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S Z E N T  I S T V Á N
Duplamaiátasört 

Világszerte utánozzák.
Gyártja.:

A Kőbányai Polgári Serfőző r.-t. Budapest-Kőbánya.

Minden vendéglős és kávés
üzletének jó hírnevét növeli, ha kizárólag csakis

az általánosan legjobbnak elismert 
Györszentmártoni füstölt sertéskarajt

Györszentmártoni füstölt császárhust 
Györszentmártoni füstölt sonkát

Györszentmártoni füstölt kolbászt
Györszentmártoni csemege szalonnát 

Györszentmártoni hentesárut
használ, mert ezen gyártmányok szavatosság mellett, válogatott első
rendű sertésekből, különleges módszerrel, nagyon izíetesen és minden 
idegen töltőanyag hozzáadása nélkül, tisztán sertéshúsból, a létező leg
jobb minőségben készülnek. =  Megrendelhető a

Hentssárusyárnál, Gyfirszentmártonhan.

Orosz S i n  és Albert
Az ország legnagyobb szállodai 
és kávéházi ügynökségi irodája.
Financiroz minden üzletet, o o

Budapest, VII., Rákóczi-ut 2 2 , szám.
Telefon: 24-32 és 86—40. Interurban 19—73.

FOGADD NYOMDA
vendéglői- és kávéházi cikkek beszerzési forrása 
Budapest, József-utca 56.
R a k tá ro n  tartunk  söntés- és konyhakönyveket, sö n lé s -  
konyha- és kávéházi feliró-iveket, bon-blokkokat (10 féle szín
ben), táblakrétákat, dákókrétákat, dákóbőr-ragasztókat, dakó- 
b őröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb. = = = = =

Papírszalvéták ára
IOOO darabonként:

Nagy kreppelt éttermi szalvéta ___ _ _55.—
35x35 cm. kreppelt szalvéta  ......... -  32,—

S z í v o k f i g y e le m b e !  A rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.



II. oldal. FOGADÓ

Dngár, Horti is  Társa fogadói (szállodai), vendéglői 
kávéházi adás-véte iij ■■

e s

B u d a p e s t,  V ili., J ó z s e f -k ö r u t  Cl sz .

Szakmabeli tranzakciók es

ügynökségi irodája
------- T e le fo n :  J ó z s e f  2G— 32.

bankkölcsönök közvetítése.

PÁNTOL MARTON
étterm ei

Budapest, Vili., Rákóci ut 29. szám.

Kass-Iogatfó Szeged, Színház-tér. Stefánia park mellett.
M inden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fűtés. 
Hideg- melegviz szolgáltató m inden szobában. Fürdővel e llá
tott szobák — külön lürdők. Lakosztályok 2—3 szobával Elő
kelő nagy étterem . P ih en i sörház. — Nagy fényes kávéház. 

Villamos megálló.

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

SCHW EITZER ADOLF
Trnnsylvania fogadója, Marosvásárhely.

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

á rtfa -fird in
Reigl László

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

N yári é s  fé li  s z e z o n .

B

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

Híres magyar konyha. Saját szf retefésli fajborok 
utcán áti kimérése. Vasmegyeiek találkozóhelye. 
Mindig frissen csapolt Hapgenmacher sör. — 

Pontos és figyelmes kiszolgálás.

A badacsonyi „Hableány és Neptun“ 
szálló és étterem, a hozzátartozó für
dővel és parkkal kiadó. Vasútállo
más, hajókikötő, posta, táviró és tele
fon a szálló beltelkén. Fényes nyári 
üzlet. Bővebbet Schwarz Emil szőlő- 
nagvbirlokosná!. Tapolcán. 3-3

Bím vszky Károly
j J w lS s F ’ hygieniküs já ékkártya tisztitó in

tézete.

B u d a p e st,
IX., Szvetenay-u. 16.

Eladó
S óin okon egv 10 szobával és ital mérési joggal 

bíró, a vasutállon ás közelében levő

szálló és vendéglő
Bővebb felvilágos tást ad a tu’ajdonos: özv . 
f ó o rk s é jd  P a in e ,  Tündér-utca 522. sz. 1—3

jböcögö József  Korona-fogadója «.
• ‘ Pannónia* k á v é h á z a , M is k o lc . Kávéház,
• elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha,
j kitűnő borok.

Nagykárolyi

Polgári Gasinó
vendéglő 10.000 koronával átvehető. Hozzátarto
zik egy nagy és egy kis étterem, söntés72  pince, 
5 szoba, 2 konyha, nagy táncterem, nagy nyári 
kert nagy szaletlival, két kuglizó és istálló. A 
kis étterem ajtaja a színház udvarára nyilik. 
Olcsó bérlet. Bővebb fehilágositást ad : a Pol
gári Casino bérlője. 1 —1

Ki ss  Ernő Korona-fogadója
N a g y k a n iz sa  — a város központján. Étterem 
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar kerri — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

a r a  : 
IGÖ

.jostaszállitesi költsér 
6 K. 42 fi!!. Árjegyzék ingyen és bér 
mentve. Kapható: Király A!r.7os ffföea
Király S án d or c é g n é l,
B u d a p e s t  <!f. F e l s s e r d ö s o í ’-u 6

Neemann Lipót
hatóságilag enged, szálloda, 
vendéglő és korcsma, házak, 
lelkek és mindennemű üzletek

adásvételi ügynökségi irodája
Budapest, VII., Akácfa-utca 18.

Kroiidórii s í i v j i i i  v i i v i z

ivisfioviliÉ!
Csak Krondorfí savanyuvízet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfí kút vállalat minden
kor,, támogatja a jótékony intézményeket.

„INIPERIAL,, i p
Telefon József 26 19. BudtipCSÍ, VII., RákÓCÍ-Ut 90. Szám. Telefon'József 26 19.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü lajborok. 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 SOVANKA H/aNDOR  muzsikál. = = = = =

Számos látogatást kér K ádár M iklós lulajdonos.



Előfizetési ár:
Egy évre................. 20 korona
Fél évre ................. 10 „
Negyed évre . . . 5 „
Egyes szám ára: 1 korona.

Lapmegjelenés:
Minden hó 1-én és 15-én.
kit. pnliuinrétftulir síi alá ítlll. n .

XV. évfolyam Budapest. 1918. április J5. 8. szám.

S ztrkH ztöiii é* kiadiihiya- 
tal Suúapttt, Vili. kir., Byalji 

Pál-utc* S. »zám

Hirdetési árak:
Oldal-nagyság szerint Több
ször; hirdetéanél árkedvez
mény. Legkisebb hirdetés díj*;

12 korona.

A FOGADÓS-, VEN D ÉG LŐ S ÉS KÁVÉSIPAR. A  BORGAZDASÁG, AZ ID EG EN FO RG ALO M  ÉS A P IN CÉR EK  É R D EK E IT  KÉPVISELŐ  SZAKLAP.

SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IMAE.

Hivatalos szaklapja:
Az ^Országos Vandéglós Egye^Bleínek"-, a  „Székesfőváros; Ven- 
á6glÖ8Ök 6s Koosmárosok Ipartárstilatanak*1-, a  Szabadkai-, T olna, 
vármegyei-, K assai-, Erxsőbetfalvai-, Brassó megyei-, C sepeli- 
Sárvár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, Kispestsz«iu23rinci-, Német- 
újvárt-, Lévavidéki-, Szatm ármegyei-, Zombori-, Nomesócsa és 
vidéke-, Hunyadvárm egyei-, Csongrád vármegyei-, Sopronaisó-
vidéki-, Sárosmegyei-, B udaiok ós környéke-, Érsekújvár és 
vidéke-, Ceglédi-, M arosvásárhely és Marostor.ia-niogyei-, ^IcxStur-, 
Turkeve és Dévaványai iogadós (száll adások) vendéglős, kocsmá- 
ros és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az Aradi pincér 
öns. ós elh. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak és 

községi vendégiős-csepertnak.

GRSZAGQS VENDÉGLŐS EGYESÜLET
Hivatalos helyiség: VUI. kér., Gijulai Pál-utca 

y. hz.
Hivatalos Órák: nm dcnnétfőn  .szerdánés pén

teken délután 3—6 óráig.

Fölhívás és érte síté s. Fö!bi»atnak azon vidéki vendéglősök és 
aocsmárosok, akik az „O rszágos VsnddglSs Egyesület**• nek meg 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Uejc- 
entésiik u tán  megküldjük a :  alapszabályokat. Betrcidst díj : 2 
korona. Évi tagdíj-. 4 korona. Az „O . V. Egye dSer' tagjainak 
snkügyekben tájékozást és csotleg jogitanácso: díjtalan nyújt, ha 
ás irodához fordul. Ilyen esetekben & levéllel válaszbélyeg m ellék
lendő. Ax elnökség.

SZEKESFOVAROSI VENDEL-L0S0K ES K0CS- 
MÁR030K 1PARTAR3ULATA.

Hivatalos helyiség: Vllt. ,Ggulai Pál-utca 9. sz.

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

Jogitanácsot az ipartársuíat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához 

fordul.

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

A pincérek bérmozgalma.

A mai rettenetes drágaság a szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottakat is 
újabb béremelés kiküzdésére szorítja.

Tény az. hogy a mai viszonyok melleit 
ezek az igazán nehéz munkát végző 
emberek nem tudnak megélni és nyomo
rognak. Ezért a helyzetük javítására irá
nyuló törekvéseiket mi szimpathiával 
kisérjük, sőt kötelességünkhöz biven tá-

! uogaljuk is. annál inkább, meri úgy lát
juk. hogy a pincérek jogos igényeik ki 
elégitését is az állatunk már több Ízben 
hangoztatott módon, az egyes ipartársu
latok utján igyekeznek elérni. Ez a mód 
egyedül a helyes és eredményre vezető, 
mert igy nem az alkalmazottaknak a 
munkaadókkal szemben való agresszív 
harcát provokálják, hanem a közős cél 
érdekében való megegyezést segitik eiő. 

I Hogy ez mit jelent, azt nem igen kell 
| magyarázni: óit ahol a munkaadó és 
alkalmazott egymást támogatva dolgozik 
a közős cél érdekében, ott az eredmény 
nem fog elmaradni.

A í. hó 2 án tartóit nagy pincér gyfl'é- 
I seke” ott volt Budapest minden szerve- 
j zett pincére, hogy sérelmeiket és helyze
tük javításának módját megbeszélje.

Mindenek élőit a borravaló rendszer 
eltörléséről tárgyaltak. Ez a probléma 
nem uj keletű, hanem már hosszú idő 
óta állandóan napirenden van. Tény az. 
hogy a borravaló-rendszerben van valami 
lealacscnyitó; bántó az egyéniségre, mert 
ember és embertárs közt különbséget 
tesz. Mi. akik az egyenlőség és testvériség 
eszméjét mindig örömmel üdvözöljük, 
szívesen látjuk azt is, hogy a pincérek 
etlől a rájuk nézve lealacsonyító rend
szertől megszabadulni akarnak s helyette 
munkájuknak megfelelő tiszteséges díja
zást követelnek.

Sajnos azonban, hogy a mi egész tár
sadalmi rendszerünk a borravaló-rend- 
szereu alapul: ez úgy bevezetődön, hogy 
ma alig taiálunk toglrlkozási ágat, ahol 
a köteles munka elvégzése ellenében is 
ne várnának, sőt maguk is ne adnának 
borravalót. Ez a mi társadalmi életünk 
valóságos rákfenéje, amit kivágni csak 
úgy egyszeriben vajmi bajos.

Hozzájárult ehez még a háború okozta 
értékeltolódás, értékcsökkenés és pénz
bőség is. Ma azok, akik a háborús kon
junktúrák következtében könnyen kere
sik. sőt találják a pénzt, azt tele marok
kal szórják, különösen ott, ahol ezt a 
borravaló alakjában tehetik, mert ezzel 
akarják „úri" mivoltukat igazolni. Ezért

ma nehéz ezt a rendszert csak úgy hir- 
íe'enében megváltoztatni.

Vegyük hozzá az elmondottakhoz, hogy 
a borravaló eltörlése, milyen további 
megterhelést jelent a munkaadókra. Ezek 
természetesen azt kénytelenek lesz;.'- a 
vendégekre áthárítani, az arak emelése 
utján. jMi lesz akkor, hogy tog a n agv-  
kőzőnsjég újból siránkozni s az újságok 
Írni azlárdrágitó vendéglősök és kávésok 
eiien.

Pedig ugyebár nem történik más. mint 
az, hogy azt a borravalót, amit eddig a 
vendég adott önként a pincéreknek, ez
után a gazda szedi be es fizetés alakjá
ban adia ki az alkalmazottaknak. Még 
sem fogja ezt a vendég jó néven venni 
azért, mert ő akarja norravalóadásával 
uraságát megmutatni.

Ezért nehéz ezt a rendszert ma eltö
rölni és *z egyedül helyes és ideális 
borravaló nélkül; rendszert bevezetni. 
Hiába, ehez előbb a társadalmat kell 
megnevelni és belevenni azt a felfogást, 
hogy kötelességét mindenki tegye meg, 
azért külön díjazást ne várjon, de viszont 
munkájának ellenértékét, megélhetésének 
biztosítását hagyja meg mindenki.

A gyűlés egyébként a borravaló-rend
szer eltörlése melleit foglalt állást s en
nek folytán további követeléseik ezek:

Általánosságban követelik a szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak, hogy 
a napi munkaidő 10 óra legyen, amelybe 
beletartoznak a pihenési szünetek és ülő 
pihenés is. A napi 10 órás munkaidőn 
túl minden megkezdett óra különórának 
számítandó. A munkabér heti munkabér
ből és százalékból álljon. Az előbbit 
szombatonkint, az utóbbit naponta fizes
sék a munkaadók A  munkabéren kívül 
az alkalmazottaknak megfelelő Ülje* napi 
élelmezés is jár.

A szállodai és éttermi segédek, 
akiknek heti munkabére eddig 20 korona 
volt és akik borravalóval együtt átlagban 
80—100 koronát kerestek. 36 korona heti 
munkabért követelnek.

Ugyanennyiben kívánják megállapítani 
a pincérnők és az úgynevezett „borászok"

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

Feleinknek hitel- és kölcsönnyújtás.
Budapest, VIL, Sip-utca 7. sz.
T E L E F O N I  II—II C ln t .r u r b a .)  é s  J A x .a í  SN —S l. ------------- ----------------
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(bort felszolgáló ételhordók) keli munka
bérét is, míg u felszabadult borfiuknak 
30 korona hetin; rt követelnek. Ezenkívül 
-— s ez az uj árszabály tervezet legfon
tosabb része — követelik, hogy a fel
szolgáló alkalmazottak az összbevételből 
hat százalékot kapjanak, amely akként 
osztandó fel, hogy az összbevétel 2 szá
zaléka ;; tőpincéré, 4 százaléka pedig 
együttesei, a segedek.- legyen.

A segédek százaléka egyenlő arányban 
osztandó lei. vagy mindenki az általa 
teljesített forgalom után kapja a százalék- 
részesedést. Kisegítők hétköznap 10, va
sárnap 12 korona munkabért kérnek és 
4 százalékot az általuk teljesített forga
lom után. A nyári szezonüzemekben a 
munkabér és százalék magasabb. Köve
tel.k. hogy a főpiacérek ne legyenek 
felelősek a leltárért és óvadékuk két napi 
bevételnél ne legyen nagyobb. Heti egy 
szabadnapon kívül egységes és mosható 
munkaöitőnyí követelnek, am -ívnek be- 
sz érzéséről és tisztántartásáról a munkál 
trió legyen köteles gondoskodni.

.1 kávésipari alkalmazónak 
követelése nagyjában azonos az élter
miekével. A kávéházi üzemnek megfele
lően különböző beosztású napi tiz órás 
munkaidőt követelnek, raig az eddigi 
20—24 korona hetibér helyett 48 koronát 
és az éttermi segédekével azonos száza
lékos részesedési. A kávéfőzők heii bér
minimumát 60 koronában, a konyha
leány okéi 35 koronában kívánják meg
állapítani.

Az itt felvetett javaslatokat a pincér- 
szervezet meg fogja küldeni ugv a ven
déglős. mint a kávésipartársulatoknak és 
felkéri azokat, hogy a pincérek követelé
seit a társulati gyűléseken tárgyalják és 
azok életbeléptetése végett hozzanak 
határozatokat.

Kétségtelen, hogy a pincérek fentebb 
felsorolt követelései nem mondhatók 
szerlelett túlzottaknak, de viszont az is 
igaz, hogy a vendéglős és kávésiparág 
annyira meg van ma már terhelve min
dennemű köz és egyéb fizetésekkel, jöve- 
vedtime pedig a különböző korlátozó 
rendeletek, és intézkedések miatt annyira 
megcsappant, hogy egy ilyen újabb meg
terhelést az el nem bir s azért inkább 
azt ajánlanánk, hogy a ma: nehéz viszo
nyok miatt a borravaló rendszer eltörlé
sét inkább ei kellene halasziani s a meg
lévő hírek emelésével segíteni a pincérek 
helyzetén.

Ily módon talán lehetővé válnék, hogy 
a vendéglős és kávésok tönkremenésére 
vezető újabb nagy megterhelés nélkül 
javíthassák a pincérek helyzetét.

A magyar idegenforgalom és a buda
pesti szállodás ipartársulat.

A kormány sz idegenforgalom fejlesz
tésére a jövőben nagyobb gondot kivan 
fo'ditani — Írja egy félhivatalos tudósí
tás — s evégből íeimerüit az a terv. hogy 
az idegenforgalom intézését a belügy
minisztérium hatásköréből átviszik a ke
reskedelmi minisztériumba és az ott levő 
hasonló ügyosztállyal egyesítik, ügy hal
latszik. az uj ügyosztály élére kormány
biztosi hatáskörrel dr. Miklós Elemér 
székesfővárosi tanácsjegyzőt nevezik ki.

1

Az egyik német napilapunk újabb idő
ben néhány cikkben foglalkozód az ide
genforgalmi ügyekkel. Legutóbb azt indít
ványozta a budapesti fogadó hiánynyal 
kapcsolatban, hogy urak részére kizárólag 
férfi kiszolgálással is építsenek főváro
sunkban egy szállodát ilyen van Angaa 
és Olaszország minden nagyobb váro
sában.

A Magyarország legutóbb tői b érde
kes cikkben a magyar idegenforgalomról 
és a hazai fürdők fellendüléséről irt ér
dekesen.

A Magyar bank és kereskedelmi r. t. 
pedig a következő jeieritést adta ki:

Az idegenforgalom fejlesztése a háború 
alatt természetesen nem sok sikerrel jár
hatott. annál nagyobb arányokban kerül 
majd háború után megvalósításra mindaz 
a terv, amely az idegenforgalom fejlesz
tése céljából eddig elkészült. Az idegen
forgalom fejlesztésére irányuló akciókba 
belekapcsolódik a hazai fürdők fejlesz
tése és propagálása. Ebben az irányban 
a Magyar Bank és Kereskedelmi Rész
vény-társa-ág nagyszabású programmot 
dolgozott ki, amelynek egyik része a 
hazai fürdők propagálása. Ebből a célból 
alapította meg a Balrtomr.enti Fürdők 
Részvénytársasága című vállalatot, amely
nek részére Siófok és Balatonfőtdvár kö
zött mintegy nyolc kilométer hosszban 
több mint ezer katasztrális boldnyi terü
letet szerzett oly célból, hogy olt nagy
szabású fürdőt és üdülőtelepeket létesítsen. 
Újjá akarja szervezni az Erzsébet Sós- 
fürdő és Forrásváüalat Részvénytársasá
got. amelyet három millió korona rész
vénytőkével a Magyar Város és Kőzség- 
tejiesztő Részvénytársasággal együtt ala
pított a Magyar Bank. Közel hatvanötezer 
négyszögöl kiterjedésű budai telket szer
zel: az Erzsébet sósfürdővel együtt s azt 
modern igényeknek megfelelő fürdővé 
akarja átalakítani. A budai hegyvidék 
fejlesztésért- alapította a Magyar Bank a 
Parkváros' Részvénytársaságot és ez a 
társaság folytatja Budán telekvásárlásait 
és már is birtokában van az idegenfor
galmi akció céljaira szükséges legértéke
sebb budai hegyvidéki telkeknek és meg
kezdte a Svábhegyen szándékolt klimati
kus gyógyhely, illetve parkváros tervének 
kidolgozását. Nagyjelentőségű és széles 
perspektívát nyújtó akció az. amelyet az 
Idegenlorgalmi' és Utazási Vállalat Rész
vénytársaság fejlesztésével tűzött ki ma
gának a Magyar Bank. Az Idegenlorgalmi 
Részvénytársaság a Mávval uj szerződést 
kötőit és a középeurópai menetjegyiro
dára vonatkozó megállapodásoknál lógva, 
a részvénytársaság a középeurópai és a 
balfeánforgaiom megfelelő irányításának 
igen értékes intézménye lesz. Ugyancsak 
a magyarországi idegenforgaÍQm fejlesz
tésére irányuló akciójába illesztette be a 
Magyar Bank azt az elhatározását is. 
mellyel megszerezte a Tátrai Helyiérdekű 
Villamosvasút Részvénytársaság elsőbb
ségi részvényeit és fokozni fogja ennek 
a vasútnak teljesítőképességét, hálózatát 
uj vonalakkal fogja kibővíteni; úgy hogy 
ez a vasút különösen a tátrai forgalom 
fejlesztésének lesz egyik ieghaíhalósabb 
eszköze.

Az Országos Vendéglős Egyesület 1912. 
évben, a kassai is 1914-ben a marosvásár
helyi országos kongresszuson már foglal

kozott behatóan az idegenforgalom kér
désévé!.

Most. mikor a hosszú, néha remény- ys 
télén kilátással kecsegtető idegenforgalmi 
agitáció, melyet lapunk jó sokáig egyedül 
folytatott, szélesebben kezd gyürüdzeni, 1 
tnizor a kormány, napilapok, bankok és j 
pénzintézetek mintegy felhasználva ezen 
a téren a mull mulasztásait sebes lutam- 
mal be akarnak hozni, sajnálattal kell 
tapasztalnunk, hogy a budapesti szállodás 
ipa .-társulat — hallgat. A budapesti tóga- 
dós szervezetet, úgy látszik, ez az egész i- 
kérdés nem érdekli. E mozgalom sikeré
től iügg majd az egész száiióipar jövője, 
iejiődése, haladása. A szállodás iparíár- 
sulat hivatása volna ebben az ügyben, 
amely szorosan összefügg a fogadó-ipar
ral, irányitóan hatni, de sajnos, erről 
nem olvastunk s nem hallottunk semmit.'
A kormány bürokratái és a bankok 
kalkulálói és matematikusai csinálják a 
terveket.

A Fogadó legutóbbi számában közöl
tük. hogy Becsben a szállodás ipartársu- 
iat oda törekszik, hogy a balkán idegen- 
forgalom irányításánál Bécsnek legyen a 
lőszerepe és Becsben legyen a nyugat és 
keleti jdegeiitorgalom központja. Azóta 
az osztrák idegentergaimi szervezetek és 
napilapok, szóval az összes érdekelt kö
rök, erős agitációt fejtenek ki ennek a 
célnak elérésére.

Ha a gyomorról vagy a zsebkérdésről 
van szó. Ausztriában a felekezeti, nemze
tiségi és táisadaimi kérdésekkel mindjárt 
elhallgatnak s egységesen harcolnak a í  
kitűzött és anyagi előnyökkel kecsegtető 
cél érdekében. Mióta a bécsi szállodások 
kiadták a jelszót, hogy a keleti, főképen 
a balkáni idegenforgalmat Becsbe kell 
központosítani, majdnem minden érdek
lődő megmozdult, hogy a kitűzött cél 
elérését elősegítsék. S nálunk? A szállo
dások a bankokra bízzák az idegenftjr- 
galmat — a szállodákat dupla bérért át
adják a központoknak

A magyar főváros száiiodás-iparíársu-
iatának véleményét szeretnénk hallani a
bécsi íogadósok agiiációjáról. p. 6y.

A franciák gyalazzák a német 
fürdőket.

A magyar lürdők a külföld előtt nem 
igen ismertek, különben, ezek sem kerül
ték volna ei a franciák iepocskondiro- 
zását. Egy francia fürdőorvos, valami 
Dr. Lavielle, nagyon haragszik a német | 
és ausztriai fürdőkre. Az ellenségeskedő ' 
hangulatot kihasználva egy füzetet adott ki j 
„Le Bluff des stations thermales austro- 
allemandes pár les docteurs Charles et 
Louis Lavielle" cim alatt, amelyben nem 
annyira az igazsággal akar a német és 
néháüy osztrák fürdő hírnevén rontani, 
hanem inkább tajtékzó dühvei. ügy Iái
szik ez a fürdőorvoska már erősen érez
hette a német fürdők — konkurrenciáját.

Kivonatosan itt közlünk szemelvénye
ket ebből a gyalázkodó füzetből. Az első 
fejezet cime: Miért látogatták a német 
gyógyfürdőket? S kezdi mindjárt Wörris- 
hofennal, „melynek nevét csakis íüsszeij- * 
téssel lehet kiejteni". Kneipp páter ott 
az összes pácienseket, kivétel nélkül, hi
deg vízzel locsolgatta és leőntözgette, 
mezítláb hagyta futkosni és csak szalon-
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mostani hadikenyér előiuíárjával — lip- 
lílta. Némely francia Wiesbadenba és 
Karlsbadba utazott, mert azt beszélték 
be nekik, hogy ott az emésztészervi be
tegségeket ügyes specialisták gyógyítják. 
Ez a nevetséges vélelem onnan keletke
zett, mert az orvosi-világ félrevezetni 
hagyta magát. Különösen erősen támadja 
a „gyógy-dijat", melyet ugv állít oda, 
mintha az egy rettenetes , kizsákmányo
lás" volna, ennek dacára a következő 
fejezetben a francia fürdőgondnokságnak 
már ajánlja a gyógydij szedésének sürgős 
bevezetését. Hogy a német és osztrák 
fürdők fellendültek, a francia fürdők pe
dig nem haladnak vagy visszafejlődnek, 
annak oka, Lavielle szerint az, hogy a 
francia egyetemeken nem tanítják a hyd- 
rologiát és klimalologiát.

Az egyik fejezetben, melynek cime: 
Hogyan csinálnak a németek Belgiumban 
és Franciaországban reklámot a német 
fürdőknek? Azt Írja a szerző, hogy ezt 
olyanformán csinálják, miként a kémke
dést is űzik. A fogadó igazgatók, több
nyire svájciak, s ezek a lelhajtók. Neu- 
heim gyógvbatásának felsorolása nevet
séges hosszú, némely szívbaj ellen jó 
hatása van ennek a fürdőnek, de a fran
cia Royat, Rognols, Bourbon-Lancy és 
Brides teljesen pótolja Neuheimot. Fran- 
zensbad pedig vásári kikiáltókkal dolgo
zik, vagy min! Lavielle-féle gyalázkodó 
lexikon Írja: Franzensbad egy „tökéletes 
Bluöotherapia és Esbrouffolherapia".

A szerző nevetségesnek találja, hogy 
Frauzensbadban gyermekbetegségeket, ér
elmeszesedést és „férfi gyengeséget" ke
zelnek. Kissingen gyógyhalása egyenlő 
bármilyen sóstürdőével. Hírnevét annak 
köszönheti, mert Bismarck ott soványiló 
kúrát tartott. Bismarck által használt 
fürdőkádat olyan hódolat- és kegyelet
teljesen mutatják, mint a nagy Napóleon 
sírját Párisban. Emsben kevés az ásvány, 
hogy ezt a fogyatékosságot leplezzék, 
80-iéle különböző rendszerű inhaláeióí 
sütöttek ki, de mihez nemcsak emsi ás
ványvizet használnak, hanem terpentin- 
olajat, cukolvpkusolajot és más gyógy
szereket. „Hát ez nem elegendő bizonyí
ték az emsi viz értéktelenségére?"

Úgy gondoljuk, ez a gyalázkodó füzet 
nem fog a francia fürdő-irodalom dicső
ségére válni. De azért mi okulhattunk 
abból. Fürdőink pedig ezentúl szívleljék 
a francia orvos gunyját: az egyes fürdő 
gvógyhatását szükebb körre kell szabni!

P. Sy.

A szeszfőzés decentralizálása.

A szeszfőzésnek az egyes nagy gyárak 
és szeszbáróktól való elvétele, vagy leg
alább annak lehető megosztása a vendég
lősök szempontjából is elsőrangú érdek. 
Nyilvánvaló, hogy akkor, amikor a szesz
főzés nem pár gyárnak vagy szeszbáró
nak kezében összpontosul, akkor^köny- 
nyebb ilyenek kartellszerü termelői hát
rányait elkerülni s nincsenek a vendéglő-

Ha már nem tudjuk elérni, hogy a 
szesztermelést az állam monopolizálja, 
akkor legalább arra kell törekedni, hogy 
minél több szeszfőzde alakuljon, hogv 
igy a nagygyárosok és szeszbárók zsar
noki eljárásának ne legyen kiszolgáltatva 
vendéglős és fogyasztó egyaránt.

Ezért látjuk mi örömmel, hogy a ven
déglős csoportok itt is, ott is igyekeznek 
szeszfőzdéket felállítani és saját üzemben 
tartani.

De épen ezen felfogásunkkal találkozik 
az is, hogy szívesen látunk minden olyaD, 
nem teljesen a rideg üzleti önzésen ala
puló kerületet, községet, amely a szesz
főzést a maga kezében kívánja menni.

Miután a politikai községek is mind 
nagyobb számban igyekeznek ilyen köz
ségi központi szeszfőzdéket felállítani és 
mi ezen törekvéseket szimpathiával kisér
jük, nem tartjuk érdektelennek a Borá
szati Lapok egyik legközelebbi számában 
megjelent cikket közölni. Ez a cikk Út
mutatást ad a községi szeszfőzdék fel
állításának módozatára, amely bennünket 
is igen közelről érint. A cikk a követke
zőket tartalmazza:

Lapunk egyik utolsó számában olvas
tam azt az örvendetes közleményt, hogy 
már száznál több község kapott enge
délyt központi szeszfőzdék felállítására. 
Lapunk rovataiból is tapasztalhatjuk, hogv 
mindinkább több érdeklődést tanúsítanak 
a központi szeszfőzdék ügye iránt.

Bizonyos elégtétellel regisztráljuk ezen 
tényt, mert látjuk azt, hogy az elültetett 
fa kezd terebélyessé lenni és abban az 
irányban fejlődni, ahogy mi azt a gazda- 
közönség iegjobb érdekei szerint óhajtjuk.

Egyes pénzügyi Írók ugyan azt hangoz
tatják, hogy müipari és kereskedelmi1 
vállalatok tartása nem fér össze a község 
feladatával és ezen állásponton vannak 
azok a magánvállalkozók is, kik elestek 
attól a jogtól, hogy központi szeszfőzdét 
felállíthassanak.

A központi szeszfőzde nem üzérke
désre szánt vállalat, abban a percben, 
amint azt a község vagy egyes termelők 
szövetkezeti alapon alapítják. Ezt bőveb
ben magyarázni szükségtelen és aki még 

j kereskedelmi vállalatot lát a községi 
vagy szövetkezeti központi szeszfőzdék
ben, az nem ítél tárgyilagosan.

A községnek egyáltalában nem volna 
szabad átengedni magánvállalatban a 

I központi szeszfőzdéket, mert ily esetben 
ja magán- és közérdeket alig lehet kike
rülni. Mivel a vállalkozó a tényleges 

j egyedárusági helyzetét feltétlenül a kö
zönséggel szemben ki lógja használni, 
bármennyire korlátozza is a törvény; mig 

| a község számlájára alapított és üzembe 
tartott központi szeszfőzde a közérdek 
kielégítésén kívül a községi háztartás cél
jaira is tetemes jövedelmet szolgáltat.

A központi szeszfőzdék és bor- és hús
fogyasztás a községek által való kezelése 
a jelen viszonyok között és még sokáig 
a jövőben anyagilag fel fogja virágoz- 
tatni a községeket."

Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mi
képen is alakul a helyzet a községi köz
ponti szeszfőzdék vezetésében.

A törvény kimondja, hogy ba község 
folyamodik központi szeszfőzdék felállí
tásáért. köteles vagyonából oly Összegét 
kihasítani, mely elegendő a vállalat za
vartalan vezetésére. Miből következik, 
hogy amidőn a község a jogért folyar 
módik, az anyagi rész már szabályszerű 
módon rendbe jött.

A községi törvény kimondja, hogy g 
községi vagyon szaporítása, apasztása 
vagy megváltoztatása, csakis törvényható
sági jóváhagyás után történhetik meg. 
Sőt a törvény ily esetben a képviselő- 
testületi g\ülésen névszerinti szavazást 
kíván és megállapítja, hogy azon kép
viselőtestületi tagok, kik igennel szavaz
lak, anyagilag is felelősek.

A községi és városi törvény a vagyon
kezelésre vonatkozólag igen szigorú sza
bályokat állit fel, melyek egyáltalában 
nem alkalmasak arra, hogy egy nagyobb- 
szerü községi vállalat zavartalanul mű
ködhessék, a vállalathoz fűzött eredmé
nyek akadálytalanul működhessenek.

Nem csekély fontosságú kérdés, vájjon 
mily módon lehet a központi szeszfőzdét, 
betartva a községi vagyonkezelésre vo
natkozó szabályokat, a legelőnyösebben 
vezetni. Egyöntetűséget e kérdésben meg
teremteni alig lehet.

Két fontos tényezőt kell számba vetni 
és pedig a törvény betűje szerint eljárni 
és a vállalat életképességét fentartani.

Némileg megfelelő lesz a következő 
eljárás.

Amint a törvényhatóság jóváhagyta a
község határozatát hogy központi szesz
főzdét felállítson, illetve, hogy ezen célra 
vagyonának bizonyos részét kihasítsa, a 
község alapot létesít, „központi szesz
főzde alap" mely alapot a községi va
gyontól teljesen elkülönítve vezeti. A ve
zetés módjára, a nyereség hovalorditá- 
sára. illetve veszteség hoDnan való pót
lására szabályrendeletet alkot.

Ezen szabályrendelet értelmében idők 
íolvamán — a központi szeszfőzde előre 
látható nyeresége a községi költségvetés
ben, mint állandó bevétel szerepel, a 
vállalat értéke pedig a vagyonleltárban, 
mint vagyonérték felvétetik. így a köz
ségi törvény rendelkezésének elég van 
téve.

A községnek számtalan alapja v*n, 
mely a községi vagyontól, mint külön
vagyon kezeltetik. A községi központi 
szeszlőzde vagyona pedig, mint a köz
ségi vagyonból kihasított és fejlesztett 
vagyon, mint alap külön kezelhető, már 
a vállalat természete folytán, de a jöve
delem tenti okból a községi jövedelmek 
között szerepel, mint oly jövedelem, maly 
a község magánvállalkozásából ered s 
amelynek feladata a községi terheket 
apasztani Most, hogy kire bízza a község 

I a szeszfőzde vezetését, az már a helyt 
i viszonyoktól adódik. Az ellenőrzési jog, 
azonban a járási főszolgabíró és alispán
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részéről természetesen íenná'!, mert hi
szen községi vagyonról van szó.

A központi szeszfőzde állandó elöljáró
ság! ellenőrzés alatt kell hogy legyen és 
év végén éppen úgy köteles számadást 
adni a községi számadások kapcsán, mint 
bármely más községi vagyonról. Amidőn 
is a képviselőtestületnek módiában lesz 
észrevételeit megtenni és esetleges vissza
éléseknek idejében útját áilani.“

Kétségtelen, hogy minél több község 
és más alakulat állít fel szeszfőzdét, an
nál kevésbé lesznek a vendéglősök és a 
fogyasztók a szeszkartellek zsarolásának 
kitéve, s azért örömmel vesszük, hogy a 
kormány maga is támogatja a községek 
ilyen törekvéseit.

Ha ezt az egyes vendéglős egyesületek 
és ipartársulatok is megvalósítanák, ak
kor igazán ideális állapot következnék 
be a szeszfőzés terén.

Az osztrák fürdők élelemmel való 
ellátásáról.

A  fürdők élelemmel való ellátása nagy 
gondot okoz ugv a magyar, mini az 
osztrák kormánynak. A nagyobbat mégis 
a magyar kormánynak, mert nekünk kell 
— sajnos — az osztrák fürdők ellátásá
ról is gondoskodni, holott a magunk dolga 
sincsen rendben.

Hogy azonban mégis segítettünk az 
osztrák fürdők helyzetén, azt már múlt
kori lapunkban is említettük, most kö
zöljük azt is, hogy melyek azok az 
osztrák fürdők, amelyeknek ellátását si
került biztosítani. Ezt a hirt különben az 
osztrák lapokból vesszük, mint amelyek 
erről Írnak, hogy az osztrák élelmezési 
hivatal nem tudja ellátni az élelmiszerek 
hiánya miatt az összes ausztriai gyógy
fürdőket, üdülőtelepeket s ezért ezen a 
nyáron csak egyes, kivételesen hatékony 
gyógyforrások lürdőihen kaphatnak ellá
tást a vendégek Cukorral, zsírral, liszttel 
és hadikávéval csakis az alábbi iürdőket 
látják el: Baden. Bad-Hall, Bad Gastein, 
Hof Gastein. Gleichenberg, Rohitsch, 
Sauerbrunn, Johann.had. Podebrad, Tep- 
liiz, Marienbad, Karlsbad, Joakhimstal, 
Franzensbad, Luhatschovitz, Graelenbei g- 
Freiwadau és Zakopanye. De ezekbe a 
fürdőkbe is csupán olyan betegek mehet
nek, akik tartózkodási helyük tisztiorvo

sának bizonyítványával igazolják, hogy 
okvetlenül szükségük van a fürdőhelyen 
való kezelésre. Kisérő személyként csak 
egy személy mehet a beteggel, de ez is 
csak akkor, ha ugyancsak orvosi bizo
nyítvánnyal igazolja, hogy jelenlétét ok
vetlen szükségesé teszi a beteg állapota.

Hogy minél nagyobb számú beíeg ve
hesse igénybe a iürdők gyógyító, erejét, 
szigorúan korlátozzák a iürdőnelyen való 
tartózkodást, az úgynevezett kúra idő
tartamát. Ennek az időtartamnak a meg
állapítását az illető gyógyfürdő politikai 
hatósága végzi. A megállapított idő meg
hosszabbítása fölött az illetékes politikai 
kerületi hatóság tisztiorvosa dönt. Stb.

Amint ebből látjuk, az osztrák fürdők 
ellátása legalább egy részben biztosítva 
van. Sajnos, a magyar fürdőkről ugyan
ezt ma még nem mondhatjuk el, mert 
éppen e hó 6-án tartottak a Tátravidéki 
fürdők Poprádon egy értekezletei, mely 
a tátravidéki fürdők ellátásának biztosí
tását volt hivatva megbeszélni, de egye
lőre csak annyit határozlak, hogy a kor
mány és a hatóságok támogatását fogják 
kérni.

A tejjel való ellátás ügyét a tátrai für
dők a szepességi városokkal karöltve 
ravonirozással s a beszerzési helyekre 
vonatkozó megállapodásokkal kívánják 
rendezni s a kölcsönös érdeket igv ki
egyenlíteni. A közlekedés megjavítása ér
dekében egy gyorsvonatpár beállítása s 
a közvetlen kocsik szaporítása, valamint 
menetrendi javítások voltak a iőkérések, 
amiknek lehető figyelembevétele körül a 
vasutak képviselői a legnagyobb jóindu
latot helyezték kilátásba.

Mi úgy érezzük, hogy egy kicsit elkés
tünk, — mint mindig. Az osztrák fürdők 
legalább részben már el vannak iáivá 
élelemmel, illetve ez biztosítva van, mi 
még csak most kezdünk felette tanács
kozni Ez a baj. Síelni kell a kormány
nak és a hatóságoknak, ha nem akarják 
megérni, hogy a fürdőkről koplalás miatt 
meneküljenek el az idegenek és betegek.

üú barátok íársas-ősszcjöveíeiei.
(Összejövetel minden szerdán délután 4 órakor.)

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

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

A mulatóhelyek kiváltsága. A Nemzeti 
(Royal) sörkabaré üzletvezetőjét följelen
tették, mert az étlapon szereplő menüt 
nem szolgálták ki azzal a megokolással, 
hogy a menü már eiíogyotí. A panaszos 
azt is feljelentés tárgyává tette, hogy az 
ételsoron csak kél húsételt hagytak meg 
tizenkét-tizenkét koronás árban, a többi 
húsételt pedig kihúzták. Az üzletvezető 
szigorú megbüntetését kérte a kötelező 
menü kiszolgálásának megtagadása és 
ezenkívül árdrágító visszaélés vétsége 
miatt is. Becsatolta a vállalat egy hirde
tését, mely szerint az ételeket polgári ára- > 
kon adják. A VII. kerületi kapitányságon 
a rendőrbiró fölmentette a vádlottat azzal 
a megokolással, hogy mulatóhelyekre a 
fővárosi szabályrendelet nem vonatkozik, 
azokra nem kötelező a menü kiszolgál
tatása és tetszés szerint követelhetnek 
árakat. A panaszos az Ítélet ellen föieb- 
bezett. Az ítéletet sémi esetre sem tartjuk 
igazságosnak, mert a kabarék a vendég
lői menük tekintetében semmivel sem 
mások, mint az egyszerű vendéglők, vagy 
szállodai éttermek s ugyanazon szabályok 
a á  esnek. Iiyen kiváltságoknak tehát 
helye nincs.

Hyraenhirak. Schneider Vince ceglédi vasúti ven- 
d'slös, f. évi március hó 18 én tartotta esküvőjét 
Schadek Ida  urleánnyal Cegléden.

Újabb séreiem a kávésiparban. Már a mull
számunkban közöltük azt a rendeletet, . 
amely a kávésoktól a tejet elvonja. Ez 
ellen természetesen agitáltak a kávésok, 

jogos érdekeiket súlyosan sérti. Az I 
agitációnak, deputálásnak meg is van az 
eredménye: a közélelmezési miniszter újra 
kiutalja a tejet — a kávéméréseknek és 
a tejivó-csarnokoknak. A kávésok viselik 
a rettenetes adókat, házbéreket és egyéb 
nagy terheket, tejet pedig a kis regievei

PAPÍRSZALVÉTÁK
különböző nagyság, minőség 
és árak szerint kaphatók a 
„ F O G A D  ő “- n y o m d á b a n  

Budapest, VIII. kerület, lóir.e.f-ntca 56. sz.



8. t á m . F 0  ír A i) O 5 óidul.

liipesti Óraiéi gzevetKezet
ó v a d é k o k a t

éttermi-, kávéházi- és szállodai pincérek részére ko r l á t l a n u l  f o l y ó s í t
és váltópénzeket. — Tagfelvétel bármely időszakban. — Kedvező fel
tételek. — Gy o r s  és e l ő n y ö s  lebonyolítás. 
Budapest. Rákóci-ut 55. II. Hivatalos órák: d. e. 9-

Hivatalos helyiség: 
-12-ig. d. u. 3—6 óráig.

doigozó tej ivó-csarnokok kapnak. így 
veszi íigyelembe a kormány a kávésok 
jogos kérelmét, nincs ettől a kormánytól 
semmi várni valójuk a kávésoknak.

Munkácsy kávéházbsn Budapesten, Rákócri-ut 59. 
szám alatt esténként Vidák Józsi közkedvelt zene
kara muzsikál. Számos látogatást kér a tulajdonos, 
Horváth Mihály kávés.

A kormány újabb rendeletet adott ki. el
rendelvén az ország területén a népszám
lálást és a gazdasági javak összeírását. 
Össze lógják Írni mennyi polgári lakos 
van Magyarországon, a női és férfi nem 
és a foglalkozási ág (eltüntetésével. Össze 
fogják írni, hogy mennyi vetésterület van, 
mennyi a búzával, rozzsal, tengerivel bur- 
gony ávai stb. bevetett terület. Szóval min
denről lesz egy adathalmaz. Szerencse, 
hogy ennek szükséges voltára is rájött a 
kormány a háború 4-ik esztendejében. 
Azt mondják erre azért van szükség, hogy 
fel tudják a termelványeket igazságosan 
osztani. Leltet, hogy így van, az azonban 
bizonyos, hogy a négy esztendő alatt ezt 
nem tudhatták, mert eddig volt mindenre 
központ, annak gyönyörű vezetőségi bu
sás jövedelme, áru azonban nem volt. 
Reméljük, most minden megváltozik, mer! 
ezután a számadatok meglesznek s meg
tudjuk. hogy kinek mennyi mindent kel
lene kapni Eddig nem tadtuk, de azért 
eddig sem kaptunk. A vendéglősök és 
kávésok is megtudják, hogy mennyihez 
van joguk követelni, kapr.i azonban vajmi 
nehezen fognak többet, mint eddig. Re
méljük, hogy mire a háború befejeződik, 
ez a nagy munka is elkészül s azután a

ízt halljuk, hogy egyik másik vendéglős c s ő - 'e g y  eg ész  d o b o zb a n
port ki tud szabadulni a gyárosok kezéből, uborka 1 drb .20

6 90 K. sós-, vizes 
K, ecetes uborka 1

Ezért üdvözöljük a szászvárosi vendéglős 
egyesületet is örömmel abból az alkalomból, 
hogy elhatározta részvénytársasági formában 
egy szikvizgyár felállítását, most pedig enge
délyt kér a minisztertől gyümölcspálinka főzé 
sere. Reméljü , a miniszter méltányolni fogja a 
szászvárosi vendéglős egysület kérelmét, mert 
lehetővé teszi, hogy egy vendégiősegyesület, 
egy erkölcsi testület vegye kezébe a gyüm ölcs- 
pálinka főzést, ami már előre is garantálja, 
hogy az így nyerendő szesz nem fog hallat
lan üzérkedés eszközéve válni, viszont pedig 
legalább a szászvárosi vendéglősök megszaba
dulnak a gyárosok kezéből. Bár másfelé is 
követnék a szászvárosiak példáját, majd más
kép beszelnének a sör szesz stb. gyárosok a 
vendéglősökkel.

Halálozás. Pukli; Antal vendégi,:--. f. hó 4-én 49 
éves korában elhunyt. Áldás éa béke poraira

A konzervek ára. Az Országos Közéle'- 
Ánezés: Hivatalt vezet ; miniszter 74858. 
számú rendeletéivel újra itiegáiupitot'u a 
zöldség-, főzelék- és gyümölcs-konze:- 
vekért követethető legnagyobb árukat 
március 15 tői kezdve. A rende'et. külön 
állapit ja meg a gyári és a fogyasztói ára
kat. Ez utóbbiak a köve: keZők: Cseresznye, 
meggy, málna, köszméte, ribiszke, cse- 
resznyealma. (diszalma), som, szeder, 
áfonya betölt: egy egész doboz 10'45 i\, 
1 literes üveg 1210 K: szamóca, kajszin- 
barack és őszibarack befőtt: egy egész 
doboz 13'75 K, 1 literes üveg Í5'85 K; 
ringló, szilva, szőlő, körié, birs, dinnye és 
naspolya belőtt: egy egész doboz 9 15 K,

drb —'29 K. paradicsomlé 5—7 százalék 
extrakt tartalommal 1 literes palackban 
430 K. 0 7 'literes palackban 3'30 K.

Az Üzleti hírek és hirdetés rovatokért Fekete Gyűl* 
t. szerkesztő felel.

Gergely János volt budapesti vendéglős 
és kávés elnyerte a dályai vasúti ven
déglő bérletét. Gergely vendéglős nagy 
szakismerete biztosítják a dálvui vasúti 
vendéglőben megforduló utazóközönség 
pontos és jó kiszolgálásai. Gergely ven
déglős üzletét teljesen újonnan beren
dezve 1. évi április hó 1-én nyitotta meg. 
Sok szerencsét!

Scheier Károly, a zalaegerszegi Korona 
szálló nérióje a Csáktornyái Zrínyi szál
lót és kávéházat átvette ,s azt folyó év: 
május 1-én nyitja meg. Sok szerencsét!

Schlesinger Jakab kávés a resicabánvai
Hungária kávénázat átvette és azt t. évi 
április hó elscjcn megnyitotta.

sok statisztikái és egyéb lap, számadat h  literes üveg 1080 K; cseresznye, meggy 
stb. jó lesz sajtiakarónak! Nem az adató- málna, ribizke, szeder, áfonya, köszméte,

szőlőiz és jam. vederben teljes (bruttó)kát kellene gyűjteni, hanem azt kellene 
megcsinálni, hogy ne maradjon Magyar- 
országon egy darabka terület sem beve
tetlenül, akkor a sok minden adat .nélkül 
is lesz termés. Attól félünk azonban, hogy 
erről lekésik a kormány s majd igen sok 
lesz a statisztikában a bevetetlenül ma
radt terület, mert nincs vetőmag, emberi, 
és állati munkaerő. Erről kellene gon
doskodni. I

Benkö Pál majd 12 éven át a Grósz Ödön köz
vetítő irodájának volt irodavezetője, ezen állását 
elhagyta és Benkö és Poliák cég alatt adás-vétel 
ügynökségi irodát nyitott Budapesten, VII., Sip-u. 
7. szám alatt. Benkö Pál közismert egyénisége és 
puritán becsületessége aj vállalatának felvirágozását 
biztosítják. *

A szászvárosi szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok egyesülete gyümöicspálinka fő
zésére kér engedélyt. A sőrgyárosok' és szesz
gyárosok erőszakoságai a vendéglősöket újabb 
zaklatásnak teszi ki. Hogy ezektől megszaba
duljanak mindn vendéglősnek első rangú ér
deke. Ez azonban a m3Í háborús viszonyok  
mellett nem könyü. mert sajnos nagyon is rá 
vannak utalva a vendéglősök a gyárosokra, 
ezért tudják a helyzetet annyira a gyárosok 
kihasználni.

Nekünk mindig nagy örömünkre szolgál, ha

súly tiszta ínelto) súlynak véve 1 kg. 
12'65 K: i am üvegben vagy dobozban)
1 kg. 13 95 K: kniszinbarack- és szamóca- 
iz és jam vederben 1 kg. 15 K; iám üveg
ben (vagy dobozban) 1 kg. 16 50 K, első
rendű végyestiszía gyümölcsíz vederben 
1 kg. 9 25 K, kimérve 9 70 K. almaiz ve
derben 1 kg. 4 90 K, kimérve 4'90 K. birs
almasajt 1 kg. 8'80 K, aimasajt tiszta súly
ban, edény önköltségi áron 1 kg. 715 Í\. 
málnaszörp palackokban 1 lileres üveg
ben (13 kg.) tiszta sa'y 1420 K. aszalt- 
alma és körte finomabb minőség, gyári 
készítmény (csomagolva vagy kimérve)
1 kg. 8 K, aszalt gyümölcs: erdei vad
körte 2'60 K, apró étkezési körié 3'95 K. 
hámozatlan aimaszeletek 5'30 K, savanyí
tott káposzta kimérve, leve nélkül í kg. I 
1'80 K" savanviiott fehér (tarló, kerék,' 
kerek) répa márciusban 1'69 K, ápril.s 1.' 
után 1'80 K. savanyított takarmányrépa! 
étkezési célra márciusban 1 14 K. áprilisj 
1 után T21 K, savanyított (sózott) tök j 
márciusban 2'24 K, április 1 után 2'35 K, | 
ecetes tök márciusban 2'54 K, április l.j 
után 265 K, párolt és sózott zöldbab egy 
egész dobozban 540 K, párolt zöldborsói

l io ü ii l i  m W í m
míg u készletein fart:

Legelső minőségű törköly, 
szilvórium. borovicska. 
semü és rnneszenc.út ki
logrammonként _-......... K

Cagnac eszenciát — — ... „ 
Császárkörte, ruszton mi. 

meggy, barack, ar.golke- 
serü eszenciát kg.-ként__. 

Benedictiner. coantro. csoko
ládé, cacao. kávé. narancs, 
afcsynth, curacao. maras- 
quino eszenciát kg.-ként 

Mindezen áruk garantált 
előtti minőségűek, cca 90°/o szesz
tartalomma’. Miután ilyen áru forga
lomba egyáltalán nincs, s azt küllőid
ről importálni a hábor ús  viszo
nyok folytán ne:n lehet, aján
lom. hogy"szükségletét azonnal fe
dezze. Ezen áruból 100 liter legfi
nomabb pálinka, likőr, rum vagy cog- 
nac előállításából- csak fél kgr. eszen

cia szükséges.

M Q L M Á R  JU ÍOOR
„Universal'* vegyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2— 4.

iá .—
90 —

80.-

. 135.— 
háború
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Polenai gyógyforrás.
b o rra l a legjobb fr ö c c s !

Kitűnő izü, igán űditö ásványvíz. Bor, cognac vagy citromsavval vegyítve. 

Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyoniorbántalmak, étvágytalan

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

Megrendelhető

Schönbom Bucftheim g ráf
urad. ásványvizeinek 

bériőségénél, Szolyva.

Ilkovlts Dániel, a budapesti Stefánia corso 
kávéház agilis tulajdonosa, üzletét 80 ezer 
korona befektetéssel teljesen újonnan 
rendezte be. a inai igényeknek megfele
lően. Ukovits barátunk kávéházában a 
vendégek szórakoztatására minden dél
után a” postások zenekara, este pedig ifj. 
Banda Marci teljes zenekara fog hang 
versenyezni.

Winter Adolf, a budapesti „Ben:czky“ 
kávéház volt tulajdonosa megvette ugyan
csak Budapesten, az Erzsébeí-körut 8. 
szám alatt lévő Árpád kávéházat és azt 
teljesen átalakítva, uj berendezéssel el
látva f. évi március hó 15-én nyitotta 
meg. Vendégei szórakoztatása céijábói 
komáromi Bertók Józsi zenekarát szer
ződtette, ki kávéházában esténkint hang
versenyezni iog. — Fogadja szerencse
ki vánatumtat.

Uray Ödön íőpincér, ki az ország na
gyobb üzleteiben és a küllőid nagyobo 
városaiban is, mint pincér és tőpincér 
működött, megvette Gyulafehérváron a 
Hungária fogadót és azt a mai igények
nek megfelelően berendezve f. évi április 
hó 1-én nyitotia meg.

Helyváltozások. — Gyékényesen a vasúti vendéglő 
I.. II. osztályú éttermének föpincéri állását Bitha 
Ki! mán foglalta el.

Mcggvessy Góza a kassai Andrássy kávóhái 
föpincéri állását foglalta el.

Karutatnak. — Gyöngyösy László és B-keai 
Mihály éthordók hollétét kéri tudatni Kováts B. 
Mihály éthordó, Kolozsvár, vasúti vendéglő I. II. 
cazt. étterem.

Dunántúl,
megye székhelyér, egy 50 év óta fennálló hír
neves s z á l lo d a ,  30 berendezett szobával, nagy 
étterem és kocsmahelyiség, istéllók, kocsiszín, 
nagy nyári étterem é» mellékhelyiséggel, a leg
forgalmasabb helyen, teljes berendezéssel, bevo
nulás miatt, kedvező feltételek mellett azonnal 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 1—1

Egy jogarban levő 1—1

e la d ó .  Bővebbet: Rákőcy-tér 13. vendéglőben.

Eladó vendéglő
Jánosházdn (Vasmegyr) a vasúthoz 
közei, egy vendéglő házzal é.z beren
dezéssel. jóforgalmu hentes és mészár
székkel e lő n y ő s  fe ltéteSek m e l
le tt  e lad ó . Bővebb fe!viiágositá3t ad 
a tulájdonos, Sik Péter. 2—3

E la is  Veozpríiisóes
a vasút íre-fett Mevő E rz s é b e t  s z á lló  é s
f e n d é g i ö .  Az 5xirt áll 8 berendezett sr.állószo- 
bából, eqy nagy berendezetr étteremből, két ivó
szobából, hét lakószobából és a hozzátartozó 
Tnellékhelviségekből, 60 pár lóra szolgáló két 
nagy istállóból. Az üzlet évi forgalma 600 hl. 
bor és 3 400 hl. sör. Bővebb felvílágositár.t ad 
z  tulnjdonos Jákói Pongrác vendéglős. 2—3

Szerkesztői üzenetek.
Azon r. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre külön
választ kérnek, válaszbélyecat vagy válaszos levelezőlapot 

mollókoljenek soraikhoz.
Csskis elöltrotőinkriolt »alts»oii»olr.

A nevot, lakóhelyet, utolsó poztát, keltexóst kérjük m indenkor 
pontosan es olvashatóan kiírni 1 

Névtelen leveleket floyoiemliB nem veszünk.

Vendéglős sörgyár. A háború előtt az volt a biz
tató szólam: „egy kis akarattal minden megy“. Mint 
sok mást, a háború ezt a közmondásszerü szólamot 
is megváltoztatta. Mindenhez, amit akarunk, erős 
akarat kell. A vendéglös-sőrg'ár alapításához tehát 

! nemcsak kis akarattal, mint Ön Írja, hanem „erős“ 
akarattal fogunk hozzá. Tehát még türelem.

Föpincér — 8 fürdő. A  leltári felelőségről bizony 
sokat lehetne Írni. Majd enrek is sorát ejtjük.

Ny. S. K — fl. Ismételten megírtuk már, az a rovat 
egyenlő a hirdetési rovattal, csak a híradás szövege 
ehér a híradást sablontól.

Kávés P—y. Nem helyes álláspont. A pincéreknek 
feltétlsnül meg van arra a joguk, hogy helyzetük 
javításira szervezkedjenek. A mostani nehéz viszo
nyokat mindenki siayli, úgy a pincérek is. Mi inkább 
azt tartjuk, nagy baj az, hogy - pincérek legnagyobb 
része eddig nagyon keveset foglalkoztak a szervez
kedésükkel.

mm ín
központjában jóforgabnu v e n d é g lő , halál
eset miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban. 1-1

Eladó sdrcsarnoh
házzal és te !jea felszereléssel. 72 ezer koro
nával a z o n n a l  .tvehető. — Aranybánya.

Pesti és Szem trey közvetítő irodája
V e s e p r é m . 1—i

Eladó szálloda.
Oravicabányán, a Magyar komához címzett Plank- 
féie szálloda, mely teljesen modernül ás dísze
sen van berendezve, verseny nélkül ál!, b e te g 
sé g  m ia t t  e lad ó . A szállodához tartozik: 
30 vendégszoba, táncterem, kávéház, étterem, 
vendéglő helyiség, 2 konyha, 2 éléskamra, Jcse- 
lédszoba, i mosókonyha, 1 fürdőszoba, 1 nagy 
és két kis pince, 1 kocsiszín, 3 beboltozott istálló, 
3 fakamra és egy külön üzlethelyiség. Ezenkívül 
a hozzátartozó nyári kertaeiyiségek és pedig: 
2 ház, egyenként 2 szoba és l  konyhával, 1 nagy 
azalelli, 1 nyári konyha, 2 pince. 1 jégverem, 
I nagy raktár 20 waggon terményre és 2 hold 
kert. Bévebbet Piánk Adolf, ..Magyar korona" 
szálloda tulajdonosánál, Oravicabánya. 3—5

Patkányokat»

egereket
biztos s ik e rre l k ipusztit a

„ P it h á n H ii lá t
Enborekre i s  háTÍáliafokra ártalmatlan.

Sok száz köszönő es hálairat. 2—t
Ára 3 50 korona. Három doboz 8.— korona.

KEMÉNY, KflSSfl, 1. Postafiók 12/R. 23.

Az országos hirü

kBBdoFosi csá rda
meiy egy virágzó község központján van, nagyon 
jól megy, katonáskodás miatt, 130.00C koronáért

házzal egyitl eladó.
Hozzá tartozik: egy sörcsarnok, egy depó, étte
rem, kaazlnóhelyiség, iparoskor, nagy moziterem, 
ahol az összes bálákat tartják. Vendéglős ré
szére 2 szobás lakás előszobával, 4 vendég
szoba, nagy konyha, 2 szobás lakás a személy
zet részére, nagy istálló és több más mellékhe
lyiség, 2 fedett tekepálya, nagv jégverem külön 
hűtővel, 3 kiadott üzlethelyiség. diszkért, na v 
udvar és gyümölcskert. Az épület fele 1914-ben 
épült. Bővebbet: Likar Mihály vendéglős, Kondo
ros, Békésmegye. i _3

javítása.
Tisztelettel értesítem a tisztelt vendég
lős-, kávés- és szállodatulajdonos ura
kat, hogy Hupfeld-féle zeneautomata és 
villamos-zongora javitáaát, valamint 
hangolást és kottatekercs javítását ju
tányos árak mellett elfogadok bármely

megyébe. 1 -1

FRflICSES JÓZSEF
TreacsOn, Simon-otca 99. sz.
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Nouágb Károly m ű -  é s  d i s z m ű - e s z í e r g á l y o s
Budapest,  IV. kér., E g y e te m -u tc a  3.

Ajánlja saját keszitményo elefántcsont-teke (billiárd) golyok, dákok, sakk. domine, 
lignum santum-golyók, bábuk, sétabotok, tajték- és borostyánkő dohán vzó-<*szközöket 
stb. nagy választékban. — Billiárd-gr 5k e szte rgá lyo zása , dákók, sakk és dominó 
javitása OlCSO arszáfllitáSSai, pontos határidőre való szállítással —  elfogadtatnak. □

Az rArtesia“ részvénytársaság

ILONA
üdítő vize!

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

,AKTESIAU R.-T. nál BUDAPEST.
TELEFON 50-72.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy írásbeli kérdezősködésekre díjmentesen 
nyújt a M a g y a r  K irá ly i Só jövedék  V e z é r 
ü g y n ö k sé g e  Budapest. V., Vilmos császár-ut 32.

a
tulajdonosa

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

a tulajdonos

F
..... vászon és damast áruháza .....
szállodások és vendéglősök szállítója

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

Áruhiány miatt kérném a tavaszi 

szükségletet már most megrendelni

Kor. érték
Dupla damast lepedő 163 240 — drbja 95.— 
Damast abrosz 140 140 — — — » 45.—
Dupla damast abrosz 160 ICO — • 8).—
Dupla * » — 170 220 dbja 130.—

* , > 1 0 300 — > 180.—
Egész néhéz damaszt törülköző tucatja 240.—
Damaszt szalvéta — -------— — * 75.—
Dupla damast szalvéta — — — > 96.—
Pincérkendő — — — — — tucatja 48.— 
Fehér vagy színes kávé szalvéta * 24.—

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

• r p | i r | rr

teljes felszereléssel együtt 5.0 000 koronáért. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

ELADÓ
egy  teljesen jó  karban le v ő  H upfeld- 
féle villany zongora 62 k ottá
va l. M egtekinthető  d. u 4 —6 óráig, 
J ó zse l-u tca  47. íb isz . 5. alatt. 3 —3

M a g y a r k a is i r s a  (Bács Bodrog megye) 18.000 
lelket számláló rendezett tanácsú városban (gőz
hajó- és vasutáttomás) a Fő-utcán egy forgalmas

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

s birtokba vehető. Érdek
lődők forduljanak Magda 
István tulajdonoshoz 2 3eladd

V illiz  kávéház
Rákóci-ut 36. félemelet. Rókussal szemben.

Budapest éjjeli életének központja. Szakemberek 
találkozó helye. Figyelmes kiszolgálás, szolid 
árak. Állandó cigányzene.

Weisz Dezső a. v.

A békeáraknál is olcsóbb a

Vendéglős Naptár
mert

i n g y e n
kapja, aki a Fogado 1918. december 31 ig 

járó előfizetési diját beküldi.

gyors meggazdagodás titka megtudtistó

far iBneautoHti
koícrcrtiö és eladási intézet 

Budapest, V ili, Rákóci-ut 14.
Állandó nagy mintaraktár!

Minden érdeklődőnek véle!kötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy x illány, mint súlyra berendezett, tehát üzemkö'tség 

nélküli zeneinket, melyekért

5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetése kre és hetenkénti hengercsere. Zeneink
ben a modern technika minden vívmánya, mandolin, xyloph. n, 
hegedű stb. be van építve. — Meghívásra az ország bármely 

részében felkeressük az érdeklődőket.
Pénzbedohásra já r ,  te h á t önm agát k ifizeti. Nincs kockázat.

Havibérlet 20 koronától kezdve.
H a szn á lt  au to m a tá k  fé lá rb a n .

bs Kávéházi
nyomtatványokat íz
léses és szakszerű 
kivitelben készít a

E o g É í  nyomda
f  es lapkiadó r .- t .

BUDAPEST,
Vili., Jozsef-utca 56

Pincérek figyelmébe!
É rtesítem  a lő - és lize tő p in cé r  urakat, hogy  a b őrh ián y  m ialt 
eg y e lő re  sem  o ld a izseb tárcá t (pap írp én z) sem  pincértáskát  
apró é s  ezü s lp é n z  szám ára) nem  szá llilh a tok . S /in lé n  ezú ton  

fogom  az igen  tisztelt fő - és fize tő p in cér  urakat értesítem , ba 
a szá llítást ú jb ó l m egk ezd h etem .

tolnán Vilmos sérvkötőgyáros
Budapest, IV., Király király utca 38. (Központi városház.)
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FOGADÓ SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA: BUDAPEST, Vili. KÉR., GYULAI PÁL-UTCA 9. SZÁM.

Kiváló u; faj borok! HegUvás. r
ó  borok nagy választékban!

f iso ita i és M átraksiia lia i izűlitilagak ■ Borwll8SI
Alapító: Nagymóltoságu Dr. KALLAY ZOLTÁN'v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota).

ié isvÉ nytÉ riisíp
Sürgönyeim

Postafiók 42. S Z .  Tslsfon 99, S Z .  Visontamálra

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekintő - 
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljáb

Borfajok: Mézes, Ezerjó, Riziing, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
-• Mustos, Madelaine, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalában

B U D APEST ,
tllU flllIiP iH J .

Vendéglősök, kocsmárosok és 
===== kávésok figyelmébe ! =

Üveg év porcclián áruk nagy válasz
tékban és <-rcdcti gyári áron kaphatók

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

(m F e re n c  y S m te f - k id  k ö te lé b e n .)

Papírszalvéták
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron, cégnyomással vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett. F O G  A  D  O - N Y  0  M  D  A  B u d a p e s t ,  

V ili. k e rü le t , J ó z a e f-u tc a  56. azám .

Magyar Jockey
a legjobb versenylap. Szerkesztik a legjobb spot- 
emberek. Hírei pontosak és megbízhatók, mert

miÉHt lát, tnfl és hall!
Egyes szám ára 50 fillér 

- M in d e n ü tt k a p h a tó .  =

K irály  S ö rfő zd e  R é sz v é n y tá r sa sá g
=  Nagykanizsán.1 =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla- 
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozéknak mint tápgyógyitalt 
ajánlja, az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön- 

_ legességel. -----

Te le fon azám : 36.
Gyárt .ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési 
és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

Á rjeg yzékke l és föl- 

világositással kész

séggel szolgálunk.

T e le fo n szá m : 36. t:

♦♦♦♦♦♦»♦♦»*»»»»»»»»♦»»»»♦♦♦♦♦»» >♦»»» Í V S Z
■ : TIM ., M . T á lé t* .:  J é m f  8 f - 7 « .K iadja s  F a f s á á  ava tná*  ás lapk iadárállala t r  *t. Budapest, V B . ,  Cyvfcl Fil-V . t .  1 i M n


