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A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉS-IPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

SZERKESZTŐ: DR. CSIZMADIA IMRE. =  SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, Vili. KÉR. GYULAI PÁL-UTCA 9. SZÁMS Z E N T  I S T V Á N
Duplamalátasört 

Világszerte utánozzák.
G y ártja :

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

Minden vendéglős és kávés
üzletének Iá Hírnevét növeli, ha kizárólag csakis

'az általánosan legjobbnak elismert 
Györszentmártoni füstölt sertéskarajt

Györszentmártoni füstölt császárhust 
Györszentmártoni füstölt sonkát

Györszentmártoni füstölt kolbászt
Györszentmártoni csemege szalonnát 

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

„TÁTRA"

kartelen kívüli szikvizgyár
B u d apest, IX. k ér  , G yep-utca 2 8 . s z .

Telefon József 3—48. és József 6—57.
Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a 
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szik- 
vizszükségletót a kartelen kívüli szikvízgyártói. Megren
delhető a „TATRA“ szikvizgyár helyiségeiben. A gyár 
vezetősége Schm idt János és Zsin Gyula ven
déglős kartársak. ------
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Bogár, Borii
B u d a p e s t ,  V il i . ,  J  ó z s e f - k ö i
Szakmabeli tranz

1 f  m  r  fo g a d ó i (sz á llo d a i) , v e n d é g lő i é s  
|  0 0  ■§* 9 0 0 9  k á v é h á z i  a d á s -v é te l i  -

1 UU 1 Ul Oh  ügynökségi irodája
ru t 11 s z .  ■ T e l e f o n :  J ó z s e f  2 6 — 3 2 .

akciók és bankkölcsönök közvetítése.

é t t e r m e i
Budapest. Vili., Rákóci ut 29. szám.

SCHW EITZER ADOLF
Transylvania fogadója, Marosvásárhely.

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

M inden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fűtés. 
H ideg- melegvíz szolgáltató m inden szobában. Fürdővel ellá
tott szobák — külön fürdők. Lakosztályok —3 szobával Elő
kelő nagy étterem . Pilzeni sörház. — Nagy fényes kávéház. 

Villamos megálló.

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

Híres magyar konyha. Saját szüretelésti fajborok 
utcán áti kimérése. Vasmegyeiek találkozóhelye. 
Mindig frissen csapolt Haggenmacher sör. — 

. - Pontos és figyelmes kiszolgálás.

j Brunovszky Károly
hvgienikus játékkártya tisztitó in

tézete.

B udapest,
IX., S z v e te n a y -u . 16.

I ártfa-fiirdűii
R eigl L á sz ló

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

N yári é s  f é l i  s z e z o n .

, P an n ón ia*  k á v é h á z a , M isk o lc . Kávéház,
elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, 

kitűnő borok.

Krondorfi savanyuviz

Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bor- 
vagv pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállalat minden- 
kor_ támogatja a jótékony intézményeket.

K i s s  E r n ő  K o r o n a - f o g a d ó j a  i
N a g y k a n iz sa  — a város központján. Étterem j 
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar kerti — • 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok }

Azonnal eladó
Gyulán, teljes berendezéssel együtt, a 
honvédhuszár-kaszárnva mellett levő

„Magyar király1' veadéglö
továbbá egy

egyamelates tárház
a Kossulh téren. Bővebb felvilágosítást 
ad a tulajdonos. Miklya Pál Gyulán. 2 -2

Eladó
Szolnokon egy 10 szobával és italniérési joggal 

bíró, a vasútállomás közelében levő

szálló ás vendáglií
Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos: ö z v .  
M o r k sé jd  P á ln é , Tündér-utca 522. sz. 3—3

„ T E X A S ”
kézidaráló I

A „ T e x a s 11 gyors
daráló a jelűn kor 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.

100 korona.
Csomagolás és postaszállí
tási költség 6 K 42 fill. Ár
jegyzék Ingyen és bérmentve

Kapható :

2-8 Király A lajos u tó d a

KIRÁLY SÁNDOR
B u d a p est, VI, F e lsö e r d ö so r -u .6 .

Hirdetmény.
M a ró .H ly én , a Fö-utca 30. szám alatti 

telken levő épület, mely áll: vendéglő, kávéház, 
olvasószoba, táncterem, í  lakószoba, 4 vendég
szoba, konyha, löntés, fürdőszoba, kamra, pince, 
padlás, mosókonyha, gépház, tekepálya és jég
veremből a z o n n a l  e la d ó  illetve b é r b e a d ó .  
Az összes belsőség 968 négszögölet tesz ki. Ér
deklődök forduljanak a kaszinó igazgatóságához.

1—1 Marosillyei Kaszinó Igazgatósága

Egy jókarban levő

káilkázl berendezés
u. m. kassza, 2 billiárdasztal, 42 fo
lyóméter fali burkolat, márványaszta
lok. székek, nagy consol-tükrök stb. slb.

jutányos áron megveheti.
Megtekinthető Ungváron, a „Koronás- 

szálló tulajdonosánál.

Telefon József 2 6 - i9 . Budapest, VII., Rákóci-ut 90. szám
Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s  ki  
= = =  Esténként S O V A N K A  N m M DO R muzsikál.

• ^Telefon'József 26-19.

és lakodalmi 
s z o 1 g á 1 á s.

Számos látogatást kér Kádár M ik lós tulajdonos.
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Előfizetési ár:
Egy évre................. 20 korona
Fél é v re ................. 10 „
Negyed évre . . .  5 „
Egyes szám á ra : 1 korona.

LapniJjjjelenés : 
Minden hó 1-én és 15-én. 
Hr. jjilatahrókpiailír uiah Süti. íz-

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

Pál-utca 9. szám.

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

12 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS ÉS k'ÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

SZERKESZTŐ: Or. CSIZMADIA IMRE.

Hivatalos szaklapja:
A* „Országos Vendéglős egyesületnek"-, a „Székesfőváros! Ven
déglősök és Kocsmárcsuk Ipartársu la tának"-, a  Szabadkai-, T o lna , 
vármegyei-, K assa i-, Erzsőbecfalvai-, Brassóinegyei-, Csepeli - 
S á rrá r és vidéke-, Pécs-Baranyai-, Kispestszenticírinci-, Német- 
ú jvárt-, ié v a v iá é k i- , Szatm ármegyei-, Zomlrorí-, Neir.ssócsa és 
TÍdéice-, H unyadvártr.egyei-, Csongrádvánnegyei-, Sopronalsó- 
vidéki-, Sárosmegyei-, B udaiok és környéke-, É rsekújvár és 
vidéke-, Ceglédi-, M arosvásárhely és Marostorda-megyei-, M etötur-, 
Turkeve és D évaványai fogadós (szállodások) vendéglős, kocsmá- 
ros és kávés ipartársulaiok illetve egyleteknek ; az A radi pincér 
őns. és eih. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak és 

községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS vendéglős egyesület.
Hivatalos h8lyÍ3ég : Vili. kér., Gyulai Pál-utca 

8. sz.

Hivatalos Óráid minden hétfőn  , szerdán cs p é n 
teken  délután 3--6 óráig.

Fölhívás és érte síté s. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik az „O rszágos Vendéglős Kgyesület,!-nek még 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje- 

. entésük után megküldjük í z  alapszabályokat. B a r á t i n  d íj  : 2 
'  ie ro n a . É v i tagdíj-, i  korona. Az )tO. V. E gyesület" tagjainak 

sxakügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
u  irodához fordul. Ilyen esetekben a  levéllel válaszbélyeg m ellék
lendő. A z  tlnökseg .

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS- 
MÁROSOK iPARTARSULATA.

Hivatalos helyiség: Vili, Gyulai Pál-utca 9 . s í .

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

Jogitanác80t az ipartársulat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipar társulat irodájához 
fordul.

Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a „Fogadó * utján  kőzöltetik.

A vendéglősök beszerző csoportja r.-t.

A vendéglősök beszerző csoportja r.-t. 
ellen egyre másra halljuk a panaszokat. 
Ma arról panaszkodnak, hogy nem kap- 

I nak semmit, egy tél disznót egy hétre kap 
egy vendéglő üzem tulajdonos, akinek 
naponta 15, 20 fél disznóra volna szük
sége, tegnap azt panaszolták, hogy nem 
kapnak zsírt, stb., ellenben papirszalvettát 
bőven kínált eladásra a részvénytársaság,

igaz, hogy jóval drágábban mint az bár
hol másból megszerezhető stb. Panaszol
ják, hogy egyesek nagyobb mennyiségben 
kapnak árui, mint mások stb.

A panaszok után érkezett ez a körlevél, 
nmelyeí ide iktatunk a teljesség kedvéért.

Igen tisztelt Kartárs Ur!
Miután a Hadiíermény R. T. a ven

déglő-ók közölt szétosztásra kerülő zsírt 
a detail tnaximáiási áron (12’40) kívül 
még 4°/o jutalék felszámítása mellett 
boc-;sj!otta rendelkezésünkre, amely ár- 
a hiány, elosztás költsége, luvardij, 
postaköltség, papír, kiutalási költség, 
stb. nem foglaltatik bent, hogy ben
nünket érzékeny veszteség ne érjen, 
kénytelenek vagyunk minden kilogramm 
zsirnál ezidőszerint 1 60 korona keze
lési költséget (önköltség) számítani.

A Haditermény ezen önkényes fel
számítása ellen az Országos Közélel
mezési Hivatal vezető Miniszter urnái 
eljártunk és amennyiben eljárásunk 
eredménynyel jár, ugv a kezelési költ
ség címén felszámított összeget meg- 
felelőleg visszatérítjük.

Az utalvány kiváltásakor kérjük kilo
grammonként 1 korona 60 fillért iro
dánkban lefizetni.

Kiváló tisztelettel Vendéglősük Be
szerző Csoportja R. T.
Hogy az áru beszerzés nem könnyű 

dolog azzal mi igazán tisztában vagyunk 
s épen ezért nem is tűnik fel, hogy a 
részvénytársaság megfelelő mennyiségben 
nem tud árut adni részvényeseinek. De 
akkor meg minek kell az az óriási appa
rátus, amivel a részvénytársaság beren
dezkedett, amely elég volna akár egy 
országra szóló központ ügyeinek lebo
nyolítására.

A mi szerény véleményünk szerint in
kább több áru és kevesebb helyiség és 
személyzet kellene. Talán az 1 millió ko
ronás alaptőke még nem elég akkora 
regi* viselésére, mint amekkorát a be
szerző csoport részvénytársaság csinál, ha 
pláne hozzá megfelelő áru forgalma nincs.

Mi mindig vártuk, hogy a vezetőség 
majd beszámol nyilvánosan arról, hogy 
mit, mikor milyen mennyiségben ka-

Ipott és főleg miként osztotta szét. Fzt 
! eddig hiába váriuk s ezért ha nem i- 
j adunk hitelt a panaszoknak, mégis csak 
i helyén valónak tartanánk, hogy az igaz
gatóság nyugtassa meg a kedélyeket, ha 
tudja, mert az általunk lentebb közölt 
körlevél erre épen nem alkalmas.

Igen sokan tettek már az ipartársula- 
tukban és nekünk is szemrehányást, hogy 
miéi t propagáltuk a részvénytársaságot s 
miért igyekeztünk minél több belépőt 
szerezni, hát ez a szemrehányás ugyan 
indokolatlan, meri mindenki nagyon jól 
tudja, sem a Székesfővárosi Vendéglősök 
és Kocsmárosok Ipartársulata sem mi 
semmiféle formában az intézmény veze

tésében  részt nem vettünk és veszünk, de 
mégis kötelességünkké teszi, hogy a pa
naszokat a t. vezetőség tudomására hoz
zuk és reméljük, hogy amennyiben azok 
a valóságnak meg nem felelnek, meg
felelő módon eszközölt tájékoztatással 
eloszlatja, ba pedig tényleg történtek hi
bák, azokat reparálja.

A vendéglősök beszerző csoportja rész
vénytársaság, sem nem egyeseké, sem 
nem csoportoké, hanem egyedül és ki
zárólag a vendéglősség minden rétegéből 
rekrutátódott részvényeseké, azért ott kü
lönbséget tenni, egyiket vagy másikat 
előnyben, kedvezésben részesíteni nem 
szabad, ha mégis előfordulna, akkor ezért 
felelősséggel tartozik a vezetőség.

Reméljük, hogy nem olyan fekete az 
ördög mint, amilyenre festik, de mégis 
nyugtalanít Lenünket az a tény. hogy a 
beszerző csoport r.-t. rövid tél évi sőt 
még kevesebb idei működés alatt annyira 
elveszítette a vendéglősök bizalmát, hogy 
ennyien panaszkodnak ellene.

A nagy kérdés meg van oldva!
A vendéglősök most már kinn vannak a 

vízből. Mindenhez van joguk és igényük, 
t. i mindahhoz, ami a konyhájuk lentar
tásához szükséges. A főváros tanácsa 
ugyanis bevezette a vendéglői étkezésre 
jogosító jegyeket, azokat e hó 1-én életbe 
léptette és ezek pontos beszedése és a 
központi liszthivatalhoz még pontosabb

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

Feleinknek h itel- é s  k ö lcsön n yú jtás.
Budapest, VII., Sip-utca 7. sz.
T E L E F O N :  II—II C ln tevu rb a iO  é s  J ó z s e f  3 8 - 6 1 .  ------------- ----------------
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beszolgáltatása ellenében biztosítja a ven- 
déglősöknak a zsír, cukor, szárazfőzelék- 
íélék és a burgonya beszerzési jogát és 
ezekre a cikkekre vaió igényt. Azt is 
megmondja a tanácsi határozat, hogy 
ezeket a cikkeket az ő árusító helyein 
maximális áron kapják, milyen időben és 
a beszolgáltatott jegyek értéke szerint, 
milyen mennyiségben.

Ez a gondoskodás nagyon szép és 
mondhatni: lélekemelő. Csak egyetlen egy 
pozitívumot nem látunk a határozatban, 
azt t. i. hogy a jogos igémnek kielégítésére 
lesz-e áru is. Ezt a tanácsi határozat nem 
helyezi kilátásba, hanem csupán jogot ád 
a vendéglősöknek a beszolgáltatott jegyek 
ellenében mire és súly szerint mennyi 
élelmiszerre van igényük. Hiszen a be
szerzésre eddig is volt igényük és joguk 
a vendéglősöknek és drága áron voltak 
kénytelenek azokat az élelmiszereket meg
szerezni, amiket jogos igényeik dacára 
a főváros központjain és üzemeiben áfü- 
hiányból nem kaptak. És az elmúlt há
borús időben szerzett tapasztalatok arra 
a feltevésre jogosítanak, hogy ez az álla
pot az étkezési jegyrendszer mellett sem 
fog javulni. Tapasztaltuk ugyanis azt is, 
hogy addig áruig nem volt a sok köz
pont, mégis csak lehetett árut kapni, tehát 
akkor kevesebb volt a központ, de több 
volt az áru; most azonban megfordítva 
áll a dolog.

A főváros tanácsánál kétségtelenül az 
a lődo’og, hogy bevezette az étkezési 
jegyeket, az árukról gondoskodjanak azok, 
a kiknek arra szükségük van. A végered
ményben tehát ott vagyunk, hol a mádi 
polgárlárs.

Az összes közélelmezési hatóságok és 
igy a főváros tanácsa is eddig a vendéglői 
étkezésre szoruló közönséget a vendég
lősökkel szemben igyekeztek megvédeni. 
Nyakra-főre büntették a vendéglősöket, 
mert az egyik vagy másik jogyasztó drá
gába az egyik vagy másik étetnemünek a 
fizetett árát. Most azonban azt remébe a 
vendéglői étkező, hogy a vendéglői étke- 
kezés. végleges rendezésével úgy az ét
kező, mint a vendéglős érdekét kölcsö
nösen fogják megóvni, ugv természetesen, 
hogy a két érdeket összhangba lógják 
hozni, hogy a vendéglősök eileni följelen
tések. azok zaklatása és büntetése végre 
megszűnjék. Sajnos, az a cél nincs elérve.

Az étkezési jegygyei ellátott vendég 
olcsóbban jut az ebédhez mint az, akinek 
étkezési jegye nincs. A rendelet szerint a 
helyzeti igy alakul;

Főzelék hússal: jegy ellenében 280 K, 
jegy nélkül 3 60 K. M enü: jegy ellenében 
4 K, jegy nélkül 5'20 K. Menü: jegy elle
nében 6 K, jegy nélkül 7'80 korona.

A kérdés most már az, hogy a maga
sabb árak, L i. 3 60 üli., 5 K 20 üli., 7 K 
80 üli. a maximált áruk, ami amellett 
látszik bizonyítani, hogy a vendéglős, azt 
olcsóbban nem adhatja, mért kell akkor 
jegy ellenében ugyanazt az élelmennyi- 
ségeí és minőséget olcsóbban adni? Vagy 
máskép leltévé a kérdést: a nem buda
pesti, hanem környékbeli lakos, a z 'id e 
gen, akik étkezési jegyeket nem szerez
hetnek, miért fizetik drágábban az ételeket 
mint a jegygyei ellátott budapestiek? 
Ebben a részében nagyon sántikál a fő
városi tanács intézkedése és sehogysem

hozta összhangba a iogvasztó érdekeit a 
vendéglős érdekeivel. Érre nézve talán 
abból a szentpontból indult ki a fővárosi 
tanács, hogy a vendéglősök azért az ár
különbözetért, mellyel a jegy ellenében 
való étkezés mellett hátrányban vannak, 
kárpótlásban részesülnek azzal, hogy zsírra, 
cukorra, száraz főzelékre és burgonyára 
igényt tarthatnak. Nagyon sovány kár
pótlás az, mert alig lehet azt készpénzre 
beváltani, ha fővárosi áru hiányában a 
vendéglősök ezentúl is úgy mint azelőtt 
kénytelenek lesznek óit szerezni árut. ahol 
kapnak és azért annyit fizetni, amennyit 
kérnek. Ez az Ígéret, a tapasztalatok után 
Ítélve, amolyan szemfényvesztés, aminek 
feltétlenül a vendéglős adja meg az árát.

Van a rendeletnek még egy nagyon 
elhibázott intézkedése, ami különösen a 
kisforgalmú vendéglősöket sújtja és na
gyon közel viszi őket a teljes megsemmi
süléshez. A budapesti vendéglőknek pedig 
mintegy 90 százalékát a kisebb polgári 
vendégiők képezik. A főváros tanácsa 
persze nem tudja, hogy nagyon kevés 
vendéglősnek van zsír-, cukor-, főzelék
é i burgonyakészlete, hcg3T abból annyi 
ideig jusson, amíg 500 drb. étkezési szel
vényt összegyüjtbei. (A főváros tanácsa 
honnét is tudná ezt. mikor a Fugadó 
majdnem minden számában figyelmezteti 
az élelmezési hatóságokat, hogy a ven
déglősök semmiféle élelmicikkel nincse
nek ellátva.) A határozat egy betűvel sem 
intézkedik, hogy a készlethiányban levő 
vendéglősök az étkezési jegyek ellenében 
részesülő éielmicikkekbő! előleget vagy 
nagyobb készletet kapjanak. Felvetjük a 
kérdést: hám' kisforgalmú vendéglős van 
Budapesten, kinek a többször említett 
éielmicikkekbő! annyi készlete van, hogy 
kibírja addig, míg 500 drb. étkezési szel
vényt összehozhat? Enné! kevesebbet az 
illetékes központi liszthivafal egyáltalán 
nem logad el.

Mi történik tehát, ha az emlitett kész
let nem nyújt fedezetet az 500 szelvény 
összegyűjtésére, amíg t. i. a vendéglős 
maximált áron kaphat zsirt. cukrot, szá
raz főzeléket és burgonyát? Az tör
ténik, hogy a vendéglős kénytelen mind
ezt olyan drágán beszerezni, amilyen 
drágán kapja. Nyilvánvaló tehát, hogy az 
az uj tanácsi okoskodás nem könnyít a 
vendéglősök tulny-omó nagy többségén 
és most már közvetlenül kergeti őket az 
árdrágító élelmiszer-uzsorások fosztogató 
és szipolyozó karjaiba. Igen sok vendég
lőben egy hónapnál is hosszabb időbe 
telük, amig 500 drb. étkezési szelvényt 
képes összehozni. És képes-e azzal a kész
lettel amit ezen szelvén3’ek ellenében 
maximált áron kap egy hónapra kijönni? 
Határozottan mondhatjuk, hogy nem ké
pes. És iü megint uzsora-árakon kényte
lenek a hiányt pótolni. Ez segítség?! Ezzel 
és ilyen módon akarják a vendéglősök, 
mint fontos közélelmezési tényezők bely- 
zeíét könnyíteni, hogy nehéz feladatuk
nak eleget tehessenek? No igazán ezért 
a segítségért a vendéglősök nem fognak 
a székesfőváros tekintetes tanácsának kö
szönetét szavazni. Amit a tanács ezzel a 
„rendezésével" csinált, az semmi. Nem 
változtat a vendéglősök súlyos helyzetén 
egy szemernyit sem. És azok a „szakér
tők". akik a tanács ezen rendelkezését

jóváhagyólag véleményezlek, feltéve, hogy 
a szakértők véleményét meghallgatták. — 
igazán nem minősíthetők szakértőknek.

A sörgyártásról beszéltek a képviseiö- 
házban.

Mint a napilapok különböző okoknál fogva 
a képviselőházban tartott beszédeket nem szó- 
szerint közlik, úgy lapunkban utólagosan kö
zöljük az egyik képviselőnek azon beszédének 
a részét mely a mindig aktuális sörgyártásról 
foglalkozik. A 400 nál több képviselők közül 
mégis csak akadt egy, ki — ha keztyüs kézzel 
ugyan — de mégis csak az ország nyilvános
sága előtt, feltárta a sörgyárosok mesterke-

i

déseit.
A képviselőház f é. április hó 25 én tar

tott ülésen Nyíregyháza képviselője. Fényes 
L ászló  többek között ezeket mondta:

„Hogy fehérnemű nincsen és nincsenek j 
fehérnemüszövő gyáraink, ezt jól tudtuk; de 
ma, a háború negyedik évében még senki 
sem tett lépést arra. hogy megfelelő kender j 
és len termelésével a régi háziipari, melynek f 
rokkái még mindig ott vannak a falvakon, 
képessé tegyük arra, hogy-szőhessen. Aziránt 
sem tettek még mindig semmit, hogy ha már 
nem tudunk produkálni vásznat, legalább ne 
pusztítsuk el a meglevőt. A ma még meglevő 
fehérnemű 70—80% -át gőzmosodák mossák, 
melyek részint a nagyobb nyereség kedvéért, 
részint azért, mert rosszul vannak szappannal 
és szódával ellátva, egyszerűen technikailag 
préselik és igy tisztítják a ruhákat, ami annyit 
tesz, hogy háromszori mosással teljesen tönkre
mennek. Mikor a legnagyobb bajok vannak a 
hadseregnél a fehérnemükérdésben s akinek 
nincs 100 K-ja, az nem tud ma egy inget 
venni, sőt most már 110, két hét múlva 150 
korona lesz az ára, akkor még mindig nem 
gondoltunk arra, hogy' minden mosódéba egy 
betanított rokkant tisztet állítsanak oda, aki 
m egnézi: hogyan mosnak, mit használnak 
hozzá s ügyel, hogy ne tépjék össze a fehér
neműt.

Nagyon jól tudom, hogy a politikusokat 
ilyen kérdések nem szokták érdekelni, de en
gem — megvallom őszintén —- ezek a kér
dések érdekelnek. Olyan nagy és súlyos bajok 
jönnek az ország lakosságára minden tekin
tetben. hogy ha ezeket a szakkérdéseket nem 
fogják meg kellő erővel, teljes züllésnek le
szünk kitéve.

Egy másik hasonló gazdasági kérdést is elő 
kell vennem : a sörgyártást. Mikor a bur- 
gonya-kifózésnek beszüntetésé! kértem, ugyan
akkor követeltem a sör gyártásának betiltását 
is. Betiltották azután a sörnek árpából való 
gyártását, illetve csak minimális mennyiséget 
engedélyeztek, az én tudomásom szerint , 
365 000 métermázsát egy évre, a volt föld- 
mivelési miniszter állítása szerint 150.000 
métermázsát. De mindegy, mert ha nem 
árpából főzik, akkor másból fűznek sört, 
ami szintén földön terem: tudniillik cirok 
ból főzik. Miután az árpa ára makszimálva 
van. a ciroké pedig nincs, természetesen a 
ciroktermelés emelkedett és igy az a föld
terület, amelynek termékéből a sör készül, 
megint elveszett a nemzet élelmezése számára, 
s csak az a különbség, hogy azon a földterü
leten árpa helyett cirok teremi 

Méllóztassék megnézni a sörgyárak je
lentését, az idén sokkal több sör fogyott, 
m int az előző időkben, a sörtermelés kél- 
háromszorosra emelkedett, ami azt jelenti,

4r
.l.
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Nemes kadarka, Ezerjó, Kövidinka. 
Rizling és Zöldszilvám fajok napi 
árban nagy választékban kaphatók a

Ozeolédi Borterm elők r cé j£ beK ’ C eglé-den, a v asarteren, a
Első Pinceszövetkezete vasúti oc» lépés.

hogy kétszeres fö! éteridet foglaltatik le a sör 
gyártás céljaira. Pedig ez a sör már nem 
is tápláló, de különben is aki sört iszik, 
annak nincs szüksége arra a sörtáplá
lékra, mert az egy tápláiéktöbbletei vesz 
magához, és mégis megengedik a sörgyártást. 
mert a nagytőke nem engedi meg a be 
szüntetését.“

Kár, hogy a sörárakról nem emlékezett j 
meg Fényes ur, pedig azokról lehetne még j 
csak sokat mondani. De mi késik nem múlik 
Mi úgy gondoljuk, a képviselő ur legközelebb 
már a sörárakró! fog beszélni, különösen ha 
hiteles és megbizhaló adatokat fog kapni

P. Gy.

Jegyzőkönyv.

Felvétetett a .Szállodások. Vendéglősök, I 
Kávésok, Pincérek és Kávéssegédek Or
szágos Nyupdijegyesülete" Igazgatósága* 
nak folyó évi április 5-én az egyesület 
központi irodájában megtartott rendes 
havi ülésén.

Jelen volfak: Bokros Károly elnök. Kő- 
váry Jenő, Dökker Ferenc, Francois La
jos. F. Kiss Lajos, Pelzmann Ferenc igaz
gatósági tagok és dr. Nagy Sándor jog
tanácsos.

Elmaradását kimentette: Paris Vilmos, j
Elnök az ülést megnyitja, a jegyző

könyv vezetésére dr. Nagy Sándor jogta- j 
nácsost, hitelesítésére F. Kiss L ajost: 
kéri (el.

Jogtanácsos felolvassa a mull havi ülés j 
jegyzőkönyvét, melyet az Igazgatóság ész- j 
revétel nélkül hitelesít.

Jogtanácsos bemutatja a választmányok i 
elszámolásait.

A budapesti választmány március hav i; 
elszámolása szerint a bevétel 2128 kor. 
64 íillér, a kiadás a folyósított nyugdi
jakkal együtt 1358 korona 33 íillér voíí. 
Csekkszámlára beküldetett 770 korona 31 
fillér.

A pozsonyi válaszlmány március h av i! 
elszámolása szerint a bevétel 476 korona ; 
70 fillér, a kiadás 37 korona 90 fillér i 
volt. Csekkszámlára beküldetelt 438 kor. 
80 íillér.

A kassai választmány március havi el
számolása szerint a bevétel 264 borona 
70 fillér, a kiadás 20 korona volt. Csekk
számlára beküldetett 244 korona 70 íiil. j

A szombathelyi választmány március 
havi elszámolása szerint a bevétel 458 
korona 98 fillér, a kiadás a fo'yosilott 
nyugdijakkal együtt 106 korona 99 fillér 
voll. Csekkszámlára beküidetett 351 kor. 
99 fillér.

Igazgatóság a választmányok elszámo
lásait jóváhagyólag tudomásul veszi,

Jogtanácsos jelenti, hogy Dressler Ágos
ton nyugdijfelemelés iránti kérvényt nyúj
tott be. Nevezett 1909 január 1-je óta 
tagja egyesületünknek, hátralékban nincs. 
Amennyiben a már letelt 9 év és 2 hó
napra járó 898 korona 70 fillér tagsági 
járulékot. 135 korona 30 fillér kezelési 
dijat és 234 korona 35 fillér késedelmi 
kamatot e hó végéig befizeti, 1200 koro

náról 2000 koronára leendő felemelési 
kérelme teljesíthető lenne.

Igazgatóság Dressler Ágostonnak nyug- 
dijfelemelési kérelmét az 1318 korona 35 
fillér beküldése után teljesíti.

Jogtanácsos jelenti, hogy Krónavetter 
József nyugdijfelemelés iráni kérvényt 
nyújtott be. Krónavetter tagsági dij beli-, 
zetéseive! 1918 év január 1-e óta hátra
lékban van, miért is nyugdijfelemeiési 
kérelme mindaddig, amíg hátralékát be j 
nem fizeti, alapszabályaink 20-ik § a alap
ján nem teljesíthető.

Igazgatóság Krónavetter Józsefnek a 4 
havi hátralék befizetése után nyugdijfel- j 
emelés iránti kérelmét teljesiti.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Ecker j 
Károíyné nyugdíj iánti kérvényt nyújtott! 
be. Néhai Ecker Károly 1905 március 
1-től volt egyesületünk tagja, 1918 feb
ruár 17-én bekövetkezett haláláig. Mint
hogy özvegye az alapszabályok 55-ik 
íjában előirt okmányok beterjesztése mel
lett nyugdijmegállapitást kér, neki az 
alapszabályok 56 ik § a alapján a bizto
sított 3000 korona évi nyugdíj és a telje
sen befizetett 12 évhez mérten évi 672 
korona nyugdíj volna megállapítandó.

Igasgatóság özv. Ecker Károlynénak az 
évi 672 korona nyugdijat 56 korona havi 
részletekben folyósítani engedélyezi.

Jogtanácsos jelenti, hogy Baár Józsefi 
ur 30 koronát adományozott egyesüle
tünknek.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését öröm
mel veszi tudomásul és Baár Józseí ur
nák ezen adományáért hálás köszöneté! 
szavaz.

Jogtanácsos bejelenti, hogy a Postala- 
karéktól a Magyar Banknál levő folyó
számlára 4300 korona utalható át.

Igazgatóság a Postatakaréktól a Magyar 
Banknál levő folyószámlára a 4300 ko
ronát átutalja.

Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből i 
23 tagsági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lévén elnök az ülést 

bezárja.
K.m.l.

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

jogtanácsos. elnök.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Létesítsünk egy sörraktárt. Vettük a kö
vetkező indítványt: Mint becses lapjuk 
előfizetője bátorkodom tisztelt szerkesztő 
urat arra felkérni, hogy a Fogadó leg
közelebbi számában tessék megírni, hogy 
a vendéglősök beszerző csoportja a kü
lönböző haszontalan cikkek helyett foglal
kozzon olyan cikkek beszerzésével, amire 
a vendéglősöknek üzletük folytatásához 
múlhatatlanul szükségük van. Annak a 
beszerző csoportnak én is részvényese 
vagyok, igy már több Ízben kaptam pos
tán küldött értesítést, hogy ez vagy az a 
cikk kapható stb. Sajnos, nem igen tud
tam ennek hasznát venni. Mint sokszor

sok száz meg száz vendéglősnek lóképpen 
borra, sörre, húsra, zsirra, burgonyára, 
lisztre és hagymára van szükségünk. De 
boruk sincsen, azt vehetek a borkeres
kedőnél, sörük sincs. írtam még. hogv 
most háború alatt a beszerző csoport 
igazgatósága a nagy- és bizonytalan bor
árak mellett ebbe az üzletbe nem mer 
belefogni. Ez! az óvatosságot érthetőnek 
találom. De miért nem csinál az igazga
tóság egy sörraktárt? Ehhez már igazán 
nem kell sok pénz! Egyelőre különböző 
sörgyárakkal kötést csinál, amelyik leg
olcsóbban adja, attól most legtöbbet ve
gyenek, ilyen formán könnyű szerrel le
hetne 80—100000 hl. sört a fővárosban 
és a környékbeli vendéglősöknél elhe
lyezni. Mert nem szabad elfelejteni, szá
mos olyan vendéglős van, ki nem a sör
gyár lekötött jobágya. Aztán nem látom 
be, miért ne akarná a vendéglősök be
szerző csoportja a vendéglősöknek azon 
törekvéséi, hogy magukat a sörösöktől 
emancipálják, elősegíteni. A sőrraktár (el
állítása, vagy mondjuk a sörkereskedés 
folytatása nem ütközik semmiféle nehéz
ségbe. A meglevő fizetett személyzet ezt 
a munkát, mely a részvénytársaság leg
jövedelmezőbb üzletága volna könnyű
szerrel elvégezhetné.

Tisztelt szerkesztő ur! Nekem nincsen 
pártom vagy nagyszámú hívem, én nem 
igen érek rá szaktársaimhoz eljárni, de a 
vendéglős ipar mozgalmaiban részemet 
szerény tehetségemmel csendben mindig 
kiveszem. Kérem, ha jónak és helyesnek 
találja, indítványomat b. lapjában azzal 
a kérelemmel kőzöini, hogy kartársaim 
kiknek a beszerző r.-t. szintén szavuk 
van. hassanak oda, hogy az egyéb apró 
cikkek mellett a vendéglősök beszerző 
részvénytársaság címéhez méltóan a ven
déglősök részére a lőcikkeket is besze
rezze nagyban és olcsóbban. Kész tiszte
lője —sz—y. kocsmáros.

Az indítványt mi is helyeseljük, ezt 
bizonyltja, hogy közöljük. A vendéglősök 
feladata tehát most. hogy iiyen irányban 
hassanak a beszerző r.-t. igazgatóságára.

A kávésok állásfoglalása a pincérek kíván
ságai és a kávéárakkai szemben. A buda
pesti kávésipartársulat 1. hó 11-én vá
lasztmányi ülést tartott, melyen tárgyalás 
alá vették a pincér szövetség átiratát, 
melyben az újabb bérköveteléseiket köz
ük. Ebben az átiratban a pincérek azt 
kívánják, hogy a heti fizetés a mai 25 
koronáról 48 koronára emeltessék fel s a 
mai borravaló rendszerrel szemben a 
pincérek a bruttó bevétel 6 százalékával 
kárpótoltassanak. Ezt az összeget a tulaj
donosoknak minden nap ki kellene adni 
az alkalmazottaknak, akik aztán azt egy
más közt megfeieló kulcs szerint oszta
nák szét.

A kávésok közül sokan ez ujabbi mér
téktelen követelésekkel egyáltalán foglal
kozni sem kívántak s sokan tüntetőleg el
hagyták a választmányi ülés helyét. Töb
ben azonban mégis tárgyaltak a követe
lés felett, azonban általános volt azon
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Folyton emelkedfi forgalmak Atka
gyártmányaiak kiváló minősége. »

Évi 168.900 m.'BS termelÉsi képesség. =

felfogás, hogy a kávésoknak nincs okuk 
eltérni a legutóbbi közgyűlés határozatá
tól, melyben igyis 25 százalék emelést 
adtak az alkalmazottaknak, annyival is 
kevésbé, mert akkor is kimondták, hogy 
ez az intézkedés csak ideiglenes, 3 hóra 
biró érvénnyel s miután ez az idő még 
le sem telt, semmi ok nincs arra, hogy 
ennek letelte előtt újabb béremelésről 
tárgyaljanak.

Felhozták, hogy az ipartársulat az al
kalmazottak olcsó ruha és cipővel való 
ellátása érdekében illetékes helyen eljárt 
s minden remény meg van rá. hogy a 
méltányos kérelmet teljesíteni is fogják.

A választmány ilyen értelemben hatá
rozván, felkérték az elnököt, hogy a vá
lasztmány határozatát a pincér szövetség
gel közölje.

Foglalkozott azután a választmány a 
kávé árának megállapításával is és többen 
kifejtették, hogy a tejes kávé 70 filléres 
megállapítása mellett a tulajdonosok azt 
felszolgálni nem tudják, mert erre ráfi
zetnek. A kondenzált tej literje ugv elő
állítva azt. mint ahogyan az ármegáilapitó 
bizottság előírja, 3’30 K-ba kerül. Miután 
egy kávéhoz legalább ÍVj deciliter tejet 
kell adni, ez maga 491/! fillért jelent. Ha 
ehez a feketekávét, cukrot és a régiét 
hozzávesszük, akkor a kávésnak magá
nak 80 fillérjében van az a kávé. amit 
az ármegáilapitó bizottság határozata sze
rint 70 fillérért kell adnia.

Egyébként, hogy ez a számítás pontos 
és teljesen fedi a tényeket, legjobban jel
lemzi az. hogy maga az ármegáilapitó bi
zottság is 80 fillérben vette fel a tejes 
kávé árát. Ilyen körülmények között me
rőben lehetetlen, hogy a kávés a saját 
polgári hasznának elveszte mellett, még 
rá is fizessen^a kávé felszolgálására.

Ezen anomalia megszüntetése végett el
határozta a választmány, hogy kérelemmel 
fordul az ármegáilapitó bizottsághoz a 
tejes kávé árának revisio alá vétele iránt 
és kérni fogják, hogy annak árát legalább 
90 fillérben állapítsák meg.

A kávésoknak teljesen igazuk van, a 
mai viszonyok mellett természetes tejet 
egyáltalán nem, vagy csak 3 koronán jó
val felül lehet szerezni, a kondensált tej 
szintén 3 koronán felül van, akkor csak
ugyan méltánytalan a 70 filléres megálla
pítás s ez 'okvetlen felemelendő, külön

ben nem tudnak a kávésok tejes kávét 
felszolgálni.

Szászvárosi Vendéglősök, Szállodások Rész
vénytársasága. A szászvárosi vendéglősök és 
szállodások a mai nehéz viszonyokat meg
értvén. egy részvénytársaságban tömörülte^ 
hogy tagjaikat lehetőleg a közvetítő kereske
delem kizárásával lássák el a szükségesekkel.

Már egyik korábban megjelent számunkban 
említettük, hogy engedélyt kértek gyümölcs 
lepárlásra a kereskedelmi minisztériumtól, 
most pedig arról értesülünk, hogy a sör el
látás kedvezőbbé tételét is a részvénytársaság 
vette kezébe akképen, hogy maga a részvény- 
társaság szerződött a Dreher sörgyárral a 
tagjai szükségségletének biztosítására és igy 
igyekszik megakadályozni söráraknak az egyes 
vendéglősökkel szemben érvényesíteni szo
kott erőszakosságait.

Szikviz gyárat is alapított az uj részvény- 
társaság a szikvizzel való ellátás biztosítására.

A szászvárosiak példája talán tevékenyen I 
fog hatni a magyarországi vendéglős iparra, 
amely igenis hiába vár kormányi és egyéb 
hatósági támogatást, mert onnan csak elnyo
másra számíthat, de megértésre soha s azért 
az egyedüli helyes és eredménnyel kecseg
tető eljárás az, ha a vendéglősség maga 
szervezkedik és igyekszik csoportokba tömö
rülve szükségletei ellátását biztosítani.

A szászvárosi vendéglősök céltudatos tö
mörítése az ipartársulat agilis elnökének 
Eisenberger Gyulának és Sorer Dávid titkár
nak érdeme, akik időt és fáradságot nem 
kiméivé dolgoztak és dolgoznak a vendéglős
érdekeltség javára.

Borvásárlók figyelmébe. A múlt és az előző évben 
tudvalévőén igen sok helyen nagyon rosszul fizetett 
a szőlőtermés, ami aztán a jó borok iránti nagyobb 
keresletet vonta maga után. Az ismert „Visontai és 
mátrahegyaljai szőlőtelepekborért. r.-t. igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltve 
őrzött kincseit forgalomba hozza. A Visontamátra 
bortermelő társ. szőlötelepein különben a múlt évi 
termés is jól beütött és ezt a ientiekkel ezúttal is a 
a borvásárló vendéglősök figyelmébe ajánljuk.

Steiner József nagykanizsai fogadós le
vele értelmében a múlt számunkban kö
zölt cikkben sajtóhiba révén Matersdorfer 
ottani ügynökről, aki a főpincérektől egy-

egy elhelyezésért nem 50 és 100 koronát 
kér, hanem 500 és 1000 koronákat elhe
lyezési dij címén.

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

A versenytárgyalások eredményeiről Nem
régiben közöltük lapunkban a herkules- 
furdői, fenyőházai és vízaknai állami 
íiirdőtelepekeu lévő szállodák, vendéglők 
és kávéházakra vonatkozó versenytárgya
lási hirdetményeket.

Módunkban volt a versenytárgyalások 
eredményéről értesülni s ennek alapján 
a következőket közölhetjük:

Herkulesíürdőben a József főoerceg, a 
Ferenc Józseí udvar és Erzsébet nyaraló 
szállodákra megfelelő ajánlat nem érke
zett, ezek tehát házi kezelésben maradnak.

A fenyőházai étterem és kávéház bér
letét a régi bérlő özv. Máh Ferencné 
kapta meg. Négy ajánlat érkezett az em
lített vendéglő és kavéházra és az állam- 
kincstár tekintettel özv. Máh Ferencné ki
próbált és minden léren bevált tevékeny
ségére a bérletet ujbói meghosszabbította 
vele. Özv. Máh Ferencnének a magunk 
részéről is gratulálunk és sok szerencsét 
kívánunk.

A vízaknai étteremre vonatkozóan két 
ajánlat érkezett és ezek közül a királyi 
kincstár Kovács Károly nagyszebeni ven
déglőst részesítette előnyben a korábbi 
bérlővel szemben. Kovács Károly ráter- 

! mettsége előre is garantálja, bogy a víz
aknai állami lürdő éttermét minden ne
hézségek daeára is olyan nívón fogja tar
tani, hogy a bérletet vele a kincstár le
járat után is meg fogja hosszabbítani.

Itt említjük meg, hogy a csorbatói für
dőtelep házi kezelésben marad és ennek 
igazgatójául a kir. kincstár Páriss Róber
tét szerződtette, aki a tátralomnici íürdő- 
teiep titkára volt. Páriss Róbertben min
denesetre egy kor követelményeinek meg
felelő igazgatót nyert az államkincstár, 
aki szakavatottságát és rátermettségét már 
tátralomnici titkársága idején is kellőké
pen igazolta.

Mi csak örömmel vesszük tudomásul 
és a fürdőosztály vezetőségének éleslátá
sára következtetünk abból, hogy az ál
lami fürdőtelepeken igazgatókul olyano
kat alkalmaz, akik ezen a téren már gya-
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korlattal bírnak. Kétségtelen ugyanis az, 
hogy a fürdőtelepeknek látogatottsága és 
felvirágzása elsősorban az óit működő 
igazgatóktól függ és ha azok megtelelnek 
a várakozásnak akkor iördőteleptink az 
idegenforgalomnak ezen rendkívül tontos 
tényezői hivatásukat be is tudják tölteni.

Halálozás. Ketter Antal életének 57-ik évében, 
1918. évi május hó 6-án meghalt.

Harsányi Jánosné, szül. Lupták Paula, f. hó 3-án 
életének 39 ik évében meghalt.

Bakó István vendéglős, f. hó 26 án, életének 54 ik 
évében, hosszas betegség után meghalt.

Működik az illetéksróf.

Mindenünnen kapjuk a panaszt, hogy a 
pénzügyigazgatóság az italmérési illetéket 
emeli.

Az állami italmérési jövedékről szóló 188S. 
XXXV. t.-c. 12-ik §-a alapján ugyanis Buda
pesten az üzleteket azok terjedelme szerint
5. vidéken 3 osztályba sorozza.

Eszerint az italmérési illeték Budapesten 
1000, 600. 400, 200 és 100 korona, vidéken 
ez lélekszám arányában 20 K tói 200 K-ig 
változik az illeték.

Ugylátszik a pénzügyi kormány utasította 
a pénzügyigazgatóságokat erre, tény azonban 
az, hogy nem törődve a vendéglősök amúgy 
is rettenetes nehéz helyzetével, a pénzügyi 
hatóság azonban minden alapos indok nélkül 
helyezi az üzleteket a magasabb fizetéssel 
járó osztályba, illetve tesz az ilyen magasabb 
osztályba való sorozásra javaslatot

Minthogy a kivető-bizottság határozata el
len jogorvoslatnak van helye, figyelmeztetjük 
olvasóinkat, hogy mindazon esetekben, mikor 
az osztályba sorozást és ennek folytán az 
illeték mérveit magasnak tartják, a határozat 
kézbesítésétől számított 8 napon belül fel
szólamlássá! élhetnek, mely az illetékes pénz
ügyigazgatóságnál adandó be.

A felszólamlásban elő kell adni, hogy az 
üzlet forgalma nem nagyobb az előzőnél s 
erre vonatkozólag bizonyítást ajánlani A leg
jobb bizonyíték a fogyasztási adóról szóló 
bárcák s ajánlják fel esetleg ezek felmutatását.

A sérelmes határozat annál inkább meg
támadandó felszólamlással, mert az iiieték

aztán három évre szói s lejebbitésnek nincs 
helye.

A felszólamlásra bélyeg nem keli

Ajánl&k
izoB ia li szállításra

míg a készletem tart:
Legelső minőségű törköly, 

szilvórium, borovicska, 
seprű és rumeszeiiciát ki
logrammonként  .............. K

Cognac eszenciát ...............  „
Császárkorié, roszíopsin, 

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

Benedicíiner, coantro, csoko
ládé, cacao, kávé, narancs, 
absynth, curacao. maras- 
quino 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 lolytán nem lehet, aján
lom, hogy szükségletét azonnal fe
dezze. Ezen áruból 100 liter legfi
nomabb pálinka, likőr, rum vagy cog
nac előállításához csak fél kgr. eszen

cia szükséges.

/o .— 
90.—

80.—

Ü S O L Ü M R  Jlf\S D O R
„Universal-1 vegyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2 -4 .

Jé barátai! íáíigc-bsszelSv& íelei.
(Összejövetel minden szerdán délután 4 órakor.)

Május 15-én Kortsák Alajos vendéglő
jében. IV., Molnár-u és Borz-u. sarok.

Május 22-én Bakó István vendéglőjében, 
X., Asztalos Sándor-utca 7.

Május 29-én Spiizer István kávéházi
ban. IX . Soroksári-u. 35.

Junius 5-én Mohos Ferenc vendéglőjé
ben, X.. Hungária-ut 289.

Junius 12-én Csik Boldizsár vendéglő
jében. VII., Beth!en-u. 8.

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

Ü Z L E T I  H ÍR E IN K .

Csik Boldizsár, az Ltván-ut és Aréna-ut
sarkau levő Schiff-fele vendéglőt meg
vesse s azt teljesen átalakítva e hó 18 án 
nyitja meg.

Scháffer (Szikszay) Sándor volt szek
szárdi fogadós, budapesti és zombori ven
déglős megvette Orsó vár. az Ozanich fo
gadót, azt teljesen átalakítva, megnagyob
bítva, uj és fényes bútorzattal ellátva, f. 
évi május hó 14-én nyitotta meg.

Zambó Lajos budapesti vendéglős, Rá
kóci-ut és Aggteleki-utca sarkán levő 
vendéglőjét, melyet teljesen újonnan ren
dezett be, I. évi május 11-én nyitotta meg 
nagy ünnepéllyé!. Nemcsak a fővárosban 
levő szakmabeliek, hanem számos vidéki 
vendéglős és a szakmához tartozó barátja 
kereste fel Z-.mbó vendéglőst, aki úgy 
Ízletes konyhájával és jó füredi boraival 
már is blztosiiotta üzletének jó meneteiét.

Deutsch fenő volt főpincér, utóbb több 
éven át Daruváron a fürdő fogadó agilis 
bérlője, megvet>e Barcson a Dráva foga
dót, azt teljesen átalakítva, úgy a szobá
kat, mint az éttermeket és kávéházat f. 
évi április 20-án nyitotta meg.

Singar Frigyes budapesti kávés és ven
déglős megvette 3 Tiiőköly-u! és Nefelejts- 
ulca sarkán levő Vajdahunyad kávéházat, 
azt a mai igényeknek megfelelően átala
kítva, teljesen ujonan rendezte be, f. évi 
április hó 15 én nyitotta meg.

Szita Lajos Budapesten a Baross-tér és 
Bethle.n-utca sarkán levő nagyszabású ét
termeit teljesen átalakítva, megnagyob
bítva, minden kényelemmel ellátva, f. évi 
május hó 3 án újból megnyitotta.

Foejteo n y o m d a
vendéglői- és Mívéiiázi oiiciceH beszerzési forrása 
Budapest, Jézsef^istca 56.

Fapirsiaivéták
IOQG darabonkénti

40x40 puha éttermi szalvéta ___

---------— ^

ára
____45 —

Raktáron  tartunk  söntés- és tonyhakönyveket. sőntés- 
konvha- és kávéházi feliró-iveket, bon-blokkokat (10 féle szín
ben), táblakrétákat, dákókrétákat. dákóbőr-ragasztókat, dákó- 
bőrőkeí és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb. ■■=

35x35 cm. kreppeit szalvéta . . .  — — 34 —
30x30 fodros szélű szalvéta    ... ... 26.—

S z iv e s  fig y e lem b e! A rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.
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Kitűnő ízű, igen üdítő ásványvíz. Bér, cognac vigy oitrom8syya! vegyítve. 

Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyogarbántalmak. étvágytalan

ság, gyomorőgág, köhögés. vérszegénység, tüdöbaj és vérkőpések eseteiben.

Megrendelhető

S ch on bo rn  B u sh h sln i g ró í
urad. ásványvizeinek 

bérlöségénél, Szoiyva.

Szántó Gyula volt jászberényi Lehel fo
gadós, Budapesten megvette a Lipót-kör- 
uti Belmont kávéházat, azt átalakítva, tel
jesen újonnan rendezte be és „Atlantisz" 
néven f. évi május hó 14-én nyitotta meg.

Helyváltozások. Pccsen a Hungária kávéház üzlet- 
vezető főp. áilását Freund  Ernő újból elfoglolta.

Szabadkán a Nemzeti fogadó kávéház főp. állá
sát Miiller Károly tölti be, a szobafop. állást Márk 
János foglalta e!.

Briill Ed.; a Béke kávéház főp. állását tölti be.
Kaposváron a Turul nagy fogadó kávéház főp. ál

lását Fuchs Gyula tölti be. A Korona nagyfogaúó 
Igazgató állását Farkas Lajos újból elfoglalta.

Szegeden a rokusi vasúti étterem III. oszt. főp. 
állását Atrényi Antai tölti be.

Baiatonféreden a Löbl éttermek főp. állását Tö
m sz  Ede foglalta el.

Barc=on a Dráva fogadó főp. állását Kelemen 
János tölti be. Ugyanott a vasúti vendéglő föp. ál
lását Sever József tölti be, mellette mint éthordó 
Gaál Rezső működik.

Szabadkán a Bárány fogadó kávéházi föp. állását 
Kirschner Gyula foglalta el, aki 1914 óta az összes 
harctereken megfordult s mint rokkant clbocsájtátott.

Érsekújváron a Nemzeti kávéház főpincéri állásit 
Laszlócy Rudi foglalta el.

Belényes nagyközség elöljáróságától.
456/1918.

Á rv erés i h irdetm ény.
Alulírott elöljáróság ezennel közhírré teszi, hegy 

a város tulajdonát képező „Városi vendéglő, zzál- 
loda és éttermet", 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.
Rózsa Gyula Geéczy

1—2 főjegyző  főbíró

Egy nagyobb forgalmú vasúti vendéglő részére 
erélyes, munkabíró, megbízható szakember 
©• fi A A 9*
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kerestetik, az éjjeli forgalom lebonyolításának 
ellenőrzésére. Fizetés megállapodás szerint. Az 
állás azonnal elfoglalható. Cim megtudható a 
Fogadó kiadóhivatalában.

Az országos hirü

konioreii csárda
mely egy virágzó község központján van, nagyon 
jól megy, katonáskodás miatt, 150.000 koronáért

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

1779/1918. sz.

H ird etés.
Keszthely nagyközség képviselőtestületének meg

bízó határozata alapján alulírottak közhírré tesszük, 
hogy Keszthely nagyközség tulajdonát képező, a 
keszthelyi 3400 ez. tjkv.-ben foglalt 2244/166. hr. sz. 
vasúti emeletes szálloda és vendéglő 1918. óvi má
jus hó 15-én délelőtt 10 órakor Keszthelyen a köz
ségház tanácsterm ében tartandó nyilvánoi árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek eiadatDi fog.

Kikiáltási ár 120.000, azaz Egvszázhuzezer korona.
Árverezni szándékozók a kikiáltási ár 10 száza

lékát az árverés megkezdése előtt az árveréet vezető 
kezeihez biztosíték-, bánatpénzként letenni tartoznak.

Az ingatlan vételára a képviselőtestületnek az 
eladást jóváhagyó határozata keltét követő 8 napon 
belül teljes összegében lefizetendő.

A szerződést ideiglenesen helyettesitő árverési 
jegyzőkönyv pontozatai a vevőre az árverés befeje
zése, illetve a jegyzőkönyv aláírásakor nyomban, az 
eladó községre a képviselőtestület hozzájárulása és 
a vármegye törvényhatóságának jóváhagyása után 
válik kötelezővé.

Képviselőtestület fenntartotta a jogát arra, hogy 
az árverés jóváhagyását indokolási kötelezettség 
nélkül megtagadhatja.

Ezen ügyből kifolyólag kár vagy költség megté
rítésére senki semmi körülmények között, még az 
árverés érvénytelenítése esetében sem tarthat igényt.

Keszthely, 1918. április 28.
Szekeres Ödön 

jegjsS
Reisehl Imre

biró

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a  hozzánk intézett levelükre kOISa 
választ kérnek, válaszbélyeget vagy válaszét* levelezőlapét 

mellékeljenek soraikhoz.
C*aki« előfizetőinknek válassolunk.

A nevet, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük naindenker 
pontosan és olvashatóan k ií rn i ' 

lévtalen leveleket agjelerabe asm vénünk.

K. S. Tátraszéplik. Panaszos közleményét vettük, 
de nem való az lapunkba. Az ottani állítólagos visz- 
szaélések megszüntetése miatt tanácsoljuk, forduljon 
a belügyminisztériumhoz — de csak akkor, hogy 
ha állításai igazak és bizonyítani is tudja.

Nőm 3zsrv*zett fopincér. Polemikus és izemc- 
lyeikedő cikket nem közöljük. Először i«s lapunkban 
ezt a hangot, mely már a vidék legelrejtet'ebb heti
lapjában sem járja, mi nem akarjuk meghonositani. 
Faragatlansággal úri emberek közt nem lehet ér
velni. Másodszor tanulja meg, Írásban sohase bizal
maskodjék. Riika ember az, aki nem ütközik meg 
azon, hogy a nyilvánosság előtt lebarátomozzák vagy 
lebátyámozzák. Ez nagy Ízléstelenségre vall. „Cikkét1* 
ennélfogva meg sem másítottuk — kár volt a pa
pírért. De tanácsoljuk, válogassa társaságát, mert a 
jó társaság idővel az Ízléstelen ember modorát is 
megjavítja.

52.764/1918. az.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Lillafüred nyara’.óLlepen (Bprsod vm.) levő állami 

szálloda- és vendéglő-épület berendezésével é3 tar
tozékaival együtt, 1918. évi január l-től kezdődő 
joghatállyal, 1920. évi december 31-ig terjedő három 
(3) évi időtartamra, 1918. évi május 15-én d. e. 10 
órakor a tótsóvári m. Lir. erdőhivatal diósgyőri ke
rületi megbízottjának hivatalos helyiségében (Mis
kolc Györikapu 20. sz. alatt) tartandó zárt Írásbeli 
ajánlati versenytárgyaláson bérbeadatnak.

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy cgy- 
koronás okmánybélyeggel ellátott, magyar nyelven 
megszerkesztett, sajátkezüleg irt és aláirt, vagy ide
gen kézzel irt és két tanú előttemezése mellett 
aláirt s érintetlen borítékba lezárt és lepecsételt 
írásbeli ajánlatukat 1918. évi május 15-én d. e. l/g10 
óráig, vagyis a tárgyalás megkezdését félórával meg
előzőleg a fentemlitett megbízottnál nyújtsák be.

Az írásbeli ajánlatot tartalmazó zárt (lepecsételt) 
borítékon feljegyzendö: „Ajánlat az 1918. évi május 
15-én megtartandó versenytárgyalásra.**

Bánatpénz fejében az árajánlati végösszeg 5 (öt) 
százalékát készpénzben, vagy állami letétként el 
fogadható értékpapírokban, ezen hirdetés számára 
való hivatkozással bármely állami pénztárnál (m. kir. 
adóhivatal) letétbe helyezendő s a letét jegy vagy 
annak közjegyzőileg hitelesített másolata, esetleg a 
postai feladó-ve vény az ajánlathoz csatolandó.

Az egyéb tudnivalók esen hirdetmény kiegészítő 
részét képező részletes feltételekben foglaltatnak, 
amelyek a kötendő haszonbérleti szerződés mintá
jával a tótsóvári m. kir. adóhivatalnál és Miskolcon 
a diósgyőri kerületi megbízottnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, illetve a részletes feltételek, 
valamint szerződési minta díjtalanul rendelkezésre 
állanak és kívánatra ez utóbbiak megfelelő posta
bélyeg melléklése esetén, érdeklődőknek az említett 
hivatal által meg is küldetnek.

Ajánlattevők ajánlataikban kijelenteni kötelesek, 
hogy a részletes haszonbérleti, valamint szerződési 
feltételekben foglaltakat ismerik é3 magukat azok
nak alávetik.

Az ezen hirdetésben közölt, valamint a részletes 
és szerződési feltételektől eltérő, továbbá as elké
setten beérkezett, valamint távirati utón tett aján
latok, avagy oly ajánlatok, melyekhez a letett bá
natpénzről szóló nyugta csatolva nem lett, figye
lembe nem vétetnek.

A kincstár fentartja magának azt a jogot, hogy 
az ajánlatokat a megajánlott összeg nagyságára való 
tekintet nélkül a beérkezett ajánlatok közül szaba
don választhasson, esetleg valamennyit visszauta
síthassa.

Budapest, 1916. április 24.
M. kir. főidmivelé8iigyi miniszter.

m m m  lipot
hatóságilag enged, szálloda, 
vendéglő és korcsma, házak, 
telkek és mindennemű üzletek

adásvétel! ügynökségi irodája
Budapest, Vil. kér., Akácfa-utca 18.

1548/1918. ki. síim .

Hirdetmény.
Felsőbánya szab. kir. é» r. tan. város (vasútállo

más) tulajdonát képező »Koroaa« vendéglőt és szál
lodát 1918. évi június l-től három, esetleg hat évre 
bérbeadja.

Az épület a földsziaten étterem, kávéház és 
kocsma céljaira 4 helyiséget, az udvaron 2 vendég
szobát, a vendéglős számira 2 szobát, az emeleten 
7 vendégszobát, 1 személyzeti szobát, 1 fürdőszobát 
és tánctermet állandó színpaddal foglal magába.

A vendéglőhöz udvar, istálló, kocsiszín, pince és 
mosókonyha tartozik. A vendéglő udvarán fedett, 
pavilonnal biró kuglizó áll. Úgy a földszinti, mint 
az emeleti helyiségekbe a vízvezeték és a villany
világítás be van vezetve és fel van szereire.

A táncterem és színpad fölött a város rendelkezik.
A konyhát, éttermet és kávéházat a bérlő saját 

költségén köteles a bérlet kezdetén azonnal, a ven
dégszobákat pedig a bérlet kezdetétől számított 6 
hét alatt berendezni. Itt megjegyezzük, hogy a ven
déglő mostani bútorait s felszereléseit az uj bérlő 
vagy bérbeveheti, vitgy megveheti.

Az egyévi bérlet kikiáltási ára 2409 korona, to
vábbá a tüzkárbiztositás, 10 százalék épületfentartás 
s az összes adóköltségek.

Az árverés a kikiáltási árnak megfelelő 10 száza
lék bánatpénzzel és 1 korosás bélyeggel ellátott 
iráebeli zárt ajánlatok alapján versenytárgyalás utján 
1918. évi május 22-én délelőtt 10 órakor fog a vá
rosháza tanácsteimében megtartatni. Az írásbeli zárt 
ajánlatok 1918. évi május hó 22-én délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be.

Az árverés és bérleti ezerződés feltételei és lel
tár a városi jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, vagy kívánatra megküldhetők.

Felsőbánya, 1918. április 14.

V Á R O S I  TANÁCS.
Farkas JenS

2—2 kir. tanácioi, polgármester.
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Novágh Károly roű- és diszroű-esziergályos
Bu d a p e s t ,  IV. kér., E g y e t e m - u t c a  3.

Ajánlja saját ke.iitményo elefántcsont-teke (billiárd) golyok, dákok, sakk, domine, 
lignum santum-golyok, bábuk, sétabotolc, tajték- és borostyánkő dohánvsó-rszkőiökct 
stb. nagy választékban. — Billiárd-gr' ák e SZ te r  gá IyOzá Sa, dákók, sakk és dominó 
javítása Olcsó árszámitással, pontos határidőre való szállítással — elfogadtatnak. □

Az „Artesia11 részvénytársaság

ILONA"
üdítő vize

legyen mindennapi italod!
Megrendelhető:

„ARTESIA41 R.-T.-nál BUDAPEST.
TELEFON 50—72.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy Írásbeli kérdezősködésekre díjmentesen 
nyújt a M a g y a r  K irá ly i Só jövedék  V ezér-  
ü g ynö kség e  Budapest, V., Vilmos császár-ut32.

tulajdonosa

Som hegyi D ezső
Kitűnő magyar és erdélyi konyha, saját szüre- 
telésü borok. A nagyváradi és biharmegyei úri 
közönség találkozóhelye. Számos látogatást kér |

a tulajdanas

DEUTSGi FERENC
..... vászon és damast áruháza .....
szállodások és vendéglősök szállítója

Budapest, Vili., Muzeum-körut 10.
Alapítási év 1895. Telefon József 4 -6 0 .

P N
Áruhiány miatt kérném a tavaszi 

szükségletet már most megrendelni

Kor. érték
Dupla damast lepedő 160 240 — drbja 95.— 
Damast abrosz 140 140 — — — > 45.—
Dupla damast abrosz 160! ICO — » 80.—
Dupla > > — 170 220 dbja 130.—

» » * 1 0 300 — » 180.—
Egész néhéz damas2t törülköző tucatja 240.—
Damaszt szalvéta — -------— — > 75.—
Dupla damast szalvéta — ------ * 96.—
Pincérkendö — ----------------tucatja 48.—
Fehér vagy színes kávé szalvéta > 24.—

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

jófoifli vendéglő
teljes felszereléssel együtt 500 000 koronáért j 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

NingalmaDyarországon,
nagy város közelében levő köszénbányá- j 
hoz kantinüzem kezeléséhez és mészár- : 
szék vezetéséhez értő és kellő forgótőké
vel rendelkező vendéglős kerestetik elő
nyös bérfeltételek mellett. Ajánlatok ,,Kő- | 
szénbánya*4 cim alatt a Fogadó kiadó* ! 
hivatala továbbit. 1 — Ili

Ungváron
a „Korona" szálló éttermét és sörcsar
nokát szakavatott vendéglősnek, kivá
lóan előnyös feltételekkel kezelésbe adná 
a tulajdonos. Érdeklődni lehet szemé
lyesen a tulajdonosnál.

Yildiz kávéház
Rákóci-ut 36. fölemelet. Rókussal szemben.

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

Weisz Dezső ü. v.

p a p ír s z a l v é t a  különböző minőség-
----------------------------------  ben és jutányos áron
szerezhető be: „Fogadó-nyom dá**-b;?n, 

B ud ape st, V ili., Jó z s e f u tca  56.

Eladó szálloda.
Oravicabányán, a Magyar komához címzett Plank- 
félc szálloda, mely teljesen modernül és dísze
sen van berendezve, verseny nélkül áll, b e te g 
ség m iatt e ladó . A szállodához tartozik: 
30 vendégszoba, táncterem, kávéház. étterem, 
vendéglő helyi 2 konyha, 2 éléskamra, 3c»e- 
lédtzoba, ! mosókonyha, 1 fürdőszoba, 1 nagy 
és két kis pince, 1 kocsiszín, 3 beboltozott istálló, 
3 fakanira cs egy külön üzlethelyiség Ezenkívül 
a hozzátartozó nyári kerthe'yiségek és pedig: 
2 híz, egyenként 2 szoba és 1 konyhával. 1 nagy 
szaletli, 1 nyári konyha, 2 pince. 1 jégverem, 
1 nagy raktár 20 waggon terményre és 2 hold 
kert. Bévebbet Piánk Adolf, „Magvar korona" 
szálloda tulajdonosánál, Oravicabánya. r>-5

A gyors meggazdagodás titka megtudható
Miiyar Zcneautemata

kölcsönző és eladási intézet
/III., Rákóci-ut 14.
nagy mintaraktár!

Minden érdeklődőnek vételkötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben ugv villany, mint súlyra berendezett, tehát üzemköltség 

nélküli zeneinket, melyekért

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

részében felkeressük az érdeklődőket.
P é n z b e d o b á s ra  j á r ,  te h á t  ö n m a g á t k if iz e t i .  N incs k o c k á z a t .

H avibérlet 20 koronától kezdve.?" "
H a szn á lt  a u to m a tá k  fé lá rb a n .

Pincérek ügyeimébe!
Értesítem a tő- és fizetőpincér urakat, hogy a borhiány miatt 
egyelőre sem oldalzsebtárcát (papírpénz) sem pincéríáskát 
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, IV., Király király utca 38. (Központi városház.)

Vendégül
és kávéházi

nyomtatványokatiz- 
léses és szakszerű 
kivitelben készít a

E ogad ó  nyomda
J  é s  la p k ia d ó  r . - t .

BUDAPEST,
Vili., József-utca 56

Budapest,
Állandó
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Kiváló uj fajborok! m u r i s . r
ó  borok nagy választékban!

lisoital és Mélrabsiiaiial Siilftelepek M BllrÉrléllBSl111
Alapitó: Nagyméltóságu Dr. KALLAY ZOLTÁN'v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota).

Részvénytársasága
ák 42. sz. Telefon 99. sz,

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükség1etük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása céljából.

Bsrfajok: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
' Mustos, Madelaine, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. =

jlirditísek

felvétetnek a Foga
dókiadóhivatalában

BUDAPEST,
Vili., Gyulai P á k  8.

Vendéglősök, koesmárosok és 
=  kávésok figyelmébe ! =====

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

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

(m. Fértnc yiraef-kid köreiében.)

kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron, oégnyomissal vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: F O G A D  O-NY O NI D A B u d a p e s t ,  
V ili. k e r ü le t ,  J ó z s e f - u tc a  5 6 . s z á m .

Megjelent

Letzte gnaémlifltSBliaít an éle
Befallene Wenscheit dér Welí.

Irta: Maria Graef.

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

Magyar kiadat sajtó alatt van.

Király Sörfőzde Részvénytársaság

T e le fo n szá m : 36

=  Nagykanizsán. =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyitalt 
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön- 
= = = = =  legességet. -

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

Á r je g y z é k k e l é s  fő l-  

v i lá g o s i t á s s a l  k é s z 

s é g g e l  s z o lg á lu n k .

T e le fo n s z á m :  36 .

Kiadja a F agadó nyom da és lapk iadávállalat'r -t. Budapest, V III., Cyulaj fái-a. 9. Tslcfria Nrriada: L , Jézsoí-u. 56. T ale tp n : Jézsef 3 « -7 « .


