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“ I Híí * íMozgóképek.V V
A Spolaritsék ügye

nagy port vert fe l a hírlapokban. A tény 
az, hogy még a — vizsgálatnak sincs vége 
még a mindent felderítő vizsgálat sincs be
fejezve, annál kevésbé lehet szó — Ítélkezés
ről. Várjunk addig mi is türelemmel. S  ha 
előttünk lesz az iigy minden részlete a való 
igazság tiszta világításában: kérlelhetetlenül 
megmondjuk mi is komoly Ítéletünket a 
dologról. A  bűnös büntetését kiváltjuk; de 
az ártatlan üldözését nem engedhetjük meg:*. 
Várjunk tehát türelemmel. Ifövet ne dob

junk még senkire. Hátha néni is lesz arra 
szükség ?

Miklós Elemér doktort,
a székesjőváros nagytehetségü tanács- 

legyzőjét, az idegenforgalmi ügyek előadó
ját a belügyminiszter az Országos Idegen- 
forgalmi Központ ügyvezető alelnökének 
állandó helyetteséül nyerte meg. Igen örü
lünk, hogy ez a nagytalentumu, közvetlen 
modorú, talpig becsületes, puritán gondol
kozása férfi munkaereje virágiában jutott 
ilyen igazán neki való pozícióba, munka- 
mezőre. M i vendéglősök és kávésok boldo
gan látjuk, hogy a mi iparunkban is nagy 
Jelentőségű idegen forgalom M iklós Elemér 
vezérlő kezében hivatott kézbe került. Sokat 
várunk M iklós Elemér dr. munkájától.

Nemes Kun.

Újév a vendéglős iparbanIrta : Kiss István dr.- -Iámét—kitelt egy esztendő! . . . S ha visszatekintünk rá, sajnálkozással állapítjuk meg, hogy a vendéglői iparosokat, miként a háború első éveiben, úgy a most letűnt esztendőben is sok fájdalom, nélkülözés és gond sújtotta!Sok vendéglős család vesztette el a harctéren atyját, fiát, vagy testvérét !Soknak hozzátartozója, kenyérkeresője szenved messze idegenben szomorú fogságban!Az itthon iparadottak pedig napról napra töbF: akadálylyal küzdenek, hogy üzemeik fentartásáhöz legszükségesebb cikkedet: zotI, 'fiúst,* lisztet, cukrot, stb. beszerezhessék.Jó, hogy felismerték a veszélyt az ipartársulatok vezetői és országos nagygyűlésre hívták egybe múlt évi julius 19-én a vendéglősöket.E nagygyűlés foglalkozott a vendéglősöket crt vádakkal, az élelmicikkek áremelkedésével, a fűtőanyagok hiányáról és a kormányhoz, valamint a fővároshoz intézendő memorandumokkal.Azóta fél év telt el s ma az uj év első napjaiban az a helyzet, hogy a kongresszusi határozatok eredményeként úgy az illetékes hatóságok, mint a vendéglősök vezetői arra a helyes elhatározásra jutottak, hogy csakis gazdasági szervezkedéssel, egyesült erővel segíthetnek a ven

déglői iparosokon és megalakították a Vendéglősök Beszerző Csoportját.Ez a beszerzési központi szerv már a mai napig is sokat enyhitett az üzemi nehézségeken és a tömeges részvényjegyzések folytán néhány napon belül olyan hatalmas szövetkezeti alakot ölt, hogy az uj esztendőben sok beszerzési nehézségtől és anyagi bajtól fogja megóvni tagjait.Ma már a békére való kilátás is nagyobb mint az elmúlt évben és ennélfogva nagy a reményünk, hogy közel van az az idő, mikor a háborúban úgyszólván pusztulásnak indult vendéglői iparunk újra felvirágzik.Helyesen jegyezte meg Verbőczy Lajos fővárosi vendéglős a Jóbarátok január 2-án Mohos Ferencnél megtartott összejövetelén, hogy az új esztendőben nem lesz okuk a vendéglősöknek a csüggedésre, mert a Beszerző Csoport már annyira megerősödött, hogy az meg fogja menteni őket úgy a beszerzési nehézségektől, mint az áruuzsorától és végre összetömörülnek a többféle ipartársulat tagjai, ami által könnyebben érik el erkölcsi érdekeiket is.Verbőczy előadása után a Jóbarátok éltették a Beszerző Csoportot és boldog uj évet kívántak munkájához.A magunk részéről szintén sok sikert kívánunk a Beszerző Csoportnak !
Uradalmi fajborokatSuScIiwarcz Béla
(Tolna-megye)______________ borbizományos_______________Nagydorogh

kávésok és vendéglősök részére 
(n a g y __étk ező  sftfelvétták ) leg
olcsóbb minőségtől legfinomabbig 
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VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1918. január 5.Az iparkamara és a vasúti vendéglők.Múlt számunkban megemlékeztünk arról, hogy a ^Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara* síkra szállt az ellen a terv ellen, hogy az összes vasúti vendéglőt a Magyar Bank vegye bérbe a magyar államvasutak- tól. Módunkban van közölni azt az előterjesztést, amelyet az Iparkamara tárgyalt és elfogadott. Így szól:Előterjesztés a vasúti vendéglők bérleti rendszere tárgyában.Egyes birlapj közlések nyomán az érdekelt üzleti körökben az a hir terjedt el, hogy egy nagyobb tökeérdekeltség tárgyalásokat folytat a Magyar kir. államvasutakkal az ösz- szes államvasuti vendéglők egységes bérletének megszerzéséről. A  terv az érdekeltek körében érthető izgalmakat keltett, hiszen elvi -vonatkozásaitól eltekintve — mintegy álezer önálló iparüző további sorsát és né- 1 ány ezer kereső és eltartott ekszisztenciá- ját érintené a legsúlyosabban a jelenlegi bér- ' éti rendszer monopolisztikus megváltoztatása „nélkül, hogy magára az államvasuti intézetre s igy közvetve az államkincstárra különös pénzügyi, az utazóközönségre pedig szem- eszökö közellátási előnyök hárulhatnának. Az egységes bérleti tervvel szembenálló és komoly figyelemre igényt tartó nyomós magángazdasági és közellátási szempontok bírták a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségét yrra, hogy a kérdést kamaránk elé vigye, kérvén, hogy a kamara az ügy megvizsgálása után a létfentartásában veszélyeztetett magánipar érdekében foglaljon állást és illetékes helyen tegyen lépéseket a terv mellőzése érdekében.Noha teljes részletességgel nem állott módunkban megállapítani azt, hogy a szóban forgó monopolisztikus bérleti terv ügyében folytatott lépések minő konkrét eredményekkel jártak, mindazonáltal úgy véljük, hogy az1 érdekeltek megnyugtatására fog szolgálni, hogy ha a kamara ebben a kérdésben is leszögezi a maga álláspontját, amely más,Ének egy vendéglősről.A .Vendéglősök Lapjá«-nak irta Jakab ÖdönA  vendéglőshöz beszólt a halál:»Csend legyen! Ütött a záróra már: Becsukni tüstént! Tovább nem szabad!A  gazdának is jó lesz lepihenni, j Minden bajt, gondot szépen félretenni,S  aludni, mig jön a nagy virradat!*
3 S  im, a vendéglő csendes is leve:Hallgat a dal és hallgat a zene,Mindenfelé csak siket nyugalom; Mulató-terme szomorún becsukva,A hideg konyhán se szakács, se kukta, S  árva üresség kong az udvaron! í iPedig beh másként volt itt még minap, Milyen ,vig élet, mekkora zsinat,Beh .teli volt a fészer kocsival!Füstölt a  kémény, lobogott a konyha,Bent meg jókedvű vendégség szoronga,S  húzta a cigány, és szólott a dal!

2 _■_________________________________________ mint az üzleti élet és az egyéni iparűzés szabadságának biztosítása, nem lehet.Az érdekeltség előadása szerint a vendéglős és szállodás ipar ikörökben oly nagy izgalmat keltett terv a következő lenne: Egy nagyobb sörgyári és mezőgazdasági érdekeltséggel biró pénzcsoport tárgyalásokat kezdeményezett ja M áv igazgatóságával oly irányban, hogy hajlandónak nyilatkozott a Máv vonalain lévő összes vasúti vendéglőket és azokkal esetleg kapcsolatos szállodákat bérbe Venni s a Máv-nak e cimen az eddigieknél jóval jelentékenyebb hasznot biztosítani az esetben, ha a Máv viszont bizonyos ideig a bérlő pénzcsoportnak kizárólagos jogot biztosit a Máv vonalain ételek, italok, frissítők ,és gyümölcsök árusítására, valamint a jelenlegi szerződések lejártakor ' az étkező- (buffet-) kocsik járatására. A vállalkozó nagybérlő az egyes vasúti vendéglőkbe üzletveeztőket állítana (esetleg a jelenlegi kis- bérlöket) s az összes vendéglőket egységesen és jól ellátná a szükséges fogyasztási és felszerelési anyagokkal, úgy hogy az utazó- közönség mindenütt jóminöségü anyagokkal szolgáltatnék ki. Emellett a vállalkozó nagybérlő mindenütt kellő biztosítékot nyújtana a megfelelő személyzet dolgában is. A M Á V .- nak csak egy vállattal kellene szerződnie, mig az egyes üzletveeztők jogviszonyait már a vállalkozó nagybérlő rendezné el.-Ezelz szemben rá kell mtuatnunk arra, hogy ^gy jlyen kapitalisztikus vállalkozás sem az államnak, sem a fogyasztó közönségnek nem nyújthat olyan lényeges előnyöket, amelyek kedvéért annyi önálló iparüzőt régi foglalkozásától elütni s ezzel több ezer kisexiszten- ciát esetleg anyagi romlásba dönteni megokolt lennie.Általánosságban már maag a vendéglői üzem természete sem kedvez az egységes bérlet eszméjének. Kevés iparág van, amelyben az egyéni rátermettség annyira érvényesülne, mint éppen ebben az iparágban. A  tulajdonos egyéni ízlése, rend- és tisztaságszeretete és lelkiismeretessége egyik fökövetelménye aDe ez idő már vissza sohse tér:A vendéglőst a halottas-szekér Bús temetőbe messze vitte el,S amint őt ott a csendes sírba tették, Vendéglőjét js szépen eltemették,A múltak összes emlékeivel!Nyugszik ö már, csak egy fájhat neki, Hogy olyan kevés köny kisérte ki,Mikor f>. világ mögötte maradt!Holott beh sok lelt meleg otthont nála, Mig künn esett, vagy sűrű hó szitál a S  didergő szél sirt az ablak alatti,Fizette ugyan, mit ivott, evék,Minden ember a borát, kenyerét,De .azzal mindent nem térite meg!Mert a gazdát mik terhelők halálig:Sok átvirrasztott, nehéz éjszakáit,A bajt, a gondot ki fizette meg?i ;  ! ' ! !  i ' i !Szegény ember, te azért csak pihenj!Ne búsulj a sok hálátlan szíven: Sorsodban más js osztályos veled!

vendéglősipar gyakorlásának. Aki lelkiismc- retlenü! tisztában vagy romlott ételeket és italokat szolgáltat ki a fogyasztónak, az nemcsak anyagilag károsítja, hanem egészségileg is oly súlyos bajok előidézője lehet, amelyek közegészségügyi szempontból js feltétlenül elkerülendők. Különösen fontos az épen a vas- uti vendéglőknél, ahol a fogyaasztó közönség rendszerint sietve, a kellő figyelem nélkül fogyasztja az ételeket s ahol a fogyasztók zöme átutazókból kerülvén ki, esetleges panaszainak előterjesztésére sem ér rá. Egyébként pedig közismertek azok a visszaélések, amelyeket a kellő főnöki ellenőrzés nélkül dolgozó vasúti vendéglőkben épen az üzletvezetői munkakörben is dolgozó fizetöpin- cérek követnek el a vonathoz siető utasokkal szemben a fizetésnél. Mindé visszaélésekkel szémben leghatékonyabb ellenőrzést a vasúti vendéglő (bérlő tulajdonosának jelenléte és személyes üzletveeztése nyújtja. Annak a vasúti vendéglősnek, akiinek nem mindegy az, hogy üzlete kis forgalmat csinál-e vagy nagyot, legfőbb érdeke az, hogy a nyújtandó ételek és italok jő minőségének fokozásával, tiszta és előzékeny kiszolgálással és a lehetőség szerint alacsony árakkal ne csak az átutazó közönséget nyerje meg magának, lianernj a helyi fogyasztást js. Minden vasúti vendéglős tisztában van azzal, hogy a jól kiszolgált és megelégedett utas a legjobb reklámja üzletének, mig a panaszkodó utas a legközelebbi állomási vendéglőbe tereli azokat is, akik esetleg kényelmi szempontból ö hozzá térnének be. A jelenlegi bérleti rendszer mellett tehát minden vasúti vendéglő vezetőjének érdeke az, hogy minél jobban szolgálja ki az utazó közönséget. Nem lesz meg azonban ez az érdekazonosság akkor, hogyha egy ben összpontosulnak az összes bérletek és ha az egyes vendéglők élén csak üzletvezetők alkalmaztatnak. Az ilyen üzletvezetők a minél rövidebb idő alatt minél nagyobb egyéni haszon elérésének renlnek mindent alá s ezt a kellő ellenőrzés nehéz lévén nem mindenkor a közönség érdekeinek kielégit-Szeretet magvát sokan vetik itt el,De amit várnak boldog, erős hittel: Kevés arat le ott, ahol vetett!Te csak pihenj és ne bántson a gond, Hogy sirodon majd puszta lesz a domb, Mivelhogy annyi ember elhagyott! Fagyos télen kit kjrekesztél egykor Meleg szobádból: a szél kikeletkor Visz a sirodra majd virágmagot.S mig altat lent a hosszú, csendes éj, Szép álmaid is le;,znek ott, ne félj, Himesek, mint a mező, ha kihajt! Azért rendelte Isten oly sötétnek A sirlakot, hogy akik oda térnek', jobban tudjanak álmodozni majd.A hányszor egy-egy újabb gyászmenet A temetődön zenével temet,Azt a zenét te hallani fogod,S hangjára, miket itt fenn éltél végig, Régi vendéglőd muzsikás estéit Visszaálmodja mindig a porod!



1918. január 5 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 3gitésével fogják elérni. A nagy vállalati bérletrendszer (ellen szól még az a körülmény is hogy az’ egyes bérlő az illetékes állomás- főnök közvetlen felügyelete alá lévén helyezve, esetleg mulasztásaiért sokkal gyorsabban és hatásosabban vonható felelősségre, mint a központban székelő nagy vállalat, mellyel szemben minden eljárás sokkal nehézkesebb és lassúbb lesz.De anyagellátási szempontból sem lesz olyan kedvező a monopolisztikus nagybérlet helyzete, mint az első pillanatra talán látszott. Italok, továbbá gyarmat- és fűszeráruk tekintetében talán az egységes központi beszerzésnek és szétosztásnak mutatkoznak előnyei, azonban a friss ételek (húsok, főzelékek, stb.) központilag a.z egységes bérlet mellett sem tesznek beszerezhetők. Már pedig épen ezekre a cikkekre kell közellátási szempontból legnagyobb slulyt helyezni. E tekintetben tehát a bevásárlás az alkalmazott helyi üzietvezeők feladata lesz, akiknek a fent előadottak szerint sokkal kisebb anyagi és erkölcsi érdekük lesz a közönség minél jobb kielégítése. Egyébként pedig nem lehet kívánatosnak jelezni a nern romlandó áruk központosított beszerézsét sem, mert hiszen az egészséges közgazdasági élet áruforgaalma mellett a helyi fogyasztásnak a helyi kereskedelemből való kikapcsolása nem lehet közérdek. De általános ipari és termelői szempontból is állást kell foglalni az ellen, hogy az idegen- forgatóm főerein az utazóközönség borokban, sörökben és egyéb szeszes italokban mindig ugyanazon cikkeket és minőségeket lássa maga előtt. A hazai bortermelésnek, sörös szeszáruipamak igen figyelemre méltó propagandája volt az, hogy a külföldi utas az egyes vasúti vendéglőkben és étkezőkocsikban megismerkedhetett a különféle magyar borvidékek s a különböző magyar sör- és szeszgyárak termékeivel. Tartan lehet attól, hogy a monopolisztikus bérlet-rendszer mellett az utazó közönség elé csak a bérlő pénzcsoport érdekkörébe tartozó vállaltok termékei kerülnek s így erről a jelentékeny fogyasztóterületről a belföldi termelés jelentékeny része kisozrul.Úgy véljük egyébkéftt, hogy a vasúti vendéglők jelenlegi bérleteinek magánjogi vonatkozásaiban js jelentős akadályai vannak az egységes bérlet tervének. A M Á V  vastai vendéglői különösen kisebb vidéki állomásokon . igen gyakran nem magában az állomási (felvételi) épületben nyertek elhelyezést, hanem az állomási épület közelében, rendszerint még a vasutintézet területén, külön e célra épített házban. Ezeket azonban az eddigi gyakorlat szerint legtöbbször nem a M Á V  építette, hanem maga a vasúti vendéglős, aki ezért rendszerint 25 évig valami csekély szolgalmi dij fizetése mellett .élvezi a vendéglői jogot és használja

az ingatlant, 25 év után pedig az ingatlan díjtalanul a M ÁV tulajdonába megy át. Ezeknek a vendéglőknek szerzett és gyakran telekkönyvi följegyzésekkel is biztosított jogai már is nagy akadályokat gördítenek az egységes bérlet keresztülvitele elé, mert hiszen nem képzelhető el olyan jogalap, amely lehetővé tenné e szerződések egyoldalú fölbontását egy harmadik érdekelt anyagi elő- i nye kedvéért.Az eddigi gyakorlatban egyébként a vasúti vendéglők bérbeadására is alkalmazást nyert az 190. évi 111. t.-c. második fejezete, illetve a közszállitás iszabályzat, némi, a viszonyok jáltal megokolt módosítással. Nevezetesen jogában állott a MÁV-nak valamely lejárt bérletet a jól bevált régi bérlővel továbbra is betölteni, vagy valamely másik vasúti vendéglőst, aki arra az állomásra különösen alkalmas üzletembernek mutatkozik, egy üresedésbe jött vendéglőbe áthelyezni. E kivételektől eltekintve amelyek ellen egyébként gyakorlati szempontból észrevételt emelni nem lehet a vasúti vendéglő-bérletekre nyilvános versenytárgyalás írandó ki s igy már .csak erre az egy körülményre való figyelemmel js némileg túlzottnak tekinthető az érdekeltség amaz aggodalma, hogy a szó- banforgó monopolisztikus bérlet ügyében — amennyiben hivatalos tárgyalások arról egyáltalában folytak volna a jelenlegi bérlőkre nézve sérelmes döntés történhessék anélkül, hogy az 1907. évi III. t.-c. második fejezetének p  a közszállitási szabályzatnak rendelkezései figyelembe vétessenek.Érthető azonban mégis az az aggodalom is, amit az ellenőrizhetetlen hirek az érdekeltek körében keltettek. Elvégre egy több száz tőből átló és évtizedeken át a vasúti vendéglői szolgálatban kiképzett s abban egész vagyonát befektetett iparoso.sztdly sorsáról van szó, amely a polgári vendéglőkkel túlzsúfolt piacon elhelyezkedni sem tudna, ha jelenlegi (helyéről elmozdittatnék. És ezeket a családokat a bérlet megszűnte annál érzékenyebben érintené, mert hiszen köztudomású, hogy a vasúti vendéglős egész családja az üzletben dolgozik s az egész család együttes munkája és keresete biztosítja a család megélhetését. Ezek a családtagok más mesterséget ne rrKanultak s ennek a néhány ezer családtagnak szétszórása s uj foglalkozási ágra való kényszerítése szociális szempontból is mellőzendő. A  világháború által 'teremtett uj gazdasági helyzetben, amikor 'mé ga közterhek fedezhetésgnek nagy problémája :is előttünk van, nem leet közérdek 'az önálló kereső és adófizető ipari egységek csökkentése, a családalapitás lehetőségének korlátozása és mindazon szociális előnyök elérhetésének megnehezítése, amelyeket a családi körben való iparűzés jelent. Éppen ellenkezőleg, elsőrendű állami feladat

az, hogy az itt érintett magasabb szempontok a háboruután fokozottabb mértékben érvényesüljenek. iE megfontolások alapján tisztelettel javasoljuk a t. Teljesülésnek, hogy méltóztassék kimondani, hogy a vasúti vendéglőknek egy pénzcsoport részére való monopolisztikus bérbeadását úgy az utazóközönség érdekei, mint általános ipari és szociális szempontból mellőzendőnek tartja, miért is elhatározza, hogy a jelenlegi bérleti rendszer fentartása érdekében illetékes helyen előterjesztést tesz.Lánczy Leó elnök, dr. Krejcsi Rezső főtitkár, Moór Jenő ipari csoportvezető-előadó.t * , iA  teljes ülés Moór Jenőnek ezt a szép, komoly előterjesztését elfogadta s a szükséges lépéseket megtette. Köszönet és hála érte. (A Magyar Bank és avasuíivendéglőkÖrömmel közöljük a Magyar Banknak hozzán’C érkezett levelét:A ^Vendéglősök Lapja-, t. Szerkesztőségének, Budapest, IX., Ferenc-körut 22.Hivatkozva a becses lapjuk legutóbbi szí;-  mában »A vasúti vendéglőkért- címen meg-, jelent közleményre, van szerencsénk önöket értesíteni. hogy annakidején egy tervezetünkben, amely Magyarország idegenforgalmának fejlesztése tárgyában igen messzemenő, évtizedekre terjedő nagy programmot ölelt fel, tényleg elő-« fordult a vasúti vendéglők kérdése is. A magunk részéről azonban ismételten kijelentettük, hogy a vasúti vendéglők üzemére nem reflektálunk. azoknak átvételét progiammunkba ne: í vesszük fel. Ezt már régebben hivatalosan i ; közöltük úgy a kereskedelemügyi, mint a föld— mivelcsügyi miniszterekkel, úgyhogy ennek következtében minden ezzel kapcsolatban táplált aggodalom felesleges és a mi ebbeli terveinkhez fűzött kommentár tárgytalan. Kiváló tisztelettel Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság. K ,r a u s z . F é n y e s .*Bizonyosan ez a levél fogja legjobban megnyugtatni a vasúti vendéglősöket.
Császárfürdö Budapesten. Nyári és téli gyógyhely, a magyar Irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hévvlzü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, iszapborogatások, uszodák külön hölgyek és urak részére. Török-, kő- és márványfürdői:. hőlég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A für dők ldtün őeredménnyel használtatnak, főleg csu- zos bántalmaknól és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij nincs. Prospektust ingyen és bérmentve küldaz igazgatóság.Társas vacsorák.1918 január hó 11-én: Mitrovátz Adolf vendéglőjében. VII., Dohány-u. 20.1918 január hó 18-án: Putnoky István vendéglőjében, V ili., József-u. 26.

c h a u m b u r g  L ip p e  h e r c e g
udvari pincészete a Villányi p ezsgőgyár é& borpince részv.-társ.elsőrendű országszerte bevezetett palack-borai mellett m egkezdette kiváló minőségű régi pezsgőkészletének forgalom ba hozatalát.

M egrendelések gyűjtő irodája: Budapest, IV . kér., Váczi-utca (Piaristák-palotája) a M agyar A grár és Járadékbank R -t. fiókja. Központi iroda: Budapest, Nádor-utca 16.



4 vKW DaoLosoa l a p ja 1918. január 5Schaumburg-Lippe herceg-íé!e pezsgőpincészetről.Irta; Tudósító.A Schaumburg-Lippe herceg-féle pezsgő- és bprpincészetet Villányban megvásárolta és most vette át a Magyar Agrár és Járadékbank Részvénytársaság.A bank saját kezelésében továbbra is a régi jóhangzásu óim alatt folytatja a vállalatot.Úgy a híres villányi borokat, mint a legjobb pezsgőt palackozva hozzák forgalomba.Hogy a vevők régi pezsgőhöz jussanak, a vállalat ,a legrégibb gyártmányú pezsgőt hozza most forgalomba.A  Schaumburg-Lippe herceg pincészetének ■égi külföldi vevői most fokozottabb mérték- íren érdeklődnek úgy a borok, mint a pezsgő iránt.A  vállalat most egy riagyobbszabásu export üzlet lekötése előtt áll..Megjegyezzük, hogy a Schaumburg-Lippe herceg-féle pezsgők a legjobb francia pezsgőkkel versenyeznek.Örömmel üdvözöljük a Magyar Agrár- és Járadékbank e legújabb vállalkozását, mert tudjuk, hogy ilyen előkelő és gazdag vállalkozó az eddignél még jobban elterjeszti a külföldön a magyar pezsgőt és borokat.Továbbá reméljük, hogy e vállalkozás, ha nem is egészen, de némileg kiszorítja majd a francia .pezsgőt Magyarorsázgról.Budapesten a Magyar Agrár- és Járadék- j bank IV. Váci-utca 27—33. szám alatt levő ! fiókja vesz fel rendeléseket. Legközelebb raktáruk is lesz a fővárosban. V . Akadémiautca ,3. szám alatti saját házukban.A Schaumburg-iéle pezsgő és bor expe- diálisa jelenleg még Villányból történik.A Vendéglősök beszerző csoportja r.-t.intéző bizottsága az élelmiszerek beszerzésének ; biztosítása céljából a következő kérvényt in- j tézte a z ' -Országos Közélelmezési Hivatalhoz«: i Budapest, 1917 december 14-én. jNagyméltóságu Miniszter Ur!Kegyelmes Urunk!Alulírott Budapesti Vendéglősök Beszerző Csoportját azért ’ alapítottuk, hogy a budapesti vendéglősök szükségletét képező árukat nyerészkedési célzat kizárásával az állami és székesfövó- i rosi hatóságok engedélye alapján vegyünk és azokat az összes budapesti vendéglősök közölt szétosszuk.Célunk, hogy az árdrágító lánckereskedelem kizárásával árukat normális árakon vásroljunk és azokat pusztán a szétosztással felmerülő költségek hozzászámitásával a budapesti vendéglősök részére továbbítsuk.A szétosztást igazságosan fogjuk eszközölni, mindenkinek a lisztfogyasztással összehasonlított .szükséglete arányában, a fogyasztásnak a háború indokolta redukálása mellett. Minden vendéglőst kötelezünk, hogy a szétosztott árut kizárólag saját vendéglőüzlete céljaira használja

fel. Működésűnk merőben altruista alapon történik. A Csoport tagjai sem 'haszonban, sem munkadijban nem részesülnek: ellenkezőleg, tekintélyes pénz- és munkaáldozatot vállalnak magukra, hogy ezen közhasznú intézményt létrehozzák.Minthogy ezen akciónk sikerülése esetén egyrészt a budapesti piac leliermentesitésére vezet, másrészt az olcsóbb áron áruhoz jutott vendéglőst a vendéglői étlapárak olcsóbbá tételére képessé teszi és 'minthogy csoportunk fennállása csakis a hatóságok intenzív támogatása mellett képzelhető, ellenkező esetben a meghozott áldozatok dacára össze kell omlania. tisztelettel kérjük:méltóztassék csoportunkat I atliatós támogatásban részesíteni, és lehetővé tenni, hogy a budapesti vendéglősök összszííkségleiét képező árukat megfelelő mennyiségben normális áron megszerezhessük. TisztelettelVendiclösök B'szerző (seporíja R.-T.*
A beszerző részvénytársaság megalakult.A Vendéglősök Beszerző Csoportjának részvényjegyzése befejeződön és az előirányzott egymillió korona tökét meghaladó összeg gyűli egybe, ennélfogva az alapítók január 4-én megtartották a Hungária szálló külön termében alakuló közgyűlésüket. Elnökké Palkovics Edét választották. Azt a tizenhat alapítót pedig, akik 

j  egyenként harmincezer koronát jegyeztek igaz- j gatósági taggá választották. A választmány szá- I inát harmincban állapították meg s ebbe rög- 
j tön beválasztottak 22 tagot. Beválasztották a választmányba a székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának, valamint a budai ipartársulatnak a delegáltjait is. A közgyűlésen több százan vettek részt és a gyűlés mindvégig lelkes hangulati an folyt le.A jóbarátok összejövetelei.Vendéglősök összejövetele. A fővárosi vendéglősök -Jóbarátok- asztaltársasága legutóbb folyó hó másodikén tartotta Mohos Ferenc asztaltársasági elnök X. kér.. Hungária-lkörut 289. szám alatti vendéglöjéXben összejövetelét. Számos vendéglős jelent meg. köztük Hajós Károly ipartársulati elnök. A jelenlévőket' Verböczy alel- nők üdvözölte, aki ismertette a beszerző csoport fontosságát és buzdította a kartársakat annak támogatására. A házigazda jóizü magyaros ételekkel és jó borral látta el vendégeit. Az cgyüttlévőket szomorúan érintette, hogy a házigazda másnap súlyos operáció alá veti magát. Reméljük, hogy a műtét jól sikerült és Mohos Ferencet a fővárosi vendéglős társadalom közszeretetben álló tagját mielőbb teljes egészségben üdvözölhetjük.1918 január 2-án: Mohos Ferenc vendéglőjében. X., Hungária-körut 289.Január 9-én: Szuchy Károly vendéglőjében, VI., Izábella-utca 68.Január 16-án: Kutas! Károly vendéglőjében. IV., Eötvös-tér 2.Január 23-án: Leirgr János vendéglőjében, IX., Mester-utca 13.Január 30-án: Grams Ferenc vendéglőjében, IX., Ullői-ut 23.Február 6-án: Subik János vendéglőjében, X., Korponai-ut 7,Február 13-án: Tompa Lukács vendéglőjében, IX., Vendel-u. és Márton-u sarok.

A szerkesztő postája.Minden olvasónknak. Lapunk minden olvasójának, jóbarátjának boldog uj esztendőt kívánunk.Szerkesztőségi órák. Hétköznapokon d. u. 3— 5-ig szívesen állunk minden olvasónk rendelkezésére.H. T. Ne liigyje. Ennek is megvan a maga oka. Különben pedig ma már elmúlt az az idő, mikor — szép szóért dolgoztak az emberek.K. L. Elég baj az, hogy nem sikerült. Az minden kávés baja. Ha sikerült volna, minden kávés előnye lett volna. H. Miklós. Nem lesz belőle semmi. Mai számunkban olvashatja a Ma- | gyár Bank levelét is, Örülünk, hogy mi is segi- j tettünk e veszedelmes terv megbuktatásában a j vasúti vendéglősöket. W . S. Szívesen lát- 
j  juh. Csali küldje be cikkét. Elolvassuk; át- simitjuk és közöljük. — L. S. Írjon. - L, H„ B. S. ,és Ei V. Önöket is szeretettel üdvözöljük előfizetőink táborában.

Főszerkesztő : I)r. GYÖKÖSSV ENDRE.
K e d v e s o lv a só in k n a k  és h ird e tő in k n e k
v a la m in t  jó
b a rá ta in k n a k

Jt^ old og újévet
k ív á n u n k  a  „V e n d é g lő s ö k  L a p ja 11 
sze r k e sztő sé g e  és k ia d ó h iv a ta la .

T. üzletfeleinek, a vendéglős és kávés uraknak boldog újévet kivári aFővárosi S ö r í ő z ő  R.T. K ő b á n y á n
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata tagjainak, valam int a ! Vendéglősök beszerző csoportja tagjainak az

í újév alkalmából a legjobb kivánatait 
: :  nyilvánítja : :Palkovits Edefővárosi bizottsági tag , ipartársulati elnök.

Fogadják az évforduló alkalmából úgy az Országos Vendéglős Egyesület, mint a Székes- fővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipar- társulatának tagjai és minden Jóbarátom szerencse kivánataimat Hajós Károlyipartársulati elnök.
HERCEG WIND1SCH-GRAETZ LAJOS

pincészetei Tokaj — Sárospatak — BudafokTokaji Bortermelők Társasága R.-T. Tokaj Legkiválóbb fajborok hordókban és eredeti töltésű palackokban. - Központi irodák: Budapest, IV. kerület, Váczi-utca 27—33. (A Piaristák palotájában)
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Alulírottak a nyilvánosság utján Boldog Újévet 

kívánunk támogatóinknak, kartársainknak,
1918. ismerőseinknek és barátainknak. 1918.

f \ Z
ELSŐ n d Q T /W  

KÉ5ZYÉNT 
SERFŐZDEBudapest — Kőbánya

t. üzletfeleinek, vendéglős és kávés uraknak boldog újévet kíván

Böbék Györgyszállodás N agybecskerek.
Glúck Frigyesa „Pannónia" szálló tulajdonosa kakóczi-ut 5. Budapest
Ketter Ferenczvasúti vendéglős iK iskőrös

Tisztelt vevőimnek a nagyérdemű vendéglős és kávés uraknakboldog újévet kivün
Demeter Sándor KárolyHaggenmachcr Kőbányai és Budaioki Sörgyárak Részvény-Társaság képviselője B u d a p e s t .

V ili. Rákóczi-ut 63.Friebert Ödönvendéglős Budapest.
Weimann Lipótvasúti vendéglős Ha tvan
Pántol Mártonnagy vendéglős Vili. Rákóczi-ut 29. Budapest

József-u . 26Putnoki Istvánvendéglős Budapest. í
Glück Erős Jánoskeleti pályaudvari vendéglősBudapest. I
Kormány FerenczvendéglősKerepesi-ut 24. Budapest, j
Wassermann MórEmke kávéház tulajdonosa Erzsébet-kőrut 2. Budapest. |

Kolossá Viktorvasúti vendéglős Arad.
Kittner Mihálya „M etropole" szálloda tulajdonosa V ili . Rákóczi-ut 50. Budapest.PUTZER GYÖRGYa Popper Mór és Lipót kőbányai bornagykereskedők képviselője és vendéglősök paprika szállítója ^V ili., Rökk Szilárd-u. 17. BudapestMCjLLER ANTAL és HOLUB REZSŐ az Országos Casino vendéglősei I Séminélweiss-u. 1. BudapestMAYER ISTVÁN vendéglősIX., Drégely-u. 7. Budapest

Tisztelt vevőink, jó bárátaink és ismerőseink fogadják az újév alkalmából legjobb kivánataink kifejezésétL I T T K E  L .
pezsgőbor gyártelepe

B u d a p e s t .  P é c s .

MOHOS FERENC vendéglősa -Jóbarátok" asztaltársaságának elnöke j X.. Hungária-körut 289. Budapest iB1SCHOFF PÁL vendéglősIX., Vágóhid-u. 8. Budapest

Boldog újévet kíván
t. üzletfeleinek

a „Kőbányai Polgári 
Serfőző R.-T “

BOSCHAN KAROLY bornagykereskedőX„ Önody-u. 5.BELATINY ARTHURpezsgőborgyáros V., Gorove-u. 3.
Budapest
BudapestMinden kedves vevőimnek és üzlettársaimnak a legjobb szerencsekivánatokat küldöm SCI IWARC BÉLA borbizományos Nngydoroglt

Boldog újévet kíván tisztelt vevőinek, a vendéglős és kávés uraknak SAJLZER J, papirszalvéta gyárosIV., Ferenc József-rakpart 15. BudapestIgen tisztelt vendégeinek és jóbarátainak őszinte szerencsekivánatail nyilvánítja KOMMER FERENCa >-Vadászkürt« szálloda tulajdonosa Türr István-u. 5. BudapestVERESS LAJOS vendéglősIX., Csont-u. 1. BudapestWEHRMANN BÉLA vendéglősI., Lágymányosi-ut 3. BudapestW AVREK JÁNOS vendéglősThököly-ut 6. <BudapestSAHIN TÓTH JÁNOSszállodatulajdonosVII.. Nagydiófa-u. 11. BudapestSZOBONYA ZSIGMOND vendéglős Nógrád-VedöceTOM AYER TAMA.S vendéglőjeVili.. Magdolna-u. 1BudapestURNAUER jANOS vendéglőpBács m. JCulaSPIEGEL TESTVÉREK ^Erdélyi borozó nagy vendéglősök VI., Dalszinház-u. 8. BudapestSCH flTZ JÓZSEF sörnagykereskedő • Vili.. Práter-u. 47. BudapestSPALT MÁTYÁS vendéglősX., Kerepesi-ut 9. BudapestSCHUSZTER HUGÓ vendéglősTeréz-körut. Nyugati pályaudvar. BudapestPALLA1 M IKSA szállodásPodmanicky-u. 8. BudapestPOOK ENDRE 'Korona«-étterem tulajdonosa UngvarSPRUNG JENŐ szállodás és kávés Baros-tér 23. «BudapestSPOLARITS GYÖRGY kávéháztulajdonos József-könit 35. BudapestNYÁRI JÓZSEF szállodás VácNEMÉNYI BÉLA »Británia«-szállodás Teréz-körut 39, BudapestOLÁH GYÁRFÁS MIHÁLY »Gambrinus« nagyvendéglős VII.. Erzsébet-körut 27. BudapestPONGRACZ GABO R, vendéglős Tisznlök
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MITROVACZ ADOLF nagyvendéglős VII., Dolmny-u. 20. ASZNÉK KAROLY vendégjősBudapest j X., Ferenc-körut 3. BudapestMALOSIK FERENC Budapesti Kávés Ipartársulatnagyvendéglős VIII., József-körut 38. BudapestNépszinház-u. 15. Budapest r—.........................................- = = =  I BAUER KAROLYM ÉSZÁROS GYŐZŐ j vendéglős»Központi«-kávéház tulajdonosa VIII., József-u. 46. BudapestIV., Egyetem-u. 1. BudapestMOLNER GUSZTÁV vendéglősVI., Szondy-u. 49.

Tisztelt üzletfeleinek ás jóbarátainak boldog uj évet kivan CUBA DUROZIER és TARSA

GREGORITS SIMON vendéglősVIII.. Népszinliáz-u. 23. BudapestGONDA H. SÁNDOR vendéglős
I.. Uri-u. 26. GYULAY FRIGYES vendéglős

BudapestMOLNÁR LÁSZLÓ vendéglős CSENGEY JÁNOS vendéglősKapuvár VII.. Wesselényi-u 43.HARING TIVADAR LEYRER KAROLY»Tigris«-szá]|oda tulajdonosa vendéglősVII., István-ut 33. Budapest Vili.. Wesselényi-u. 57.

Budafok
Budapest
Budapest

HÉBEL MIHÁLY kávéháztulajdonos IX.. Ferenc-körut 23. BudapestHERCZEG FERENCZ »Sabá riasszál lód ás Szombathely
HEIDENFELD ÁRMIN vendéglősVI., Lehel-u. 32. BudapestHIRMANN FERENC rézárugyárosVI., Csányi-u. 7.

LEYRER GÉZA vendéglősVIII., Népszinház-u. 32. BudapestGRÜNFELD MIKSA sörna g ykeresk edő Budapest | VII., Szövetség-u. 9.INENCSEK JAOOS »Pannonia«-szálló tulajdonosa VII.. Rákóczi-ut 5. Budapest ,  GARAB FERENC vendéglősVII., Tábornok-u. 15.
Budapest
BudapestILKOVITS IZIDOR bornagykereskedő IX.. Remete-u. 1. BudapestA »Vendéglősök Lapja* tisztelt olvasóinak és | GYUTH NÁNDORhirdetőinek i vendéglősboldog uj évet kivan | Ullöi-ut 115. a/O.KEJLETI HENRIK orfeumigazgatóFoliec Capric ! ACÉL MIKSABudapest í szállodás; Vili., Rákóczi-ut 72.KERESZTES JÓZSEF szállodás buék. Kiskunhalas ; KURZ JÁNOS vasúti vendéglős
Budapest

Párkány-Nána
Sárkány-u. 12. KARL ISTVÁN vendéglős KUFFLER ADOLF

DEUTSCH PÁL vendéglősVIII., Dohány-u. 54.DEUTSCH MÓR 'háztulajdonosIV., Kötő-u. 8. ELEK ARTHUR bornagykereskedő, likőrgyáros István-ut 8. FABRI HENRICH »Király«-kávéház tulajdonosa Erzsébet-körut 53.FISCHER MIKSA tojdskereskedő VL, Desewffy-u. 41.FLAMM BERTALAN vendéglősTeréz-körut 56.FRIEDMANN REZSŐ vendéglősVIII.. Teleky-tér 8.FALUSSY ISTVÁN vendéglősVIII., Orcy-ut 38.

Budapest vendéglősVi]mos-esászár-ut 39.. ______ _______  .... I Budapest
Budapest KERECZ FERENCZ vendéglősVereskereszt-ut 5. Budafok
Budapest A Kis- és Középszállodások Ipartársulatának Elnöksége l tisztelt tagjainakboldog uj evet kiván Rákóczi-ut 19. II. ern. BudapestBudapest KEREKES PÁL vendéglősIX.. Mester-u. 63. BudapestBudapest KOSTYAL ISTVÁN vendéglős BudaörsBudapest KLÖZE RÓBERT •Aranyszarvas* vendéglős I., Zugligeti-ut 10. BudapestBudapest GRÓF JÁNOS vendéglősAndrássy-nt 80. BudapestBudapest
Budapest

Kedves kartársainak és üzletfeleinek boldog uj évet kiván GLUCK FRIGYES »Pannonia«-száiló t ilajdonosa VIII.. Ráküczi-ut 5. Budapest

Tisztelt vevőinek és jóbarátainak boldog uj évet kiván STENER és LOW Y gyümölcs-szörp gyárosokBesztercebányaBoldog uj évet kivánminden kedves ismerősének és tisztelt vevő- közönségének ZIMMER FERENC halnagykereskedő c. és kir. udv. szállítóTelefon: József 48-94. BudapestTisztelt vevőinek és üzlettársainak boldog uj évet kiván SCHUNDA V. JÓZSEF hangszergyáros. cs. és kir. udvari szállító IV. Magyar-u. 16. Budapest
M agyarország legnagyobb és legeltcrjedlehh szőlészeti szaklapja aB orászati L apokmely újévtől kezdve 47-ik évfolyamban hetenként jelenik meg igen bő és változatos tartalommal.Ezen szaklap, mely nemcsak a magyar szőlészeti és borászati viszonyokat ismerteti, hanem legélénkebb figyelemmel kiséri a külföldi tapasztalatokat is, minden kétséget kizárólag a legsokoldalúbb és legtartalmasabb szőlészeti újság, mely minden más külföldi vagy hazai szaklap olvasását egész fölöslegessé teszi.
A „BORÁSZATI LAPO K“-naka közgazdaság és a gyakorlati szőlörnivelésnck és borászatnak szentelt rovatai igen kimerítők, de különös súlyt helyez a tudósításokra is.Minden előfizető béke idején évenként több színes niiimellékletet kap, valamely szőlőfaj hli képét. Úgyszintén kéthetenként ingyenes mellékletként veszik az előfizetők a .Gazdasági Tanácsadó* c. lapot, mely nemcsak a mezőgazdaság, de főleg az állattenyésztés, baromfi-, méhtenyész- tés, kertészet, gyümölcsészet, háztartás stb. köréből veszi közleményeit.

U p lu la ld o n o t: S zeriem é ié rt é l kiadásért fe le l:I)r. BAROSS ENBRE. Dr. DRUCKER JENŐ.A lap előfizetési ára:1 évre 32 kor. >/3 évre 16 kor. >/t évre « kor. Mutatványszámot 3 héten át készséggel küld a
Borászati Lapok kiadóhivatala 
Budapest, IX , (jlld i-u t 25. sz.



VENDBOLOSO& 7• 1918. január 5.
A vendégnek sem m i sem  drága

a m i  jó .
A 200 év óta fennálló  

M a g y a r  Király gyógyszertárkészítményei:i/2 kávés kanál szükséges egy csésze teához. ' Kormln" citromzamat. Ara 30 K kg.-ként. '/a kávéskanál szükséges egy csésze vízhez. ícafix“  teazamat. Ara >5 korona kg-ként. Rum vagy citromizzel.Pesten házhoz, vidékre utánvéttel szállítjuk
„ K o r m i n  “ - V á l la la tBudapest, VII. Károly király-ut 17. Telefon Hiti—05- Tessék egy próbarendelést feladni. —

4446/1917. v. t. sz.Ajánlativersenytárgyalási hirdetményH szászrégeni -városi szálloda* bérbeadása céljából1918. évi január hó 10-én d. e. 10 órakora városi mérnöki hivatal helyiségében nyilvános j ajánlati versenytárgyalás fog megtartatni.H városi szállodához tartozik:A szálloda 23 vendégszobával, 4 személyzeti | szobával és 2 ruhakamrával.A 4 szobából álló vendéglős lakása.A kávéház egy kávéházi konyhával.A vendéglő, mely 1 étteremből, 1 felülvilágított nagyobb teremből, 1 konyhából és 1 éle/miszerkamrából áll.3 nagyobb istálló, 1 takarmánykamrával, 1 j faszin, I fedett kocsiszín és egy 417 m. terii- i letü udvar.A villanyvilágítás az épület összes helyisé- j geibe be van vezetve.A vendégszobák, az étterem és a kávéház részére a város bocsátja rendelkezésre a költségvetésben előirányzott bútorzatot, a további)! , berendezést bérlő maga tartozik beszerezni.A bérlet ideje hat és pedig 1918 április hó ; l-jétöl 1424. évi március hó 31-ig terjed.Az ajánlattevő az egy évi bérösszeget számban és betűben, pontosan és világosan kitüntetni I tartozik.Ajánlattevő tartozik az egy koronás bélyegül ellátott, sajátkeziileg irt és aláirt ajánlatát.32 előlelegesen a városi pénztárba befizetett korona azaz kétezer koronáról szóló bánatpénz fölötti elismervény csatolása mellett zárt borítékban legkésőbbi) a versenytárgyalás megkezdéséig a városi mérnöki hivatal vezetőjének átadni, vagy a városi tanácshoz cimezve ideje- korán a posta utján beküldeni.A városi mérnöki hivatalban betekinthetek aversenytárgyalást megelőző napig az ajánlati felkelek, a szerződés tervezete, az épület átalaki- tásának tervei és a város által szolgáltatandó 1bútorzat jegyzéke. ,| “*ds*régen, 1917. évi november hó 2,'i-cn. jL A városi tanács. I
t

K O M L Ó S - F É L E
P a p r i k a -  é s  Ő r lö t t  F ű s z e r á r u  N a g y k e r e s k e d é s  
Budapest, Vili., József-utca 35—37. Telefon: József 61—12.

Óriási megtakarításSzállításra ajánlom az alább felsorolt cikkeket, készlet és árváltozások fentartva. — Az árak ab raktár Budapest értendők, postacsomagokat)!) koronán felül és vasúti küldemények számlaellenében előre fizetendők.„M E l  P 0 R“ műmézkészitéshez,teljesen pótolja a mézet, 1 csomag 1 kg. méz készítésére elegendő. Használati utasítás minden csomagon. 125 csomag ..................  K. 50.—„LEVESMASSZA“  kész leves állit-h a t Á  p ln  fonó vízben feloldva minden 
I IU IU  V ÍV , más hozzáadás nélkül, mp. zöldség. gomba, gulyás, szárnyas, paprika és köményleves 5 kgr.-os bádog-dobozokban bruttó nettó, tömegélelmezők, éttermek és magáncsaládok részére, rendkívül takarékos per kgr.K 10.-„A T L A“  Gráíí-íéle levesizelitőfolyadék 1 kgr. üvegben .........................  K 10.—Dr. Halász-féle aranyszörp kávét,kakaót és csokoládét helyettesit, kellemes és felséges zamattjáért általánosan kedvelt. Használati utasítás: Egy csésze tejhez egy kávés

kanálnyi Aranyszörpőt keverünk per üvegg __„T E E M IT R U M “  kitünően beválttp o n n fIÁ « 7 p r  A „ t e e m i t r u m "  eiső-l [ d | I U l lU o l .C I .  rendű fontosságú tömegélelmezésnél. A , ,T E E M I T R U M "  jóság, zamat tekintetében teljesen pótolja a legjobb teát és rumot. A „ T E E M I T R U M "  egy csésze forró vizben egy kávéskanálnyit töltve a leg- izletesebb teát szolgáltatja.1 kgr. üvegben por üveg K 80.— 
lh  „  „  » .. 40.—1 üveg circa 1000 csésze teát ad.Teemitrum össze nem téveszthető más értéktelen gyártmányokkal.Almanpriv telJesen pótolja a málnaszörpöt A IIIK lM lU Y  7/10 literes üveg, üvegenkéntK 2.80

IPARSÓM  fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények elöállitásá nál a jég sózására, valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli kérdezősködésre d í j m e n t e s e n  nyújtA Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynöksége Budapest, V. kér. Vilmos császár-ut 32. szám .
• í f l É P I  ü  l í f i f. ■ <1

v .
> ' . ; •' 1
í * . m7‘V \ ..v̂ ‘Tisztelt szaktársaim  becses figyelm ébe ajánlom az á l t a l a m ' f e l t a l á l t

gyors-szűrőm ets e g y s z e r s m i n d
fejtő-tölcséremetmindenféle italok szűrésére. A  készülék ára 17 korona. — A  postai kezelés egyszerüsitése végett kérem a rendeléseknél az összegnek címemre való előzetes beküldését. — Kartársi tisztelettelVerm es Dávidv e n d é g l ő s  — K a r á n  s e b e s

SCHUNDA V. JÓZSEF
cs. és kir. udvari száilitó,a m. klr. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak stb. szállítója,

a pedálcimbalom és a 
rekonstruált tárogató 
egyedüli feltalálója.|§Budapest, IV.,'Magyar-utca 16.

Magyarország legnagyobb és villamos 
erőre berendezett hangszergyára, «■

R t  • ™  A  •
Kőbányán márazelső évben 248.000 hl. sörtgyártott, ez bizonyltja legfényesebben söieinek kitűnő minőségét.



VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1918. január 5.Ajánlunk a z o n n a li szállításra:Cocnac. „Vicux Fagon" Vio palack K 24.— „Vieux Fagon“ 35/joo „  . . .  „ 12.—Világosi ,,/Ylarty" 7/i« — ■■ - 8'—Valódi,.Megylikőr", l.ikörölt. Rumalol stb. stb.Tea, valódi Suchong, Császárkeverék és „Park Club" csomagokban.Cacao (Ha) minőség, csak szabadon.Bors, őrlőtt-vegyitett, igen zamatos éserős....................................... ...........Kömény, levantei .......................  —Kénlap I. áru 3o/24 szelet csomagjaRlzskeményitőpótló kilója .........„  „  karton 100 levélFehérgyantapótló kilója ................ —
SCHWARZ é s  TAUBER
gyarm atáru  n agyk ereskedők  N A G Y K A N IZ S A .

80.—78.— 48.— 12.— 
12.—  32.— 3.—

Gyártja aKőbányai Polgári Seríőző R.-T.Budapest—Kőbánya.
• •

KÖLCSÖNbrmilyen Összegben, esetleg kezes nélkül is.Részlet-fizetések megegyezés szerint. V agy hadikötvényeket és azokra kölcsönöket ad elő- leges díjazás nélkül, valamint jelzálog-kölcsönöket is ad. Ajánlatok a válasz posta- bélyeggel együtt a következő cimre küldendők:
PERKÓ FRITZ, Wien, XIX., Obkirchergasse1

B o r o k a t  b e r a k t á r o z u n k ,  azokra előnyös kölcsönt adunk. :: Nagyobb tételeknél vidékre is Pincéink vannak szakszeri! kezelésről gondoskodunk. .; BUDAFOK ÉS VIDÉKE, TAKARÉK BUDAFOK.

szükségletét V
málna 

szörpbenf ed e z n é ,  kérjen mintázott ajánlatot
STEINER 
És LÖWY
első beszterczebányai 
hydraulikus gyümölcs
sajtoló és szörpgyártólBeszterczebányán

DREHER RNTRL 5 E R F Ő Z D E I  R.-T.
BUDHPEST-KŐBJÁMYÁN.Városi iroda: Vili., József-utcza 36. = =  Saját palaczk - töltésAjánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, kiviteli márcziusi-, korona- (a la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét. Különlegesség: dupla maláta kősör, kőkorsókban. éAJ** >  Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFŐZÖDEFennáll: Budapest-Kőbánya.1854 óta a  legújabb technikai berendezésekkel 1 a a a  a a a  l i  felszerelt serfőzde évi gyártó képessége l)"vU.UUU 111.

Hordósörrendelés Budapestre: V ili., Esterházy-u. G. Telefon Józsel 4-2 9. Angyalföldi iée- 
S ; T| S S " J l  I mlai J ^ e r e m  : Tc],.fo„ 43-40. Vidékre X. Külsöjászberényl-fit 11. Telefon. József 50—36 és József 50—38 Palacksörrendelés Budapestre és vidékre X. Külső Jaszberénvi-ut 11. srÁm T p pfnn • J ő /o f  r,r, 7 _______ ______ 1 ,: r .  _ . . .

flz „ERbÉLYI PINCZE - EGYLET"
c s á szá ri és k irá ly i u d v a ri s z á llító k:: K O L O Z S V Á R O T T .Sürgönyczim : Bortermelők szövetkezete, Kolozsvár.eg-venesen a szövetkezeti termelő tagjaitól beszerzett és minden kiállításon elsőrendű érmeket nyert tisztán kezelt és kitűnő minőségű

fehér- és veres-, asztali-, pecsenye-, csemege- és gyógyborait.Megkeresésére készséggel küld árlapot az igazgatóság.

LITTKE L.p e z s g ő b o r g y á r - t e l e p e  P É C S .
Főraktár: Budapest, IV., Szép-utcza 3.Frigyes főherczeg ő császári és királyi fensége, Salva- tor Lipót ő cs. és kir. fensége és „Nemzetközi Hálókocsi" és „Európai Express Vonat-társaság" szállítója.

PEZSGŐFAJOK:„SPORT GRAND VIN SEC", „CA- S1NO EXTRA SEC" „FORENGLAND" (savanykás) „BRI- TAN1A EXTRA DRY" (cukor nélk)

Vasúti vendéglő
T I Z E N Ö T É  V É S  JOGGAL 

AZONNAL ELADÓ! c í m  a  k i a d ó h i v a t a l b a n .
fliapittatott 1820.Panda Ágoston és Zimmer Péter utóda

Z im m e r  F erenchalnagykereskedő, csász. és kir. udvari szállító
Budapesten

Telefen: József 4 8 -9 4 .  S ürgönyeim : Z im m er halászmnslcr Budapes

Uránia Könyvnyomda (tulajó. Székely Artúr), Budapest VII., Dohány-utca 10. Telefon: József 40-50.


