
BUDIK GYÖRGY
szálloda, kávéiiáz és 
vendéglői ügynökség.

Budapest, V III., RQKk Szilárd utca 21.
Szakmabeli tranzak- 
ciók és bankkölcsö
nők lebonvoiilása. o

Az ország összes eladó üzletei nyilvántartva.

„TATRA"

hirtelen kívüli szihvizgyár
Budapest, IX. kér-, Gyep-utca 28. sz."

Telefon József 3 —48. és József 6—57.
Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a 
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szik- 
vizszükségletét a kartelen kívüli szikvízgyártói. Megren
delhető a „TÁTRA“ szikvizgyár helviségeiben. A gyár 
vezetősége S c h m id t  J á n o s  és Z sin  G yu la  ven
déglős kartársak. = ^ ^ = ^ = = = =

SZENT ISTVÁN
Duplamalátasört 

Világszerte utánozzák.
G yártja :

A Kőbányai Polgári Serfőző r.-t. Budapest-Kőbánya.
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II oldal. FOGADÓ 1. szám.

Dinár, l i r t i  is  Társa
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - k ö r u t  Cl s z .

Szakm abeli tranzakciók £ S

f o g a d ó i  ( s z á l lo d a i) ,  v e n d é g lő i  é s  
k á v é h á z i  a d á s - v é t e i i  -

ügynökségi irodája
Telefon: József 26— 32.

bankkölcsönök közvetítése*

Koritnik Károly

Kolozsvár.
A város központján, S't modernül berendezett 
szoba, hideg- és melegvíz, központi légfűtés. 
Fényesen berendezett kavéház, francia és ma
gyar konyha. Külön termek lakoda mák és tár
sas ebédekre. Ki.-küküdömenti és ba!atonmelléki 
saját szüretel^sü fajborok. .Az erdél>i űrt kö. ön- 
-------------  ség találkozóhelye. -------------

F A N T O L  M Á R T O N
é t t e r m e i

Budapest, Vili., Rákóci-ut 29. szám.

8ZA Ü IT S i i p i i a
Orsován.

Elsőrendű szálloda 40 szobával. Kávéház, étte
rem és cukrászda, Ízletes magyar konyha, saját 
szüretelésü faj borok. Figyelmes kiszolgá!ás. — 
Kereskede mi utazó uraknak kedvezmény. Köz
vetlen a hajóállomásnál. Állandóan cigányzene.

Füredi András és Nagy István
tulajdonosok.

SCHWENTiER ADOLF
Tnnsylvania fogadója, Marosvásárhely.

70 előkelő és minden kényelemmel berendezett 
szoba. Téli kert Fényes nagy kávéház. Magyai 
konyha. Pontos kiszolgálás, o o o o

Brunouszky Károly
hygienikus játékkártya tisztitó in

tézete.

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

Ibócö gö J ó z s e f  Korona-fogadója«!
1 , Pannónia4 kávéháza, M iskolc. Kávéház, j 
i elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, ; 

kitűnő borok.

lu k i t r  lila
cukrászdája

Orosháza, Kossuth-tér 403. (Saját h á t )

Otthon étterem és kávéház.
Saját szüretelésü fajborok, 
ízletes magyar konyha. Az 
étterem és kávéház vezetője 
D öm ötör Béláné vendéglős.

Műfogak i
és teljes fogsorok szájpadlás nélkül: a gyökerek 
eltávolítása f i  tömések, arany fogkoro-
fölösleges! * W v i "  nák és aranvhidak, tar
tós porcellán és arany tö- f i  hu/ás, 
mések 10 é»i jótállással * hasznave
hetetlen régi fogsorokat áta’akitok. Vidékiek so
ron kivül kielégittetnek. Részletfizetésre is Állami 
alkalmazottaknak kedvezmény. Prospektust díj

mentesen küld
F E N Y V E S I  M E N Y H É R T

fővárosi fogászati intézete IX., Ráday-utca 5. sz 
(A Calvin-tér mellett.) Telefon Jazsef Ili 48

ízsef
étterem és kávéház

Kolozsvárott.
80 elsőrendű, Ízlésesen berendezett szoba hideg,
melegvíz, gőzfűtés, vacum cláar.er, felvon/gép 
S«*iát szüretelés’: fajborok. í z l e t e s  magyar
konyha, portos és lelkiismi rctes kiszolgálás

Idb. Gráf János és fia Gyula
tulajdonosok

i K i ss  Ernő K o r o n a - f o g a d ó j a
í N a g y k a n iz sa  — a város központján. Étterem 
í sörcsarr.ok, kávéház. szép ny?:i udvar ker*i — 
| vendéglő. — Magyar konyha — Kitűnő fajborok

FIGYELEM!
Felhívjuk min fazon üzlettulajdonosok figyel
mét, akik őrletüket eladni, vagy másikat venni 

kívánnak, úgy forduljanak bizalommal

N E U N I  ANN
hatóságilag engedélyezett és bej'gyzett s 

országs*erte előnyösen ismert
k ö z v e t í t ő  i r o d á j á h o z
Budapest, VII. kér., Akácfa utca 18. sz.

Színház-tér, Stefánia park mellett
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fűtés 
Hideg melegvíz szolgáltató minden szobában Fürdővel ellá 
tott szobák — külön fürdők. Lakosztályok 2—S szobával Elő 
kelő nagy étterem. Pilzeni sörház. — Nagy fénye* kávéhás 

Villamos* megálló.

Budapesten, forgalmas helyen, beteg
ség mialt egy nagyon j ó m e n e t e 1 ü

vendéglő eladó
C int m e g tu d h a tó :  József u 56 (nyomda).

I ártfa-fíírdőn
R e ig l L á s z ló

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

N yári é s  téti s z e z o n .

99IMPERI1L“ lagyszálló éttermei
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 00. szám.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü tájborok. Társas- és lakodalmi 
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .

--------------  Esténként S O V A N K A  N Á ND O R muzsikál.] —

Számos látogatást kér Kádár M iklós tulajdonos.
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Előfizetési ár:
Egy évre.................24 korona
Fél é v re .................12 „
Negyed évre . . .  6 „
Egyes szám á ra : 1 korona.

Lapmegjelenés :
Minden hó 1-én és 15-én. 
lír. pssUtilirrlptnilit u iili ISIM. n .

stitlÜMNMRf.MMÜnC AZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

1. szám.

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

Pál-utca 9. szám.

Hirdetési árak :
Oldal-nagyság szerint Több
szöri hirdetésnél árkedvez
mény. Legkisebb hirdetés dija: 

12 korona.

ZERKESZTO: Dr. CSIZMADIA IMRE.

Hivatalos szaklapjTT főidből, hanem a szininagyar vi-
a. ..Országot voodégiós Egyesülődete „székeid.trés: ve™ : Békékből is. Keleten a románok felrúgva
déglösök és Koosmárosok Ipartársulatának- , & Szabadkai-, Tolna 
Tármegyei-, Kassai-, Erzsébetíalvai-, Brassómegyei-, Csspeli- 
Sárvár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, Kispestszentiőrinci-, Német- 
újvárt-, Lévavidéki-, Szatmarmegyei-, Zombori-, Nemesócsa és 
vidéke-, Hunyadvármegyei-, CsongrádTármegyei-, Sopronalsó- 
vidéki-, Sárosmegyei-, Budaiok és környéke-, Érsekújvár és 
vidéke-, Ceglédi-, Marosvásárhely és Marostorda-megyei-, Mezőtúr-, 
Turkere^és Dévaványai fogadós (szállodásoki Vendéglős, kocsmá
ról és kávés ipartáriulatok illetve egyleteknek ; az Aradi pincér 
öns. és elh. egylet éa több jótékony pincér-asztahársaságnak és 

községi vendéglős-csoportnak. '

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET. 
Hivatalos helyiség : Vili. ke-., Gyulai Pál-utca

9. sz.

Hivatalos Órák: minden hétfőn ,szerdán és pén
teken délután 3—6 óráig.

Fölhívás és értesítés. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik a i „Országos Vendéglős E gyesü letinek  még 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jolentsék be. Beje- 
entésük után megküldjük az alapszabályokat. B e ir a t iu  d i j  : 2 
korona. É v i tagdíj: 4 korona. Az O. V. Egyesület'1 tagjainak 
ssmkügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
as irodához fordul. Ilyen esetekben a levéllel válaszbélyeg mellék
lendő. A u tin ó k  sej.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS
MÁROSOK IPARTARSULATA.

Hivatalos helyiség : vnr., Gyulai Pál-utca 9. sz.

Hivatalos órák: minden hétfőn, szerdán és pén-1 
fékén délután 4 — 6 óráig.

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

Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a „Fogadó“ utján közöltetik.

Évforduló.
. Megint elmúlt egy napiári év s bekö

szönt 1919. Vájjon mit hoz reánk szegény 
magyarokra. Mióta Árpád apánk ezt a 
hont megalapította, soha szomornbb és 
vészteljesebb évfordulója nem volt a 
magyarnak.

Északon a csehek foglalnak el mind 
többet nemcsak a tót testvéreink által

a fegyverszüneti feltételeket, nyomulnak 
mind beljebb és beljebb az ország testébe 
s ma-holnap már a nagy magyar Aiiöld 
felé nyujiják ki karjukat. *

Délen és nyugaton a szerbek találnak 
mind több és több felszabadítandó test
véreket és akarnak rendit csinálni. Váj
jon meddig lóg ez tartani.

A szegény agyongyötört magyar pedig 
várja a Wilsoni igék teljességét es reméli, 
hogy a hazánk területére benyomult fog
lalókat a békekonferencia vissza fogja 
parancsolni a nyelvhatárok mögé.

Nagyon szomorú évforduló és még szo
morúbb remény. Vájjon beválik-e a Wil- 
soni elvekbe vetett remény. Vájjon ellen
ségeink be fogják-e látni, hogy mikor a 
világ legnagyobb háborúját üquidálják. 
ugyanakkor ne hintsék el egy újabb há
ború magvát. ;Mert kétségtelen, hogy ha 
az ezeréves államiságunk ellenére a ter- 
mészetileg és gazdaságilag annyira össze
tartó területeket tőlünk elszakítják, ha 
megfosztják a magyar Alföld acélos búzát 
termő vidékének lakosságát az erdélyi 
bércek ércétől, kőszénanyagátói, ha meg
akadályozzák, hogy az északi vidék fája 
és ásványa egy egységes gazdasági életbe 
bekapc»oiva legyen számunkra értékesít
hető, akkor ugyanaz a revans fogja a 
magyart hevíteni, mint a világháborút 
megelőzően a franciát s épp úgy igyek
szünk majd az elveszett területeket akár 
háború árán is visszaszerezni.

Ezt jól a figyelmükbe kell venni azok
nak. akik a békét csináiják. mert ma a 
magyar vár nyugodtan és igazságába ve
tett bizalommal, de ba megcsalják, ha jo
gait lábbal tiporják, megszégyenítik, akkor 
jaj annak, aki útjába akad.

Ilyen szavakkal köszöntjük mi az újévet 
és kívánjuk, hogy az egy boldogabb, szebb 
évet jelentsen számunkra, mint a voit 
négy háborús év.

Addig pedig, mig a nagy világrendezés 
megtörténik, minekünk csak egv prog- 
rammunk van: dolgozni és amint eddig 
dolgoztunk a szak érdekében, úgy lesszük 
ezután is. ha lehet még lokozottabhan,

hogy előfizetőink és olvasóink lássák, 
hogy a „Fogadó" az eleven élet s ha bár 
sírni tudnánk szegény hazánk állapota 
felett, egy vigaszt mégis találunk s ez az, 
hogy a vendéglősség érdekében (ejtettünk 
ki munkál,

Adjon a mindenható mindannyiunknak 
botdog njévet.

Vendéglősök szervezkedése.
A fővárosban fennálló három vendéglős- 

ipartársulat egyesülése folyamaiban van. Nem 
akarjuk hinni, hogy a régi terv ez alkalom
mal meghiúsulna, mert hiszen még eddig 
nem volt annyira aktuális ez az ügy. mint 
éppen manapság, mikor minden szakma nagy 
erővel és nagy igyekezettel lümörülésre tö
rekszik, hogy megfelelő érdekképviselet utján 
szóhoz jusson. És éppen a demokrácia teszi 
szükségessé az érdekelteknek egymáshoz való 
szorosabb kapcsolását, mert a vendéglősök
nél is úgy állt és áll ma is az egymáshoz 
való viszony, hogy a kisemberek többsége 
egy igen kisszámú „nagyok" kisebbségéink 
volt és van alárendelve.

Ennek a demokráciaeltenes állapotnak is 
véget akarnak vetni a vendéglősök és remél
jük, nem csak a „kisebbek", hanem a „na
gyok" is, akik évtizedek óta eredménytelenül 
kezelték a gyeplöt, kezükben tartotiák a ve
zetést és — a gyámkodást. Ezt a helyzetet 
az úgynevezett „nagyok" is. most már meg
változtatni óhajtják, mert annan felismerésére 
jutottak, hogy az eredménytelen vezetésért 
nagy erkölcsi felelőséggel tartoznak, ami az
előtt a boldogabb időben senkinek eszébe 
sem jutóit. Nyilvánvaló, hogy a vendéglős
ipar fejlődése a mai viszonyok között és az 
ezekből a viszonyokból mintegy kényszerítő 
paranccsal kialakuló iparpolitika nem tűri 
többé az egy szakmában levők széthúzását, 
szervezatlenségét és az egyeseknek vagy tö
megeknek távoltartását a saját szakmájuk 
szervezetétől.

Tanuljunk a munkások szakszervezeteitől, 
melyek ma a népköztársaság legjobb és leg
megbízhatóbb támaszát és legerősebb osz
lopai

És ha van egy iparág, mely alapos szer
vezésre szorul, úgy bizonyára a vendéglős-

BENKO és POLLAK
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.

F elein k n ek  h ite l-  é s  k ö lc sö n n y ú jtá s . 
Budapest, VII., Sip»utca 7. sz.
T E L E F O N :  II—II (lBlerurba«0 «■ J ó x . e f  3 8 - 6 L
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ipar az. A szervezkedés szükségességét a 
vendéglősök egy elenyésző kis része még 
nem tanulta meg tisztán felismerni. Akik az
előtt. mielőtt vendéglősökké lettek, szervezett 
ipari munkások voltak, azok értékelni is tud 
ják a szervezkedés erejét és hatalmát és 
ezek kényszer nélkül is belépnek az uj szak
májuk szervezetébe. Azok azonban, akik 
eddig sehová nem tartoztak, most is távol 
tartják magukat saját szakmájuk társulásától. 
Ezeknél teljesen indokolt a kényszer alkal
mazása. És éppen ezért szükséges, hogy a 
fővárosban fennálló három vendégtős ipar- 
társuiat becsületetes és demokratikus meg 
alapozás mellett, egységes társulattá alakul
jon át. hogy azután nyomatékosan lehessen 
mindazon előfeltételeket a népkormánytól 
kérni melyek a vendéglősipar fejlődéséhez 
elengedhetetlenül szükségesek Mert csak 
egyesülve lehet egységesen fellépni és az 
összes vendéglősök nevében beszélni és 
cselekedni.

A vidéki kartársak most már fogjanak 
hozzá a helyi szervezeteik kiépítéséhez. A 
helyi ipartársulatokat életre kell kelteni, a ta
gokat össze kell gyűjteni, a társulattól eddig 
távol állt vendéglősökét erkölcsi eszközök 
alkalmazásával bekényszeriteni a társulatba, 
hogy erős helyi szervezettel méltó helyi kép 
viselethez juthassanak. Ezen előzmények el
végzése után az Országos vendégtősegge- 
siitet is megkezdi illetve folytatja működé 
sét. hogy az összes vidéki szerveknek ismét 
egy központjuk legyen, mely országos ér
dekű vendéglősipari ügyekben úgy magát az 
ipart, mint az egyes vendéglős érdekeit hat
hatósan képviselhesse és támogathassa.

Hogy minden más iparágban könnyebben 
megy a szervezkedés, mint a vendéglősipar
ban annak megvan a maga sajátos oka. A 
szervezett munkásból lett vendéglősről nem 
szólunk. Az ismeri a szervezkedés szükségét 
és annak hasznát. Aki azonban nem tartozott 
korábban semmiféle szervezethez, aki ezzel 
a kérdéssel soha nem foglalkozott azelőtt, 
természetes üres fogalom a szervezkedés fon
tossága. Az egyszerűen nem ismeri Már pe
dig vannak néhányan, akik nem szervezett 
emberekből lettek vendéglősiparosok, akik 
még máig sem tanulták meg a szervezkedés 
fontosságát, sőt nem is gondoltak még erre. 
Azért szükséges, hogy a kötelező társulás 
minél előbb kormányrendelettel mondassák 
ki Kimondandó volna továbbá, hogy ven
déglős csak az lehet, aki legalább is két évi 
gyakorlatot képes kimutatni, amint azt már 
régebben egyik országos vendéglős kongresz- 
szus sürgősnek mondotta ki.

A soproni vendéglős ipartársulat ez ügyben 
akciót indított. Felkérte ugyanis az ottani

kereskedelmi és iparkamarát, hogy támogassa 
ezt az ügyet, tekintettel a szakmabeli segé
dekre, kik iparukat tanulván, igen csekély 
számban juthatnak önállóságra, kevésnek 
válik lehetővé vendéglőt nyitni. A megkere 
sett kamara megígérte az eszme támogatását. 
Ha ezek a dolgok mindjobban felszínre jut
nak és általánossá válnak, a vendéglősök 
fönálló szervezetei mindjobban propagálják, 
akkor azok megvalósítását a közeljövőben 
várhatjuk is Mindezek elérésére is szükséges 
a szervezkedés, a tömörülés és céltudatos 
működés.

Mint értesülünk a Székesfővárosi Vendég
lősök és Kocsmárosok Ipartársulata megke 
resést intézet a másik két ipartársulathoz 
hogy az egyesülés tényének előzetes meg
beszélése céljából 5—5 tagú bizottságot 
küldjenek ki s 'igy a három‘társulat együttes 
15 tagú bizottsága állapítsa meg az egye
sülés módját és végrehajtásának mikéntjét.

Hisszük, hogy a szállodásod? stb. ipartár
sulata a maga részéről is most már lehetővé 
fogja tenni az egyesülést és nem fog hatalmi 
kérdést belőle csinálni, hanem tiszteletben 
tartja a demokráciát, melynek a társutati élet
ben is kell érvényesülni.

H1VATLOS KÖZLEMÉNYEK.

Az Országos Vendéglős Egyesület 
tagjaihoz.

A háború alatt az Országos Vendéglős 
Egyesület működése megbénult, mert tag
jainak legnagyobb részét a katonai szol
gálat szólított el polgári hivatásától. Igen 
sok kartársunk a háború alatt üzletét 
teljesen be is zárta. Most már azt hisszük, 
mindenki itthon van s igy nem áll semmi 
uljában annak, hogy Országos Egyesüle
tünk teljes erővel folytassa munkáját. 
Felkérjük az -egyesülethez tarlozp társu
latokat, hogv a tagdijakat küldjék be. 
Hogy mi történjék a bábom alatt elma
radt tagdíjakkal, azt a közgyűlés fogja 
megállapítani, melynek előkészítésére a 
jövő év január közepe táján választmányi 
ülést fognak tartani, melynek összehívá
sára külön meghívókat jogunk kibocsátani.

Szükséges, hogy az országos szerveze 
lünket a kitűzött nagy célok elérésére 
sürgősen működésbe helyezzük. A mos- 
lani viszonyok kedvezők arra, hogy a 
vendéglősipar rendezésére ipari közér
dekből szankciót nyerjünk. Ezek közé 
tartozik a gyakorlathoz (képesítéshez) kö
töttség, az ipartestületi jogkör elnyerése 
a kötelező társulás megvalósítására, az 
adó- és illetékügy országos rendezése, a

bizalmi testület megalakítása, a söriigy I  
az állandó és folytonos áremelkedéssel J  
stb. slb. Oly kérdések ezek, melyek csak 
országosan lehet rendezni és amikel meg
okolva kell a népkormány elé terjeszteni.
A népkormány szociális és demokratikus 
alapon áll s igy a vendéglősök gazd sági 
viszonya . mindakét irányban támogatást 
lóg nyelni. Anyagi tekintetben javaslalol 
kell előterjesztenünk a tagdijak feleme
lésére, mivel a háború előlli 4 korona ’ 
évi tagdíj 'elégtelen a kiadások fedezésére.

Mindezeknél fogva legyenek elkészülve ‘ 
az egyesült választmányi tagjai, hogy leg
közelebb Budapestre ülésre lógjuk őket 
össz-hivni, hogy a fentes lűggő kérdése
ket megbeszéljük és közgyűlési tárgya
lásra előkészítsük.

Budapest, 1918. dec. 28.
Kartársi üdvözlettel 

Hajós Karóig 
elnök,

A vidéki vendéglős ipartársulatok 
reorganizálása.

A „Fogadó" legutóbbi számában felhívtuk 
a vidéki vendéglősöket és vendéglős ipartár
sulatokat, hogy a hosszú háború alatt elha
nyagolt társulati életet ujitsák fel és szervezzék 
újjá az ipartársulatokat. Eme felhívásunknak 
volt Is már foganatja, amennyibeu az ország 
különböző részéből kaptunk híreket a vendég
lősök szervezkedéséről

Lapunk mai számában az „Országos Ven
déglős Egyesület" jelzi, hogy a működést 
újra megkezdi és még e hó folyamán választ
mányi ülést fog tartani. A központ ezen el
határozása szolgáljon a vidéki vendéglősök
nek is buzdításul a szervezkedő munkára!

A háború kitörésig az alább megnevezett 
vendéglős ipartársulatok működtek az O V.
E. keretében. Kívánatos tehát, hogy ezek az 
ipartársulatok mielőbb megkezdjék] a műkö
désűket és a központtal lépjenek érin ke- 
zésbe. Abaujtornamegyei Kocsmáros tpartár- 
sulat, Budafoki Vendéglős Ipartársulat, Brassói 
és Brassómegyei Vendéglős Ipartársulat. Besz
tercei Vendéglős Ipartársulat, Budai Vendéglős 
Ipartársulat, Borsódmegyei Vendéglős Ipartár
sulat. Csongrádmegyei Vendéglős Ipartársulat. 
Ceglédi Vendéglős Ipartársulat, Csepeli Ven
déglős Csoport, Fogarasi Vendéglős Csoport, 
Érsekujvári Vendéglős Ipartársulat. Erzsébet- 
falvi Vendéglős Ipartársulat, Fiumei Vendég
lős és Italmérők Ipartársulata. Hódmezővásár
helyi Vendéglős Ipartársulat. Jászberényi Ven
déglős Ipartársulat, Kispesti-, Szent Lőrinci 
Vendéglős Iparlársulat., Kassai Szállodás és 
Vendéglős Ipartársulat, Kismartoni és Járási 
Vendéglős Ipartársulat. Kapuvári Vendéglős

¥

tudakozó irodája, é s országos adás-véícii iroda

Biniapest, VII. kér., Bethlen-utca G. sz.
A legmegbízhatóbb vállalat. Tőrvényszékileg bejegyzett cég. Közvetít úgy eladásra, mini 
bérbe és elszámolásra szállodát, vendéglői, kávéházat, mindenféle üzleteket és ingatlanokat. 
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Salát termésű uiborok Nemes kadarkii, Ezerjó. Kövidinka. 
Hizling és Zőldszilvaui fajok napi 
árban nagy választékban kaphalók a

Czeglédi Bortermelők Cefl,é-den, a \  asarteren. a 
vasullól 000 lépés.

Ipartarsulal, Léva és Lévavidéki Vendéglős 
Ipartársulal, Mezőtúr, Dévaványai Vendéglős 
Ipartársulat. Marosvásái helyi Vendéglős Ipar- 
társulat. Nagyszebeni Vendéglős Ipartársulat, 
Nemesócsai Vendéglős Ipartársulat, Nezstder- 
Kajkai Vendéglős Ipartársulat, Orosházi Ven 

*■ déglős Ipartársulat, Pancsovai Vendéglős Ipar- 
társulat, Resicabányai Vendéglős Ipartársulat. 
Rózsahegyi Vendéglős Ipar társulat. Szászvárosi 
Vendéglős Ipartársulat, Szabadkai Vendéglős 
Ipartársulat, Székesfővárosi Vendéglős és 
Koc-máros Ipartársulat, Soproni Vendéglős 
Ipartársulat, Székesfehérvár és Fehérmegyei 
Vendéglős Ipartársulat. Szepesmegyei Ven
déglős Ipartársulat, Sárosmegyei Vendéglős 
Ipartársulat, Soroksári Vendéglős Csoport, 
Tolnamegyei Vendéglős ipartársulata. Vesz
prémi Vendéglős Ipartársulat, Zombori Ven
déglős Ipartársulat.

Cegléill bor
5 fokos, ab Budapest

bárm ily niennyiségliBn
üzlethez szállítva megrendelhető. Hegedűs  
L a jo s  B u d a p e st, R á d a y -u to a  4. 1 — 3

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK
i ^

Ujávi Üdvözlések. T. előfizetőink figyelmét 
felhívjuk, hogy a szokásos njévi üdvözletekéi, 
a január 15-én megjelenő számunkban is kö
zölni fogjuk. Az újévi üdvözlések beiktatási 
dija ezúttal 10 korona. (Nagyobb hely cé 
geknek 25 és 30 korona.) Az üdvözlések di
ját legkésőbb e hó 12 én délig kérjük be
küldeni. Az ezen idő után beérkező üdvöz
lések már csak a következő számunkban kö- 
zöltetnek. "■

Felhívás. Az összes vendéglősök és kávé
sok figyelmét felhívjuk, hogy amennyiben 
üzemeikben antant tisztek vagy legénységi ál
lománybeli katonák a fizetési megtagadnák, 
panaszaikkal forduljanak a hadügyminisztérium 
Uormándy ezredes osztályához.

Jubiláló főpincér. Múlt év november hó 
16-án volt 20 éve. hogy Költbaum  Gyula 

k szombathelyi lőpincér az oltani vasuli 
vendéglő I II. oszt. éttermi lőpincér; állást 
elfoglalta, Ezen bosszú időt Köttbaum 
lőpincér nemcsak főnőkének Hninczmann 
Jánosnak, hanem az alkalmazottjainak és 
a nagy közönségnek becsülését és t izte- 
letét kiérdemelte. A 20 éves jubileum 
alkalmával mi is üdvözöljük Kőllbauni 
Gyulát.

Rendelet a vasúti vendéglősöknek. A Máv. 
igazgatósága szigorú rendeletet adott ki az 
iránt, hogy a pályaudvari vendéglősök az al- 

i_ t  aimazottak ellátása iránt szerződésileg vállalt 
kötelezettségüknek minden irányban feleljenek 
meg, de kivételt senkivel se csináljanak 
Jó volna a vasúti alkalmazottakat is „szigorú" 
rendeletben utasítani, hogy ezen szerződés

ben biztosított kedvezménnyel ne éljenek 
vissza.

Hymenhirek. Eröer Jár.os budéprsli vendéglős, 
november hó 27-én tartotta esküvőjét Jerzsobek 
János budapesti vendéglős leányával Irénkévcl

Borsos Ferenc győri főpincér, december 18-án 
tartotta esküvőjét V’urga Józefin urleánnyal Győrben.

Eller István budapesti főpincér, december hó 
2ó-én tartotta eljegyzését Kováls Bözsike urleánnyal 
Budapesten.

Szita Lajos budapesti n^gyvendéglŐs, december 
hó 22-én eljegyezte Horváth Gizikét, Horváth Ist
ván és neje szül. Keglovits Gizella leányát.

Schmidl János eljegyezte Juhász Erzsiké urleányt.
Xémeth Imre föpin«.ér Marosvásárhelyről, de

cember hó 3l-én özv. Plauka Józsefné úrnővel 
Esztergomban házasságot kötőt'.

Újabb szesztilalom. A 6721/1918. M E. ren
delet értelmében 1918. december 31-től déli 
12 órától sem vendéglőben, kocsmák, cuk- 
rázda. kávéház stb. szóval sehol bort, sört, 
pálinkát vagy szeszitalt kimérni nem szabad, 
sem bent. sem utcán át. Záróra ma 10 óra. 
Bo'rl és sört zárt palackokba fűszeresek ad
hatnak.

Munkácsy kávéházban Budapesten, Rákóczi-ut 59. 
szám alatt esténként Steiner Simi bohém művész 
12 tagú simfonikus zenekarával muzsikái. Számos 
látogatást kér a tulajdonos. Horváth Mihály kávés.

Az „Országos Vendéglős Egyesület" választ 
mányi tagjai. Folyó év január hó közepe felé 
fogja az O. V. E. elnöksége az egyesület vá
lasztmányát összehívni. Itt közöljük a választ
mányi tagok névsorát, már csak azért is, hogy 
a kartársak az ideutazásra már most készül
jenek Kívánatos volna, hogy azon tagok, kik 
1914. óta lakcímüket változtatták, jelenlegi 
pontos címüket az O. V. E. elnökségének be
jelentsék. Sajnálattal kell megállapítani, hogy 
a névsorban felemlített kartársak közül többen 
már nincsenek az élők sorában, ennek kö
vetkeztében az elnökség a póttagokat is be 
fogja hívni. A választmány tagjai a követke
zők: Elnök: Hajós Károly, társelnök: Schwarz 
Hermán (Jászberény), Szentgyörgyi Ferenc 
(Kassa), pénztáros: Aszner János (Budapest), 
felügyelöbizottsági tagok: Springer József 
(Kerepes), Kunze Ödön és Kuthy István 
(Budapest), felügyelöbizottsági póttagok: Ko
lossá Viktor (Arad). Sárközy István (Rákos 
Csaba). Schmidt Sebő (Budafok). Választmányi 
tagok: Fehér Sándor. Szintay Bálint, Ásvány 
Imre. Bagyik Vince, Cserigey Sándor, Bischof 
Pál, Steiner József, Kirchenknopf Imre, Kort- 
sak Alajos. Kubanek Vencel. Braun Béla. Kolb 
Jakab. Bauer János, Gregorils Simon. Simkó 
József Szigeti András. Schiller Vince. Rosner 
János (Budapest). Rottenbácher József (Brassó), 
Cservény Ferenc (Siófok), Eschenbach Gergely 
(Vác), Malits Milán (Pancsova), Horváth Jó
zsef (Nemesócsa). Kaszás Lajos (Székesfehér
vár). Tokody Imre (Léva). Börötz Imre (Sze
ged), Lálszó József (Győr). Lehőcz Lajos (Er- 
zsébelfalva), Bognár József (Tárnoki, Hermann 
János (Soroksár). Kuzmits Tamás (Kispest), 
Huszár László (Bicske). Groszner Pál (Sop
ron), Lachner Albert (Mezőtúri, Entresz Ernő 
(Csepel), Budincsevics Simon (Szabadka). 
Választmányi póttagok: Blaschke Ferenc, Ke- 
szey Vince. Izsák Mihály. Németh Lajos, 
Hrabovszky György, Tompa Lukács (Buda
pest), Kvanka Lajos (Nagyszeben), Fleisch- 
mann Lajos (Pusztazámoly) Elek Imre (Hód
mezővásárhely) Szántó Vilmos (Érsekújvár), 
Tamásy László (Igái).

Kerestetnek. Klenner János Vihnyefürdő
volt vendéglős hollétet kéri egy lapon 
tudatni Schranz Jár.os Temesvár, Tiioii- 
ulca 93.

Névmagyarosítás. Kruppa Károly volt 
karlovai vasút, vendéglős nevét belügy
miniszteri engedéllyel Kassára magyaro
sította.

Popper Mór és Lipót hornagykereske- 
dők ez év december havában ünnepelték 
cégük 50 éves fennállását. A Popper 
bornagykereskedő cég a vendéglősök 
előtt is kedvelt, mert nem használta ki 
annyira a konjunktúrákat és nem helyez
kedett a legszéisöbh álláspontra a ven
déglősökkel szemben, úgy, amint azt 
más cégek tették. Különben ennek a 
méltányos üzleti felfogásnak és ki
váló minőségű áruinak köszönheti a 
cég, hogy ötven év alatt nemcsak 
Budapest, hanem az egész ország leg
nagyobb borkereskedő cégévé fejlődött 
ki. Az 50 éves tisztességes és becsüle
tes munka meghozta jutalmát. Popper 
Mór és Lipót cég telepei Budapest, X., 
Eróii-utca 8. szám alatt vannak ma is, 
mint az 1868-ban történt alapításakor 
volt. Telefon: József 69— 78.

Gyászrovat. Gosztolya Imre a körmendi „Korona" 
kávéház tulajdonosat súlyos csapás érte, neje szfl- 
lrte tt Draskovits Mária életének 84 ik évében rövid 
szenvedés után múlt hó végén meghalt.

Magas, tana,
25 éves főpincér, ki most szerelt 
le. házasság céljából megismer
kedni óhajt egy vendéglős vagv 
szállodás intelligens leányával, ki
nek legalább annyi hozománya 
van mint neki. mert önállósítás 
céljából szüksége van egy gondos 
háziasszonyra. Teljes cimü leve
leket lehetőleg fényképpel teljes 
diszkréció mellett „Előttünk a 
jövő" jeligére e lap kiadóhivata
lába kettős borítékba kérek. 1—2

N Y I L T - T B  R*). 

Felhívás.
Felhívom a vendéglős és pincér kar- 

társaimat, hogy december hó 11-én egy
korút! kávéházból ellopták fekete városi 
bundámat fehér nyesttoka béléssel szilsz
kin-gallér és szilszkin-kézelővel. A nyomra
vezető 500 korona jutalomba részesül.

Tisztelettel
Fehér Ferenc vendéglős 
a Fiume szálloda éttermeinek 

tulajdonosa.
Telefon: 40—29

f z  e rovatban költöttekért nem válal felelőséget a »i«rkas«tÓ*ég
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Boldog újévet kíván t. elő
fizetőinek, jóbarátainak és isme
rőseinek

FOGADÓ szerkesztősége 
és kiadóhivatala.

Pályatársainknak és jó ismerőseink
nek boldog újévet kívánunk.

Szombathely, Vasúti vendéglő
Saál Rezső 

I-1I. o. étt. éthordó
Horváth János

I-1I. o. étt. fizetópincér

B. U. É. K.
Miskolc 

Pannónia kávéház
Deutsch Farkas Ferenc

főpincér

Pályatársaimnak és jó 
boldog újévet kívánok.
Marosvásárhely 

Adria kávéház

ismerőseimnek

Borsody János
kávés

T. üzletfeleinknek és jóbarátaink
nak boldog újévet kívánunk.

Benkö és Pollák
adás-vételi irodatulajdonosok

Budapest

lamerős kartársainknak és jóbará- 
tainknak boldog újévet kívánunk.

Győr, Vasúti vendéglő

Juhász György Szabó János
főp. I-II. oszt. étt. főp. I-II. oszt. étt.

Orbán Jenő
főp. III. oszt. étt.

Jóbarátainknak és jóakaróinknak 
boldog újévet kívánnak.

Győr, Deák kávéház

Borsos Ferenc
Iőpincér

Meixner Lőrinc
kávés

Az év változásával üdvözlöm t. ba-
rátáimat és 
jóakaróimat.

pályatársaimat, valamint

Budapest Pántol Márton
Rákóczi-ut 29 vendéglős

B. U. É. K.
Szombathely Hann János
Kovács kávéház fizetópincér

Boldog újévet kívánok t. barátaimnak 
és ismerős pályatársaimnak.
Győr Dátán Lajos

vendéglős

Kartársaimnak és jóbarátaimnak bol
dog újévet kívánok, egyúttal búcsúzom 
a Iőpincér kartársaktól, miután a .Bá
rány" fogadót megvettem és azt 1919. 
febr. 1-én saját kezelésembe átveszem.

Győr
Bárány fogadó

Mautner Aladár
föpincér

Minden jóbarátomat és ismerős kar
társamat szívesen köszöntöm az újév 
küszöbén.
Győrszabadhegy Barass Sándor

vendéglős

B. U. É. K.
Szombathely 

Hungária kávéház
Reich Mór

főpincér

Minden jóbarátunknak és ismerős 
pályatársainknak ezúton kívánunk 
boldog újévet.

Sopron, Pannónia fogadó.

Groszner Pál
fogadós, Ipartársulati elnök

Skarba József Nagy Vince
étt. föpineér kávéh. főpincér

Skarba Lajos
szoba föpincér

Kedvest vendégeimnek, ismerőseimnek 
és jóakaróimnak boldog újévet kívánok.

özv. Schmidt Alajosné
vendéglős

Szombathely 
Deák-parki vendéglő

B. U. E. K.
Kapuvár 

Rába kávéház
Tibolt Lajos

főpincér

Kedves barátaimnak és ismerős kartár
saimnak boldog újévet kívánok.
Szombathely Halász József
Püspök sörház vendég ős

B. U. É. K.
Győr

Erzsébet kávéház
Köberl Sándor

kávés

Boldog újévi kivánatainkat ezúton 
fejezzük ki jó barátainknak és ösmerős 
kartársainknak.

Sopron. Royal kávéház 
Varsó József

kávés
Csányi Ignác Gornyecz István

föpincér fizetőpincér

B. U. É. K.
Sopron

Eszterházy fogadó
Géczy László *

föpincér

Az újév küszöbén ezúton kívá
nunk jó sikert és sok szerencsét t. 
kartársainknak és jóbarátainknak.

Győr, Lloyd vigadó

Schodits Ferenc
vendéglős

Weber Vince Rosenberger János
föpincér üzletvezető



5. oldal.

Budapest 
Pántol étterem

f o g a d o 1. szám.

B. U. É. K.

Tomola Roland
főpincér

B. U. É. K.
Budapest 

Pántol étterem
Szarvas Béla

fizetőpincér

Személyes jóbarátainknsk, jóaka
róinknak é» ismerős kartársaknak 
ezúton fejezzük ki újévi üdv és sze
rencseki vánatainkat.

Szombathely, Sabária, Herceg szálló
Herczegh Ferencz

a Sabária és Herczeg szálló tulajdonosa

Mészáros József Kumin Ferenc
éthordó étt. főpincér

Gáspár István Tóth József
éthordó poig étt. főpincér

Pillér József
étthordó

B. U. E. K.
Szombathely Szever József

főpincér

B. U. É. K.
Győr

László fogadó
László Rezső

főpincér.

T barátainknak és ösmerőseinknek 
ezúton kívánunk boldog újévet.

Győr, Platán vendéglő

Kováts Dénes
főpincér

Németh Alajos
ven. églőa

B. U. É. K.
Budapest 

Pántol étterem
Braun András

fizetőpincér

Minden ismerős kartársamat és jóbará 
tómat üdvözlöm az újév küszöbén.

Csorna Nemes Károly
Vasúti vendéglő vendéglős

Személyes jóbarátaimnak és ismerő- 
kartársaimnak boldog újévet kívánok.

Csorna Reznyák István
Központi vendéglő vendéglős

Az ismerős kartársaimnak ezúton kí
vánok boldog újévet.

Budapest 
Fiume szálló étterem

Fehér Ferenc
vendéglős

B. U. É. K.
Budapest 

Ostende kávéház
Milisits István

főpincér

Jóbarátaimnak és ismerős kartársaim
nak boldog újévet kívánok.

Szeged 
Vasúd vendéglő

Dávid Sándor
vendéglős

Ezúton kívánnak jóbarátaiknak és 
minden ismerősüknek boldog újévet.

Győr. Royal szálloda

özv. Meixner Mihályné
szállodás

Payer Ernő
étt. főpincér

Gócán Béla
szobdfőpincér

Mátyás Gábor
kávéh. főpincér

Pillér Ernő
káv. fizetőpincér

Az év változásával üdvözlőm t. bará- 
aimat és ismerős kartársaimat.

Győr László József
fogadós, a Vendéglős Ipart, alelnöke

T. pályatársaimnak és barátaimnak 
ezúton fejezem ki boldog újévi sze
rencseki vánataimat.

Budapest 
Vlfl., Rákóczi-ut 5á.

Zámbó Lajos
vendéglős

T. üzletfeleinek, vendéglős és kávés 
uraknak

Boldog újévet kíván

Magyar Remény Serfőzde
Budapest

B. U. É. K.
Budapest 

Otthon kávéház
Raska József

főpincér

Az újév küszöbén ezúton üdvözlőm 
t. barátaimat és ismerős kartársaimat.

Budapest 
Otthon kavéház

Fráter M. Márton
üzletvezető

B. U. É. K.
Cegléd 

Vasúti vendéglő
Popeszku Miklós

o. étt. főpincér

B. U. É. K
Budapest 

Ostende kávéház
Eltér István

főpincér

Jóbarátainknak és pályatársaink
nak szerencsekivánatainkat ezúton 
fejezzük ki az újév alkalmával.

Győr, Fehérhajó szálló

Németh Ferenc
szállodás, a Vendéglős Ipartársulat elnöke

Koch Gyula Fritz Gusztáv
étt. főpincér polg- étt. föpincére

Élő Elemér Payer Lajos
éthordó éthordó

Polczer Mihály
tjjhordó

B. U. É K.
minden barátomnak és ismerősömnek.

Szeged Gerentsér József
Boldogasszony sugár-ut 49. vendéglős

Ezúton kívánok boldog újévet jóbará
taimnak és ismerős karlársaimnak.
Marosvásárhely 
Hungária kávéház

Hónig Miklós
kávés

Minden jóbarátomnak és ismerőt kar- 
társamnak boldog újévet kívánok.

Budapest Szüts Lajos

Az év változásával üdvözöljük t. ba
rátainkat és ismerős kartársainkat.

Szombathely', Elité kávéház

Gálos Jenő
fizetőp ncér

Gárdos Zsigmond
kávés

Gálos' Ferenc
főpincér

Ismerős kartársainkat és jóbará- 
taiukat szívesen üdvözöljük az újév 
fordulóján.
Szombathely, Herczeg szálló kávéház

Zelkó Lajos
főpincér

Kintzl József
fclszolg. pincér

Stojter Márton
igazgató

Kalmár András
flzetöpincér

Csercsics Márton
felszolgáló pincér
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Törv. oltalom alatt álló

„PANNÓNIA”
l i l l a i a l á t a s i r .

Folyton emelkedő forgalmunk titka
gyártmányaink kiváló minősége.

Évi 168.000 h l.-e s  te rm e lé s i k ép esség .

B. U. É. K.
Budapest Gregorits Antal

Bristol nagyfogadó föpincér

B. U. É. K.
Ruttlca. Vasúti vendéglő

Fekete Lőrinc Schober István
üzletvezető vasúti vendéglős

Kispest
B. U. É. K.

Szarka Imre
főpincér

B. u. é. k. minden szeméives isme-
rősőmnek és pályatársamnak.

Kiskőrös Ketter Ferenc
Vasúti vendéglő vas vendéglős

B. U. É. K.

Budapest Weisz J. Dezső
Yildiz kávéház Qzetvezető

B. U. É. K.
Orsóvá Batta Gyula

Vasúti vendéglő vas. vendéglős

B. U. É. K.
Budapest Szabó István I

Keszey étterem fizetcpincér j

B. D. É. K.
Miskolc Böcögö József

Korona szálló szállodás

Az elhelyezés- és bérügy rendezése a 
kávés iparban.

Legutóbbi számunkban már kivonato
san közöltük a budapesti kávéházi alkal
mazottakkal történt fizetés rendezését. 
Most szószerint közöljüs az érdekeitek 
által megállapított kollektív szerződési, 
amely egyrészt a Budapesti Kávésipar- 
lársulat. másrészt a Magyarországi Szál
lodai. títterm és Kávéházi Alkalmazottak 
Országos Egyesülete közölt köttetett.

1. A munkaidő tartamának jelenben 
szokásban lévő beosztása továbbra is fenn-! 
marad, amennyiben az a 10 órás keret j 
nek megtelel. Amennyiben a munkaidő I 
időközben törvényesen szabályoztatnék. 
a törvényes intézkedés lesz mérvadó, 
lenntartatván a munkaadónak az a joga. 
hogv e kereten belül a munkarendet 
maga áliapitsa meg.

2. Munkabérek tekintetében a követ 
kező megállapodás lép érvénybe:

aj Kávéssegéd (beleértve a lőpincéreket 
i-) heti 50 korona, mely áll 40 korona 
törzslizetésből és 25%. azaz 10 korona 
drágasági pótlékból. Női felszolgálók a 
térli munkásokkal egyenlő mértékben! 
fizetendők.

bf Kávéfőzők heti fizetése azon üzle-i 
trkben. amelyekben 3, vagy három 
kevesebb tels/o'gáló dolgozik, beli 100 
korona, ahol 4—6 munkás dolgozik. In ti 
120 koro m, ahol,6 nál több, heti. 110 ko 
róna. A felszolgálók számának megáll.-

pitásánál az üzemben dolgozó összes fel
szolgálók száma irányadó. Kávélőzőnők 
csakis a 100 koronás fizetési osztályba so
rozol! üzemekbe helyezhetők el. Ameny- 
nviben azonban félti munkaerő nem állna 
rendelkezésre, akkor a 120 korona liz.etési 
osztályú Özetekbe is alkatmazhatók, a 
lérfi munkásokkal azonos lizetéssel.

Azon szállodai nagy üzemekben, ame
lyek kávéhnzzal kapcsolato-ak, mint pél
dául: Hungária. Dunapaiota. Astoria. Bris
tol, Royal, N idor és ehez hasonlók, a 
kávéfőzők heti lizetése e szerződés tar
tama alatt 140 korona.

c' Konyhai segédalkalmazoltak hetibére, 
lérfi személyzeté 80 korona, női személy- 
z. té 60 ko onában áliapillatik meg.

dI Fedrónök minimális hetibére az Ár- 
vizsgáló Bizottság által megállapított osz- 
iá yozis figyelembevételével a Uj osztályú 
üzemekben 80, a Cl oszlályuakba 70 ko
rona és ezenkivü1, munkabeosztásuk sze
rint, ebéd vagy vacsora.

e Ha a konyhai alkalmazottak, vala
mint a leiii önök fentebb megállapított 
illetményeiken felül, egyéb természetbeni 
ellátásban, vagy lakásban is részesülnek, 
úgy ez megfelelő értékekben a fizetésbe 
betudható. Erre nézve felek mindenkor 
a felvételnél állapodnak meg.

// Kisegítő munkabérek alapjául a heti 
lizelés egvhatod ré-ze áliapillatik meg. 
Szombat este. vasárnap és ünnepnap a 
kávessegédek 2‘50 koronával, a kávéfőzők 
5 koronával több fizetést kapnak.

Szilveszteri kisegítés dija a vasárnapi 
kisegitési dij kétszerese.

3. A munkások heti fizetései 6 napra 
értendők és i y módon számotandók el. 
A fizetésekből c-akis a törvényes járulé
kok vonhatók le. A heti szab id nap be- 
t .rtása a munkásr a nézve kötelező.

4 Kávé-s' gédek csakis az üzembeli ki- 
-zo _á ás kör ül telmerült munkára köíe- 
ezhetök.

5 a! A főpincérek kenyeret, süteményt
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M I I A N I v f  41 MM M i i  Kitűnő izü, igen üditö ásványvíz. Bor, cognao vagy citromsavval vegyítve. Megrendelhető

r U I D I I Q I  U V  I l y  y  l U l  1 0 9 *  Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyomorbánt&lmak. étvágytalan- Schönbom Buchheim gróf
h n p p a l  a  i p r j j n t i h  f p n n r . l  sig, gyomorégés, köhögés, vér»zegen,eég, tüdebaj é« vérköpések eseteiben.

urad. ásványvizeinek 
bériőségénél, Szolyva

csakis a kávéházi személyzetnek tartoz
nak adni. a munkaadónak, illetve család
jának házi szükségletére azonban nem. 
Iieggeli lapok, hírlapok és képeslapok 
beszerzésére nem kötelezhetők, délutáni 
és esti lapokat pedig az eddigi gyakorlat 
arányában tartoznak beszerezni.

bt A lőpincérek óvadéka nem lehet 
több a felvételnél mutatkozó két utolsó 
napi összbevételnél és ez összeg csakis 
takarékkönyvben, vagy pedig megfelelő 
értékpapírban deponálható. E megálla 
podás azonban csakis a legközelebbi fó- 
pincérváltozás alkalmával vihető keresz
töl, addig az óvadékra nézve a már meg
kötött megállapodások érvényesek.

(Folytatás következik.)

J i  biritak tirias-isszajívetelBl.
fÖsszsjövetsl minden szerdán délután 4 órakor.)

Január hó S án, Mohos Ferenc vendég
lőjében, X.. Hungária körút.

Január hó 15-én, Schmauder Ferenc 
vendéglőjében, IX.. Bokréta-u. 12.

Tizenöt év óta fennálló jóforgalmu

v e n d é g l ő m e t
betegség miatt

eladom.
Bővebbet Szerető Mihály vendéglőtulaj- 
donosnál Gyomán (Békés m.) 1 - 2

TÁRSULATI ÉLET.

A nyíregyházai vendéglősök szervezkedese.

sök és Kocsmárosok lpartársulata“ négy 
évi szünetelés után ismét megkezdte a 
működését. December hó 11-én megtar
tott tisztújító közgyülésea ipartársulati 
elnökeként Szakeres István az „Arany 
bika" vendéglő tulajdonosa lett megvá
lasztva. Itt említjük meg. hogy a csongrád- 
megyei iparnirsulai az „Országos Vendég
lős Rgvesü!elnek“ is tagja.

Ajánlok

azonnali szállításra
mig a készletem tart:

Legelső minőségű törköly, 
szilvórimn, borovicska, 
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként ___ __ K 80.—

Cognac eszenciát ________ „ 90 —
Császárkörte, rosztopsin, 

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

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

Mindezen áruk kiváló minőségűek, 
cca 90% 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 adia, ára kgr.-ként 
65 — korona. Citromlimonádé ára 

kilogrammonként 60.— korona.

MOLNÁR ANDOR
December hó  ̂ elején a nyíregyházi ven

déglősök, kocsmárosok és kávésok gyű
lést tartottak, melyen kimondták az ipar- 
lársulat megalakulását. Az újonnan meg
alakult ipartársulat élére egyhangú lelke
sedéssel F iiu l Salamoni, a „Kis korona" 
vendéglősét választották meg; de Fried 
kartárs a megtisztelő választást ez idő 
szerint nem togadhatta el s maga helyett 
Schwar: Ede kartársat ajánlotta, kinek 
ugyancsak italmérési engedélye van, de 
azt személyesen nem gyakorolja s igyj 
egész idejét az ipartársulatnsk szentel-! 
hetné. Fried ajánlatára Sehwarz Ede nagy 
lelkesedéssel mint elr.ök egyhangúlag 
meg lett választva s nyomban megtartotta 
az elnöki megnyitó beszédet. — Az Or
szágos Vendéglős Eggesület az uj ipar
társulatot üdvözölte és csatlakozásra tei- 
hivtal

Eger. Az egri szállodások, vendéglősök, 
korcsmárosok és kávésok november hó 
25-én megalakították az ipartársuiatot. 
Az ujonan megalakult ipartársulatot fel
hívjuk, hogy csatlakozzon az Országos 
Vendéglős Egyesülethez, melynek tagja a 

régi egri ipartársulat is volt.
Szeged. A „Csongrádmegyei Vendéglő-

„Univtrsal" vegyészeti laboratóriuma
Biidaptst, IX., Mester-utca 2—4.

Egy nagyforgalmu rendezett tanácsú városban 
levő emelete*

S Z Á L L O D A
10 vendégszobával, nagy étteremmel és ká
véházzal (2 billiárdda!), gyönyörű kertheiyi- 
séggel, kuglizóval, fagy alt készitő berende
zéssel, forgalmas kocsmahelyiséggel, villany

világítással, p i  a  f i n  
haláleset miatt * *  ” ■

Az összes berendezés ára 40.0C0 korona. 
Bérszerződés még 6 évig érvényes- Cim a 
kiadóhivatalban. 1 — 3

ÜZLETI HÍREINK.

Szombathely. Halász J. főpincér megvette 
Szombathelyen a „Püspök" sörházat, azt tel
jesen újonnan berendezve f. évi október hó 
1-én nyitotta meg.

Marosvásárhely. König Gyula föpincér, 
aki az ország legnagyobb üzleteiben, vaiar- 
mint Paris és London előkelőbb üzleteiben, 
mint kiszolgáló és főpincér működött, meg

vette Marosvásárhelyen a „Hungária" kávé
házat azt teljesen átalakítva, megnagyobbítva, 
uj bútorzattal ellátva, 1918. évi december 
hó 1-én nyitotta meg.

Borsódy János kolozsvári főpincér meg
vette Marosvásárhelyen az „Adria" kávéházat 
azt 1918. évi december 15 én nyitotta meg,

Miskolc. Lejjler Béla tőpincér, aki 12 éven 
át volt a debreceni Hungária kávéház fő- 
pincére megvette testvér bátyától Miskolcon 
a „Polgári vendéglőt", azt teljesen átalakítva, 
megnagyobbítva, 1918. évi november hó 1-én 
nyitotta meg. Leffler vendéglős jó magyar 
konyhája és fajtiszta borai üzletének menetét 
már is megkétszerezta.

Kolozsvár. Kassai Károly volt vasúti 
vendéglős átvett# a Mátyás király-téren 
levő „Európa" kávéházat és múlt év de
cember bő 25-én ünnepélyesen meg
nyitotta.

Budapest. Szimandl József vendéglős 
megvette a Váci-ut 32. szám alatt levő 
jóhirnevü Csuti-léle vendéglőt és azt sa
ját kezelésébe átvette

Pécs. Prantner Jenő milrovicai vasúti 
vendéglős december hó 15 én átvette az 
illeni pályaudvari vendéglőt.

HELYVÁLTOZÁSOK. Győrben a Platán éttermek 
föp. állását Kováls Dénes foglalta el. A vasúti ven
déglő MI. o.zt. éttermek főp. állását Szabó János 
és Juhász György töltik bv. A Fehérhajó fogadó 
polgári étterem föp. állását Fritz Gyula foglalta el. 
A László fogadé föp. állását László Drssö tölti be. 
A Lloyd vigadó étterem föp. állását Schmaser La
jos, a kávébál föp. állását TVe/zf Ottó foglalta el. 
Kapuváron a Rába kávéház föp. állását Tibolt La
jos ti l t i  be.

Sopronban a Royal kávéház föp. állását Csányi 
Ignác foglalta el Az Fsrterházy fogadó föp. állását 
Giczy László tölti be-

Popezzku Miklós a ceglédi vasúti vendéglő I-II. 
oszt. éttermek főp. állását foglalta el.

Szederkényi János Budapesten a Park nagyszál
loda igazgatói állását foglalta el.

Az Üzleti hírek ás hirdetés rovatokért Fekete Gyula 
t. szerkesztő felel.

PAPÍRSZALVÉTA különböző minőség-
-----------------------------------  ben és jutányos áron
szerezhető be: „ F o g a d ó - n y o m d á ^ - b a n ,

B u d a p e st, V ili., Jó zse f-u tc a  56.

Szerkesztői üzenetek.
Ai «h t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre külön 
választ kárnak, válaazbilyaget vagy válasros levelezőlapot 

mellékeljenek soraikhoz 
Csakis előfizetőinknek válaszolunk 

A nevet, lakóhelyet, utolsó postát, keltetést kérjük mindenkor 
pontosan és olvashatóan kiirni 1 

Névtelen leveleket figyelembe nem veszünk.

G. I. Szeged. Ugy-e elintéztetett, eddig bizonyára 
már kézhei vette a kívánt bizonyítványt.

B. Eger. Azt a rovatot lapunk megszüntette, ezéit 
nem köiölhet ük.

Vidéki vendéglős. Ha az ottani vendéglősök nem 
szervezkednek és nem létesítenek maguknak egy 
érdekképviseletet, úgy a pincérek bizony minden 
egyes üzletben diktálni fogjak a bérszerződést. Bi
zony a régi nemtörődömséggel most már fel kell 
hagyni, mert a vendéglősök maguk fizetik meg 
annak az árát.

P. S. B—bánya. Azt a rendeletet nem közöljük, 
mert olyan zagyva, érthetetlen, hogy még a végre
hajtó közegek sem értik meg. Ezt hamarosan úgyis 
megváltoztatják-

F. Kispest. Ön egyedül nem csinálhat semmit, 
hanem tessék az ottani ipartársulatot arra buzdítani, 
hogy a kezdeményező lépéseket tegye meg.

G. Bri8tol szálloda. A lap innen mindig pontosan 
megy, tessék a postásnál reklamálni.




