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A Kőbányai Polgári Serfőző r.-t. Budapest-Kőbánya.
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szálloda, kávéház és
vend
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liiapí, Bili., l l BziürS-Híö!! 21.
Szakmabeli tr;«nzakciók és bank kelő ö
nők lebonvoüiáv.) o

Az ország összes eladó üzletei nyilvántartva.

lésesen

k í á 1!i t ■ t t

keménv kötésben.

szakmához tartozóknak
külözhetetlen, csinos zsebnaptárt

B u d a p e s t, IX. k é r -. G y e p -u tc a 2 8 . s z .
Telefon József 3—48. és József 6—57.
Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szikvizsziikségletét a kartelen kívüli szikvízgyártó!. Megren
delhető a „TÁTRA“ szikvizgyár helviségeiben. A gyár
vezetősége S c h m i d t J á n o s és Z s in G y u la ven
déglős kartársak.
= ^ = = = = ^ =

kapja a „Fogadó" minden elő
fizetőié, ha az 1919. évi december
hó 31-éig járó előfizetési dijat
a kiadóhivatalnak beküldi,
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k ü z y e t ifé s e ,

étterem és kávéház

Orsováe.

Kolozsvár.
A város központján, 8~. modernül berendezett
szoba, hideg- és melegvíz, központi légfűtés.
Fényesen berendezett kavéház, francia és ma
gyar konyha. Ki; ön termek lakodalmak és tar
sas ebédekre. Kisküküllcmenti és balatonmeüéki
saját szürete! isii faj borok. Az erdélyi un közön----------ség találkozóhelye.
-----------

Füredi András és Nagy István

Idb. Gráf János és fia Gyula

tulajdonosok.
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Budapest, Vili., Rákóci uí 29. szám.
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SCHW EITZER ADOLF
Transylvania fogadója, Marosvásárhely.

70 előkelő és minden kcnyelemn e! berendezett
szoba. Téli kert Fényes nagy kávéház. Magyar
konyha. Pontos kiszolgálás, o
o
o
o

feöcögö Józ s ef Korona-fogadója *

5?an n ci9 Í2 ( k á v é h á ^ s , ^ is h o íc . Ka éház
elsőrendű éttermek, s>>rcsarnok. Magyar konyha,
kitűnő borok.

BiiMraky ICársif
hygienikus játékkártya tisztító intélit.-.

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

hál.

Kiss Ernő Korona-fogadója

fta g y h e n iz s’i — a város központján. Étterem
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar ker*i —
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajbcrok

FIGYELEM !

IS . , S z v e le r , a y - u . £S.

Budapest-Bécs fővonalán fekvő vidéki forgal-!
más varosban egy igen jó menetelő elegánsan I
berendezett
|

Felhívjuk min lazon üzlettulajdonosok figyel
mét, akik üzleíükft eladni, vagy másikat venni
kívánnak ugv forduljanak bizalommal

i l f f i S B és HEOEBQS

kávéház

hatóságilag engedélyezett és bejegyzett s
országszerte előnyösen Bmcrt

házzal együtt azonsai sla g a.

Budapest, VI!. kér., gkácfa utca 18. sz.

közvetítő irodájához

Bővebbet dr. Drechsier Hugó ügyvédnő! Érsekujvár

t a n u l ó n a k

Orosháza, Kossuth-tér 403. (Saját

tulajdonosok.

B u d a p e s t,
' ’l

Gijb házból való intelligensebb fiuk, lehetőleg
két középiskolát végzettek

cukrászdája

Kolozsváron —

80 elsőrendű, ízlésesen berendezett szoba hideg,
melegvíz, gőzfűtés, vacum claaner. felvond gép
S*ját S7ÜreteléS‘-i tájborok. Í z l e t e s magyar
konyha, portos és lelkiisnu retes kiszolgálás

PÁNTOL HANTON yp|
é S ie rs rc e i

—

Elsőrendű szálloda 40 szobával Kávéház, étte
rem és cjkrészda. Ízletes magyar konyha, saját
szöretelésü faj borok. Figyelmes kiszolgálás. —
Kereskede mi utazó uraknak kedvezmény. Köz
vetlen a hajóállomásnál. Állandóan cigányzene.

RSSS-ÍCgSÖfl SZSíjuíi, Szinház-IÉr, Stsíánis park írellett.
M inden kényelem m el berendezett 60 szoba. Központi fiit s.
H íd é? melegvíz szolgáltató m inden szobában Fürdővel ellá
tott szobák — külön liirdök. L akosztályok 2—3 szobával Elő
kelő nagy étterein. P ih e n i sorház. — Nagy fényes káveház
Villam os nfcgfuló.

felvétetnek

K ESZEY -éiierem ben

Irifi-íiriS i

R etgS L á s z l ó p

Budapest. V!!., Rákóczi ut 40.

IPSPÍÍBfEÉM il

PAPÍRSZALVÉTA különböző minőség- j
------------------------------ ben es jutányos áron | és kávéházában kitűnő magyar konyha és faj- 3
ellátás 12 koronától kezve. oo |
szerezhető be: „F ogadó-nyom tíá*‘»ban, i J borok. — Napi
Kyári é v ■sáli e z e z o a .
B u d a p e st, Vili., J ó z s e f u tc a 56.

„ IM P E R IA ir l i p t ó i é t t ir ie í
Budapest, YIII., Rákóezi-ut 90. szám.
Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalmi
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f ig y e lm e s k i s z o l g á l á s .
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Esténként SOVANKA NÁNDOR muzsikál.

Számos látogatást kér

Kádár M iklós

=====
tulajdonos.
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Előfizetési ár:
Egy évre.......... 24
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Fél évre...........12
„
Negyed évre . . . 6
„
Egyes szám ára: 1korona.
Lapmegjelenés:
Minden hó 1-én és 15-én.
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Szerkesztőség és kiadóhiva
tal Budapest, Vili. kor., Gyulai
Pál-utca 9. szám.
Hirdetési árak:
Oidal-nagyság szerint. Több
szöri hirdetésnél árkedvez
mény. Legkisebb hirdetés dija:
12 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.
SZERKESZTŐ : Dr. CSIZMADIA IMRE.
Hivatalos szaklapja:
A e „O rszágos Vendéglős Egyesületnek1'-, a

„S zékesfővárosi Ven
déglősök és Koosmárosok Ip artársulatának"-, a Szabadka:-, T o ln a ,
vármegyei-, K a ssa i-, Erzsébetfalvai-, Brassóinegyei-, C sep eliS árv á r és vidéke-, P écs-B aranyai-, K ispcstszentlőrinci-, Ném etú jv árt-, L év a rid ék i-, S zatm árm egyei-, Zem bori-, N em esócsa és
vidéke-, H unyadvárm egyei-, C songrád várm egyei-,
S opronalsóvidékt-, S árosm egyei-, B udátok és környéke-, É rsekújvár és
vidéke-, C eglédi-, M arosvásárhely és M arostorda-m egyei-, M ezStur-,
T u rk e re és D évaványai fogadós (szállodások) Vendéglős, kocsm áros és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az A radi pincér
öns. és elh. egylet és több jótékony pincér-aszlahársaságuak és
községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.

Hivatalos helyiség : Vili. kér., G y u la i

P á l-u lc a

9. sz.

Hivatalos Órák: m'máenhélfőn ,3zerdánéa pén 
teken délután 3—6 óráig.
Fölhívás és é rte síté s. F ölhivatnak azon vidéki vendéglősök és
kocsm árosok, akik az „O rszágos Vendéglős E gyesület"-nek még
nem tagjai, hogy lépjenek be cs belépésüket jelentsék be. Bojeentésilk után m egküldjük az alapszabályokat. B etratiu díj : 2
korona. Eri tagdíj-, i korona. A/ O . V. E gyesület" tagjainak
szak ügyekben tájékozást és esetleg ju g naaácsot díjtalan nyújt, ha
as irodához fordul. Ilyen esetekben a levéllel válaszbélyeg m ellék 
lendő.
Ax tlnökse'x.

j

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS
MÁROSOK IPARTAR3ULATA.
Hivatalos helyiség: \ 1U., Gyulai Pál-ulca 9. sz.
Hivatalos Órák : minden hétfőn, szerdán és pénleken délután 4—6 óráig.

Jogitanácsot az ipartársuíat minden tagja ingyen
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához
fordul.
___
Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a ,,Fogadó “ utján közöltetik.

Vendéglősök nagygyűlése.
A főváros három vendéglős-ipartársulata november 25-ére nagygyűlést hivott
egybe, hogy a „Magyarországi szállodai-,
éttermi- és kávéházi alkalmazottak orsz.
egyesületének emlékiratával érdemileg
foglalkozzon. Az egyesület ugyanis az
alkalmazottak gazdasági helyzetének ja
vítását kéri beadványában és a demokrá
cia alapeivei szerint nem óhajtotta a kér

dést egyoldalúan megoldani, hanem a
munkáltatókkal egyetemben. A két érde
kelt fé! megértette egymást és a tanács
kozás eredményes is volt. Az alkalma
zottak pontokba foglalt kívánságát a nagy
gyűlés elfogadta.
Az alkalmazottak kívánságukat a kö
vetkező pontokba foglalták:
1. Egyszer és mindenkorra az ügynöki
elhelyezőknél és az Ipartársuíat által fel
állított (úgynevezett kutyaó!) elhelyező
osztálynál a megrendelések végleges be
szüntetése, tehát egyedül a Magyaros szági
szállodai- éttermi- és kávéházi alkalma
zottak országos egyesülete által íelálíitott
ingyenes elhelyező osztályok elismerése
és igénybevétele.
2. A háborúból visszatért éttermi segé
dek és segédmunkások minél nagyobb
számban való munkábahelvezése és a
munkanélkü! maradottak velünk együtt
való segélyezése.
3. Gespanrendszerben dolgozó és a fel
szolgáló szállodai és éttermi segédeknek
100 százalékos tizeié .emelés.
4. Ahol női személyzet végzi tovább is
a felszolgálást, olt ugyanazok a munka
bérek fizetendők, mint a férfi munká
soknak.
5. A szakmában előforduló minői n né
ven nevezendő segédszemélyzetnek az
egész vonalon tisztességes bérminimum
megállapítása az Ipartársuíat vezetősége
és az Országos Szövetség vezetősége
küldött-tagjaival egyöntetűen.
6. A törvényben léziosiiot! szabadnap
a szállodák, vendéglők és éttermek összes
munkásai által va'ó szigorú betartása.
7. Egy a közeljövőben) revierendszer
egészséges kido'gozása. karö tve az Ipar
társulat és az Országos Szövetség vezető
sége állal.
8 Bizalmiférfi elismerése.
Az alkalmazottak e'őterjesztéséhen a
szakácsok, konyhafőnökök és konyhaszemélyzet kívánságai is fel vannak véve,
ezek 12 pontban vannak, kifejezve, miket
a nagygyűlés szintén elfogadóit. Ilyen
módon létrejött a kölcsönös megértés és
ennek következtében a békés munka
akadálytalanul topább folyhat. Orvedünk
az eredménynek.

Ugyanezen a nagygyűlésen a jelen volt
szállodások és vendéglősök a tárgysoro
zaton nem volt, más üggyel is foglalkoz
tak, amit Kunze Ödön, a budai oldal
vendéglős-ipartársulat elnöke vitt oda.
Kunze ur ugyanis a három vendéglősipartársulat egybeolvadását ajánlotta és a
maga részéről már be is jelentette társu
lata beolvadását a .Szállodások, Vendég
lősök és Korcsmarosok Ipái Iái sulatába",
Ez a kérdés már régen vajúdik és nem
is a ki-embereken muiioit, hogy eddig
nem lehetett végrehajtani. A vita folya
mán, Hajós Károly, a „Székesfővárosi
Vendéglősök és Korcsmarosok Ipartársu
latának elnöke is leiszólalt, ki többek
között ezeket mondta:
„A mai kifejlődött társadalmi formák
között egyenesen parancsoló szükség,
hogy tömöm jünk egy táborba. Ehhez
szükséges, hogy iparunkat képesítéshez
kössük, behozz.uk a kényszertársulást,
iparunkat teljesen átszervezzük és olyan
szervezetei létesítsünk, mely megvéd ben
nünket finánc, előjároség, rendőrség és
a sörkarlell túlkapásai ellen Ránk nézve
is erősen fennáll az a jelszó, hogy egy
mindért és mind egyérí. Hogy ha most
ilyen értelemben szervezkedünk, a leg
rövidebb idő alatt megtörjük a karlelc-ket
is. A fúzióba csak úgy mehetünk bele,
ha szerződésszerű megállapodás jöu létre,
mely minden tekintetben megvédi a kis
vendéglősök különálló gazdasági érdekeit.
Erre a célra szükségesnek tarlom, hogy
a kél társulat öttagú bizottságot küldjön
ki. mely egy pártatlan elnök vezetése ■ att
szerződésszerű alapfeltételeket megálla
píthat, amelyek azután a két társu
lat illetékes fórumai elé terjesztendők
jóváhagyás végett s ha ezt elfogadhatónak
találják, ugv részemről semmi akadály
nem forog lenn, hogy az egyesülés létre
iőijön. Azonban várnunk kell. míg kar
társaink a katonaságtól hazajönnek és
elhelyezkednek."
Hajós beszédét a jelenvolfak élénk
taps-al fogadlak és csupán Kunze kívánta,
hogv 14 nap múlva hajisák végre a „be
olvadási".
Ugvlát-zik Kunze urnák már nagyon
terhes lehet az elnöki tunkció. nagyon

BENKO é s FO LLfiü
szálloda,

vendéglő, kávéház és az ö s s z e s s z a k m a b e l i üzletek é3 ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

Feleinknek hitel- és kölcsönnyújtás.
Budapest, 1ÍII., Sip-utca 7. sz.
TELEFONI
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bamar szeretne tőle szabadulni. Ámde az a királyság a valóságnak megfelelően tések dacára üzleteik fenlarlásával. Most
ezeket az áldozatokat úgyszólván elvisel
ilyen kérdés eldöntése sohasem lehet megszűnését.
egyéni dolog, hanem a vendéglősök köz Ezzel a ténnyel befejeződöit a forra hetetlenné teszi az általános szeszkiméügyé. Az a hely, hol az ügyet tárgyalták, dalom ujjá^zülő korszaka, hogy helyet rési tilalom. A vendéglősök az ételben a
nem lehet illetékes ebben a kérdésben adjon a rendes normális életnek a mun nyersanyag-árak lehetetlen nagyságánál
döntést hozni. Minden társulatnak meg kának. Mi megértjük, hogy a szeszesitalok lógva eddig sem kerestek, sót határozot
van a saját autonómiája, mely egyedül kimérésének tilalmával is igyekezett meg tan állíthatjuk, hogy konyhájukra ráfizet
van hivatva véglegesen határozni és ezen akadályozni a nagy események és ünnepi tek. Egyedüli és c-ekély hasznuk az ita
napok netáni bemoc kolását. amely a lon volt. Most jön a kormányrendelet és
kívül senki más.
A magunk részéről szinte hívei vagyunk nem komoly elemek szeszesitalok élveze a sör, bor kimérését is eltiltja. Mit csinál
a vendéglősség tömörülésének, összetar tével is felizgatolí lelkiállapotával igen jon a sok száz, ezer vendéglős? Min
tásának, mert széthúzással nem lehel könnyen hekövetkezheielt volna. A ma keressen ?
Ha a tilalom fennmarad, akkor baj lesz.
eredményes munkát végezni. Mind a két gyar vendéglősség is az ünnephez méltó
ipartársulat ezeket az elveket tartotta komolysággal áldozta lel magát ezeken a A magas adók, az illetékek, a házbér
szem előtt egész becsületes munka kodá napokon és szenvedte a tilalommal járó megmarad, haszon azonban nincs. Mi lesz
sában. Ezt az eszmét propagálta mind nagy veszteséget, mert áldozatkész liazali- ennek a következménye, az hogy a ven
déglős teljesen tönkre megy és kénytelen
egyik ipurtársulat és csak ilyen módon ságát ezzel is meg akarta muta'ni.
voll képes belátást és önérzetet ébresz
Ma azonban már minden visszatért a üzletét becsukni.
Az a sok derék vendéglős, aki ilyen
teni és tagkontingenst összehozni. Min rendes formájába, ma már újból van
denben helyeseink Hajós ur felfogását, nemzeti kormánya az országnak, a tör ha'znos tagja volt a nemzetnek, tisztes
mint a meginduló tanácskozás alapesz vények épen úgy- érvényesek, a hivatalok séges adólizelője az államnak, ezután
méjét Mert ne (elejtsük el a múltat, mi épen ugv működnek, mint azelőtt s a üzlet és munka nélkül terhére lesz a tár
kor a kisebb emberek nem találtak el munkások épen úgy dolgoznak. Mi szük sadalomnak. Ezt csak nem akarják el
helyezkedési keretet a Szállodások 'tb. ség tovább az alkohol tilalomra? Mi azt! érni!
társulatában és mintegy 15 évvel ezelőtt hisszük hogy semmi
Kétségtelen, hogy a kormányt rendel
saját üzleti érd- k. ik komoly mérlegelése
Ez alalt nem értjük mi az.l, hogv a nép kezésében a jóindulat vezeti, de ügye
köveUeztében kénytelenek voltak azt a hadd igyék most derüre-horura. Dehogy, lőmbe kell venni annak a sok ezer ven
társulatot otthagyni és maguknak egész sől! Mi azt okarjuk ezzel mondani, hogy déglősnek érdekét is, ha csak azt nem
uj társulatot alakítani.
a rendes éleihez való visszatérést és nnnnk akarja az állam, hogy egyik kereső, nyu
Ma, a demokrácia feléledésének kor jelenlétét nem kell tovább már zavarni galmas, tisztességes iparososzlálya tönkre
szakában nem lehet, nem szabad arra a szesztilalommal sem.
menjen.
gondolni, hogy az egyik társulat felszívja
Nyugodtan állapítjuk meg, hogy népünk
Amint fentebb kimutattuk, maguknak a
mint szivacs a vizet a másik két társula (alán más műveltebbnek tarlóit nemzete fogyasztóknak sem érdeke a szigorú ti
tot csak azért, hogy azok végleg kimúl ket és népeket is megszégyenítő komoly lalom fentartása, mert hiszen lelkiállapo
janak és a hatalom, a vezető szerep me sággal élle át a nagv vá'tozást és csinálta tuk, kedélyük fentartása s a rendes álla
gint az úgynevezett „nagvok“ kezébe ke meg forradalmát. Ez a nép épen ilyen ko pot látása neki is érdeke. Elvégre nem
rüljön valamennyi fölött- Azt sem lehet molysággal fogja tovább nyugalmas mun hiába mondja a magyar, hogy borban az
kívánni, sől nem is szabad feltételezni, kájával megóvni a forradalom gvflmöl- igazság. A bor, sör élvezete tehet az anti
hogy felszívódás után a kis emberek me cseil. csak ne sokat korlátozgas'ák. mert alkoholisták szerint fölösleges, de az át
gint abba a kényszerhelyzetbe jussanak, ennek kellemetlen visszahatása lehet.
lag ember és különösen a üzikai munkát
hogy az egyoldalú érdekképviseletet meg
Ha pedig ezt megállapítjuk, akkor iga végző dolgos ember szempontjából ma
unva, megint újra kezdjenek szervez zán nincs értelme lovább a teljes szesz- még nélkülözhetetlen.
kedni. Nem, ilyen állapotot nem sza lilalomnak. S°mmi értelme nincs annak,
Tehát akkor, amikor a közrend megbad teremteni Aki ilyen állapotot akar, hogv a munkást, a tisztviselőt a megszo szilá'dulása ma már tény, amikor annak
az nem lehet barátja a vendéglősöknek, kott életmódjához képest elzárjuk a bor, felfordulásától többé tartani nem kell,
sem azok ipari érdekeiknek.
sör élvezetétől és ezzel érezt°"fik vele. amikor a tilalom t xistenciákat tesz tönkre,
Demokrácia legyen az irányitó elv. be hogv még nincs mindpn a rendes kerék akkor a szeszkimérési tilalomnak fer.larcsületes és őszinte munka annak ered vágásban. Azt azonban helyesnek farijuk, tása csak az antialkoholisták kétségtelen
ménye és mindenekfölölt nem lehet gyors- s most is ép ugv hangoztatjuk, mint bé egyoldalú és túlzó felfogásának honorá
talpalás az a munka, mely a kisebb exis- kében és háború folvamán is teltük, hogy lása, ami a kormány célja ne n lehet.
Ezért mindezeket egybevetve nyugodt
te^ciák érdekképviseletét az eddiginél a pálinka mérés korlátozása, a pálinkahathatósabb alapokra leendő felépítését mérések bezárásával kell a népet a butitő lelkiismerettel vallhaljuk, hogy a tilalom
pálinka élvezetétől visszatartani.
ideje lejárt, kérhetjük és követelhetjük
tűzi ki jó megfontolt célul.
F.z a mi véleményünk és velünk együtt
Ezek az általános szempontok, amelyek existenciánk lentarlása érdekében, hogy
a vendéglősöké is.
miatt nem tartjuk indokoltnak a korláto a tilalmat azonnal szüntesse meg a
zás fentartását. Vannak azonban a mi kormány.
A magyar vendéglős mindig volt anviparunkat közvetlenül, egyénileg is érin.ő
A szeszkimérés korlátozásáról.
szempontok, amelyek ennek dacára ki ayira intelligens, hogy meg tudta Ítélni
azt, hogy kinek lehet még bort, sört adni
November 16 án a Nemzeti Tanács hatnak a kö/re. r
proklamáita a magyar népköztársaságot
A vendéglősök eddig is retleneles ál s azoknak a kiszolgálását, akik ezt nem
s ezzel ünnepélyesen is kinyilatkoztatta dozatokat hoztak a háború a’att ráfize érdemlik meg, minden rendelet, kényszer

J O Z S
tudakozd irodája és országos adás-vételi iroda

Budapest, VII. kér., Bettilen-utca 6. sz.
A legmegbízhatóbb vállalat. Törvényszékileg bejegyzett cég. Közvetít úgy eladásra, mint
bérbe és elszámolásra szállodát, vendéglőt, kávéházat, mindenféle üzleteket és ingatlanokat.
----=
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eszköz nélkü! saját jól felfogott érdeké
ben tagadta meg. Apelláljon a kormány
erre a józan magatartásra és bízza a ki
szolgálást a vendéglős józan megítélésére.
Sokkal többet ér el ezzel, mint a tilalom
mal amely ma már existenciákat fenyeget
végveszéllyel!

F OGADÓ

3. oldal.

tan, akár butorozatlanu! albérletbe szok A lakásba vagy más helyiségbe lakásig
tak adni, arra kötelezheti, hogy oiyan zolvány nélkül beköltözni ne u s:zaba
lakásrészeiket (szobáikat), amelyeket előbb Azt a személyi, akinek n?szerv Inká- ig
is albérletbe szoktak adni vagy helyettük zolvány állíttatott ki, a lakáshivatai szül
más íakásrészüket (szobájukat} tovább is ség esetében i ényszt: eszközök ajkaim
albérletbe adják, kivéve azt az esetet, zásával (Lr. 37. ”§. utolsó he); ,/dése)
ha kimutatják, hogy a lakásrészre (szo beköitöztetheti, viszont a lakásig,'szolvár
bára) nekik maguknak elkerülhetetlenül uélküi beköltözött személyt ugyeui.y m<
A minisztériumnak 5434 1918. M. E. sz. ren szükségük van, vagy hogy az albérletbe dón eltávolíthatja.
delete, a lakássziikseg enyhítése tárgyában. adást más fontos okból kénytelenek abba
4. §.
A minisztérium a lakásszükség enyhí hagyni.
Igénybevétel
ügyekben
elsőtökön
Ha az ily lakásrésszel (szobával) ren
tése érdekében a kövelkezőket rendeli:
delkező fél a lakáshivatai átfal megszabott lakáshivatai dönt, amelynek határosa
1. §.
határidőben nem igazolja, hogy a lakás ellen közlésétől három nap altit halasz
1. A lakáshivatal a lakosság és a felek részt (szobát) albérletbe adja, veie szemben hatályú előterjesztésnek van helye a lal
jogos érdekének méltányos figyelembe a lakáshivatal a II. pontnak megfelelően bérleti bizottsághoz.
Halasztást nem tűrő esetekben a laká
vételével térítés tejében igénybeveheti járhat el.
mindazokat a helyiségeket, amelyek a IV. Ha valaki olyan terjedelmű helyi hivatal — előterjesztésre tekintet nélkül
lakás szükség enyhítésére célszerűen fel séget bérel, amely indokolt szükségletét elrendelheti határozatának végrehajtása
A lakbérieíi bizottság az előterjeszti
használhatok.
meghaiadja, az ilyen helyiséget a lakás- felől kesedeiem nélkül legkésőbb nyo
Igénvbevehetők nevezetesen:
hivatal a bérlet megszüntetésével igény nap alatt határoz. Határozata végtrvényt
1. mindazon helyiségek vagy helyiség- beveheti és a bérlőt viszonyainak megfelelő
részek. amelyek üresen vagy használat kisebb alkalmas helyiségbe átköllödelbeti, és hivatalból nem v iz s g a .h ;fe lü l.
lanul állanak;
5- §•
feltéve, hogy az átköltöztetésről, vagy
2. az olyan helyiségek vagy heiviség- az átkőliözkődés költségeinek viseléséről
A lakbérleti bizottság tagjainak jég',
részek. amei ekkel a velük rendelkező gondoskodik és nem lorog fenn oly kü zékét (62o00,1917. 1. M. számú rendeli
fél a 4180/1917. M. E. számú lakásrendelet lönös méltánylást érdeailő körülmény7, 6. §-a) az Országos Lakásügyi Tanát
(Lr) 38 § ának 6. vagy 7. pontjába üt ameiy a bérlőnek vagy családjának a elnöke vagy az általa megbi oll sze;
köző, vagy egvébb meg nem engedett helyiség bérletében vató meghagyását áhitja össze. Tagokul t k is kijelölhető!
módon üzérkedik;
indokolja.
A lukbérleti bízóit ág elnökei az igaz
3. ha valaki két vagy több különálló
ságügyminiszter által ntcgáliapitai dó mő
2§•
helyiséget bérel vagy tart anélkül, hogy
dozalok szerint működe ükért tisztelet
egynél iöbb helyiségre elkerülhetetlenül
A lakáshivatai az igénybevett helyiségek díjban részesíthetők. Arra nézve, rogy
-szüksége volna, ezek közül azaz egy vágy- használhatóvá tételéhez elengedhetetlen bizottságnak oiy tagjai, akik a hizotLá;
több helyiség, amelyet az il.ető fél a átalakításokat szükség esetében a ház tárgyalásokon való részvéte ük köveik
lakáshivatal megítélése szerint le g k ö n  tulajdonos beleegyezése nélkül is meg t ben keresetükben károsodnak, műkő
nyebben nélkülöz te i;
engedheti vagy foganatosíthatja. Az igény- désükért mennyiben részi1ülnek díjazás
4. ha valaki olyan terjedelmű helyi bevétel megszűnésekor a helyiségeket a bún az Országos Lakásügyi Tanács elnöki
séget bérel vagy tart, amely indokolt háztulajdonos kívánságára eredeti álla határoz.
szükségletét meghaladja, az ilyen helyi potukba kell visszaállítani.
ü $
ségnek az a része, amelyet az illető fél
3 §■
A. Lr. 2., 3 és G. §-ábun em itett i-káso,
életviszonyainak gondos és méltányos
A háztulajdonos (házkezelő, házgond és egyéb helyiségek tekintetében határo
figyelembevétele mellett a lakáshivatai
nok) vagy bármely bérbeadó köteles az zott időre kötött bérlet a sz.tződéH idő
megítélése szerint nélkülözhet;
0. az olyan helyiségek, amelyek nem általa bérbeadható helyiségnek felmondás túriamra, egyébként az eddigi feltételei
lakásul, sem hivatal iroda vagy üzlet cél utján vagy más módon beálló megürese- meiielt meghosszabbi(tátik.
jára nem szolgálnak, hanem c upán rak dését a lakáshivatainak a hatóságtói meg
7. i
tározásra vagy áruk felhalmozására hasz kívánt részletes adatok (lakbér, helyiségek
Ha a hadbsvonuli fel lakását vág;
szám stb.) közlésével bejelenteni, attól a
náltatnak ;
6. az olyan lakások vagy lakásrészek, naptól számított három nr.p alatt, amikor annak egy részét budbavonulasa idejét
amelyeket jeienicg hivatal, iroda, vagy a felmondás vagy megüresedést előidéző másnak átengedte és visszatérése folytai
egyéb körülmény tudomására jutóit. Be az: átengedett lakásra vagy lakásrészr
üzlet céljára használnak.
Az igénybevétel nemcsak lakás, hanem jelentésében egyúttal indítványt tehet a (szobára) neki van eikerülhttétlenül szűk
szükség esetében hivatal, iroda, üzlet vagy megürült helyiségre, vonatkozólag kijelö sége, úgy abban a kérdésben hogy
iakást vagy lakásrészl (szobát) mikor é
lendő uj bérlő személyére nézve.
raktár céljára is történhetik.
Felmondás utján vagy más módon Hogyan keli vissz-abocsálar.i a vi zo..yo
Az igénybevétel körül úgy kell eljárni,
hogy abból az érdekeitek méltánytalan megüresedő helyiségek bérlőjét a lehető figyelembevételé' el a méltányosság szeri;
séghez képest — a háztulajdonos indít a lakáshivatai vagy ilyennek hiányába
kárt ne szenvedjenek.
II. Az igénybevett helyiségeket térítés ványának figyelembevételével — a lakás- az ennek tennivalóit ellátó közigazgatá:
határoz. Ennek Italát ozuta elfe
fejében a lakáshivatal maga is felhasz hivaíal jelöli ki. A kijelölés lakásigazol hatóság
nálhatja hajléktalanok elhelyezésére, vpgy vány kiállítása utján történik. A lakás- a közléstől számított három nap ala
kötelezheti a helyiséggel rendelkező felet, igazolványon fel keli tüntetni a kiieiöií halasztó haiáiyu előterjesztésnek v'
a iakbérieti bizottsághoz (járásbt.c
hogy azt a lakáshivatai által megjelöli bérlő, illetőleg a lakásba beköltöző más helye
személynek, szabad megegyezéssel, vagy személy nevét, a helyiségek számát és az -ág cgve-, birájához).
8. §■
a lakáshivatal által megállapítandó bérieti egyéb szükséges adatokat. LakáaigazolAki a helyiségek hatósági igény bevét
feltételek mellett hérbe vagy albérletbe vány csak oly személy részére állítható
ki, aki hitelt érdemlő módon igazolja, lére nézve megállapított rendelkezése
átengedje.
III. A lakáshivatai azokat, akik lakás hogy az illető helyiségbe való beköltözését kijátszása vagy meghiúsítása végett avíj
részeket (szobásai) eddig akár butorozot- fontos érdeke halaszthatatlanul kívánja. lakásizükségére vonatkozó ag tudva v;
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Sülittermés!ajM
lótlan vagy hiányos adatokat terjeszt elő.
kihágást követ el.
A kihágás büntetése hat hónapig ter
jedhető elzárás es kétczerkoronáig terjed
helő pénzbüntetés.
E kihágás miatt az eljárás a közigaz
gatási hatóságnak mint rendőri büntető
bii óságnak, az áilamrendőrségnek hatás
körébe tartozik.
9 $■
A jelen rendelet 6—8. §-ában foglalt
rendelkezéseknek hatálya az ország egész
területére, a többi rendelkezések hatálya
pedig csak a budapesti állam;endőrség
működési terület.-re terjed ki. de az Or
szágos Lakásügyi Tanács elnöke indokolt
esetben az utóbbi rendelkezések hatályát
más városokra és köz égőkre is kiterjeszt
heti. valamint elrendelheti, hogy a lakáshivatah.k hatáskörébe utalt teendőket a
Budapest környékén levő városokban és
községekben is a Budaped közpon'i
lakáshivatal lássa el.
A jelen rendelet hatályának területén
a lakás és egyéb helyiségek bérletére
nézve eddig megállapított kivételes intéz
kedéseknek a jelen rendeletiéi ellenkező
szabályai nem nyernek alkalmazást.
Ez a rendelet kihirdetésének napján
lép életbe.
A jelen rendelet életbelépte előtt lakásigénybevételi ügyben a Lr 39 §-ának
utolsó bekezdése alapján beadott felül
vizsgálati kérelmek felől, amennyiben a
budapesli áüamrendőrség működési terű
leién felmerült ügyről van szó az Orszá
gos Lakásügyi Tanács elnöke határoz.
Budapest 1918. évi november hó 18 án
Károlyi s. k.
miniszterelnök.
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Nemes kadarka, Ezerjó, Kövidinka,
Rizling és Zöidsziiváni fajok napi
árban nagy választékban kaphatók a

szellem ápolása es a rendkívül sürgető
kérdések megbeszélése céljából kétheten
ként délután mindig más és más tagtársná! fognak összejövetelt tartani.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Első

pincéjében, Ceglé
den, a Vásártéren, a
PinCBSZüVBÍhGZBÍe vasúttól 600 lépés.

ret befejezésével a termelők borukat úgy
szólván kivétel nélkül bepincézték. Új
kor iránt az érdeklődés itt teljesen meg
szűnt. Ennek közvetlen oka a most ala
kuló politikai helyzet bizonytalansága,
mely körülmény következtében különben
is a legtöbb üzlet pangásnak indult. A
bortermelők alacsony borárakról hallani
sem akarnak, hololí közel áll annak va
lószínűsége, hogy a borárak emelkedni
már nem fognak s a jelenleg is még
folyamatban levő áresés addig folytatódik,
mig a borárak a jelen politikai és gaz
dasági viszonyok által teremtett nívójukat
el nem érik. Történt ugyan a városban
néhány' vendéglős részéről kisebb, 2—3
hektoliteres borvásárlás termelőktől 5—6
koronás árban, de ez az itteni borpiac
általános helyzetére egyelőre semmi be
folyással nincsen, miután e vásárlások
csak szórványosan fordultak elő s leg
nagyobbrészt kényszerből történtek, mi
után az illető vendéglősöknek üzletük
továbbfolytatására feltétlenül szükségük
volt valamelyes u.borké zletre. A mérvadó
kereskt delem teljesen távol taitja magát
s így rnég kialakult borárakrói Pécsett és
környékén ezidősze-int beszélni sem lehet.
A fűszer- és gyarmatáruk maximális árai.
A hivatalos lap mai száma, a Központi
Arvizsgáló bizottság rendeletét közti a
füszei- és gyarmatárukért követelhető leg
magasabb árak megáll,ipilása tárgyában.
Eszerint az alabb felsorolt lüszer- és
gyarmatárukért követelhető legmagasabb
ár a kiskereskedelemben a következő:
Babérlevél kg.-ként 4 80 K dkg.-ként 5
iiliér. Bors, fekete vagy fehér, egész kg.ként 260 K, dkg.-ként 2 60 K. Bors, fekete
vagy teher, töröl! kg.-kéni 270 K, dkg.kénr 2 70 K. Bors hosszú kg.-ként 120 K,
dkg.-ként 120 K. Fahéj egész kg.-kéni 260 K,
dkg.-ként 260 K Fahéj, törött kg-ként
260 K, dkg.-ként 2 60 K. G\ömbér, egész
kg.-ként 70 K. dkg.-ként 70 Iiliér. Gyöm
bér törött kg.-ként 80 K, dkg.-ként 80 fil
lér. Köménymag magyar kg.-ként 40 K,
dkg.-ként 40 iiliér. Hollandi köménymag
kg.-ként 48 K, dkg. ként 48 Iiliér. Szegfübors, egész kg -ként 95 K, dkg.-ként 95
Iiliér. Szegfübors, törölt kg. ként 110 K,
dkg.-kér.í 1 10 K. Szegfűszeg, egész kg.ként 110 K. dkg.-ként 1 10 K. Szerecsendió
kg.-ként 70 K, dkg. ként 70 fillér. Szerecsendióviiág kg.-ként 110 K, dkg.-ként
1 10 K. Vanília kg.-ként 1600 K, dkg.-ként
16 K Zergetüroag kg.-ként 10 K, dkg.-ként
10 Iiliér. Mazsola kg.-ként 34 K, dkg.-ként
34 fillér. C okoládé kg.-ként 84 K, dkg.kér.t 84 fillér. Kakaópor, tiszta, héj mentes
kg.-ként 120 K, dkg.-ként 1'20 K. Tea,
legfeljebb 5 százalék'törmelék és portartalommsl kg.-ként 140 K, dkg.-ként P40 K.
A fent felsorolt árak tiszta, törmelék nél
küli, c.omagolatian áruért, tiszta sulv
szerint, készpénzfizetés ellenében érten
dők. A rendelet megszegése kihágás, me
lyet hat hónapig terjedhető elzárással és
2000 K-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtanak.

A budapesti vendéglős szakiskola. A bu
dapesti pincér-tanonciskola vagy vendég
lős szakiskoláról irt közleményben a
Fogadó november hó 1-i számában töb
bek kö 2t felemlítettük, hogy a tananyag
közé a hirdetési (reklám) tant is tel kel
lene venni. Ez a kívánság nem iapunk
egyedüli óhaja, hanem a modern és fej
lődő kor követelménye. Németországban
a kereskedelmi iskolákban már régen ta
nítják a Piktamenesent. Legelőször É zakamerikában foglalkoztak a reklám taní
tásával. Persze nagyon kezdeliegesen. le
vél szerinti oktatással. 1887-ben Chicágóbar, a Page-Davis társaság kezdte, az
Adaertöing schools. amely levelezés utján
tanított. Utána keletkezett az InternationalCorrespondrnz School. Ezt követte azután
a Joung Mon. Cbristian Association, mely
az egyetemeket is meghódította, továbbá
oda hatóit, hogy minden kereskedelmi
iskolában és tanfolyamnál ez a tantárgy
felvétessék. De nemcsak Németországban
és Amerikában tu.ajdonitanak ennek a
tantárgynak nagy fontosságot, hanem
Franciaországban is, mert 1910. óta az
Ecole des Hautes Eíudes Stociaies Paris
ban is felvette a reklámtant a tantárgyak
közé; úgyszintén Bécsbtn az Áilina ke
rested,dmi iskolában, Prágában ped g a
Hinlic a féle kereskede m< iskolában. Szó
val csak a budapesti vendéglős szakisko
lában megy minden tovább a régi mnradiságban. Ezt az iskolát vagy moderni
zálni ke!1, vagy becsukni Úgy, ahogy
TÁRSULATI ÉLET.
most van szervezve, az létjogosultsággal
Az uj idők intő szavára a csepeli ven nem bír.
p. Gy.
Uj rend a tej elosztása körül. A főváros
déglősök is szervezkedni kezdtek, hogy a
háború alatt eiseunyedt ipartársulatukat alig kap tejet s ezt a keveset is, az arra
reorganizálják. Ebben a munkában leg nem jogosultak viszik haza. Nagy Ferenc
nagyobb érdeme van Benes Károly ven közélelmezési miniszter elhatározta, hogy
déglősnek, aki fáradságot nem kiméivé a tej kezelését és kio-ztásáí koncentrálni
dolgozott a szervezésen. Benes különben fogja, hogy ezáltal megkönnyítse az ellen
ismeretes már Budapestről is, ahol a IX. őrzést. Utasította a lőváros tanácsát, te
kerületben volt üzlete.
gyen erre vonatkozólag előterjesztést.
A szervező gyűlésen elnökké válasz Erdélyi Mór kormánybiztos elnöklésével
tották Benes Károlyt, alelnök Molnár értekezlet volt, amelyen elhatározták, hogy
Gyula, pénztáros pedig Niederkirchner a Budapestre érkező tejet — amelye!
Lőrinc, ellenőr Löké József és Frcy Já eddig 34 kereskedő kapott — ezentúl
nos. választmányi tagok pedig Witzring tizenhárom kereskedőnek fogják kiadni,
József. Endrén Ernő, Hir^chler Sándor, akiknek üzemei a legmodernebbül és a
Füiőp Sámuel, Vastag József. Rotter La ieghigienikusabban vannak felszerelve.
jos, Elszner Ferenc, Held György ven Ezeknél a főváros egy-egy ellenőrző kő
déglősök lettek.
zege fog működni. Minden tejszállitmányt
Az elnök lelkesítő szavai után Frey vegyileg megvizsgálnak és a tartályokat
János indítványára az ipartársulat ügy hatósági plombával látják el. Csak ezután
vitelének előmozdítására szolgáló alap kapják meg a tejet a kiskereskedők. A
javára a jelenlevők azonnal másfél ezer kiskereskedőknek szigorú kötelességévé
koronát adtak össze és a tagsági dijat teszik, hogy csakis olyanoknak adjanak
1007o d felemelték. Hutározatiiag kimond tejet, akiknek utalványuk van. Nagy Fe
ták, hogy a Székesfővárosi Vendéglős és renc miniszter az esetben, ha ez az intéz
Kocsmáros Ipartársulafba testű etiieg be kedés sem válnék be, a tejkiosziást telje
lépnek és hogy minden tagnak erkölcsi sen koncentrálni fogja és a tejet a leg
A Vendéglősök Naptára.
kötelességévé teszik a Fogadóra való nagyobb va'ósziuüseg szerint hatósági
Szerkesztőségünk eddigi hagyományai
előfizetést, egyben pedig a lapot az ipar- kezelésbe veszi. December elsejétől kezdve hoz képest a Vendéglősök Naptárát ez
társulat részére is megrendelik.
nem lesz paszterizáit tej
évben is kiadta.
Elhatározták végül, hogy a testületi
Pécsi borvidék. Pécsett és vidékén a szü A naptár zsebnaptár alakban jelentik
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Folyton emelkedő forgalmunk titka

gyártmányaink kiváló minősége.
Évi 1E8.SOO hf.-es termelési képesség.

illír sipííz
i
rraijM
Pécsett.

meg rendkívül ^csinos kemény kölesben
Popper Mór és Lipót bornagykereske
és megfelelő tartalommal. A naptári dők ez év december havában ünnepük
rész után adjuk a szokásos bélyeg-,
posta-tarifákat és egyéb hasznos tudni cégük 60 éves fennállását. A Popper
valókat, majd a búd: pesi utcákat betű hornagykereskedő cég a vendéglősök
sorban, amelynek előnyét eíőlizelőink előtt is kedvelt, mert nem használta ki
közül igen sokan levélben is elismerték. annyira a konjunktúrákat és nem helyez
Az összes vendéglősöknek évenként több kedett a legszélsőbb álláspontra a ven
ízben van Budapesten dolguk, ilyen al
kalmakkor rendkívül hasznos Útmutatóul déglősökkel szemben, úgy, amint azt
szolgál a naptár ezen része. Ez után pe más cégek tették. Különben ennek a
dig a fontosabb törvény és rendeleteket méltányos üzleti felfogásnak és ki
közöl ük kivonatosan, de mégis ugv. hogy váló minőségű áruinak köszönheti a
a szakmabeliek annak rendkívül nagy cég, hogy ötven év alatt nemcsak
hasznát veszik. Ma úgyis annyi az uj tör
vény és rendelet, hogy- igazán jó szolgá Budapest, hanem az egész ország leg
latot vélünk teljesileni, ha eziket össze nagyobb borkereskedő cégévé fejlődött
gyűjtve a helyszűke ellenére is hoztuk. ki. Az 50 éves tisztességes és becsüle
Van még egv hosszabb fejezet, mely a tes munka meghozta jutalmát. Popper
háztartás körében igen becsest tudnivaló Mór és Lipót cég telepei Budapest, X.,
kat közli. Az egész naptár 210 oldal ter
Erőd-utca 8. szám alatt vannak ma is,
jedelemben jelent meg.
A Vendéglős Naptár minden szakmabeli mint az 1868-ban történt alapításakor
nek elengedhetetlen segédeszköz s emel volt Telefon: József 5 9 — 73.
lett feleslegessé tesz minden más naptárt.
A gyékényesi vasúti restiről. Az _Uj kor"
Szerkesztőségünk áldozatot nem ki egyik száma a napokban „Odulakás a
méivé oly cs nos kötésben állíttatta pincéreknek" cim alatt a gyékényesi vaki a napiárt, hogy az bármely üzlet 'Uli vendéglő tulajdonosától egy közle
díszéül szolgál. Ennek ellenére is nem ményt adott, melynek az a lényege, hogy
pénzért adjuk naptárunkat, hanem hű a vendéglős a hozzá beálló pincéreknek
séges olvasónk és e'őfizetőinkmk in olyan piszkos iaká-.f bocsát rendelkezé
gyen bocsátjuk rendelkezésére. Minden sére, amely lakhatatlan és ameiy a mai
eiőllzetőnk, aki az előfizetési dijat 1919.1 korban meg nem tűrhető. Erre a közle
dec. 31-ig előre beküldi az őnkö t-égi ményre a vasúti vendéglő tulajdonosa
árban számítottan is 4 korona 90 fillért Ríjcsányi közli velünk, hogy miután neki
kitevő díszes naptárt ingyen kapja.
a vasúti vendéglőnél Csak három szobá
Figyelmeztetjük tehát ezuion is igen tisz ból álló kis lakás áil rendelkezésére,
telt előfizetőinket, hogy nem kell naptárról amelyben héttagú csa ádjáva! lakik, igen
gondoskodtok, megkapják a Vendéglő természetesen a pincéreknek laká-t m m
sök Naptárát ingyen, csak a Fogadónak is adhat, épen azért a pincérek mindig
az 1919. dec. 31. járó előfizetési diját a maguk vesznek fel lakást a saját szármá
szerkesztőségbe beküldeni szíveskedjenek. jukra és ott laknak, ahol épen lakás!
Miután a naptár már november 1 tői ren kapnak. Ha tékái egyik-másik pincér
delkezésre áll, kérjük t. előfizetőinket, meg nem felelő lakást kapott a vendéghogy igényüket kielégítendő a dijakat be fogadóban. arról Rajcsánvi nem tehet s
küldeni szíveskedjenek.
Szerkesztőség. ezzel legkevésbbé sem adott okot arra,

L

Telefon József 59—78.

hogy ezért megrójják. Mi szívesen közöl
jük ezt és ügyeimébe ajánljuk az „Uj
k orinak, hogy nagyobb megértéssel ko/ö je cikkeit és igyekezzék a vendéglős
és pincér ek közötti jó viszonyt ilyen köz
lemények elhagyásával fokozni.
Munkácsy kávéházban Budr-p-sten, Rikóczi-ut 59.
s áir, na". cs tv- k-nt íiácz Józsi kőrkvdvelt zene
kara muzsik ti. Szám s lálog-tást kér a tulajdonos,
Hor áth VŰháh kávés.

Az Első Magyar Részvény Serfőzde köz
gyűlése. Az E, ő M gyár Részvény-Ser
lő de november 19-én tartotta Kunz J nő
dr. elnöklete a alt rend s közgyűlését,
melyen elfogadták az igazgatóság jelen
t é i t és a nyeri- ég (eloltására vonatko ó
i ivasiatokat, amelyek 'Z j rint a részvé
nyeseknek részvényenként 300 ko’onát
fizetnek ki. Az igazgatóságba újra m eg
választották Glück Fiigyes urat. A szel
vényeket a Magyar Országos Központi
Takarékpénztár már f. hő 20 tói kezdve
beváltja.
Gyászrovat. hl. Dercczkij Lajos sráhodás fol- ó hő
lk ai:, G2 éves koránai, súlyos szenvedés után el
huny' .
Csuday András vendéglős f. hó 2}-én, 48 éves ko
rák,i, súlyos szem edés után meghalt.

A ruiiarendeleíről.
A lapokban olvastuk. :ogv a kormány
a harctérről hazajövő katonák ruhá
val v rió íelseg lé'e céljából egv ruharekvirálási rendeletét bocsátott ki. Két
ségtelen. hogy ez a rendelet a/okai is
ujiia. akik pedig nincsenek bővében a
ruhának s igy ezektől való rekvirálás
bizony nagy adóterhet jelent. Viszont
azo b n az is kétségtelen, hogy mir.dny; junkn. k kötelessége, hogy az értünk
szerv dő és véreze t katona testvéreinket
k i s e g í t s ü k , azért meg vagyunk róla yőzódve, ho«y mindenki lelkiismeretesen
s h ven fog eleget tenni hazafias köte
le • gének.
Erről » kérdésről igen szépen irt kü

Budapest, X., Erőd-utca 8.
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Orvosi szaktcliiniélyclctől melegen ajánlva gy.nurtunU lm ik, étvágytalan-

b o r r a l a le g j o b b f r ö c c s !

»*ü.

|y»r«l«».

Kőhő|é», várazaganyaág, tüdibaj

lönben Bölun Vilmos államtitkár a na neműt, akiknek több van, mint amennyi
pokban akinek cikket mindenki élvezeitel okvetetlenül szükséges. Minél több ruha
fogia olvasni. A cikket kivonatosan a készlete van valakinek, annál többet kell
követezőkben közöljük.
leadnia. Meg vagyunk győződve róla,
Az elmű t bűnös és gonosz kormány- hogy a munkásság, amely a szolidaritás
rerd 'zer egyik legnagyobb és legmegbo- eszméjében nevelkedett löl, a legnagyobb
csáthatatianabb gaztette volt, amit a va lelkesedéssel és szeretettel fogadja a kor
gyontalan katonák és vagyontalan népnek mánynak ezt az intézkedését. A munkás
ruhaellátása ügyében elkövetett. Két esz ság teljesen kikopott minden ruhakészle
tendővel ezelőtt íudták már, hogy minden téből, a hosszú háború következtében
tex.il nyersanyagból kifogytunk, tudtak, elvesztette ruháját és fehérneműjét —
hogy a vagyontalan nép minden ruha ahogy mi ismerjük a munkásságot, aligha
készletét elvesztette, mégis loiylatiák a lesz három ruhánál több készlete bár
háborút és a háború folytatása mellet! mely munkásnak —, mégis sokan lesznek
nem gondoskodtak róla, hogy az ország közülük, akik egy-egy nadrágot, inget
ban levő készleteket arányosan osszák a lógnak didergő katonatestvéreiknek áten
népesség között. Akinek pénze volt, az gedni. A ruharendelet nagy áldozatot
csíná látott magának annyi ruhát, amennyi jeient a tisztviselők számára, de ezek is
jól esett, a szegény ember képtelen volt bizonyára szívesen fognak eleget tenni —
a ruházati cikkekéit kért vagyonokat ki amennyiben van több ruhájuk, mint há
tevő összegt két kifizetni.
rom — a kormány rendeletének, annál
Elprédáiták, elherdálták az ország kész is inkább, mert a kormány hivatalbalépése
leteit. Bü> ös könnyelműséggel veszélyez óta sokat tett a lisztviselőkért. A jövőben
teted helyeken százmilliókat érő ttxtil- még nagyobb erővel igyekszik a nélkü
árukat halmozlak föl Egy-egy tudatlan löző néposztályok, a munkásság, a tiszt
hadvezér baklövései következtében elve viselők és a kisemberek érdekeinek meg
szett százezrek ruházata cs most, a le felelő intézkedéseket tenni. A kormány
szerelésnél százezerszámla jönnek vissza most a hazatérő katonák javára eiveszi
kaio iák. akik négy és féi esztendőn ke a jelen viszonyok között fölös ruhakész
resztül 16 filléres zsoldbói és a nyomo leteket (akinek négy ruhája van, abból
rúságos hadisegciybő tengődtek, ruhára egy ruhát), de gondoskodni fog róla, hogy
nem tellett, akik a Piave mellől Prager- a néhány hónap múlva a küllőidről be
hofig hegyes-völgyes vidéken keresztül, hozod luhakészietekbő! azok a tisztvi
esőben, hóban, hidegben szenvedve, gya selők és munkások, akik egy ruhát a
lóg teszik meg az utat. akiknek nincsen hazatérő katonák számára átadnak, díjta
ingük, nincsen alsóruhájuk, a felsőruhájuk lanul és elsősorban részesüljenek ruhaszerteloszük, ázva, fázva érkeznek vissza kárlalanilásban, A kormányt a visszatérí
a forradalmi Magyarországba.
tésnek ezen módjában az a meggondolás
A bűnös Weker’ék. Szterénynek és Szur- vezette, hogy elsősorban csak azoknak ad
mavak vétkes könnyelműsége folytán az iérilésf. okik a legszükösebb ruhaviszo
országban nincsen textilkészlet, nem tud nyok között tehát négy ruhából adnak át
juk a bábomból hazatérő testvéreinket egyet a katonák részére. Akinek több
fölruh ízni A népkormány bizonyára meg ruhájuk van és egyet leadnak, azok ré
fogja találni az utakat és módokat arra szére térítés nem jár. Másrészt a kormány
nézve, hogy azokat, akik személyükben nem akar ma néhány koronát kiutalni,
is bűnösek voltak ezekéit az állapotokért, amelynek az illető munkás vagy tisztviselő
felelősségre vonja, megbüntesse ezért az hasznát nem venné, mert ruhát készlet
égbekiáltó gazságér!.
hiányában nem tudna venni. Ellenben a
A bűnösök megbüntetésével párhuzam későbbi ruhabehozatalból természetben
ban azonban a népkormánynak köteles fog ruhái kiutalni azoknak, akik négy
sége gondo'kodni arról. hogy. lehetővé ruhájukból egyet a katonák céljaira át
tegye a hazatérő katonák fölruház vsát. adtak és ezáltal bőven uj ruhával kárA népkormány teljesíteni akarja ezt a póloija őket.
kötelességét. Készletek hiányában el kell "A gazdagok, a vagyonosok, a hadimil
vennie azoknak a ruháját, akiknek fölös liomosok és sok ruhával rendelkezők
legük van. Százával és ezrével jelentkez pedig őrüljenek, hogy módjukban van a
nek a katonák a kü ör.bőző ruhaüzletek ruhák békés átadásával a nyugalomnak
ben, a Népruházati Bizottság helyiségei és békének biztosítását elősegíteni. Azt
ben, a minisztériumokban ruhát köveiéi hogyha a most leadott ruhák száma ke
nek, ázva. fázva, dideregve, lyukas cipők vésnek bizonyulna, a népkormány egv
ben. rongyos, szakad1, férgekkel lelt ru pillanatig sem lóg visszariadni attól, hogy
hában járnak a (óvárosban. Nem lehet a gazdagoknak, vagyonosoknak a rekvitovább várni, a cselekedetek terére kell rálás után is lönmaradó készleteik egy
lépni Nem szabad addig várakozni, amíg részét a katonák és szegény nép számára
szegény katonák á végső kény-zerüsé- kisajátítsa.
gükben megfontoltan eszközökhöz nyúl
A ruhabeszolgáltatás előkészületi mun
nak és ezzel diszkreditálják a demokrácia kálataiba legnagyobb erővel folynak, re
és a népkormány uraimét.
mélhetőleg a hét végén a hadügyminisz
Ennek meglontolása alapján adta ki a térium megkezdheti a ruháknak az össze
népkormány a ruharekvirálási rendeletet. gyűjtését és a jövő hét elején megkezd
Azoktól veszi el progresszív alapon a ruha heti a ruháknak a kiosztását is. Katona

ét varköpátnk eseteiben.

Megrendelhető
Scbönborn Buchheím gróf
urad. ásványvizeinek
bérlöségénél, Szolyva.

testvéreink várják meg nyugodtan ezt a
néhány napot, amelyen belül erős munkát
akarunk kilejteni az égetően fontos ruha
szükségletek kielégítése ügyében.

JÉ barátik iársas-iiizajfivetilai.
(Öaszajövetel minden ezerdán délután 4 érakor.)

December 4 én Niderkirchner Antal
vendéglőjében, Csepelen, Gyár-ulca és
Fő-ut sarkán.
ÜZLETI HÍREINK.
Hefler János vendéglős megvette a Mik
száth Kálmán-tér 2. szám alatti Pia!z-féle
vendéglőt, azt átalakítva uj berendezéssel
látta el és f. évi október hó 26 ón nyi
totta meg.
Mayer Vilmos a „Fogadónak hosszabb
ideig volt munkatársa megvette Nagyvá
radon a városi nagykávéházat, azt telje
sen átalakítva, uj és fényes bútorzattal
látta el. Mayer kávésban a nagyváradi
kollégák egy elsőrangú szakembert a
nagyközönség pedig egy lelkiismeretes és
pontos kávést nyert. Üzleté! f. évi decem
ber hó 1 én nyitotta meg.
Helyváltozieok. Budapesten »t Otthon kivéháa
főp. áüását R aska József foglalta el.

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

Ajánlok
mig a készletem tart:
Legelső minőségű törköly,
szilvórium, borovicska,
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként _ ____K 80.—
Cognac eszenciát _______ „ 90.—
Császárkorié, rosztopsin,
meggy, barack, angoikeserü eszenciát kg.-ként_ „ 95.—
Benedictiner, coantro, csoko
ládé, cacao. kávé, narancs,
absyníh, curacao. marasquino 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, egy kanálnyi egyT

pohár vízben a legfinomabb édes
málnaszörpöt adja, ára kgr.-ként
65.— korona. Citromlimonádé ára
kilogrammonként 60.— korona.

MOLNÁR ANDOR
»Universal“ vegyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2—4.
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Az „Artesia** részvénytársaság

Alföldi 14.000 lakossal bíró városban a

IL O N A

Városi nagyszállói

felelőséggel adok, kilóját

IS szobává1, kávéház, étterem, söntés és mel.ékhelyiségekkel együtt

GAÁL fűszeres, Bpest, József u. 54.

ü d ítő vize

legyen mindennapi italod!
Megrendelhető:
„ART£S1A“ R.-T. nál BUDAPEST.
TELEFON József 92—26.

Volt vendéglős, ki egyúttal mészáros
is, nagyobb gyári kantint vagy jobb
forgalmú vendéglői üzletet is átvenne

elszámolásra.
Megfelelő óvadékkal rendelkezik.
Leveleket „mészáros" jelige alatt továb2- j
bit a Fogadó kiadóhivatala.

K ro m lo rfi savam m iz

iOilllMáta!

Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bcrvagy pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállalat minden
kor támogatja a jótékony intézményeket.
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S z a p p a n fő z ő :
12 k o r o n á é r t .
R u h a m o só t 4 k o ro n á é rt.
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Cim meg,udh*,“ * ki

W > adóhivatalban.

1—3

Fópincér feleségével főforgalmú üzletet esetleg
Ili. osztályú vasúti vendéglót keres

i X

i ú

n

M

fagylalt, jegeskávé. hidegkészitmények előállitá| sánái, a jég sózására, valamnt hütékészülékek| hez. — Minden felvilágosítást és érté*iiést szó
beli vagy Írásbeli kérdc7ÖFkötíésekre dijmentesen
nyújt a M a g y a r K i r á l y i Scjovedék V ezérG g y r ö k s e g e Budapest, V.. Vilmos császár-ut 32.

i .

Óvadékkal rendelkezik. Leve’ek ,,rŐpincér“ jeli
gére a kiadóhivatalba küldendők.
1 1

A p o rs tnsiazdegedás titka írsegfíibiíais

i i i Isifir
ZenmatiKita
küSossíise és elállási Intézet
Budapest, VIII., Rákód-ut 14.

„BiHARI ZENEAUTGMATA“

í
[ |Ü
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Állandó nagy mintaraktár!
Minden érdeklődőnek vétel kötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra berendezett, tehát üzemköltség
nélküli zeneinket, melyekért

5 é v i jó t á llá s t
Dienes Kálmán

tapolcai jóhírnevü szállodáját
r

betegség miatt
a
co

Csekély havi részletfizetésekre 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.

F énzbedobésra já r, teliál önm agát kifizeti.

K incs k o c k á z a t

H a v ib é r le t 2 0 k o re n á tó i k e z d v e .
H asznált autom aták félárban

hat évre. Feltételek a tulajdonosnál
megtudhatók. Örök ároni eladás nin
csen kizárva.
11—20

Káwéhá^at
vagy szálloda kávéházat

w e n u é k
50—100 000 korona készpénzzel, esetleg ilyenhez
társulnék. Halász vendéglős, Léva.
3—4

Vendéglői
és M w M ú

TELEFON: '1 3 -6 7 .

ij Pincérek figyelmébe!

nyomtatványokat íz I í Eriesiiem a fő- és fizetőpincér úrimat, hogy a bőrhiány miatt
léses és szaks/erü 9. j egyelőre sem oidalzsebtárcát (papírpénz) sem pincértáskát
kivitelben készít a
j apró és ezüstpénz számára) m in szál iihatok. Szintén ezúton

Cogadó nyomda

j fogom az igen tisztelt tő- és fizetőpincér uiakat érlesitem, ha
j a száilitási újból megkezdhetem.

| es lapkiadó r.-t.
BUDAPEST,

Vili., József-utca 56

FOGADD N Y O M D A
vendéoldL és kávéházi cikkek beszerzési forrása
B u d a p e s t, J ó z s e f - u t c a 5 8 .
R a k tá r o n t a r t u n k söntés- és konyhakönyveket, sőntéskonyha- és kávéházi feliró iveket, bon-blokkok3t (10 léle szín
ben), táblakrétákat, dák ókrétákat, dákóbőr-ragasztókat. dákóbőröket és Laibachi csiszolt iogvájókat stb. stb.
=

^©Snár1Ifilmos sérvkötőgyáros
Budapest, IV., Király király utca 38. tröjponti várcsha?.)

Papírszalvéták ára
1000 d a r a b o n k é n ti
40x40 puha étlermi szalvéta

.............. ...

35x35 cm krepnelt szalvéta

_ ___ _36 —

30x30 lod^os szélű szalvéta

53.—
27 —

Szives figyelembe! A rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.

1

. IV. oldal.

F O G A D O

23. szám

FOGADO SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA' BUDAPEST, *111. KÉR., GYULAI PAL-UTCA 9. SZÁM.

MegUvás.

Kiváló uj fajborok!

ró

b o ro k n a g y választékb an!

liuitii őslitriiinsljii SifiitBiBpA iS m
Alapiló: Nagyméltoságu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja.
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota).

,,

fin

T I f

Sürgönyeim:

P0ST3t!QíC 4 L, SZ. 13I8Í0D Bü, SZ. Visontamátra

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük mél lányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.

Sorfajok: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell, Chasseías, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei,
— Mustos, Madslains, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet.
—
Vendéglősök, kocsmárosok és
=
kávésok figyelmébe I =
Üveg é* porcellán áruk nagy válasz
tékban é» eredeti gyári áron kaphatók

1ÍJ. G f i Ö N W A L D
ü veg- éa

MÓR

p orcellán n a g y rak táráb an

Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.
( a F e r e n c y ó e s e f - h i d k ő n él é b e n .)

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalában

P a p 5 i*s z ^ 9 t r é fá k
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt
áron, cégnyomással vagy anélkül, gyors szállítás
mellett: F O G A D O-N Y O I B D f i B u d a p e s t ,

BUDAPEST,
1(111., Gyulai P á k 9.

V ili.

k e r ü le t ,

Jó ^ s e f-u tc a

5G.

F tfS e g jje S e n t

Utolsó kegyelsinfizenet a világ
e M o ií emUerlssaénsk. i:
Irta: Graef Mária.

__ -:r-

Kapható a kiadónál:

Riickauf Gy. Budapest, iózsef-u. 59.
Német nyelven is kapható.

=

N a g y k a n i z s á n .

—

Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Duplamárciusi valamint a hírneves nagykanizsai SzentIstvánsört, továbbá Bajor és Bak3ör különlegességeit.
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyitalt
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön= = = = =
legességet.
—
-----

seg g el

szolgálunk,

Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési
és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

K iad ja a F ogadóuyom da és lapkiadóvállalat r - t B udapest, V III., G yulai P ál-u. 9 T elelőn

N yom da: VTU., József-u. 56. T e le lő n : József 39—70.

szám .

