a 
négy fillér többletet, ami egy pohárra 
esik A békében sokkal kevesebb haszon
nal beérték. Egy üveg sört kaptak hu
szonkét fillérért, eladták huszonhat fillér
ért és boldogok voltak, mert becsületesen 
gyarapodtak. Ma fizetnek egy üveg sörért 
egy korona és harmincöt fillért és eladják 
két koronáért és a napi drágábban. A bort 
nem lehet megfizetni, a polgári közép- 
osztály teljesen elesik egy korty italtól, 
jogos volna, hogy az arra hivatottak a 
söruzsorának vessenek gátat, hogy leg
alább ezen a bizonytalan eredetű alkahol- 
pótlón felejtse el az ember, hogy Magyar- 
országon él, ahol ma is annyi a bor. 
hogy nem tudnak hova lenni tőle.“

Hát ez a tisztelt cikkíró ur nagyon rosszul 
van informálva, vagy pedig rosszhiszemű, 
aki a sörgyárak ujabbi áremelését arra 
használja fel. hogy a vendéglősökön üssön. 
Mi még nem láttunk olyan ügyes vendég
lőst, aki egy hektoliter sörből 370—380 
pohárral ki tudott volna mérni, de azt 
hisszük a cikkíró ur sem. Mert köztudo
más szerint a hektoliter alatt vásárolt és 
szállított hordóból legfeljebb 320—330 
pohár sör telik ki a matematika azon 
törvénvei szerint, amely azt is figyelembe 
veszi, a hektós hordó belső űrtartalma a 
ráfolyás miatt a legritkábban vagy talán 
sohasem éri el 100 literi.

Ha már most ehez a veszteséghez hozzá 
vesszük a csapolás alkalmával lecsurgó 
s igy használhatón, továbbá a sörös
hordó fenekén maradó szintén kárba- 
vesző mennyiséget akkor bizony csak a 
320—330 poharat vehetünk számításba 
hektónként.

Az aki komolyan akar az árakhoz 
hozzá szólni, annak ilyen tendentiosus 
tévedéseket nem szabad leadni, mert az 
ilyen dolog magán hordja a rosszhisze
műség bélyegét. Nem a vendéglősök drá
gítják a sört, hanem a gyárosok, tessék 
tehát velünk együtt azt követelni, hogy a
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sör árát megfelelően állapítsák meg a ! 
gyárosoknál s akkor semmi kifogásuk 
sem lesz a vendéglősöknek az ellen, hogy 
velük szembe is megállapítsák a sör ára
sat a gyári ár kölcsségek, általános régi j 
iiadások és tisztes polgári haszon figye
lembe vételével.

A vendéglősök nem félnek az ármeg- i 
állapításoktól csak azt követelik, hogy az 
a megfelelő szakértők és a helyzet alapos \ 
ismerői közbejöttével történjék és nem 
holmi az ezen szakmában teljesen laikus 
emberek véleménye alapján, akik egyebet 
sem tudnak mini a vendéglősöket szidni.

A hatóságok sajnos épen ilyen szel
lemmel viselteinek a vendéglősök iránt, j 
valósággal üldözik őket. Hogy ez ellen a 
vendéglősök kikelnek és tiltakoznak az 
természetes, de ez a tiltakozás sohasem 
azt jelenti mintha az ármegállapításoktól I 
félnének, hanem azt, hogy a szakértő é s ! 
a szakma minden gondját legalább ismerő 
emberek bevonásával való megállapí
tásokat és- egyöntetű elbírálást sür- j 
getnek.

Sokkal nagyobb szolgálatot tenne a 
közérdeknek az általános sajtó, ha a 
dolgok gyökerére nézne és megállapítaná,! 
hogy a hatóságok hibája, hogy7 a ven- • 
déglős. mint a közéíelmezés elismert té
nyezője nincsen ellátva megfelelő nyers 
anyagokkal, ezt a tényt, minthogy lépten- 
nvomon szidják a vendéglősöket s ten- 
dentiosus és valótlan adatok kiírásával 
igyekszik a közvéleményt és a hatóságo
kat befolyásolni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

vendéglősök naptára.
Szerkesztőségünk eddigi hagyományai

hoz képest a Vendéglősök Naptárát ez 
évben is kifogja adni.

A naptár ez évben is zsebnaptár 
alakban jelenik meg rendkívül csinos 
kemény kötésben és megfelelő tartalom
mal. A naptári rész után adjuk a szoká
sos bélyeg, posta tarifákat és egyéb hasz
nos tudnivalókat, majd a budapesti ut
cákat betűsorban, amelynek előnyét 
előfizetőink közül igen sokan levél
ben is elismerték. Az összes vendéglő
söknek évenként többizben van Budapes
ten dolguk ilyen alkalmakkor rendkívül 
hásznos Útmutatóul szolgái a naptár ezen 
része. Ez után pedig a fontosabb törvény 
és rendeleteket közöljük kivonatosan, de 
mégis úgy. hogy a szakmabeliek annak 
rendkívül nagy hasznát veszik. Ma úgyis 
annyi az uj törvény és rendelet, hogy 
igazán jó szolgálatot vélünk teljesíteni, 
ha ezeket összegyűjtve a helyszűke elle
nére is hozzuk.

A Vendéglős Naptár tehát minden 
szakmabelinek elengedhetlen segédeszköz

s emellett feleslegessé tesz minden más 
naptárt.

Szerkesztőségünk áldozatot nem ki
méivé oly csinos kötésben állíttatja ki a 
naptárt, hogy az bármely üzletben való
ságos diszül szolgál. Ennek ellenére is 
nem pénzért adjuk naptárunkat, hanem 
hűséges olvasónk és előfizetőinknek in
gyen bocsátjuk rendelkezésére. Minden 
előfizetőnk, aki az előfizetési dijat 1919. 
dec. 3i-ig előre beküldi az önköltségi 
árban számítottan is 4 korona 90 fillért; 
kitevő díszes naptárt ingyen kapja.

Felhívjuk tehát ezúton is igen tisztelt 
előfizetőinket, hogy nem keli naptárról 
gondoskodnunk megkapják a Vendéglő
sök Naptárát ingyen csak a Fogadónak 
az 1919. dec. 31. járó előfizetési diját a 
szerkesztőségbe beküldeni szíveskedjenek. 
Miután a naptár már november 1-től ren
delkezésre áll, kérjük t. előfizetőinket, \ 
hogy igényüket kielégítendő a dijakat be- j 
küldeni szíveskedjenek. Szerkesztőség, i

A közérdekű mező- es erdőgazdasági föl
mentések meghosszabbítása. A honvédelmi 
miniszter és földművelésügyi miniszter egyet- j 
értöleg akként rendelkeztek, hogy a közérdek
ből szükséges mező- és erdőgazdasági fel
mentések, amennyiben a folyó évi november 
hó 30-ával lejárnak, az eddigi elvi megálla- j 
podásokat és rendelkezéseket minden tekin
tetben érintetlenül hagyva az eddigi gyakor
lati eljáráshoz képest egyszerűsített alakban 
terjesztessenek fel a névjegyzékeket szerkesztő 
és a véleményező hatóságok által. A szemé
lyes vagy megbízott utján való érdeklődésre 
szükség nincsen, mert a november 30-án le 
járó mező- és erdőgazdasági felmentések kö
zül azok, amelyek meghosszabbítását az első
fokú közigazgatási hatóságok javaslatba hoz
zák, tiz heti bevárási engedéllyel vannak egy- i 
bekötve, úgy a felmentett és polgári munká- j 
juknál elfoglalt katonatisztekre és tisztjelöl
tekre. valamint az altisztekre és legénységi 
állománybeli egyénekre is. Ez tehát azt jelenti, 
hogy egy jogérvényesen felmentett katona 
1918. november 30 ától kezdve 1919. évi 
február hó első hetéig zavartalanul megma- j 
radhat polgári foglalkozásában, ha felmenté- 
sébee már megelőzőleg végérvényes döntés 
nem történik s amennyiben tényleg otthoná
ban, nem pedig attól távol tartózkodik.

Kerestetnek. Schvch János pincért keresi 
Fejér Endre vendéglős Dobsináról.

Az ecet es ecotsav forgalmának szabá 
lyozása. A földművelésügyi miniszter rende
letet adott ki, amely szabályozza az ecet és 
ecetsav félék közforgalmát. Ennek a rendelet
nek értelmében borecet néven csak olyan 
ecetet szabad forgalomba hozni, mely kizá
rólag szőlőből készült. Gyümölcsecet. méz
ecet, sörecet elnevezés alatt csak a megne
vezésben előforduló termékekből előállított 
ecetet kell érteni. Minden forgalomba kerülő 
ecetnek tisztának és romlatlannak kell lenni. 
Ecet-eszencia alatt olyan folyadékot kell ér

teni, mely legalább 80 gramm etetsavat tar
talmaz 100 grammban és ecetsav tartalmát 
a címkén meg kell jelölni, hogy vízzel való 
erős hígítás nélkül élvezetre alkalmatlan és 
veszélyes. Tömény ecetsav alatt olyan vegy
tiszta ecetsav értendő, amely 100 grammban 
95 gramm ecetsavat tartalmaz és a címkén 
feltűnő módon ezt a jelzést kell alkalmazni: 
Méreg, veszélyes. Az ecet- vagy ecetsav-pótló 
készítményeket csak a földmivelésügyi minisz
ter engedélye alapján szabad forgalomba 
hozni.

Hymenhirek. Weiszer Antal budapesti vendéglős 
szeptember hó 26-án tartotta esküvőjét La.v Julis
kával Budapesten.

Dr. Gliicksthal Géza egyetemi tanársegéd 
édes atyját dr. Glücksthal Adolfot. Zenta város 
főorvosát a közegészségügy terén szerzett ér
demei elismeréséül Őfelsége a Ferenc József- 
rend lovag keresztjével tüntette ki.

Munkácsy kávéházban Budapesten, Rákóczi-ut 59. 
szám alatt esténként Rdcz Józsi közkedvelt zene
kara muzsikál. Számos látogatást kér a tulajdonos, 
Horváth Mihály kávés.

A „Jó barátok1- szüreti mulatsága. A Szé
kesfővárosi Vendéglősök „Jó barátok" társa
sága f. hó 9-én Zsin Gyula X. kér. Marti- 
novils-tér 2. szám alatti vendéglőjében, tánccal 
egybekötött szüreti mulatságot rendezett. A 
mulatság egyike volt a legsikerültebbeknek 
mit a „Jó barátok" rendeztek, amennyiben 
nemcsak a pesti oldalon levő vendéglősök, 
hanem a budaiak is számosán jélenvoitak 
családjukkal. A táncból kivette részét úgy a 
fiatalság mint a vendéglősök. Még megemlí
tésre méltó Zsin Gyula vendéglős kitűnő 
konyhája, amit az bizonyít legjobban, hogy 
az összes ételek mind elfogytak.
Papírszalvéták többféle minőségben, legjutányo- 
= = = = =  sabban a Fogadé nyomdában. Bu
dapest, VIII., József-utca 56. sz. szerezhetők be.

Budapesti benyomások.
— Szidják a Gellért fürdő szállót. —

Valami dr. Julius Bunzel nevű ur a 
bécsi „Zeit" cimü lap október 8-iki szá
mában a fenti cim alatt megeresztett egy 
förmedvényt a magyarok ellen. Helyszűke 
és a politikai vonatkozások miatt nem 
foglalkozhatunk az egész közleménnyel, 
csak kivonatosan közöljük mit ir az a 
német álbarátunk, ugvlátszik dühiben, az 
uj Gellért íürdö fogadóról.

Azt írja „nem könnyű megszálló helyet 
keresni. Sok meddő fáradozás után végre 
egy néhány nap előtt megnyitott nagy 
szállóba utasítják az embert, amelyet 
Budapest főváros építtetett. Ott értesül az 
utazástól fáradt utas, hogy csak egy' na
gyobb szoba szabad, amelynek berende
zése azonban azl, ki a villachi Park szállót 
vagy a triesti Palace hotelt ismeri nem 
fogja bámulatba ejteni. A salzburgi hotel 
Európa előkelő elegánciáját semmiesetre 
sem közelíti meg. Ennek dacára az em
ber a szoba árát úgy 20—-25 koronára 
becsüli. Szomorú de elkerülhetetlen. A vá
rosban azonban igen vad hislóriákat lehet 
hallani. Az építkezés, amely öt millió 
koronába volt előirányozva háromszor 
anny iba került, állítólag 15 millióba került
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az épület és félelmetes sejtéssel érdek
lődünk a szobának az ára után. 43 ko
rona, azt mondja az az ember a széles 
asztal mögött a legnagyobb lelki nyuga
lommal, de a vigasz csekélyebb, ha azután 
hódolatteljesen hozzáfűzi „komplett reg
gelivel együtt". De ha az ember azután 
este fáradtan hazaérkezik és látja, hogy 
a redőny a szobában elromlott és a szo
bát nem lehet besötétiteni, a dolog ke- 
délyíeieqné válik. Csöngetünk a háziszol
gáért, az nem jön, csöngetünk a szoba
lányért, az nem érti az embert, mertxsak 
magyarul (magyariscb) tud. A portáshoz 
akarunk leszállni. de a lift nem jár mert 
eltörött, igy kénytelenek vagyunk leván- 

. dorolni s ott értesülünk, hogy a házi- 
' szolga a hibát helyre fogja, igazítani mert 

háziszolgának kell lenni, hisz minden 
éjjel szolgálatban van egy. Egy kis liftes 
fiú kutat ezután egy háziszolga után, de 
nem talál; végre eímullott háromnegyed 
óra után kapunk egy más elsötétíthető 
szobát és későn elszunnyadozik az ember, 
de édesen. Reggelinél azután kapunk egy 
mérsékelt jó teát tejjel, 2 szelet líenveret, 
egy kis, egy kenyéré való vajat egy üveg- 
tálacskában egy kis szilvamarmekadot. A 
fizetésnél azonban a vendégre egy uj 
meglepetés vár. A 43 koronás árhoz, jön 
még a kiszolgálási díj 10 korona! Ez a 
história tehát 53 koronába került. Most 
tudjuk legalább biztosan, hogy a puszta 
betyár-romantika Budapest királyi fő- és 
székváros egyik szállójában vidám fel
támadását ünnepli és az ember örül, hogy 
tanulhatott egy uj fejezetei a városi lakás- 
gondozásról."

i Egy gondoljuk, ezeket a rosszakaraltól 
csak úgy hemzsegő ferdítéseket a Gellért 
fürdő igazgatóságának ugyanabban a lap
ban helyre hellene igazítani, mert nem 
szabad tűrni, hogy egy rosszmájú alt- 
deutsch vendég, kit bizonyára a bajtársi 
szövetség ülése hozott Budapestre, kül
földön diskreditálja az uj vállalatot és 
még zsivány_ meséket tálaljon fel. p. Gy.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a „Szállodások. Vendéglősök, 

Kávésok, Pincérek és Kávéssegédek Országos 
Nyugdijegyesüiete" Igazgatóságának f. 1918 év 
október 4-én az egyesület központi irodájában 
megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Francois

Lajos F. Kiss Lajos, Peltzmann Ferenc igaz
gatósági és felügyelóbizottsági tagok és dr. 
Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradását kimentette: Dökker Ferenc. 
Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri dr. Nagy Sándor jogtaná
csost, hitelesítésére pedig F. Kiss Lajos urat 

jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés 
jegyzőkönyvét melyet az igazgatóság észre
vétel nélkül hitelesít.

Jogtanácsos bemutatja a választmányok el
számolásait:

A budapesti választmány szeptember havi 
elszámolása szerint a bevétel 2250 korona 
14 fillér, a kiadat a folyósított nyugdijakkal 
együtt 1448 korona 71 fillér volt. Csekk
számlára beküldetett 801 korona 43  fillér.

A kassai választmány szeptember havi el
számolása szerint a bevétel 352  korona ü8 
fillér, a kiadás 20 korona volt. Csekkszámlára 
beküldetett 332 korona 98 fillér.

A pozsonyi választmány szeptember havi 
elszámolása szerint a bevétel 470 korona 70 
fillér, a kiadás 56 korona 90 fillér volt. Csekk
számlára beküldetett 419  korona 80 fillér.

A szombathelyi választmány szeptember 
havi elszámolása szerint a bevétel 639 korona 
26 fillér, a kiadás a folyósított nyugdijakkal 
együtt 113 korona 99 fillér volt. Csekkszám
lára beküldetett 525 korona 27 fillér. $  

Igazgatóság a válésztmányok elszámolásait 
jóváhagyólag tudomásul veszi.

jogtanácsos jelenti, hogy özv. Röhrling Jó- 
zsefné nyűgdij iránti kérvényt nyújtott be. 
Néhai Röhrling József 1902 november 1-tól 
volt egyesületünk tagja. Minthogy özvegye 
az alapszabályok 55. §-ában előirt összes ok
mányok beterjesztése mellett a maga továbbá 
kiskorú Ernő és Margit gyermekei részére 
nyugdíj illetve nevelési járulék megállapítását 
kéri, neki s a kiskorú árváknak 14-ik élet
évük betöltéséig a biztosított 1200 korona 
évi nyugdíj és a teljesen befizetett 15 évhez 
mérten, alapszabályaink 56 §-a alapján az 
özvegynek évi 312 korona nyugdíj, a kiskorú 
árváknak pedig fejenkint 62 korona 40 fillér 
nevelési járulék volna megállapítandó.

igazgatóság özv. Röhrling józsefné részére i 
az évi 312 korona nyugdíj és a kiskorú 
gyermekei részére az évi 62 korona 40 fillér 
nevelési járulék fojyósitását engedélyezi.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Schuszter 
Károlyné végkielégítés iránti kérvényt nyújtott 
be. Néhai Schuszter Károly 1907 január 1-től 
1918 augusztus 19-én bekövetkezett haláláig

volt egyesületünk tagja és tagsági kötelezett
ségeinek hadbavonulásáig. azaz 1915 junius 
1 ig tett eleget. Ö zvegye az alapszabályok 
55. § ában előirt összes okmányok beterjesz
tése mellett a maga és kiskorú gyermeke 
végkielégítést kér. Alapszabályaink 63-ik S a 
alapján a biztosított 1200 korona évi nyugdíj 
és a teljesen befizetett 8  évhez mérten az 
özvegy részére 480 korona, a kiskorú gyer
mek részére pedig 96 korona végkielégítés 
volna megállapítandó.

Igazgatásáé jogtanácsos jelentését tudomásul 
véve özv. Schuszter Károlyné részére a 480  
korona a kiskorú gyermeke részére pedig 96 
korona végkielégítés folyósítását elrendeli.

Jogtanácsos beterjeszti az 1918. év |unius 
30-án lezárt mérleg és' eredményszámlát egv- 
uttal a folyó évi közgyűlés idejének és helyé
nek megállapítását kéri.

Igazgatóság a beterjesztett mérleg és ered- 
ményszámia adatait tudomásul véve a folyó 
évi közgyűlést a „Metropole" ssálloda fehér 
termébe 1918. évi november 11-én d u. 4 
órára tűzi ki és elrendeli, hogy a közgyűlési 
meghívó az egyesület hivatalos alapjának folyó 
hó 15-én és a jövő-hó I-én megjelenő szá
mában közzététessék.

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaréktől 
a Magyar Banknál levő folyószámlára 6600  
korona utalható át.

Igazgatóság a 6600 koronát a Postataka- 
réktól a Magyar Banknál levő folyószámlára 
utalja át.

jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 
4 drb tagsági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Jogtanácsos indítványozza, hogy Delfin Samu 

taggyüjtőnek a jövő évi vasúti bérletjegy meg
váltására 1000 korona utalványoztasaék

Igazgatóság jogtanácsos indítványát elfo
gadja és Delfin Samu taggyüjtőnek a kérdéses 
1000 koronát kiutalja.

Bokros Károly elnök indítványozza, hogy 
a mai napon 60-ik születésnapját ünneplő  
Dökker Ferenc alelnököt születesenapja alkal
mából az igazgatóság átiratban üdvözölje.

Igazgatóság egyhangúlag hozzájárul az elnök 
indítványához és megbízza elnököt és jog
tanácsost. hogy Dökker Ferencet 60 ik szü- 

i letésnapja alkalmából melegen üdvözölje.
Több tárgy nem lévén elnök az ülést b e 

zárja.
K. m. f.

Hitelesítik:
Dr. tiagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k. 

jogtanácsos. elnök.
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Kitűnő izü, igen üdítő ásványvíz- Bor, cognac vagy citromsavval vegyítve. 

Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyonurbántalmak, étvágytalan

ság, gymarégés, köhögés, vérszaitnység, tüdöbaj és yérköpésck eseteiben.

Megrendelhető
S ch ö n b o rn  B u ch he lm  g ró f
urad. ásványvizeinek 

. bériőségénél, Szolyva.

A m. kir. minisztériumnak 4.182/1918. NI. E. 
számú rendelete

a sovány ser lések vásárlása és hatósági 
igénybevétele tárgyában.

A  m. bír. minisztérium a háború ese
tére szóló kivételes rendelkezések alap
ján a következőket rendeli:

M .
Húsz kilogrammot meghaladó sovány 

sertést belföldi forgalomban csak'a ha
tóság által kiállított vásárlási igazolvány 
nval lehet vásárolni.

.2. §.
A sovány sertések vásárlására jogosító 

igazolvány’! oly esetben, midőn a beszerző 
házi vagy gazdasági szükségletre szolgáló 
sertést kíván vásárolni, kis- és nagyköz
ségekben két darab sertésig a községi 
elöljáróság, ezen leiül a járási lőszolga- 
biró. rendezett tanácsú városokban és 
törvényhatósági joggal felruházott váro
sokban" a polgármester, Budapest székes
főváros területén a székesfővárosi tanács 
adja meg.

Iiv vásárlási igazolványt üzérkedő és 
közvetítő kizárásával csak az nyerhet, aki 
házi vagy gazdasági szükségletre szolgáló 
sertés hizlalására, a iöidmivelésügyi mi
niszter 105600/1918. számú rendeletének 
megfelelően, az arra illetékes hatóságtól 
engedélyt kapott.

3- $.
Tenyésztési célokra szükséges sovány 

sertések vásárlására az igazolványt öt da
rabig a 2, § bán megjelölt hatóságok, öt 
darabon felül a vármegyei ,m. kir. gazda
sági lelügyeiő a Iöidmivelésügyi mini-zter 
által adandó uiasilás érteimében állítja ki.

Közszükségleti célokra leendő hizla
lásra beszerezni kivánt sertések vásárlá
sára az igazolványt tiz darabig ugyancsak 
a 2. §-ban megjelölt hatóságok, tiz dara
bon leiül azonban kizárólag a földműve
lésügyi miniszter jogosult kiadni

4. §■
Sovány sertésre vonatkozólag a tulaj

donjog átruházása csak a szabályszerű 
vásárlási igazolvány alapján történhetik. 
Ehhez képest uj marhalevelek kiállítása 
vagy a tulajdonjog átruházásának igazo
lása alkalmával a vevő a vásárlás alap
jául szolgáló igazolványt mindig köteles 
bemutatni, a marhalevélkezelőnek pedig 
régi marhalevelet uj tulajdonos nevére 
tuiajdonálruházási záradékkal ellátni, vagy 
ennek alapján uj marhalevelet kiállítani 
csak szabály’szerü vásárlási igazolvány 
alapján szabad és a vásárlási igazolvány 
csak akkor fogadható el, ha a kiállító 
halóság aláírásával és pecsétjével el van 
látva, összes rovatai hiánytalanul vannak 
kitöltve és lőleg a vásárlás célja s a ser
tések darabszáma rajta pontosan tel van 
tüntetve- A marhalevélkezelő köteles to
vábbá a vásárlási igazolványra a vásárlás 
megtörténtét és a sertések darabszámát 
feljegyezni.

5. §.
A tulajdonos sovány sertését csakis

! annak adhatja el. akinek a jelen rende- 
j let értelmében szükséges vásárlási iga- 
| zolványa van.
i 6. §.

A Iöidmivelésügyi miniszter az által a 
kiadott 110.050/1918. számú rendeletében 
megállapított határidő (í. évi szeptember 
hó 20. napján! eltelte után elrendelheti a 
házi és gazdasági vagy tenyésztési szük
ségleten felül ievő és darabonkint 20 
kilogramm súlyt meghaladó sovány ser
tésnek közszükségleti célokra leendő ha
tósági igénybevételét.

Ez a hatósági igénybevétel a földmi- 
veiésügvi miniszter idézett rendeletében 
megszabott leiajánlási kötelezettség meg
szegéséből származó büntetőjogi felelős- 

j ség alól nem mentesít.
7. $.

Aki a jelen rendelet rendelkezéseit 
! megszegi vagy kijátsza, az, amennyiben j 
cselekménye súlyosabb büniető rendel- 

j kezés alá nem esik, kihágást követ el és 
i hat hónapig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő.

Azon sértések tekintetében, amelyekre 
J nézve a kihágást elkövették, a törvény 
i értelmében elkobzásnak van helye. Á 
rendőri büntető eljárás során elkobzandó 
sertések értékének egyötöde a feljelentő 
illeti, többi része a felmerült költségek 

j levonásával a Hadirokkant Segélyalapja 
j javára fordítandó. Az elkobzott sertések 
az Országos Sertéstorgalmi Iroda utján 

| értékesítendők.
Xem lehet elkobozni azokat a sertése

ket, amelyek a birtokost a fennálló ren
delkezések értelmében saját háztartási és 
gazdasági szükséglete címén megilletik.

E kihágások miatt az eljárás a köz- 
igazgatási hatóságnak, mint rendőri bün
tető bíróságnak, az államrendőrség mű
ködési területén pedig a m. kir. állam
rendőrségnek hatáskörébe tartozik.

8. §.

Ez a rendelet kihirdetésének napján 
lép életbe. Hatálya Horvát-Szlavonorszá- 
gok területére nem terjed ki.

Budapest, 1918. szeptember hó 20.
I)r. Wekerle Sándor. s. k., 

m. kir. miniszterelnök.

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

Október 16-án Suchy Károly vendéglőjé
ben. Aikotmány-u. és Sólyom-u. sarok.

Október 23-án Tompa Lukács vendéglőjé
ben, IX., Márton-u. és Vendel u. sarok.

Október 30-án Mayer István vendéglőjében, 
IX.. Drégely-u. 5. sz.

November 6 án Mirt András vendéglőjében. 
VII., Dohány-u. 7. sz

November 13-án Verbóczy Lajos vendég
lőjében. IV.. Városház-u. 3—5. sz.

November 20 án Farkas Pál vendéglőjében, 
IX. Üllői-ut 97. sz.

November 27-én Csengéi Sándor vendég
lőjében. IV.. Ferenc József-rakpart 9. sz.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

Strkula György besztercebányai szállodás 
nevét Szikszai Györgyre változtatta. Sok sze
rencsét az uj névhez.

Csató Sándor volt galántai főpincér szep
tember hó 15-től a hőlaki vasúti vendéglőt 
vette bérbe.

Borbáth Antal a kolozsvári Polgár kávéház 
volt tulajdonosa, megvette Betlenben (Besz- 
tercenaszod megye)’ a Bittner féle nagy szál
lodát azt teljesen át alakítva megnagyobbítva 
több vendégszobával kibővítve úgy a szobá
kat mint a kávéházaí és éttermeket a mai 
igényeknek megfelelően uj bútorzattal és fel
szereléssel ellátva f. évi oktüber hó 14-én 
nyitotta meg „Központi nagy szálloda11 cimen. 
Részünkről is sok szerencsét.

Schodíts Ferenc főpincér, aki az ország 
több nagyobb és előkelő üzleteiben mint fő- 
pincér működött, megvette Győrben a Lloyd 
vigádó éttermeket és kávéházat Gombás Ist
vántól Schodits Ferenc, úgy az éttermeket 
mint a kávéházat ‘-Ijesen átalakítva és reno
válva f. évi szeptember hó 30-án nyitotta 
meg. Az uj bérlőben a győri vendéglősök 
egy nagy szaktudású vérbeli vendéglőst nyer
tek. a nagyközönség pedig egy előzékeny és 
fáradságot nem ismerő vendéglőst és kávést

Az Üzleti hirek és hirdetés rovatokért Fekete Gyula 
t. szerkesztő felel.

azonnali szállításra
mig a készletem tart:

Legelső minőségű törköly, 
sziivórium. borovicska, 
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként _ ___ K 80.—

Cognac eszenciát _______  „ ÍJ0.—
Császárkörte, rosztopsin, 

meggy, barack, angolke- 
serü eszenciát kg.-ként„_ „ 95.— 

Benedictiner. coantro. csoko
ládé, cacao, kávé, narancs, 
absyntb, curacao. maras- 
quino eszenciát kg.-ként „ 135.—1

Mindezen áruk kiváló minőségűek, 
cca 90°/o szesztartalommal. Ezen áru
ból 100 liter legfinomabb pálinka. likőr, 
rum vagy cognac előállításához 1 kgr. 

eszencia szükséges.
Málnaszörp eszencia, egv kanálnyi egy 
pohár vízben a legfinomabb édes 
málnaszörpöt adja. ára kgr.-ként 
65.— korona. Citromlimonádé ára 

kilogrammonként 60.— korona.

MOLNÁR ANDOR
„Universalu vegyészeti laboratóriuma 
Budapest, IX., Nlester-utca 2— 4.
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Az „Artesia1* részvénytársaság

ILONA
iid iiő  vize

legyen mindennapi italod! 
Megrendelhető:

„ARTESIAU R.-T.-nál BUDAPEST.
TELEFON József 92—26.

Fürdőbérlő.
Egy a kárpátok lábánál fekvő kisebb 
fürdő részére k e re s te t ik  egy oly agi
lis, modern ovadékképes vendéglős, ki 
az egész fürdőüzemet vezetné. Megkíván
tat^, hogy a bérlőnek a teljes konyha
berendezésen kivül legalább is 30 szobá- 

M hoz ágy- és fehérneművel rendelkezzék.
Ajánlatok Blockner hirdetíjébe, Bp., IV., Semmel- 
weis-utca 4. ..Fiirdöbérlö" jeligére küldendők be.

Krondorfi savanyuviz

éltei
Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállaiat minden
kor támogatja a jótékony intézményeket.

Dienes Kálmán
tapolcai jóhirnevii szállodáját

betegség miatt

lírbe adja
hat évre. Feltételek a tulajdonosnál 
megludhatók. Örök ároni eladás nin
csen kizárva. 8—20

Csongrádon a

M ag y ar K irály  szá llo d a  
eladó

Halász Dániel tulajdonos.

Eladóviszavonuiás miatt Rácsme
gyében. a piactéren 20 éves 
jőforgalmu vendéglő, szálloda, 

kaszinó, moziterem, pálinka-, bor-, sörnagy
kereskedés, szikvizgyar és jégverem öszses 

berendezéssel.
Tulajdonos: KO HŰT, Bácskotsuthfalva.

Megfelelő tökével rendelkező kis család 

átvenne
bárminő jól jövedelmező

üzletet.
Részletes ajánlatokat kér Sámuel Mihály, 

j. Kendilona, Szolnok - Doboka vármegye.

S z a p p a n f ő z ő t
felelőséggel adok, kilóját 12 korcsáért. — 

Ruhamosót 4 koronáért.

GAÁL fűszeres, Bpest, József-u. 54.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy írásbeli kérdezösködésekre di;mentesen 
nyújt a ■ a g y a r  K irá ly i Só jövedék V e z é r  
ü g y .ö k .é g e  Budapest. V., Vilmos ctáazár-ut 32.

A gyors neggizdageiás titka m eitiiiiató
laiyar Zeiaaitanata

kolcsönxl is  elariásí intézet 
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  R á k ó c i - u t  1 4 .

Állandó nagy mintaraktár!
Minden érdeklődőnek vételkötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy viilany, mint súlyra berendezett, tehát üzemköltség 

nélküli zeneinket, melyekért

5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésekre és hetenkénti hengercsere. Zeneink
ben a modern technika minden vívmánya, mandolin, xy’ophcn, 
hegedű stb. be van építve. — Meghívásra az ország bármely 

részében felkeressük az érdeklődőket.

P é n z b e d o b á s ra  j á r ,  te h á t  ö n in a s á t  k if iz e t i .  K incs k o c k á z a t
Havibérlet 20 koronától kezdve.

H a .K B . lt  a u to m a tá k  fé lá rb a n .

„ IIH A B I ZEMEAÜTBMATA“

jggjggif!

TELEFON : 118-67.

Yeníéilii 
éi kávéházi

nyomtatványokatiz- 
léses és szaksierü 
kivitelben készit a

Cigiig nyírnia
|  é s  la p k ia tfa  r . - L

BUDAPEST, 
Vili., József-utca 56

Pincérek figyelmébe!
Értesítem a fő- és fizetőpincér urakat, hogy a bőrhiány miatt 
egyelőre sem oldalzsebtárcát (papírpénz) sem pincértáskát 
(apró és ezüstpénz számára) nem száüithatok. Szintén ezúton 
fogom az igen tisztelt tő- és fizetőpincér urakat értesíteni, ha 
a szállítást újból megkezdhetem.

Molnár Miimos sérvkötőgyáros
Budapest, IV., Király király-utca 38. (Központi váro»hiz.)

r FOGADO NYOMDA
veidéitől- ás kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, József-utca 56-
R a ktá ron  ta rtunk  söntés- és konyhakönyveket, söntés- 
konyha- és kávéházi feliró-iveket, bon-blokkokat (10 té lé  szín
ben), táblakrétákat, dákókrétákat, dákóbőr-ragasztókat. dako- 
bőröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb.

Papirszaivéták ára
1000 darabonkénti

40x40 puha éttermi szalvéta — _____ 53.—
35x35 cm. kreppelt 'zalvéta ... .. ............38.—
30x30 fodros szélű szalvéta____ _

L  S « i» e .  fig y e le m b e ! A rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.
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FOGADÓ SZERKESZTŐSÉBE ÉS KIADÓHIVATALA: BUDAPEST, Vili. KÉR., GYULAI PAL-UTCA 9. SZÁM.

Kiváló uj faj boroki ~ ' Meiliivás. ó  borok nagy választékban!

Hinti! is Mátnliiiiljal ÉiilMptii lésn̂éitiflársasága
Alapító: íiagymeitóságu Dr. KALLAV ZOLTÁN v.rb. t. t., Hevesvárm. főispánja. _ , nn Sürgönyeim:
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota). POSlíílÖK 42. SZ, TiiiiOR 0 0 . SZ, yisontamáha

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

A t. vendéglős urakat nseghivjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekintő - 
sére, szükségletük néltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.

Borfajok: Mézes. Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otoneil, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
=  Mustos, Madeiaine, Kadarka, Otelló, Gportó, Burgundi, Kabernet. — =

felvétetnek a Foga
dókiadóhivatalában

BUDAPEST,
Vili., Gyulai Pál-uJ.

Vendéglősök, kocsmárosok és 
=  kávésok figyelmébe I = =

Üveg é« porcellán áruk nagy válasz
tékban é» eredeti gyári áron kaphatók

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

(a  Ferenc yóaaef-k id  körnél ében.)

Papírszalvéták
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékel! 
áron, cégnysmás8al vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: F O G A D  0-N  V 0 NI D A B u d a p e st, 
V ili. k e rü le t , J ó z s e f-u tc a  56. s z á m .

Megjelent

Utolsó kegyelemfizenet a v ilii  
□  elUiliott Emberiségének, □

Irta: Graef Mária.

Kapható a kiadónál:
Riickauf Gy. Budapest, József-u. 59.

Német nyelven is kapható.

Király S örfőzde R é sz v é n y tá rsa sá g
=  Nagykanizsán. =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla- 
márciusi valamin! a hírneves nagykanizsai Szent- 
Utvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyltalt 
ajánlja az elsőrendű Oupiamaláta tápsör külön- 
----------------- legességet.

Gvárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési

Árjegyzékke l és föl- 

világositással kész- 

séggel szolgálunk.

Kiadja ■ Fogadónyomda és lap kiadóvállalat r-t. Budapest, VIII., Gyulai Pál-U. 9 Te'eten N jv e d a : V M ., J íz íc l-n . 56. T e l-I .n : Jóisef 5 » -7 0 .


