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d a r a b o n k é n t :

40x40 puha éttermi szalvéta
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R a k tá r o n t a r t u n k söntés- és konyhakönyveket, söntés-

35x35 cm. kreppelt szalvéta

_... . ____ 34 —

konyha- és kávéházi feliró iveket, bon-blokkokat (10 féle szín
ben), táblakrétákat, dákókrétákat. dákóbőr-ragasztókat, dákóbőröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb. = = = = =

30x30 fodros szélű szalvéta.
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rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából,
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utánvét mellett eszközöltetnek.
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„TATRA"

kartelen kívüli szikvizgyár

B u d a p e st, IX. k é r ., G yep-u tca 2 8 . s z .
Telefon József 3 —48. és József 6—57.

Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti »zikvizszükségletét a kartelen kívüli szikvízgyártói. Megren
delhető a „TATRA*1 szikvizgyár belvi-egeiben. A gyár
vezetősége S c h m id t J á n o s és Z s in G yu la ven
déglős k a rtá ja k .
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kapja, aki a Fogadó 1918. december 31-ig
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bankkölcsönök

I, Szinház-tÉr, Stefánia park mellett
M inden kényelem m el b erendezett 60 stoba. K örponti fűtés.
H id e j- m elegrix szolgáltató m inden stobában. Fürdővel ellá
tott szobák — külön lürdők. L akosztályok 2—8 szobával. E lő
kelő nagy étterem . Pilzeni sörház. — Nagy fényes kávéhái.
Villam os m egálló.

közvetítése.

f o ö c ö g ö J ó z s e f Korona-fogadója é.
, P a n n ó n ia * k á v é h á z a , M is k o lc . Kávéház,
elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha.
kitűnő borok.

Budapest, Vili., Ráköti ut 29. sz á m .1

Raposa Margit éttermei
S C H W E IT Z E R A D O L F

Transylvania fogadója, Marosvásárhely.
70 előkelő és minden kényelemmel berendezett
szoba. Téli kert. Fényes nagy kávéház. Magyar
konyha. Fontos kiszolgálás, o
o
o
o

Brunovszky Károly
hygienikua játék k árty a tisztitó in
tézete.

B u d a p est,
IX., S z v e te n a y .u . 16.

Budapest, VII., Akácfa-utca 12. (Saját ház.)
Híres magyar konyha. Saját szüreteléstl fajborok
utcán áti kimérése. Vasmegyeiek találkozóhelye.
Mindig frissen csapolt Haggenmacher sör. —
..... ..... Pontos és figyelmes kiszolgálás. — ■—

B

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

kézid aráló!
A „ T e x a s " gyors
daráló a jelenkor leg
jobb és legolcsóbb
darálója, mindenféle
magot, k u k o r ic á t ,
b ú z á t, z a b o t , á r p á t , stb. megőröl.

101 koraia.

Alföldön, közvetlen az állomással szemben,
szállodával, szép nagy kerthelyiséggel,
ötven éves, igen erős forgalmú üzlet,
betegség miatt

ELADÓ.
Évi bér 8000 kor. Vételár 40.000 korona.
Bort, árut adok. Csak komoly szándékú
vevők érdeklődjenek. Cim a Kiadóban. 1-1

Kiss Ernő Korona-fogadója

TEXAS”

cukrászdája

C som agolás és p o staszá llí
tási költség 6 K 42 fül. Ár
jegyzék ingyen és bérmentve
K apható :

3~8

Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállalat minden
kor; támogatja a jótékony intézményeket.

R eig l L á s z ló

és kávéháziban kitűnő magyar konyha és faj
borok. — Napi ellátás 12 koronától kezve. oo
N y á ri é s t é l i s z e z o n .

D a ilie r I lla
Otthon étterem és kávéház.
Saját szüretelésö tájborok,
ízletes magyar konyha. Az
étterem és kávéház vezetője
Dömötör Bélánó vendéglős.

á r tfa -fir líi

Krondorfi savanyuviz

K irály A la jo s

u tó d a

KIRÁLY SÁNDOR
B u d a p e st, VI, F e ls ő e r d ő s o r -u . 6.

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

..................................... 4 ......... ....

FIGYELEM!
Felhívom mindazon üzlettulajdonosok figyel
mét, akik üzletüket eladni, vagy másikat venni
kívánnák, úgy forduljanak bizalommal

HEUIVB AMBN
hatóságiiig engedélyezett és bejegyzett s
országszerzte előnyösen ismert

k ö z v e títő i r o d á j á h o z
Budapest, VII. kér., Akácfa utca 18. sz.
Egy jóka-ban levő

kávéházi berendezés
u. m. kassza, 2 billiárdasztal, 42 fo
lyóméter fali burkolat, m árványaszta
lok. székek, nagv consol-tükrök stb. stb.

Jutányos áron mogvehotá.
Megtekinthető Ungváron, a „Korona“szálló tulajdonosánál.

éttermei
Budapest, Városliget.
Elsőrangú magyar konyha. Saját :szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalmi
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f i p v e l m e s k i s z o l g á l á s .
■=
Esténként S O V A N K A N n W D O R muzsikál.
=
Számos látogatást kér

K á d á r M ik ló s

tulajdonos.
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Előfizetési ár:

11. szám.
Szerkesztőség és kiadóhiva
tal Budapest, Vili. kar., Gyulai
Pil-utca 9. szám.

Egy évre. .............. 20 korona
Fél é v r e ................. 10
„
Negyed évre . . . 5
„
Egyes szám á r a : 1 korona.

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

Lapmegjelenés:
Minden hó 1-én és 15-én.
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Hivatalos szaklapja:
A* „O rszigos Vendéglős EgyesO letaek'S a „S zékesfővárosi Ven
déglősök és Xoosmárosok lp a rtirs o la tá n a k “ -, a Szabadkai-, T o ln a,
vármegyei-, K a ssa i-, E rxsébetfalvai-, B rassóm egyei-, C sep eliS árvár és vidéke-, P écs-B aranyai-, K kpestszentlőrinci-, N ém etn jv árt-, Lévavidéki-, Szatm áxm egyci-, Zom bori-, N em esccsa és
vidéke-, H unyadvárm egyei-, Csongrádvárm egyei-,
Sopronalsóvidéki-, S árosm egyei-, B udaiok és környéke-, É rsekújvár és
vidéke-, C eglédi-, M arosvásárhely ée M arostorda-m egyei-, M ezőtúr-,
T u rk e re és D évaványai fogadós (szállodások) vendéglős, kocsm á
ró l és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az A radi p incér
öna. és elh. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak és
községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.
Hivatalos helyiség :
9. sz.

Vili. kor., Gyulai Pál-utca
_____

Hivatal03 Órák: m iná^nkétfőn ,szerdánéa pén
teken délután 3—6 óráig.
Fölhívás és é rte síté s. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és
kocsm árosok, akik az „O rszágos Vendéglős E gyesület"-nek még
acm tagjai, hogy lépjenek be t s belépésüket jelentsék b e. Bejeentésük u tán m egküldjük az alapszabályokat. B etratds* d ij : 2
korona. É v i tagdíj-. I korona. Az „O . V. E gyesület" tagjainak
ssakügyekbeu tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha
ma irodához fordul. Ilyen esetekben a levéllel válaszbélyeg m ellék
lendő.
A * •InSkstg.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCSMÁROSOK IPARTARSULATA.
Hivatalos helyiség : vm., Gyulai Pál-ntca 9. sz.
Hivatalos Ó rák : minden hétfőn, szerdán és pén
teken délután 4—6 óráig.
Jogitanácsot az ipartársulat minden tagja :ngyen
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához
fordul.
_____
Az ipartáraulat mindennemű hivatalos közleménye
izáróíag a „Fogadó'* utján közöltetik.

Visszapillantás.

Most egy éve annak, hogy megboldo
gult Flór Győző halála után a Fogadó
szerkesztését átvettük. Akkor programmot
adtunk s ma megelégedéssel állapíthatjuk
meg, hogy a programúinak azt a részét,
mely a mi m unkánkra vonatkozóit, be
tartottuk. A lefolyt egy év alatt a fogadó

régi szelleméhez híven, minden melléktekintet nélkül a vendéglős és kávésipar
érdekében irtunk minden szót. megfelelő
eréllyel, úgy amint azt egy független szak
laphoz illik.
Örömmel állapítjuk meg azt is, hogy a
szakipari érdekeltség a mostoha időkhöz
képest elég nagy odaadással támogatta
m unkánkat s ha az eredményesebb nem
lehetett igazán nem rajtunk múlott.
Mindig azt hangoztattuk s ma is azt
mondjuk, hogy csak a teljes és szervezett
tömörülés segítheti át a vendéglős- és
kávésipart a háborús nehézségeken s hogy
ez igy van, azt ma m ár azok is belátják,
akik eddig az összetartásban megnyilvá
nuló nagy erőt lekicsinyelték.
A szakipari érdekek megírására, a fe
nyegető veszélyek elhárítására az egye
düli eszköz a sajtó s különösen a céltu
datos szaksajtó, amely egyedül alkalmas
arra, hogy az egyesek által érzett eszmék
nek kifejezést adjon, azokat megérlelje,
az illetékes fórumok tudom ására adja s
az általános sajtó utján a közvéleménnyel
is megked vettesse.
Hogy ennek milyen nagy szerepe van,
azt legjobban mutatja az, hogy dacára a
szakiparral szemben általában táplált el
lenszenvnek, lassan-lassan kezd tért hó
dítani az a felfogás, hogy a vendéglő egy
közélelmezési intézmény, amelynek fentarlása nem egyéni, hanem elsősorban
közérdek s ma már a hatóságok is, mint
ilyennel kezdenek foglalkozni. Sajnos,
hogy csak kezdenek s nem vonják le a
konzekvenciát: a vendéglőket el kell látni
maximális áron az árukkal, hogy a nép
élelmezését olcsón nyerhessék.
Az eddig végzett munkánk feletti meg
elégedettség érzésével kezdjük meg a
második évet abban a reményben, hogy
a vendéglős- és kávésipar érdekében még

hatásosabban fogjuk szavunk*! ielemc!hetni s hogy törekvéseinket a szakipari
érdekeltség erkölcsi és anyagi támogalásával honoiálni fogja.
A szerkesztőséi./.
A vendéglősök szénellátása.

Országos szénbizottság, szénügyi diktátor,
szénügyi panaszbizottság stb. nagy aparátussal és — természetesen nagy költséggel in
tézi a szénügyet, a készletek beszerzését, azok
igazságos elosztását és — nincs szén. isko
lákat zártak be a télen, gáz- és villanyvilágí
tást. szini-elöadásokat szórakozóhelyek nyitva
tartásit stb korlátozták — szénhiányból Azt
mondják, hogy a külföldi, dús szénbányákkal
ellátott szomszédaink nem adnak nekünk
szenet, mi pedig osztjuk meg velük az élelmi
cikkeket; a hazai szénbányák nem termelhet
nek annyit, amennyi a szükséglet legalább
egy részének fedezésére kellene Lakásunkban
fáztunk és ha a sok gondozó-hely megint
úgy fog gondozni bennünket, mint eddig
tette, hát bizony a nyomorúság, ha esetleg
nagyobb nem, de mindenesetre azonos lesz az
elmúlt háborús telek nyomorúságával.
Hogy most, a nyár elején foglalkozunk a
szénmizériával, mikor t. i. a Nap áldásosztó
sugarain, még pedig nem uzsoraárakon, ha
nem ingyen melegedhetünk, annak az az oka,
hogy az állandó tüzelésre utalt vendéglősök
és kávésok most sem kapnak szenet. Fával
főzni ételeket pedig rémségesen megdrágítja
a vendéglős és kávés üzemköltségeit, miket
nem üthetnek hozzá az ételárakhoz, mert az
áraikat ennek a költségtöbbletnek figyelmenkivül hagyásával maximálták. Mind a két
foglalkozási ágban majdnem egész nap. késő
estig kell a tűz. ez pedig alaposan fogyaszt
A „Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" mindent elkövetett és
teszi folyton, hogy tagjai a szükséges nyers
anyagokhoz juthassanak és ha sok tekintet
ben törekvése nem jár sikerrel, arról nem
tehet. A szénbeszerezhetés tárgyában annyit
kérvényezett, panaszokat adott be illetékes
helyen, személyesen jártak utána az elnök és
titkár, mig végre az Országos Szénbizottság
igazgatójával azon megállapodásra jutottak.

BENKO és POLLAK
szálloda,

vendéglő, kávéház és az ö s s z e s s z a k m a b e l i

üzletek és ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

F elein k n ek h ite l- é s k ö lc sö n n y ú jtá s.
Budapest) VII-, Sip-utca 7. sz.
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2. oldal.

hogy a társulat szén végett hozzáforduló tag
jait lássa el igazolvánnyal, ezzel az illető
vendéglősök vagy az eddigi szállítójukhoz,
vagy akármelyik szénnagykereskedőhöz for
dulhatnak szénért. A kereskedő köteles a
megrendelést felvenni, a szénközpontnak
nyomban bejelenteni és a rendelés kielégíté
sére a kereskedőt a központ a szükséges
mennyiséggel el fogja látni.
-Ezen tiszta és érthető megállapodásról jog
gal azt hihették úgy a társulat, mint tagjai,
hogy az ügy rendezve van. Ámde nem igy
alakult a dolog. A vendéglősök még igy sem
jutottak szénhez. A kereskedők cinikus mo
sollyal visszaadják a vendéglősöknek az iga
zolványt és mintha elutasító kartelben volná
nak valamennyien, azt mondják a kétségbe
esett vendéglősöknek: „nem adhatok, menjen
a szénközpontba". Elmennek a szénközpontba,
onnan rövides kézlegyintéssel a kereskedők
hoz küldik őket. Ott pedig már eredményte
lenül eljártak, tehát hiába mennének oda.
Felháborító botrányos állapot ez! Úgy bán
nak a vendéglősökkel, mintha alamizsnát kér
nének holmi kőszívű, embertelen emberektől.
Pedig nem ezt kérik, hanem fontos közélel
mezési üzemük fentartásához szükséges egyik
elengedhetetlen kellékét, amiért olyan árt fi
zetnek, amit érte kivánnak. Az ekként hiába
járt-kelt vendéglősök felháborodva vissza
mennek a társulatukhoz ott szidják a kor
mányt és összes központi szentjeit és újból
segítséget kérnek, hogy szenet kaphassanak.
De mit tehet ilyen züllött állapotok közt a
társulat? Felveszi a panaszt, azt bejelenti a
„Szénügyi panaszbizottság“-nál és rendelke
zést kér — követel. Az ügy a fennálló kor
mányrendeletek szerint el volna intézve, —
de a vendéglős nem jut szénhez. Innen
van. hogy annyi csaló élhet Budapesten ha
misított szénutalványok eladásából. Innen van.
hogy annyi embert csapnak be és károsítanak
a hamis utalványokkal:
Ezen tarthatatlan állapoton sürgősen vál
toztatni kell. Nem járja, hogy a szénellátásra
rendelt annyi fórum ilyen közönnyel kezelje
az ügyeket és megtűrje, hogy a szén nagykereskedők. kiket a közellátás céljából kész
letekkel látnak el, a náluk megjelenő ven
déglősöket szén nélkül elutasítsák akkor, mi
kor készletük van. Irtsák ki a protekciót és
szerezzenek érvényt a sorrend pontos és
lelkiismeretes betartásának. Tartsák szem
előtt a vendéglősipar igen fontos és a há
borús viszonyok közt nélkülözhetetlen sze
repét a közélelmezés nehéz problémájának
megoldásában.
A vendéglősök azt kívánják a szénköz
ponttól, hogy az olyan nagykereskedők
től, k ik a vendéglősök jogos igényeit ki
nem elégítik, vonják meg a szénellátás
kedvezményét.
A sok baj újabb megállapodást teremtett
Lesz-e eredménye. — nem tudjuk, de re
mélni akarjuk. Ugyanis a „Székesfővárosi
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá
nak" einöke, Hajós Károly ur, megállapodott
az Országos szénbizottság igazgatójával,
Salgó Béla úrral, hogy a társulat összeírja
tagjainak szénszükségletét az 1918—1919 ik
évre és a jegyzéket leadja a szénközpontnak,
hogy a szükséges menyiséget a vendéglősök
részére biztosítsa. Az ipartársulat eziránt be
jelentő lapokat küldött tagjainak, kik közül
550 bejelentette szükségletét. Ezt a jegyzéket
az ipartársulat Salgó Béla igazgató Kezeihez
juttatta és remélni akarjuk, hogy végre ez

í* O íj á i) U

_________

irányban intézkedés is fog történni. A csaló
dás nagy bajjal járhat.
Van azonban még szavunk a vendéglősök
által alapított „Beszerzési csoport r. t.“ ve
zetőihez is. Mondják meg. hogy miért nem
vonják'' működésűk körébe a vendéglősök
szénnel és tüzelőfávál való ellátását is? Hi
szén fontos ezzel az áruval a vendéglősök
érdekében foglalkozni. Amit megtehet minden
fa- és szénkereskedő saját egyéni számlájára,
azt csak megteheti a vendéglősök beszerzési
részvénytársasága is. De nemcsak megteheti,
hanem egyenesen kötelessége, hogy a ven
déglősök ellátására raktárt szerezzen és sür
gősen gondoskodjék fa- és szénkészlet be
szerzése iránt. Ha erre eddig nem gondolt,
tegye most sürgős tanácskozás tárgyává és
üsse nyélbe mentői előbb, amit az érdekelt
vendéglősök joggal követelhetnek. Ne hagy
ják a vendéglősöket kálváriát járni, mig a
mai „rend1' mellett szénhez juthatnak, hanem
gondoskodjanak róluk, ha a részvénytársaság
vezetésére és célszerű berendezésére a ven
déglősök megbízását és bizalmát elfogadták.
Tessék sürgősen cselekedni!

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
Az uj vendéglői étkezési rendszer.

A vendéglős ipartársuiat tagjait saját
érdekükben figyelmeztetem, hogy ragasz
kodjanak a teríték (menü) rendszerhez
mindazon vendégeiknél, kikjsaját háztartást
nem vezetnek. Ezeket beszéljék rá, hogy
szerezzék be a vendéglői jegyet, amit a
liszthivalal az élelmiszer-jegy ellenében
becserél, mert ezzel az étkező vendég is
meg a vendéglős is jobban jár, mint ha
a vendég étlap szerint étkezik. A vendéglői-jegy ellenében a vendéglős minden
egyes étkezésre szóló szelvény után kap
8 gr. zsirt, 8 gr. cukrot, 150 gr. burgo
nyát és 30 gr. szárazíőzeléket. Ez a ven
déglős előnye. Az étkezési szelvények 500
darabonkint borítékba helyezve a Köz
ponti Liszthivatalba. IV., Szervita-tér 8.
szám alá küldendők. Az étkező vendég
előnye pedig abból áll, hogy a menü-jegy
melletti étkezés olcsóbb, mint az étlap
szerinti étkezés. A vengéglői étkezésre
utáltakat arra is kell tigyelmeztetni, hogy
az étkezési szelvényeken kívül a vendéglői-jegy havonként 25 dkgr. cukor, 10
dkgr. 'hadikávé, 10 dkgr. vaj és 1 darab
hadiszappan átvételére is feljogosítja.
Figyelmeztetem a vendéglősöket arra
is, hogy a m enüt rendelő vendégtől előre
ne kérjék az étkezési szelvényt, m ert ez
hivatalosan tiltva van és büntetés alá
esik. Ez a rendelkezés 1918. május hó
28-án lépett életbe.
Étkezési szelvény ellenében a polgári
teríték (menü) ára 4 K (5'20 K helyett)
és 6 K (7 80 K helyett). Főzelék husfeltéftel 3'60 K helyett 2 80 K. A hús menüszerű étkezésnél 6 dekagram m nál keve
sebb nem lehet.
Az étlspszerinti árak maximálva van
nak, azoktól eltérni nem szabad, mert
büntetést von maga után.
A Székesiővárosi vendéglősök és kocsmárosok ipartársulata nevében
Hajós Károly
elnfik.
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A zöldséd és gyümölcs belföldi forgalma
szabad lesz.

Többször kiíejtettük már, hogy a köz
pontok csak arra valók, hogy az áru el
tűnjön. E rre most rájött a közélelmezési
kormány is és a legfeleslegesebb és leg
tehetetlenebb központot, a zöldségközpontot, ha nem is teljesen szünteti meg,
de legalább is alaposan megnyirbálja a
hatáskörét.
Erre vall Nagy Ferenc állam titkárnak
a „8 Órai Újság" m unkatársa előtt tett
következő nyilatkozata:
„ A miniszter urnák hivatalba lépésének
első pillanatától az volt az intenciója,
hogy minden élelmicikkben lehetőleg
szabaddá kell tenni a forgalmat. A zöld
ség, gyümölcs és főzelék dolgában az
érdekeltekkel folytatott hosszas tanácsko
zások után állította össze a miniszter ur
a legközelebb megjelenő rendeletet. A
belföldi forgalom ezzel az intézkedéssel
úgyszólván teljesen felszabadul. Már ma
gában az a körülmény, hogy ~10 m éter
mázsáig semmiféle szállítási igazolvány
nem szükséges, elég garancia arra, hogy
az ország minden részének ellátása a
legkisebb fennakadás nélkül menjen. A
nagyobb kvantum oknak szállítása pedig
abszolút semmi komplikációba nem ütkö
zik, mert hiszen nem kell, úgy mint ed
dig, a Zöldségközpont bizományosaitól
drága pénzen az igazolványokat kiváltani,
hanem bármely közigazgatási hatóság,
minden indokolt esetben teljesen díjta
lanul, a leggyorsabb utón kiadja azt. T er
mészetesen gondos figyelmet fordítunk
arra, hogy a külföldre való export to
vábbra is szigorú hatósági felügyelet alatt
maradjon, mert ha a kereskedelem eztja
részét is teljesen szabaddá tennénk, akkor,
tekkintettel arra, hogy a külországokba
eladott áruknál nem irányadó a mi
maximális áraink, magától értetődik, hogy
minden kereskedő igyekezne exportüzle
tet forszírozni és ezáltal az ország fogyasztóközőnsége szenvedne."
Eszerint tehát a zöldség-, gyümölcs- és
főzelék áruk forgalma szabad lesz, hogy
ezekkel méi féktelen uzsora ne történhes
sen, az aztán a közigazgatási hatóságo
kon múlik. Ha ugyanis megfékezik az
uzsorát, akkor a közélelmezés terén egy
talán helyesebb irány fog bekövetkezni,
legalább azokat az árukat illetően, am e
lyek annyira ki vannak téve . a romlás
nak, mint a gyümölcs és főzelékfélék.

A sör árának megállapítása.
Az alsóausztriai árvizsgáló bizottság
egyelőre az üveg sör eladására vonatko
zólag a következő irányárakat állapította
meg: Minőség :
1. Világos hadisör, legalább 4 fokos,
szállítandó a sörfőzde vagy üvegsörkereskedő által a kimérő- vagy viszonteladó
hoz. üvegenként 98 fillér, ennek eladási
ára a szatócsnál és vendéglősnél, közvet
lenül a fogyasztónak 1 kor. 12 íill., a
kávéházakban 1 kor. 40 üli.
2. Barna sör 4—6 lókig; szállítandó
üvegenként 1 kor. 08 íill,-ért, eladási ára
a szatócsnál és vendéglőkben 1 kor. 24
Íill. a kávéházakban 1 kor. 60 fül.
3. Pilseni és egyébb nagyobb értékű
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Nemes kadarka, Ezerjó, Kövidinka.
Rizling és Zöldszilváni fajok napi
árban nagy választékban kaphatók a
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sörök; szállítandó palackonként 1 kor.
A fürdőt most Cassel városa egy Né- volt. A jövő hó terhére előlegezett 53 korona
24 GM., eladási ára a szatócsnál és ven- metonzágban tartózkodó magyar állarn- 66 fillért.
déglőkben 1 bor. 40 íili., kávéházakban polgárnak, Jusztusz Sándornak el akarta
A szombathelyi választmány április havi el
1 kor. 80 üli.
adni és ezen szándékáról az elővásárlási számolása szerint a bevétel 442 korona 66
A fent említett árak érvényesek a pa jog netáni gvakorolhatása végett a magy. j fillér, a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt
106 korona 99 fillér volt. Csekkszámlára be
lackdugóval lezárt üvegsörné). üvegsör, kir. kormányt értesítene.
A földmivelésügyi ministeriuoi, amely küldetett 335 korona 67 fillér.
másfajta dugaszolással patent (dugóval,
Igazgatóság a választmányok elszámolásait
bádog lemezzel stb.) a szállítási és el nek főhatósága alá tartoznak az állami
fürdők, így őrlésűit arról, hogy ezen jóváhagyólag tudomásul veszi.
adási ár Í0 fillérrel kevesebb.
Alapos a remény, hogy nem sokára mi- rendkívüli gyógyhatásáról híres fürdő az i jogtanácsos felolvassa Friedrich Károlynak
nálunk is foglalkozni fog az árvizsgáló államkincstár számára megszerezhető. A \ a pozsonyi pénztáriaknak levelét, melyben
bizottság a sörárakkal, melyek most szé fürdő-osztály rendkívül agilis és szaktu bejelenti, hogy az ottani pénzbeszedő állásá
dületes magas szférák közt lebegnek. dású vezetője, dr. Lengyel Zsolt ministeri ról lemondott, miután az egyesület eddigi 20
Ugyanis a miniszterelnök ur május 15-én >osztálytanácsos az átirat megérkezte után koronás javadalmazását 40 koronára nem
azonnal javaslatot tett a fürdő megvéte emelte fel, egyúttal a további incassóra nézve
a képviselőházban kijelentette:
lére gróf Serényi Béla minister urna‘<, intézkedést kér.
,. . . a harmadik dolog pedig az, hogy aki a fürdő-osztály javaslatát magáévá is
Igazgatóság jogtanácsos jelentését tudomá
a napokban fog megjelenni az árvizsgáló tette és a minisztertanács hozzájárulását sul véve kijelenti, hogy tekintettel az incassó
bizottságokra vonatkozó rendelkezés. Ézek kikérte a fürdő megvételéhez.
csekély voltára, az incassóért 5 százaléknál
az árvizsgáló bizottságok magukban nem
A szerződés aláírásával járó formalitá azaz Húsz koronánál többet nem fizethet.
sokat fognak eredméngezhetni, ha nem sok még ugyan nem történtek meg, de Egyúttal elrendeli, hogy az ottani iroda in
szám íthatnak a nagyközönség támogatá ezek szerint befejezett dolog, hogy ekként tézkedjék az iránt, hogy az ottani tagok ezen
sára. A döntő az lesz, hogy ezek az ár a m. kir. kincstár egy igen értékes fürdő túl csekken fizessék be tagsági dijaikat és
vizsgáló bizottságok nemcsak az illegitim vel gazdagodott, amelyet módjában lesz ezen elhatározásáról Friedrich Károly urat ér
nyereségek megszüntetését fogják kezde megfelelő politikával a magyarországi tesíteni rendeli.
ményezni, hanem egyúttal hatósági jog idegenforgalom egy hathatós tényezőjévé
Jogtanácsos jelenti, hogy Dávid Istvánná
körrel is fel fognak ruháztatni azért, avatni.
nyugdijfelemelés iránti kérvényt nyújtott be.
hogy határozataiknak foganatja is legyen.”
Úgy értesülünk, hogy a kincstár már a Nevezett 1917 április 1-je óta tagja egyesüle
Ebből a bejelentésből tehát világosan folyó évben házi kezelésbe veszi a für tünknek, hátralékban nincs. Eddigi 1200 ko
kitűnik, hogy a kormány intenciója a mai dőt, hogy azután azt tovább miként fogja rona nyugdiját 4000 koronára óhajtja fel
tarthatatlan és természetellenes magas hasznosítani, az egyelőre még nincs el emelni. Amennyiben a már elmúlt 14 hóra
árakat le.jebb szorítani, vagyis csökken döntve.
tagsági járulékok címén esedékessé vált 359
teni. Módot és alkalm at fog erre nyújtani,
Mi a magunk részéről csak örömünk korona 52 fillért és 12 korona 60 fillér ké
csak aztán éljünk is ezzel a lehetőséggel. nek adhatunk kifejezést, hogy Szliács für sedelmi kamatot e hó végéig befizeti, kérelme
Az árvizgáló bizottságok megalakításánál dője az államkincstár tuiajdonábá jutott, teljesíthető lenne.
tehát az összes vendéglős iparíársulatok- mert ez mindenesetre garacnia arra, hogy
Igazgatóság Dávid Istvánnénak a 372 ko
nak kötelessége oda hatni, hogy a ven a fürdő a gyógyhatásának megfelelő po rona 12 fillér beküldése után az 1200 koro
déglős ipar ott képviselve legyen; továbbá zícióra is fog jutni.
náról 4000 koronára leendő nyugdijfelemelési
a sör árának a megállapítását kell kérni.
kérelmét teljesiti.
Ha majd a bizottság a mai sörárakat és
jogtauác os jelenti, hogy a postatakaréktól
TÁRSU LATI ÉLET.
a sörgyári mérlegeket, a hadi sör minő
a Magyar Banknál levő folyószámlára 3600
ségét stíl. beható vizsgálat tárgyává fogja
i korona utalható át.
Jegyzőkönyv.
tenni, úgy a bizottság a mostani sö rárak -;
j
Igazgatóság a 3600 koronát a Postataka
nak jelentékeny leszállítását feltétlenül el
Felvétetett a „Szállodások, Vendéglősök. réktól a Magyar Banknál levő folyószámlára
fogja rendelni. Hogy a magyar sörgyárak Kávésok, Pincérek és Kávéssegédek Országos utalja át.
olcsóbban is tudnák adni a sört, igazolja Nyugdijegyeslilete'1 Igazgatóságának folyó évi
Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 4
az a körülmény, hogy Bécsben a hadügy május hó 3-án az egyesület központi irodá drb tagsági igazolvány állítható ki.
minisztériumban levő vendéglőben, a jában megtartott rendes havi ülésén.
Tudomásul szolgál.
kőbányai sört korsónként 52 fillérért
Jelen voltak: Bokros Károly elnök. Páris : Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bemérik. Ennek a rejtélynek megfejtésével Vilmos, Várady Gyula, Peltzmann Ferenc >zárja.
is foglalkozzon majd az árvizsgáló bizott igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok és
K. m. f.
ság. De a sörárat csökkenteni kell!
Hitelesítik:
dr. Nagy Sándor jogtanácsos.
P. Gy.
Elmaradását kimentette: Dökker Ferenc.
. dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k.
Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv
jogtanácsos
elnök.
vezetésére dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hiSzliács-fiirdöt az állam megvette.
Iteleiitéiére Várady Oyula urat kéri fel.
KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK
jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés
Mint értesülünk Szliács-fürdőt az állam
kincstár megvette. Érdekes, hogy hogyan jegyzőkönyvét, melyet az igazgatóság észreA budapesti keleti vásár. A budapesti
került ez a fürdő az államkincstár tulaj j vétel nélkül hitelesít.
Jogtanácsos bemutatja a választmányok el kereskedelmi és iparkam ara f. é. auguszdonába.
■tus 16-tól augusztus 22-ig a balkáni álla
1893-ban Sziiács-fürdő akkori tulajdo számolásait:
A budapesti választmány április havi el mok kereskedőinek egy minta-vásárt ren
nosai Leonir György és Konrád a gyógy
forrásairól és nagy gyógyhatásáról híres számolása szerint a bevétel 1910 korona 29 dez. A kamara célja helyes és a magyar
fürdőt az úgynevezett Leonir György és fillér, a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt fővárost az einlifctt napokban bizonyára
Konrád alapítványnak ajándékozták és a 1093 korona 6 fillér volt. Csekkszámlára be néhány ezer jól szituált keleti kereskedő
és más érdeklődő fogja lelkeresni. Most
fürdő kezelésével Cassel németországi vá küldetett 817 korona 23 fillér.
A pozsonyi választmány április havi elszá csak azon kellene lennünk, hogy ezeket
rost bízták meg.
A m. kir. államkincstár az alapítvány molása szerint a bevétel 476 korona 70 fillér, a vendégeket továbbra is ide szoktassuk.
létesítéséhez csak azon feltétellel járult a kiadás 37 korona 90 fillér volt. Csekk De előre tartunk attól, hogy ez nem fog
sikerülni. Mi attól félünk, — s ehez iga
hozzá, hogy fentartotla magának az elő számlára beküldetett 438 korona 80 fillér.
A kassai választmány április havi elszámo zán nem kell valami jós tehetség — hogy
vételi jogot arra az esetre, hogy ha a
lása szerint a bevétel 191 korona 34 fiiér az idesereglett vendégeink keserű emléfürdő eladásra kerülne.
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iBplamalátasír.
Folyion emeSUedő forgalmunk titka

gyártmányaink kiváSá minősége. »
Évi 168.000 hl.-ss termelési késéséig. =
kekkel fognak leggyorsabban tovább
utazni — Becsig. Békében, mikor az ide
genforgalom nagyon gyenge volt és az
összes szállodák üzemüket íenntartotiák,
m ár akkor Í3 nehézségbe ütközött egy
nagyobb, pár száz fejet számláló csopor
tot elszállásolni De mi iesz most, mikor
öl-hat fogadó „központ" meg minisztérium
lett és az elszállásolásról nem gondos
kodnak ? !
Még teljes két hónap áll rendelkezésre,
a kereskedelmi és iparkam arát tehál még
jó k o r figyelmeztetjük, hogy a keleti vá
sárral kapcsolatban foglalkozzék a szállás
kérdésével is, mert a tóvárosi idegenfor
galmi hivatalt, melynek kötelessége volna
erről gondoskodnia, ez a kérdés bizo
nyára nem izgatja, különben már propa
gandát kezdd* vonta azok között, kik
augusztusban hazánkat és fővárosunkat
meg fgják látogatni.
Hymenhyrük. Skarba József fSpincér, aki három
övi orosz fogságból megszabadult, f. é\i május hó
13-én tartotta eljegyzését E h n Elzuskával, Ehn
József trencsénteplici nagyvendéglÖs leányával.
R u kn ik A ladár és M uhr L enike f. évi május
hó 19-én taríctták eljegyzésüket CcglédeD.
Frehtm an József, a Schalkház kávéház főpincére
eljegyezte Schön Rezsike uileányt Kassán.

Német pincérek egy magyar fürdőben.
Pő-ivén flürdő drágaságáról volt eddig
híres. De min! alábbi sorokban olvashatni,
ma már egy német fészket akarnak ott is
csinálni. Mint pincér ennek a dolognak
a politikai vonatkozásával nem ioglalkozom. ezt csak intézzék ci a politikus urak,
de azt már nem hagyhatom szó nélkül,
hogy az a Pöstyenbe csöppent germán
pincér általánosságban gyaiázza a magyar
pincéri kart. Bizonyára lesznek a magyar
pincérek között csibészek és tolvajok,
ugv gondolom ilyen züllött alakok a né
metországi pincérek között szintén lesz
nek, de azért egy nagyfokú merészség
kell ahhoz, hogy Magyarországban, egy
ide keveredett német, a magyar pincére
ket gyaiázza. Ezt az általánosságban han
goztatott véleményt kikérjük magunknak.
Nem akarok hosszadalmas lenni, csak
még megemlíteni bátorkodom , hogy ha
fordiiva állna az eset s egy magyar pin
cér Németországban ilyen jelzővel illetné
az ottani kartársai!, azt a közigazgatási
hatóság bizonyára 24 óra alatt „mint
kellemetlen külföldit" kiutasította volna.
Annak a nagyszájú német pincér személyi
iratai! valamint becses személyét a pös-

Pécsett.

tyéni magyar főszolgabíró és^fürdőbiztos
ur ügyeimébe ajánlom. Magyarország nem
szőrűi pincér importra. A kérdéses köz
lemény, mely a „Magyarország" május
14-iki számában jelent meg, kivonatosan
közlöm:
„Most, hogy közel négyszáz év óta
először hangzott el a trónról, hogy Ma
gyarország nemzeti állam, fajunk iránti
kötelesség tehál, hogy mindnyájan síkra
keljünk magyarságunkért. Ennek az
elvnek hódolva, vagyok bátor szerkesztő
urnák pár sort Írni a Pöstyén-íürdői
állapotokról. Nos, itt bizony olyan né
met világ van, mint akár Berlinben. A
magyar nyelv Pöslyénben le van sülyesztve nemzetiségi nyelvvé, amelyet
még a tót is megelőz.
A Royal szállóban az igazgató egy
kukkot sem tud magyarul. Viccesen fe
lelte nekem tbbeli megjegyzésemre:
„Kérem, én csak tegnap érkeztem ide
Lipcséből, ho'nnp talán már fogok m a
gyarul beszélni tudni!" De sokkal in
kább megrovandó az állapot a Gyógy
vendéglőben és a kávéházban, amely a
fürdői élei központja. Itt a vendéglős
től le az utolsó cselédig mind néme
tekkel találkozunk, akiknek ékes szó
szólójuk a főpincér, aki hangosan és
több Ízben igy nyilatkozott:
— Nem is tűrnénk meg magyar pin
céreket, mert ezek mind csibészek és
tolvajok.
És ez a hely itt egy magyar mágnás
tulajdona, grót Erdődyé, akinek ereiben
Rákóci-vér csergedez. A fürdő igazga
tója dr. Fodor Kálmán magyar képvi
selő. A ÍQrdóbiztos meg éppen mosta
nában magyarosította a nevét Szentgyörgyire, magyar nemességet is kap
ván. Hát „noblesse obiige" szokták
mondani. Hogy tűrhetik ezek az urak
azt, hogy egy olyan világhírű fürdő,
mint Pöstyén. kiközösítse magát a ház
ból és beálljon a Schuivercin szolgá
latába? Hisz Pöstycn Hungária, nem
Germánia!"
K. L fiSpincér

Karlsbad, Marienbad és Franzensbadba való
utazásról. Nagy bizonytalanság volt a
körül, hogy a gyógyulás és üdülésre utalt
közönség, a külföldi fürdőhelyeket a mai
háborús nehézségek következtében mi
módon veheti igénybe. Úgy látszik, ezen
bizonytalanságot kívánja megszüntetni
azon értesítés, melyben a három legláto

gatottabb osztrák fürdőhely, Karlsbad
Marienbad és Franzensbad vezetősége
közli a látogatás feltételeit. — Mindbárom
fürdőhelyen csak azok tarthatnak igényt
állandó kúrára, akik valóban betegek.
Ezek egy kísérőt is hozhatnak magukkal.
Ausztria bármelyik részéből való fürdővendégeknek állandó lakhelyük hivatalos
orvosának bizonyítványát kell felmutatniók, amely hitelesen igazolja, hogy az
illetőnek szüksége vau a fürdőhelyen való
kúrára és hogy kísérői kell magával
hoznia. Magyarországi, németországi és
más országokból való fürdővendégeknek
nem keil hivatalos orvosi bizonyítványt
felmutatniok, de ajánlatos, háziorvosuk
bizonyítványéi hozzák magukkal. Ezeket
a fürdővendégekel mindhárom helyen hi
vatalos orvosi vizsgálatnak vetik alá, meiy
kiterjed annak me. állapítására, szükség
van-e iürdőkurára és a kísérőre. Ez eset
ben is csak egy kísérőről lehet szó. A
három fürdőhelyre való utazáshoz a für
dőhelyek vezetőségétől nem kell külön
engedélyt kérni, az orosi bizonyítványo
kat sem kell előre beküldeni. Ausztriai
és magyarországi íürdővendégeknek a
szükséges lisztmennyiseget magukkal kell
bozniok. Más országokból való lürdővendégek nem kötelesek élelmiszert ma
gukkal hozni, de ajánlatos, ha ezt teszik.
Az állami és fővárosi idegenforgalom. A
kereskedelmi miniszter átiratban értesí
tette a fővárost, hogy az idegenforgalmi
ügy intézése a belügyminisztériumból a
kereskedelmi minisztérium hatásköre alá
került. Az idegenforgalmi ügy szervezése
szükségessé vált azért, hogy mire a béke
helyreáll, az idegenforgalom megindítható
legyen. A miniszter arra kéri a fővárost,
hogy a fővárosi idegenforgalmi iroda
eddigi tevékenységéről és a rendelkezé
sére álló anyagi eszközökről adjon tájér
koztaló felvilágosítást. A tanács felterjesz
tésben értesítette a kereskedelmi minisz
teri, hogy örömmel üdvözli a miniszter
nek azt az óhaj'ását, hogy a fővárosi ide
genforgalmi hivatalt szoros kapcsolatba
hozza a felállítandó országos idegenfor
galmi szervezettel. Egyúttal a miniszter
állal kívánt dolgokról felterjesztésben je 
lentést tesz. — Ezt olvassuk a Magyarországban. Szóval megint történt valami
a papíron az idegenforgalmi ügyben, de
tényleg semmi. Leírás, felírás — papír
fogyasztás. Mikor történik m ár valami

* Ydemben? Erről különben legközelebb
3. Óvakodjunk a szeszes itáltól és különö nyes bútorzattal ellátva, f. évi májas hó 1-én
1 ívebben.
sen a nemi bajtól, mert a szesz és a nemi nyitotta meg ünnepélyesen,

Munkácsy kávéházban Budapesten, Rákóczi-ut 59. baj nemcsak a szervezetet teheti tönkre, ha
i Kaupert és Steiner. volt pankotai és eleki
' l Ám alatt esténként Vidák Józsi közkedvelt zene■- vara muzsikál. Számos látogatást kér a tulajdonos, nem vézna nyomorék utódok születését és a fogadósok megvették Békéscsabán a Nádor
család teljes kihalását is okozhatja.
í Ior áth Mihály kávés.
j fogadót 450.000 kor. vételáron. Azt teljesen

Ujaratlon is sok sör van. A harmadik vagy
j. 'gyédik sörár emelése után egyszerre ele| zndő sör került forgalom ba. (De milyen ár» i n !) Eddig úgy sejtettük, hogy a sikerült
■
rárfelsrófolás után csak a kőbányai karteli. zott sörfőzdék rendelkeznek sok sörrel. De
úgy látszik nem úgy van az egészen. Most
már lassacskán felhúzzák a vidéki sörgyárak
is a zsilipet. Van már a vidéki sörösöknek is
sörük. Egyik bécsi lapban olvassuk, hogy egy
bécsi sörexportház tulajdonosa ajánl a Nopcsa
báróné tulajdonát képező ujaradi sörfőzdéből
Bika-sört (németre fordítva „Király sörnck“
nevezi), továbbá kapható még ott „egy jóhirü
orosz-lengyel sörfőzdéből*1 Korona sör á la
Pilsen ugyancsak hordószám. Ugyláfszik a
cirok sör főzési titkát máshol is tudják. Ezek
ufán a vendéglősök ma már nem szorulnak
izárólag a kőbányai sörgyárakra — a közön
ség fogyaszt más sört is!

t

Halálozás. D r. Gycnes Manó budapesti ügyvéd,
az Országos vendéglős egyesület volt jogtanácsosa,
a katonai szolgálatban szerzett betegségben, Buda
pesten meghalt. A megboldogult barátunkat igen
sok helybeli és vidéki vendéglős személyesen is
merte, a „Fogadó" olvasóközönségének igen nagy
része a nevére fog emlékezni, a Fogadóban meg
jelent és a vendéglősök egyesülésére buzdító cikkei
után. A vendéglősök kongresszusain majdnem min
dig jelen volt és a tanácskozásokban élénken résztvett. Lelkesítőén irt és beszélt minden kínálkozó
alkalommal a vendéglősök szervezkedéséről. Emlé
két a vendéglősök tiszteletben fogják tartani. Nyu
godjék békében.
Szegedi Ádám máz. főellenőr 70 éves korában
Budapesten elhalálozott, az elhunytban Hallcr Ernő
orosházi Alföld fogadós apósát gyászolja.

A hadigendozó hivatal körlevele.

4. Ha éiettársat választunk, legyünk figye j átalakítva, m egnagyobbitva. uj és fényes bulemmel annak egészségi állapotára is, mert jtorzattal látták el és ünnepélyesen folyó évi
a szülők veleszületett tulajdonságai az. utó ! április hó 15-én nyitották me.
dokban visszatérnek. Szerzett tulajdonságok,
Gábor Ferenc volt nagyváradi fő p n e ér,
sérülések azonban nem öröklődnek; az apa megvette Aradon e Szabadság kávéházat, azt
sebesülése tehát nem ári a születendő gyer átalakítva f. évi május hó 1 én nyitotta meg.
meknek.
Helyváttozások. Schreindorfer József a szerencsi
A rokkant épen olyan jó családapa lehet, vasúti vendéglő I., II. és III. oszt. fípincéri áfását
mint a teljesen ép, egészséges ember. Kétsé foglalta el s mellette mint éthordók Grovec Géza
ges esetben kérdezzük meg az orvos tanácsát. és Sipos Lajos műkődnek.
Rosenberg Dezső a pürpőkfürdői étterem föp.
Igen jó szokás különben, ha a leendő je
állását foglaita el.
gyespár az eljegyzés előtt idejekorán orvosi
Miiller István a szatmárnémeti-i vasúti vendéglő
egészségi véleményt szerez be, hogy megtudja, föp. ál árát foglalta et.
Parczanovils
Vilmos Cegléden a Nemzeti fogadó
vájjon mind a kettőjüknek szervezete és
állását tölti be.
egészségi állapota teslben-lélekben egészséges föp.Bodor
Pál Kecskeméten a Royal fogadó kávé
gyermekek felnevelését biztositja-e?
ház föp. állását foglalta elTartsuk kötelességünknek, hogy minden lé
Mnraközg 1 Kálmán Békéscsabán a Fiume fo
pésnél gondoljunk utódaink sorsára is. Nem gadó étterem föp. állását. Horváth Fedor pedig a
állást foglalták el.
hiába mondja a biblia, hogy az apák bűneiért szobaföp.
Friedm ann Izidor a Nádor fogadó föp. állását
az utódok hetediziglen bűnhődnek. Amint mi tölti be.
élő tanúbizonyságai vagyunk őseink jó vagy
Pálig F.ndre Aradon a vasúti vendéglő I. oszt.
rossz tetteinek és aszerint boldogok vagy sze étterem föp. állását foglalta et.
rencsétlenek vagyunk, úgy idomítjuk mi is
hirdetés rovatokért Fekete Gyula
már mostan ivadékainknak jó vagy rósz sor Az Üzleti hírek és
t. szerkesztő felel.
sát. Legyünk rajta, hogy áldás és boldogság
fakadjon nyomunkban és ne kisérje gyerme
keink átka a mi emlékünket.

Jó itsráíek íóFEae-isszcjóveíelel.
(öeszfjövetal minden szerdán délután 4 órakor.)

Junius 5-éu Mohos Ferenc vendéglőjé
ben, X., Iiungária-ut 289.
Junius 12-én (Isik Boldizsár vendéglő
jében. VII., Bethlen-u 8.

ÜZLETI HÍREINK.

Kohn lakab budapesti vendéglős megvette
Egészségügyi ludnioalók: Az a nép, Fillinger Ferenc, V., Zrinyi-u. 20. sz. alatti
amelynek legjobbjai nem szaporodnak eléggé,
vendéglőjét.
idővel eisEtnyui és más szaporább népek
Maucák Árpád tőpincér megvette a temes
szolgaságába jut.
vári gyárvárosi vigadót, azt teljesen átalakítva,
A háború a magyar nemzet szine-javát
megnagyobbitva, uj bútorzattal ellátva, ünne
megtizedelte. A m egm aradottak kötelessége,
pélyesen f. évi május 3 án nyitotta meg.
hogy viruló gyermekseregben lássa saját máAcél Miksa volt Exeisior fogadós, megvette
l »át. Nincsen nagyobb csapás, mintha életei ős
Budapesten a New-York kávéházat, azt f. évi
k- családnak magva szakad.
junius hó 15-én veszi át, azonban lezárva
Igazi boldogságot csak a rendezett családi
tartja a teljés átalakítás megtörténtéig.
élet nyújt. Boldog gyermekkora csak a csa
Neurnan Jenő volt tőpincér a csikmádéfaívai
ládi körben felnevelkedő gyermeknek v a n ;
vasúti vendéglőt vette át.
|ó polgárrá, jelletnes férfiúvá az ilyen gyer
Daubner Béla cukrász megvette Orosházán
mek lesz.
a Magyar Király kávéházat és éttermet a ház
K eressünk m indent, ami a boldog családi zal együtt és azt a mai kor igényeinek meg
éiet megalapítását vagy megtartását lehetővé
felelően ieliesen újonnan rendezte be. Cukteszi; kerüljünk m indent, ami azt megrontja!
rázdáját ugyancsak ide helyezte át és ezt is
1. Ne hagyjuk el szülőközségünket és ne
látványosságszámba meuó fényes berendezés
menjünk el nagyvárosba lakni, mert ezekben,
sel szerelte fel. Ünnepélyes megnyitás f. évi
tapasztalat szerint, előbb-utóbb kihalnak a
április 27- én töríént.
családok.
Lampel Dezső, volt föpincér és fogadós
2. Ha már nagyobb városban kell lakni, ke
megvette Orosházán a Központi fogadót, azt
ressünk olyan lakást, mely lehetővé teszi a
teljesen átalakítva, megnagyobbitva, uj és fé
gyermekek jó nevelését. Tehát lakjunk kertes
házacskákban és keüljük a zsúfolt nagy bér
házakat.

I

Uitilak

széni fziitásra

mig a készletem tart:
tői köly,
szilvóriuro.
borovicska,
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként ................K 75.—
Cognac eszenciát ... ____ „ 90.—
Császárkörte, rosztopdn,
meggy, barack, angotkeserü eszenciát kg.-ként__. „ 80.—
Benedictiner. coantro, csoko
ládé, cacao. kávé, narancs,
absynth, curacao. marasquino eszenciát kg.-ként „ 135.—
Mindezen áruk garantált háború
előtti minőségűek, cca 90% szesz
tartalommal. Miután ilyen áru forga
lomba egyáltalán nincs, s azt külföld
ről importálni a h á b o r ú s viszo
nyok folytán nem lehet, aján
lom, hogy szükségletét azonnal fe
dezze. Ezen áruból 100 liter legfi
nomabb pálinka, likőr, rúm vagy cog
nac előállításához csak fél kgr. eszen

Legelső minőségű

cia szükséges.

MOLNÁR ANDOR
„Universaü vegyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2 — 4.
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ság, gyomorégés, köhögés, vérszegénység, tüdöbaj és vérköpések eseteiben.

egy jókarban levő levegőszivattyuval kombinált egyen
áram ú motor e l a d ó .

A magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetösége
nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet a Gyulafehérvár állomáson levő pályavendéglő bérletére. A
Mayer Hermáim és Hirachler
bérlet 1918 évi juhus bó 1-vel kezdődik és tart 5
Budapest, VI., Teréz-kőrut 48. >i.
éven át, vagyis 1923. évi junius hó 30-ig.
A pályázati feltételek a magy. kir. államvasutak
aradi üzletvezetősége általános osztályában (I. oszt.)
a hivatalos órák alatt d. e. 8-tól d. u. 2 óráig bár
mikor beszerezhetők, vagy írásbeli megkeresés mel
lett a megfelelő bélyegjegyek előzetes megküldése
után királyi postán is megkaphatók.
Az ajánlatot és mellékleteit ivenként 1 koronás
bélyeggel ellátva, lepecsételt borítékban a
120 lánggal, egy láng 120 gyertya okmány
kővetkező felirattal: „Ajánlat a 17.330/1918. számú
fény, teljesen jókarban, felszerelve versenytárgyalási hirdetés alapján a Magyar Királyi
gázcsövekkel, réz- és vaségőtes Államvasutak Gyulafehérvár állomásán levő pályatekkel és luszterokkal. Érdeklő vendéglő bérletére*1 kell benyojrani, vagy postán
beküldeni és ped g legkésőbb 1918. junius hó 1-én
dőknek Személyesen vagy levél ut déli
12 óráig az aradi üzletvezetőség általános (I.)
ján felvilágosítást ad a tulajdonos: osztályának főnőkéhez (Üzletveze'őségi palata, Arad,
Nádor-fogadós, Békéscsaba.
1 -1 2
Vilmos császár-tér 3 sz. f em. 15. ajtó).
Az ajánlatok a benyújtásra kitűzött határidő le
Magyar Királyi Államvasutak Üzletvezetősége Zagreb. teltével a magy. kir. államvasutak aradi üzletveze
tősége I. osztályában azonnal felbontatnak, mely
11.889/1918. sz.
alkalommal az ajánlattevők vagy azok igazolt kép
viselői is jelen lehetnek.
Az ajánlatok a benyújtását megelőző napjának,
A magy. kir. államvasutak Karlovac állomásán az vagyis 1918. évi máius hó 31-éa déli 12 óráig a
pályázónak
200, azaz Kettőszáz korona bánatpénzt
állomás-vendéglő bérletére ezennel zárt ajánlati pá
kell letenni a magy. kir. államvasutak aradi üzletlyázatot hirdetünk.
A bérlet I9i8. évi ja’ius hó 15-én kezdődik és vezetőségének gyüjtcp-nztáránál, hivatkozással a
tart ezen időponttól számítandó 5 éven át, vagyis hirdetett versenytárgyalás számára, akár készpénz
1923 év julius hó 14 ig. Ez-n vendéglő-bérlettel jár ben. akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban,
az 1 II. oszt. éteremben a III. oszt. váró- és étie mely bánatpénz esetleg posta utján is beküldhető.
Az értékpapírok a legutóbb jegyzett árfolyam
remben, va'amint az I IL oszt. étterem előtti perron
részen való étel és ital e'árusitás jogán kívül a szerint számi)tatnak, de névértéken felül számításba
vendéglős részére 2 lakószoba, 1 cselédszoba, 1 nem vét tnek.
Azok a fel^k, akik a postatakarékpénztár cheque
pincérszoba, 1 főzőkonyha, 1 tálaló, 1 italmérő, 1
j forgalmában bent vénülik, a bánatpénzt a pcsiö
éléskamra, 1 padlás, 1 pince és 1 jégverem.
Az 1 koronás bélyeggel és „ajánlat a Karlovac • takarékpénztár u'ján is letehetik. Az ajánlatban a
állomáson levő vendéglői ötlet bérbevételére j bánatpénz letételének megtörtént# mcgismétlendö
11.889/1918. számhoz'* felirattal ellátott, borítékba ugyan, de az erről nyert letéti jegy nem csatolandó.
zárt és lepecsételt, nemkülönben a kellő okmányok A bánhtpénzt az aiár.lathcz csatolni nem szabad,
kal felszerelt ajánlatok 1918. évi junius hó 8-án déli mert az ilyen csatolt összeg p ártp én zü l el nem
12 óráig a magy. kir. államvasutak zagrebi üzletve fogadható. Az itt felsorolt feltételektől éltéiő, szazetőségéhez (üzletvezetőségi palota) posta utján térti balytalanul kiálitott, az ajánlattevő, vagy meghatal
veveny mellett vagy személyesen nyújtandók be. mazottja által alá nem iit, javított, vagy vakart
Bánatpénz fejében pedig 2000 azaz Kettőezer ko szövegű, pecséttel le nem zárt, sértett borítékba
rona készpénzben vagy állami letétekre alkalmas helyezett, a kitűzött batáridő után érkezett, a pót
értékpapírokban 191g. évi június hó 7-én déli 12 lólag vagy esetleg táviratilag te tt és oly ajárlatok,
óráig nevetett üzlrtvezetoség gyüjtőpénztáráná! lé melyekre nézve az aláirt bánatpénz előlcgescn le
nem tétetett, figyelembe nem vétetnek.
té-i-dő.
Értékpapírok a budapesti tőzsdén legutóbb jegy
Az ajánlatok közt a választás a felajánlott bér
zett tizennégy napnál nem régibb, árfolyam szerinti összegre való tekintet nélkül szabadon történik.
értékben, de legfeljebb csak névértékűkben fognak
Arad, 1918. május hó 6-án.
számíttatni.
Szóban levő vendéglő bérletére vonatkozó köze
Vigyázó
lebbi értesülések ezen üzlet vezetőség forgalmi és
kir. tan., üzl«tv*zet6.
kereskedelmi osztályában, M haroviceva ulica 12.
II. em. 88. és Karlovac állomásfőnökénél a hivata
PAPÍRSZALVÉTA különböző minőséglos órák alatt szerezhetők, miért is az ajánlattevők
--------------------------------- ben és jutányos áron
ről feltételeztetik, hogy a feltételeket ismerik és
szerezhető
be: „ F o g a d ó - n y o R id á * (- b a n ,
azokat magukra nézve egész terjedelmük ben kőte
B u d a p e s t , V ili., J ó z s e f u t c a 5 6 .
lezőknek elfogadják.
Bánatpénz nélkül vagy a fenntemlitett benyújtási
határidő után beérkező ajánlatok nem vétetnek
figyelembe.
A magvar királyi államvasutak fentartják maguk A Dunántúl egyik legnagyobb városában
nak a jogo‘, hogy az ajánlattevők kő ül tekintet
évtizedek óta fenná ló circa 1000
nélkül a felajánlott bérre szabadon választhassanak.
heki óliter forgalommal rendelkező
Azok, kik a horvát vagy ezzel robot (valamely
szláv) nyelvet bírják az elbírálásnál előnyben része
sülnek.
Megjegyeztetik még, hogy bérlő az I. és II. osz
tályai étterm et és a lakásul szolgáló helyilégeket,
konyhát és mellékhelyiségeket saját költságén tar
tozik fü+eni és világi) an , mig a III. oszt. váró- és
Az üzletre a sörgyár a viszonyoknak megfelelő
étterem fűtése és világítása felerészben a bérbeadó
mennyiségű sört bocsát iendelkezé*éré. Érdeklő
vasat, felerészben pedig bérlő által fog eszközöltetni.
dők forduljanak „Existentia“ ielige alatt a Fogadó
Zagreb, 1918. évi május hóban,
kiadóhivatalához.
i_ i
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Az Izletvez«ti8é|.

Cstpfolyis M i

JLsoa t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre külön
v álaszt kérnek, váiaszbélyeget vagy válaszos levelezőlapot
mellékeljenek soraikhoz.

Egy előfizetőnek. Elhisszük szóról-szóra, amit irt.
Többszőr hallottuk, hogy a liszthivatalban nem úgy
fogják fel a* alkalmazottak kötelességüket, mint
kellene, azonban addig, amig azt sem tudjuk melyik
liszihivatalról van szó, azt sem közli, kik azok a
tisztviselők, akik ellen panaszkodik, addig sajnála
tunkra az ügyben el nem járhatunk aanál kevésbé,
mert, ha Ön magát mi előttünk sem akarja meg
nevezni, akkor panaszát meg sem hallgathatjuk.
K. L. főpiscér. Sorait örömest kö.öljük, de te
kintettel az úgynevezett baráti viszonyra, kissé megcenzuráltuk.
Érdeklődő. Az illető vendéglős nem óhajtja magát
megnevezni; mi ismerjük, derék szakember.
Fürdő föpincér. Ön téved, mi nem hanyagoljuk el
a fürdőkben alkalmazott pincérek érdekeit. Sőt.
Tessék soraival bármikor felkeresni, vagy ha erre
nem volna ideje, F. Gy. munkatársunknak — ki rö
videsen a magyar fürdőket beutazza — kívánságát
előadni. Mi rendelkezésére állunk.

♦ A nagvkárolyi polgári olvasói)Ör ven- ♦
déglöhclyisége: két étterem s hozzát&rto ó mellékhelyiség f. évi sugysrtus

Pályázati Hirdetmény.

vendéglő és kávéház
kedvexfi feltételek mellett átadd.

urad. ásványvizeinek
bérlőségénél, Szolyva.

Szerkesztői üzenetek.

Magyar Királyi Államvasutak Üzíetvezetőségs Arad
17.330/1918. I. szám.

Megrendelhető

Schönbom Bucbheim gróf

hó 1 tői, esetleg előbb i<* bérbeadandó.
Pályázatok folyó évi junius hó 15-éig
l . n l j ------I ." 1
. u .
D 2. K ____ __ J- :j- *__ a
.___
küldendők
be. Bérösszeg
és időtartam
^ o o o o nregegyezés szerint. o o o o ^
v
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♦

Egy szimpatikus megjelenésű 30 éves had
ment cb faialem ber kereskedelmi képzettséggel.
12 évi iiodai gyakorlattal, (4 évig banknál, 7
évig cgv előkelő ip.vi vállalatnál vezető tisztvi
selői állást töltött be)

8
ajánlkozik fővárosba, elíkeLí helyre.
Szives megkereséseket a kiadóhivatal továbbit.

A Dunántúl egyik nagy városában
elsőrangúan berendezett automata

buffet helyiség átvételére hozzá
értő és megfelelő f o r g ó t ő k é v e l
rendelkező vállalkozó

1 -1

Pályázók kéretnek, forduljanak „Jövedelmező"
jelige alatt ezen lapnak szerkesztős égéhez.
Belényes nagyközség elöljáróságától.
456/1918.

Á r v e r é s i h ird etm én y .
Alulírott elöljáróság ezennel közhírré teszi, hogy
a város tulajdonát képező „Városi vendéglő, szál
loda és étterm et", továbbá az ehez tartozó községi
korcsmát folyó évi október hó 1-től 12 egymásután
következő évre haszonbérbe kiadja. Az árverési
feltételek a főjegyzői irodában megtekinthetők. Az
árverés napja 1918. évi május hó 24-ének d- e. 9
órája. Az árverés a főjegyzői irodában lesz meg
tartva.
Belényes, 1918. május 4.
2—2

R ó z s a G u u la

főjegyző

G eéczy

főbíró

11. szám.

F U li A I) O

Nouágb Károly roűBudapest,

IV .

III. oldal.

és diszroű-esziergályos

kér., E g y e t e m - u t c a

3

■

pénztárral szemben)

Ajánlja saját ke.zitményü elefántcsont-teke (billiárd) golyok, dákók, sakk, dominó,
lignum santum-golyok, bábuk, sétabotok, tajték- és borostyánkő dohánvió-cszközöket
stb, nagy választékban. — Billiárd-gr ók BSZtergályOZáSH, dákók, sakk és dominó
javítása OlCSÓ árSzáülitáSSai, pontos határidőre való szállítással — elfogadtatnak.
D

Az „Artesiau részvénytársaság

ILONA
ü d ítő v ize'
legyen mindennapi italod!
Megrendelhető:

„ARTES1A" 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 kérdezösködésekre díjmentesen
nyújt a M a g y a r K irá ly i S ó jö v e d é k V e z c r Q g y n ö k a é g e Budapest, V., Vilmos császár-ut32.'

tulajdonosa

S o m h eg y i O ezső
Kitűnő magyar és erdélyi konyha, saját szüretelésü borok. A nagyváradi és biharmegyei úri
közönség találkozóhelye. Számos látogatást kér
a tulajdonos.

A gyors meggazdagodás titka megtudható

Elsí Magyar Zeicaatomata
kölcsönző és eladási intézet
Budapest, VIII., Rákóci-ut 14.

—• vászon és dam ast áruháza •••**
szállodások és vendéglősök szállítója

Budapest, V ili ., Muzeum-körut 10.
Alapítási év 1895.

Telefon József 4 —60.

Állandó nagy mintaraktár!
Minden érdeklődőnek vételkötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra berendezett, tehát üzemköltség
nélküli zeneinket, melyekért

5 évi jótállást vállalunk.

P P

Csekély havi részletfizetésekre és hetenkénti hengercsere. Zeneink
ben a modern technika minden vívmánya, mandolin, xylophon,
hegedű stb. be van épitve. — Meghívásra az ország bármely
részében felkeressük az érdeklődőket

Pénzbedobásra já r, te h á t önm agát kifizeti.

Nincs k o ck ázat

H a v ib é r le t 20 k o ro n á tó l k e z d v e .
H a s z n á lt a u t o m a t á k f é lá r b a n .

Áruhiány miatt kérném a tavaszi
szükségletet már most megrendelni
Kor. érték
Rumburgi lepedő 2251160 — — drbja 150.—
„

„

2401180 -------„

165.—

Damaszt törülköző — — — — tucatja 240.—
Nehéz damaszt türülköző — — ,, 280.—
Egészen nagy damaszt törülköző y, 300.—
Dupla damast abrosz 1601300 — drbja 180.—
Fehér vagy színes kávé szalvéta „
Pincérkendő------------------------ tucatja

24.—
48.—

Vendégül
és kávéházi
nyomtatványokatizléses és szakszerű
kivitelben készít a

f

ogadó nyomda
és lapkiadó r.-L
BUDAPEST,

Vili., József-utca 56

Pincérek figyelmébe!
Értesítem a fő- és fizetőpincér urakat, bogv a borhiány miatt
egyelőre sem oldalzsebtárcát (papírpénz) sem pincértáskát
(apró és ezüstpénz számára) nem szállíthatok. Szintén ezúton
fogom az igen tisztelt fő- és fizetőpincér urakat értesítem, ha
a szállítást újból megkezdhetem.

Molnár Vilmos sérvkötőgyáros
Budapest, I V ., Király király utca 38. (Központi városház.)

11. szám

IV. oldal.

FOGADÓ SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA: BUDAPEST, Vili. KÉR., GYULAI PÁL-UTCA 9. SZÁM.

MugHiás.
ii őslitnlimliil SzilőtGlGpn’lészvM ársasága

ó borok nagy választékban!

Kiváló uj fajborok!

Alapitó: Nagymóitóságu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja.
igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota).

_ . ,
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rOSlöíiÖK 4 Z, SZ. IIIÍÍ 0ÍI 33. SZ.

SürBönycim:
Visontamátra

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekintő sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.
Borfajok:

Mezes, Ezerjó,

Riziing, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otoneil, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei,
Mustos, Madelaine, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. — ...... =.......... =

Yeudéglősök, kocsm árosok és
kávésok ágy elm ébe!
Üveg és porcellán áruk nagy válasz
tékban é* eredeti gyári áron kaphatók

ifj.

G 8 Ű N W A L D

ü r e g - es

M Ó R

p o rc e llá n n a g y r a k t á r á b a n

Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.
( a F e r e n c J 'J n t e f - k i d k ő n é l é b e n .)

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalában

P a p ír sz a lv é tá k
BUDAPEST,
ii Fál-u. 9.

kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt
áron, cégnyomással vagy anélkül, gyors szállítás
mellett: FOG ADO- NYORf l D A B u d a p e s t ,
V ili. k e r ü l e t , J ó z s e f - u t c a

56.

szám .

Niegjelent

Lstzte anadenüslssliafí an őie
gefallene Mensslisit dér Welt.
Irta: Maria Graef.
Kapható a kiadónál:
Rückauf Gy. Budapest, József-u. 59.

Magyar kiadás sajtó alatt van.

Király Sörfőzde Részvénytársaság
Nagykanizsán.
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai SzentIstvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit.
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyitalt
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külőn= = = = =
legességet.
-----

T e le f o n s z á m : 3 6 .

::

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

K iad ja a F ogadó n y om da én U p k iad é rállala t Jr.-t. B udapest, V III., S y u ia l M

hl

f.

Á r j e g y z é k k e l é s f ö lv ilá g o s itá s s a l k é s z 
ség g el

s z o lg á lu n k .

T e le fo n s z á m : 36.

JfeMrf-o. M . T t l e i s n : J é s s e f 8 9 - 7 6 .

