
XV. évfolyam

Előfizetési ár:
Egy évre...............16 korona
Fél é v re ............... 8 „
Negyed évre . . .  4 „
Egyes szám á ra : 1 korona.

Lapmegjelenés: 
Minden hó 1-én és 15 én. 
kir. posta taknn-kpénziár számla 5S990. sz.

1. szám.

Szerkesztőség és kiadóhival 
tál Budapest, Vili. kér., Gyulai 

Pál-utca 9. szám.

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

6 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IMRE.

Hivatalos szaklapja :
Az „Országos Vendéglős Egyesületnek11-, a „Székesfőváros i Ven 
döglősük és Koosmárosok Ipartársulatának11-, & Szabadkai-, T olna, 
▼ármegyei-, K assai-, Erzsébetfalvai-, Brassómegyei-, Csepeli- 
S árrár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, K ispestszentlörinci-, Német 
uj .-árt-, Lévavidéki-, Szatmármegyei-, Zombori-, Nemesócsa és 
vidéke-, H unyadvárm egyei-, Csongrádvármegyei-, Sopronalaó- 
vidéki-, Sárosmegyei-, Budátok és környéke-, Érsekújvár ét 
vidéke-, Ceglédi-, Marosvásárhely és Marostorda-megyei-, Mezőtúr-, 
Túr ke /e  és Dévaványai fogadós (szállodások) vendéglős, kocsmá- 
rot és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az A radi pincér 
öns. és elh. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak és 

községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.
Hivatalos helyiség : Vili, kér., Gyulai Pál-utca 

9. sz.

Hivatalos Órák: minden hétfon , szerdán és pén
teken délután 3—6 óráig.

Fölhívás és értesítés. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik az „O rszágos Vendéglős E g y e sü le tin e k  még 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje
lentésük után megküldjük az alapszabályokat. Betratdxt dij : 2 
korona. Évi tagdíj: 4, korona. Az „O . V. Egyesület" tagjainak 
•aakügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
aa irodához fordul. Ilyen esetekben a  levéllel válaszbélyeg m ellék  
,en4ö Am elnökség.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS
MÁROSOK IPARTÁRSÜLATA.

Hivatalos helyiség: vra.,GgaiaiPái-atca9.sz.

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

Jogitanác8ot az ipartarsulat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához 
fordul.

Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye
k i z á r j  a „Fogadó’ alján közdltetik.

É v f o r d u l ó .
Ismét elérkezett az év utolsó napja s 

mire e sorok kedves olasóink elé kerül
nek. már az uj év is beköszönt.

Vájjon ki hitte volna, mikor ez a ret
tenetes háború kiütött, hogy még 1918. 
január 1 én is áll a háború. Mikor ezt 
Kitschener lord, a volf angol hadügvmi- 
niszter 1914-ben megjósolta, az emberek 
bolondnak tartottá*; s ma ez a szomorú 
jóslat valósággá vált.

Az igaz, hogy aki ezt megjósolta, lég 
kevésbé hitte, hogy áz 1918-ik év a Köz
ponti hatalmak ilyen nagy és lényes 
győzelmeire köszönt s nem gyanította, 
hogy a legfélelmetesebb ellenségünk az 
orosz leverve és teljesen meggyötörve 
éppen a különbékét készül velünk meg
kötni.

Ha már korábban nem lehetett békét 
kötnünk, hát örüljünk annak is, hogy 
ma talán a legjogosabban remélhetjük: 
az uj év ezt is meg fogja hozni. Viszont-

!látjuk végre azokat a hőseinket, akik; 
jsérük és temérdek szenvedéseik árán 
, áltották meg a jövőnket s tették lehe
tővé, hogy ma mindnyájan büszkén val- 
juk a legnagyobb magyar mondását: 
„Magyarország nem volt. hanem lesz!*

Adja a Mindenható, hogy a legvadabb 
téli időben kel! békevirág a tavaszra 
megerősödve váljék terebélyessé és te
remje meg az összes szenvedő emberiség 
részére a békét.

Az évforduló alkalmából nem csak a 
világhelyzet, de a mi saját kicsi vilá
gunkra Is visszagondolunk s borongó 
érzés vesz rajtunk erőt akkor, amikor 
volt szerkesztőnk Flór Győző halálára 
emlékszünk vissza.

Szegény nem érhette meg a béke haj
nalát, pedig a háború elejétől fogva min
den pillanatban remélte. Amikor valahol 
a távoli világtájon a magyar hős dicső
séggel verte az ellenséget, újabb pár hó
napot adott az ellenségnek — az orosz 
Goriice, a szerb sereg leverése, Románia 
megverése után újból és újból remélte, 
hogy a béke három hónap alatt meg van. 
Mennyire csalódott szegény velünk együttl 
De talán még nála is jobban csalódtunk 
mi, akik azt hittük, hogy fizikai ereje nem

I hagyja el és a küzdelmet állja a halált 
okozó betegséggel. Sajnos csalódtunk, ő 
előbb elérte a békét mint mi. de mi el
vesztettük őt.

Nagy veszteség érte Flór Győző halá
lával a szakipart, melyért annyit és oly 
kitartóan dolgozott.

Mi akik átyettük munkáját, hogy to
vább dolgozunk rajta, igyekszünk a ki- 
dő t munkást pótolni s talán nyugodt 
lelkiismerettel mondhatjuk, hogy igyeke
zetünk nem teljesen eredménytelen.

Akkor, mikor a lap szerkesztését átvet
tük, részletesen kifejtettük programmun- 
kítl. azt ma is álljuk s reméljük, hogy a 
béke mielőbbi beáltával annak megvaló
sulása is közelebb lesz. Programmunk fő 
pontja a szervezkedés propagálása. Azért 
örö nmei gondolunk vissza arra, hogy az 
év derekán a vendéglősök egy nagy gyű
lésre összejöttek, ahol bajaikat megtár
gyalták. Csak sajnálattal emlékezünk meg 
arról, hogy az eredményt nem a vendég
lősök, hanem a sörkartell élvezi.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a ven
déglősök áruszükségleteik beszerzése cél
jából itt is ott is alapítottak beszerző cso
portokat, központokat, hogy ezek nagyobb 
sulival, erővel nem tudnak hatni, annak 
oka csak abban van, hogy nem az egész 
iparág, hanem csak egyesek ve-znek ab
ban részt. Vagyis még mindig nincsen 
meg a szolidaritás, ami nélkül nagy ered
ményeket elérni nem lehet.

Reméljük azonban, hogy a háború 
okozta nehézségek és kellemetlenségek 
beláttatják a vendéglősiparhoz tartozók
kal is. hogy csak a szerves összetartás, 
az erős szervezettség vihet megfelelő 
eredményre.

Azért ma az év utolsó napjain is azt 
mondjuk: „vetkőzzük le az ó Ádámos és 
öitöz/.ük lei az uj Ádámot“, vagyis okulva 
a mull hibáin, télretéve minden egyéni 
érdeket és személyeskedést, vegven min
denki részt a szervező munkában, legyen 
végre eggyé az egész szakipar s akkor 
fellépése erőteljes, szava hatalmas lesz.

Azzal a kívánsággal köszöntjük ma az 
összes kartársainkat az uj év hajnalán, 
hogy adjon Idén egy szebb, jobb és bol
dogabb uj esztendőt.

Megint felemelték a sör árát.

A kőbányai sörgyárak, helyesebben 
mondva: a sörkartell megint meglepte a 
vendéglősöket, de leginkább a logya-ztó- 
közönséget. egy kis sördrágitással. Ezúttal 
hektoliterenkint 35 koronával emelték az 
árat, a palacksör árát pedig egy koroná
ban állapították meg. Ennyiért szállítják 
a vendéglősnek. A sörkartell ezt az ár
emelést ezúttal negyedszer csinálja a há
ború alatt. És teszi ezt háborittatlanul; 
teszi ezt a milliós haszon fokozására. 
H szén érdekes ezeknek a sörgyáraknak 
a mérlegeit szemügyre venni Nem képe
sek a termelésből eredő nagy- nyereséget 
annyira eltüntetni, hogy ne legyenek kény
telenek mégis milliós nyereséget kimutatni. 
Leírnak, íelirnak. tartalékolnak, koptatnak 
és csiszolnak, még pedig elég tekintélye* 
összegek erejéig, de még sem képesek 
annyit más cirnek és tételek alatt elsimí
tani, hogy a megmaradt nyereség ne ha
ladná meg a többszörös milliót.

A júliusi vendéglős-nagygyűlés tárgyalta 
a Szállodások, vendéglőséi és kocsmáro- 
rok ipartársulatának azt a kivánal nát, 
hogy kerestessék meg a kormány, hogy 
a kormány adjon nagyobb árpanennyi- 
séget, mert a kiutalt mennyiség elégtelen 
annyi sör termelésére, amennyire a ven
déglői lorgalomnak szüksége van. A sör
gyárak a sör elégtelensége miatt kétségbe
esett vendéglősöket a kormányhoz utalta, 
hogy járjanak ki nagyobb árpamennyisé
get és akkor majd lesz elegendő sör is. 
Énnek a biztatásnak a Szállodá ok stb. 
ipartársulatának vezetői felültek és — el
ismerjük. hogy jóhiszemüleg — (elültették 
a nagygyűlésen résztvett vendég ősöket, 
mert elfogadta a gyűlés az árpakijárásra 
vonatkozó indítványt. Mikor a nagygyűlés 
előtt az árpakijárást a Szállodások stb. 
ipartársulatának vezetői propagálni kezd
ték. a vendéglősök, és különösen a Szé-
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kesfővárosi vendéglősök és kocsmárosok' 
ipartársulatának vezetői és mindazok 
akik nem részvényesei a sörgyáraknak, 
gyanúperrel éltek és kijeler tették, hogy 
csak abban az esetben hajlandók több 
árpa kiutalását kérni a kormánytól, ha a 
rőrgváraktól garanciát kapnak arra, hogy 
nem szállítanak sört Ausztriába, hanem 
ellátják a fővárosi, illetve hazai vendég
lősöket legalább az eddigi mennyiségnél 
több sörrel és hogy nem emelik újra a 
sörárakat.

Kammer ur belátta az aggályok jogos
ságát, magára vállalta, hogy a sörgyárak
kal aziránt beszélni fog és megszerzi a 
garanciát. A nagygyűlésen ez a feltétel 
nyilvánosan is szóba került és akkor 
Kammer ur kijelentette, hogy a sörgyárak 
megígérték, eleget tesznek a vendéglősök 
kívánságainak, természetesen csak járják 
ki az árpatöbbletet. (F.szünkbe jut a róka- 
varjú sajt meséje.) A nagygyűlés meg
nyugvással vette tudomásul Kammer ur 
kijelentését, megszavazta az árpa-indít
ványt és a gyűlés után a bárom ipartár
sulat elnöke eljárt a minisztereknél és a 
vendéglősök érdekében kérték az árpa
mennyiség felemelését a sörgyárak részére. 
Kaptak-e többletet a sörgyárak vagy nem. 
nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a hordó 
sört 35 koronával, a palacksör árát egy 
koronára emelték. Maga az a tény, hogy 
a vendéglő*sök vállalkoztak a sörgyárak 
szekerének tolására és mégis felemelték 
a sörárakat, erkölcsi pofon, amit a ven 
déglősök a sörgyáraktól kaptak és ami 
tanulságot szolgáltat a jövőre nézve.

Nincs kizárva, hogy a sörgyárak a ven
déglősökön és a fogyasztóközönségen 
boszulja meg a kormány fukarságát az 
árpakiutalás dolgában. Mert hát a kartell 
vakmerő és a kormány sem nyúl hozzá, 
hogy a sörgyáraknak a milliók szerzésé
ben gyakorlatilag kialakult profitéhessé- 
gét egy kissé korlátozza. De ez a vak
merőség még ennél is tovább megy. Bu
dapesten kevés a sör, a vendéglősök 
szükségletét nem fedezik, hivatkozván 
arra, hogy kevés árpát kapnak és dacára 
ennek. Becsben kőbányai sört lehet kapni 
kh fillérért korsóját. Tehát mikor itthon 
kevés a sör gyártási okokból, ugyanakkor 
van fölösleg is exportra és mikor pl. 
Budapesten 60 fillért vagyunk kénytele
nek egy pohár sörért adni. ugyanakkor a 
bécsi fogyasztó 44 fillérért lél liter kő
bányai sört kaphat.

Ha a vendéglősök a kényszerhelyzetnél 
fogva, melybe őket a háborús állapot 
konjunktúrája sodorta, kénytelenek a 
sörgyáraknak ezt az újabb merényletét 
elviselni, nem köteles ezt elviselni a fo
gyasztóközönség, mert végeredményében 
a fogyasztók ad|ák meg az árát ennek az 
ismételt s most már negyedik drágítás
nak. És miért nem mozdul meg a kor 
mánv? Az árdrágító kereskedőt, árust és 
kofát büntetik; a sörgyári milliomosok
hoz nem mernek hozzányúlni? Tessék 
sürgősen a sörárakat maximálni'. Az 
eddigi indokolatlan módon meydrágitol. 
sör után beszerzett milliókat tessék mini 
hadinyereséget a kincstár javára külön 
adóval megterhelni,

Induljon meg a fogyasztóközönség is, 
mert nem a vendéglősök, hanem a sör
gyárak emelik a sörárakat. #

A vendéglősök más utón és módon

segíthetnek magukon, hogy a sói gyárak 
túlkapásait visszautasíthassák és kikei ül
jék azokat az erkölcsi pofonokat, miket 
az elbizakodott sörgyárak vakmerő mó 
dón rájuk mérnek. Indítsák meg nyom
ban a mozgalmat egy vendéglős-sörgyár 
alapítására! Tegyék meg már most a 
szükséges intézkedéseket, készítsék elő 
az ügyet és a háború után valósítsák 
meg az eszmét. Ne legyenek továbbra is 
a sörgyárak vagvongyüjtő napszámosai, 
ne engedjék magukat továbbra is a sör- 
kartelltől lricskáztatni, hanem az a sok 
milliónyi haszon, amit a sörgyártás álta
lában hoz. legyen az ő munkájuk és fá
radtságuk dija.

Ezt nagyon is megfontolva ajánljuk a 
vendéglősöknek.

TÁRSULATI ÉLET.

Jegyzőkönyv
felvétetcts a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 
Pincérek és Kávésscgédrk Országos Nyugdijerye- 
»ülete igazgatóságának 1917. évi november hó 30 án 
az egyesület központi irodájában megtartott rendes 
havi ülésén.

Jelen voltak : Bokros Károly elnök, Várady Gyula, 
F. Kiss Lajos, Mayr József, Francois Lajos, Paris 
Vilmos igazgatósági es felügyelőbizottsági tagok és 
dr. Nagy Sándor j'. gtarácsos.

Elmaradását kim entette: Dökker Ferenc, Kittner 
Mihály, Malosik Antai és S ántó Ferenc.

Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezeté
sére dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesitére Mayr 
József urat kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyző
könyvét. melyet az igazgatóság észrevétel nélkül 
hitelesít.

Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámo
lásait :

a budapesti választiráry november havi elszámo
lása szerint a bevétel 3321 kor. 32 fi 11., a kiadás a 
folyósított nyugdijakkal etyütt 2107 kor. £6 fül. 
Csekkszámlára bekülderct 1213 kor. 36 fill.

A pozsonyi választm ny november havi elszámo
lása szerint a bevetni 476 kor. 70 fül., a kiadás 37 
kor. 90 Ml. volt. Csekkszámlára beköldetett 438 
kor. 80 fill.

A kassai választmány november havi elszámolása 
szerint a bevétel ?47 kor. 14 f 11., a kiadás 20 kor. 
volt. Csekkszámlára beküldetett 227 kor. 14 fill.

A szombathelyi válás, tmá1 y m-vemher kavi el
számolása szerint a bevétel 450 kor. 82 fill., a ki 
adás a folyó>írott nyugdijakkal egvü't 106 kor. 99 
fill. Csekkszámlára beküldetett 343 kor 83 fül.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóvá
hagyólag tudomásul veszi.

Jogtanácsos jelenti, h* gy Szirmay Károly végkie 
légités iránti kérvérAt nyújtott be. Nevezett 1905. 
julius 1-e óta tagja egye* ü rtflr knek és 1917. szép 
tember hó 30-ig ös*zesen 1049 kor. 52 fillért fize
tett. Minthogy a viszonyok k nysseii Ö hatása alatt 
má« életpályára lép át, tagdijvisszatéiitést kér. Ké
relme alapszabályaink 86 §-a ahpján trljrsi he ted 
részére a befizetett tagdjak V* da címen 360 ko 
róna végkielégítés volna folyós tindó.

Igazgatóság Szirmay Károlv récére  */* rész tag- 
dijvisszatérítés azaz 350 korona folyósítását en 
ged̂ lyezi. • • *-•

Jogtanácsos jelenti, hrg \ özv Lencz Ernőné vég 
ki-legités iránti kérelmet nyújtott t'e. Néha’ L'tcz 
Ernő 1910. október hó 1-je cta 1917. jurius végén 
nr következett haláláig veit egyesült lür k tagja, mt ly 
idő alatt összesen 1275 koronát fizetett. Minthogy 
az özvegy végkielégit- s iránti gényét az alapoz* 
bá'yokban előirt okirati kkal kel ö» n igazolta, részéi< 
alapszabályaink 63 § a <l;p;án 720 korona végki- 
elégi és volna folyós tandó.

Igazgatóság özv. Ler ez Ernőnének az alapszabá
lyaink 63. § a alapjár őt mei illető 720 kor* na vég
kielégítés folyósi ását elrendeli egyben férje halála 
felett érzett mély részvétének ad kifejezést.

Jogtanácsos jel mi, hogy Kasprák István segéh 
iránti kére'met nyujt< t  be. Nevezett 1909 január 
1 je óta 1913 oktéber végéig volt egyesületünk 
tagja, mikor is katonai szolgálatának teljesítése vé
gett bevonult. Énről azonban egye-ü etünket csak 
most értesítette azzal, hogy miu án a háborúban 
megrokkant és emiatt pályájára többé vissza nem

léphet, befizetőt tagsági dija-rt k egy harmadát viss 
szatéritrni kéii. Összesen 178 K 48 fiil -i fizetett 
Amennyiben ebhez joga n*n v o ra , segélyt kér 
Segély iránti kérelme teljesíthető letne, tag díjvissza
térítést azonban nem igényelhet.

Igazgatóság arra való tekintettel, hogy revezett 
a háború folytán lett rokkant, noha tagdijvissza- 
téritésre az alapszabályai! k érten  ében igénnyel 
nem bír, humanismusból részére (0 koiona segélyt 
állapit meg.

Jogtanácsos jelenti, hogy Baár József ur novem
ber hó folyamán 25 koronát adományozott egye
sületünknek.

Igazgatóság az adományozást köszönettel tudo
másul veszi és erről adományozót értesíteni rendeli.

Jogtanácsos jelenti, hogy Egeiváry Gézáné egye
sületünkbe belépni óhajt. Minthogy azonban már 
50 éves elmúlt, alapszabályaink 13. §-a alapján a 
felvétel felett az igazgatóság dönt.

Igazgatóság arra való tekintettel, hogy Egerváryné 
már évek hosszú sora óta vezeti szállodáját, a tag
felvétel iránti kérelmet teljesít-.

Jogtanácsos jelenti, hogy Dormann J ques és 
Fischer Miksa urak, egyesületünk páitoó  tagjai 
sorába léptek és az 1917. rvre szóló tagsági dijakat, 
vagyis 10—10 koronát F. K i.s Lajos ur utján le
fizették.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését örömmel veszi 
tudomásul és ezen uj pártoló tagokat melegen 
üdvözli.

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára 5200 korona 
utalható át.

Igazgatóság az 5200 koronát a postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára utalja át.

Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 13 tag- 
sági igazolvány állítható ki.

Tudomásul szolgál.
Jogtanácsos jelei ti, hogy a Gödör Gyula elleni 

perben a törvényszéki or> ossza kért Ö megállai itotta, 
hogy Gödör teljesen és állandóan mur kakóptden. 
I d.tványozza, ht g\ Göndör ennélfogva nyugdijaz- 
tassék.

Igazgatóság Gö őr Gyulát nyugdíjazza és ré
szére évi 1420 kor. 80 fiil. nvugdij t állapit meg, 
még pedig az alapszabályok 46. §-a ahpján a nyug
díjaztatás iránti kérvény benyuj asat követő legkö
zelebbi hó 1. napjár, azaz 1917. április 1-ét vóve 
alapul, a már lejárt 8 hóra es* dfkr-sse vált részletek 
fejében (nyolcszor 118 kor. 40 fill ) 947 kor. 20 
fillért nevezett részére a orral kiutad és ezen 
nyugdíjazásról Gődöit értesiteri rerdeli.

Elnöfc indít ár \ ára az n a z g a tó ^ g  a VII. hadi- 
kölcsöi böl az 5Vs°/« tipusu papírokból H-0000 K 
jegyzésár határozza el a Mcgyai B nkná.1 és felkéri 
elnököt, hogy a jrgyzfSt e>zkÖ2Öje.

Jogtanácsos felolvassa Jurám vits Ferencnek f. évi 
november hó 28-án hozzá intézett levelét.

Igazgatóság a levél taitalm át sa jrálatta l veszi 
tudomásul és megbízza jogtanácsost hogy nagyra
becsüléséről és rokc nszt-DkfiőI levélben értesítse.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kmf.

Hitelrsitik:
ifj. Dr. Hagy Sándor 8. k. Bokros Károly s. k. 

jogtanácsos. elnök.

Magyar bort vesznek külföldön.
Béc-i ügynökök ajánlják a magyar 

bori. Bortermelőink termé-ükel közvetítő 
keretktdrk né kül mm tudók eladni 
A-legtöbb szőiőbiitokos nem tudja kinek 
ajánlja s mennyiért borát. A napokban 
kezünkbe került egy kopenhágai cégtől 
egy levél. A levél reszletesm közli, milyen 
fajta borokat lehet eladni, körülbelül 
milyen álban és fizetési módozatokban 
s mivel Fianciaországból nehezebb boro
kat nem szabad exportálni. úgy Dániában, 
Norvégiában és Svéde.tsz gban a magyar 
bor részére nagy piac nyílik.

Tájékozás céljából itt közöljük a né
metül megirt levelet:

Vor ca. Jahresfrist erhielt unser Herr. 
Andersen unter seine n mehrmonat- 
lichen Aulenthalt in Wien von Herrn 
N. N. einige kleine Probeflaschen Wein, 
welche Sie ihm zugestellt hatten. Diese 
Proben habé ich nach hierher müge-
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nommen, und ich versprach genanntem 
Herrn in Skandinavien für die Ein- 
führung ungarischer Weine zu arbeiten.

In dér verilossenen Zeit habé ich 
ganz Skandinavien bereist, und habé 
eine Reiche grosser Weinfirmen iür 
die Sache interessiert, und ich sollte 
meinen. dass wenigstens gewise Sortén 
für Ska idinavien geeignet sein werden. 
und die unserern Geschmack gefallen 
werden.

Wir trinken am meistem deutsnhe 
und französische rote und weisse Weine 
und süsse Weine als Portwein, Cherry 
ect. zu Deckert. So lángé dér Krieg 
dauert, dürlen aber Weine mit über 
14% Alkoholgehalt nicht nach Skandi
navien importiert werden.

Da wir jetzt die Lage übersehen 
können, und überzeugt sind. gute Ge- 
sc1 á'te machen .u  können, fragen wir 
hűflichst an. ob Sie geneigt waren, uns 
Ihre Generalreprásentation uus Allein- 
v^rtrieb Iür Dünemark, Sehweden und 
Noiwegen innerhalb einer Anzahl Jahre 
zu übertragen.

Alles was wir kaufen oder vermitteln 
wird bar bezahlt durch eine Bank in 
Budapest,gégén Versanddokumente und 
Auslührerlaubnis sarat Duichfürerlaub- 
nis durch Oesterreich un i Deut-chland.

. Weine in dér Prei-lage 10—15 oe-terr. 
Kronen pro Liter werden kein grosser 
Umsatz ergeben. dagegen können grosse 
Posten von de í allgem. billigeren Sor
tén verkautt werden.

Wen wir irgend eine Sorté als un 
gefáhr für unser Gescháft geeignet ne 
mén sollten, würde dies „Tokaj Aszu“ 
sein, es werden aber sicher noch ver 
schieuene andere Marken sein die ge
eignet sind.

Sind Sie damit einverstanden uns 
Ihre Generalreprásentation und Allein- 
vertrieb zu übertragen, bitten wir, um 
keine Zeit zu verlieren, uns cka. 12 
Liter von jeder Ihrer Meinung nach 
gangbare Sortén billiger Preis, und 
4 —6 Liter hóhérén Preis, am liebsten 
in V2 Liter Flaschen zu senden, so, 
dass wür Mutter von jeder Sort zum 
verkaufen besitzen. Gleichzeitig bitten 
wir uns Faktúra zuzusenden, wir sen
den Ihnen dann postwendend den Be- 
trag ein.

Wir bitten um Zusendung genauen 
Preisverzeichnisses per Liter. Preis dér 
Emballage, die Grösse dér Fásser ect. 
und seben wir gerne Ihrer gefálligen 
Rückáusserung entgegen.

Hochachtungsvoll 
Andersen & Jensen 

Kopenhagen. B. [stedgade 3. 
A kopenhágai cég tehát összeköttetést 

keres egy magyar borszállitó céggel. Ki
nek van” tehát megfelelő bora, küldjön 
mintát fél literes üvegekben 12 litert, — 
ennek az árát is megfizetik. P. Gy.

A főváros a szállodák megszüntetése 
ellen.

A Fogadó három közleményben foglal
kozott a székesfővárosi szálloda hiánnyal, 
a szállodák megszüntetésével és a katonai 
beszállásolás kérdésével. Sorainkkal fel
hívtuk az illetékes tényezők figyelmét arra 
a veszélyre, amely zsenge és most végre

meginduló idegenforgalmunkat fenyegeti, 
ha tovább tétlenül nézik a szállodák meg
szüntetését. Kissé elkésve ugyan, az ide
genforgalmi hivatal megtette a kezdemé
nyező lépéseket a baj feltartóztatására.

Nem akarunk most gáncsolni és a fő
városi idegenforgalmi hivatalt kritizálni, 
csak arra kérjük: ne tekintsék a fővárosi 
idegenforgalmi hivatalt kényelmes szine- 
kurának! Ezt a hiv talt bürokratikusán 
nem lehet vezetni. Gyakorlati érzéket és 
több iniciativát kérünk. A Fogadó min
den idegenforgalmi ügynek lelkes támo
gatója s egyúttal ellenőrje is lesz.

Egyik közleményünkben említettük, hogy 
a fővárosi szálloda-mizériának egyik lő- 
oka az. hogy a szobák nagy részét átvo 
nuló katonatisztek tartják lefoglalva. Ezen 
z állapoton a főváros most úgy segít, 

hogy 58 000 koronáért bérbe vette a 
Mária-kongregáció Mária-utcai otthonát 
és annak 92 szobáját átvonuló tisztek 
részére reedezi be. Az átvonuló tisztek 
a központi fűtéssel ellátott házban csak 
néhány napig lakhatnak. Tudomásunk 
szerint a fővárosba naponta átlag 250— 
300 tiszt érkezik és megszáll. Néhány 
jobb garni szállodát a tisztek részére még 
mindig kellene biztosítani vagy lefoglalni.

A szállodák megszüntetése és szaporí
tása végett az idegenforgalmi hivatal lel- 
ügyelőbizottsága ülést tartott. A tanács
jegyző ismertette annak a bizottságnak 
a munkálatait, amely Glück Frigyes bi
zottsági tag elnöklése alatt a fogadók 
megszüntetésének megakadályozására ho
zandó kormányrendelettel és az uj szál
lodák alapításának kérdéseivel foglalko
zott. A teiügyelőbizottság elfogadta az 
előterjesztést s az első tárgyat a decem
ber hó 22-én tartott városi közgyűlés is 
magáévá tette és a kormányhoz felirt. A 
szállodák szaporítására vonatkozólag a 
bizottság úgy határozott, hogy az elnöki 
ügyosztály és az idegenforgalmi hivatal 
együttesen dolgozzanak ki részletes prog- 
rammot E programm elkészítésénél fő
ként a főváros tulajdonában levő és 
szálló építésére alkalmas telkeket tartsák 
szem előtt. Továbbá egy albizottságot 
küldtek ki a fürdőpolitika idegenforgalmi 

Vonatkozásainak előkészítésére.
A kormányrendelet kisürgetése ismét 

az idegenforgalmi hivatalra hárul. Tapasz 
falatból tudjuk, sürgetés nélkül az ilyen 
rendeletek — igen késnek.

Az uj szállodák építésére vonatkozólag 
pedig egyelőre csak annyit, hogy első 
sorban a telkeket ilyen célból a magán 
vállalkozóknak kellene megvételre aján
lani, ha ilyenek nem volnának, akkor 
épitessen a város szállodaépületeket, a 
berendezést bízza a bérlőkre. A városi 
szállodák ne legvenek luxusépületek, mert 
nem minden szálló-vendég mágnás és — 
hadi nyerő. P. Gy.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

______________ K n  r . \ n  n
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pesti vendéglős, a Székesfővárosi vendég
lősök és kocsmárosok ipartársulatának 
elnöke, 44 éves korában. Felesége a jó 
férjet, öt kiskorú gyermeke a szerető apát 
vesztették el az elhunytban. De egyúttal 
nagy veszteség érte a vendéglősök szer
vezetét is. Ásvány Imre egyike volt azok

nak az öntudatos férliaknak, kik komo
lyan veszik a bennük helyezett bizalmat 
és odaadó munkálkodással teszik magu
kat érdemessé a bizalomra. Hasznos 
munkát végzett a szervezett társulatban 
és minden ténykedésében a vendéglősipar 
haladását, kartársainak érdekét tartotta 
szem előtt. Szép szónoki tehetségével 
érveinek mindig meggyőző hatást tudott 
adni és minden tanácskozáson szívesen 
ha lgatták kartársai az ő fejtegetéseit 
December 16-án kisérték kartársai a tár
sulati zászló mellett őrök nyugalomra s 
elbúcsúztak a jó baráttól, a szeretve tisz
telt kartárstól. A társulat nevében Hajós 
Káiolv, a társulat elnöke búcsúzott el az 
elhunyttól és megható szavakban mél
tatta Ásvány Imre közhasznú munkássá
gát és szerzett érdemeit. Számos koszorú 
borította a ravatalt, melyek közül kima
gaslott az ipartársulat felirattal ellátott 
szép koszorúja, mellyel elhunyt alelnöke 
emléke iránt kifejezte tiszteletét. A Fogadó 
szerkesztősége is kifejezést ad őszinte 
részvéténnk és csatlakozik azokhoz, kik 
Ásvány Imre emlékét tiszteletben tartják. 
Nyugodjék békében. •

Röszler József jószívűsége. Lgylátszik nem 
hiába teltük szóvá a rokkant Nagy János 
orsát, mert ime a lövészárkokig ért el- 
szavunk. Úgy látszik, a kartársak meg 
studják érieni szerencsétlenül járt ember 
társuk szenvedéseit és tőlük telhetőleg 
igyekeznek a bajbajutotton segíteni.

Különösen á'l ez a lővészárok lakóira, 
akik talán még jobban meg tudják érteni 
embertársuk bajait, mint az itthónvalók, 
legalább ez tűnik ki az alábbi sorokból.

Röszler József levelét teljes egészében 
adjuk, mert abból kiárad az a nemes ér
zés, amit mi élethűen visszaadni nem 
tudnánk.

A 120 koronát azóta már megkaptuk 
és el is küldtük Nagy Jánosnak aki hoz
zánk juttatott levelében maga köszöni 
meg a jólelkü adakozást.

A levél igy hangzik:
A „Fogadó" t. szerkesztőségének 

Budapest.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, 

hogy a Fogadó novemberi számából ér
tesültem szegény szerencsétlen Nagy 
János hős kocsmáros sorsáról.

Minden kartársamat, aki ily szeren
csétlenül jár. tőlem telhetőleg segíteni 
akarom, mert én fel tudom fogni, hogy 
egy ilyen hős mit érdemel, mert én is 
csekély 32 hónapja egyhuzamban va
gyok a fronton. De hála Isten még a 
mai napig nem történt semmi komo
lyabb bajom.

Éppen ezért is sietek szegény hősnek 
néhány koronát küldeni.

A nagyon derék századparancsnokom 
engédelmével vettem magamnak azt a 
fáradtságot, hogy egnéhány koronát 
ősszegyüjthessek a századomnál.

Azonkívül van itt velem két nagyon 
derék kartárs, akik szintén hozzájárul
tak a gyűjtéshez és igy tudtam én a 
szegény* Nagy János és családja részére 
120 azaz százhúsz koronát összegyűj
teni, amelyet itt 5-én a Tábori postára 
fogok feladni. Kérem a tekintetes szer
kesztőséget, hogy legyen olyan szives, 
hogy ezt a szegény rokkant kezeiher 
juttassa.
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Folyton emelkedő forgalmunk titka:
gyártmányaink kivált) minősége. »

Évi 168.000 hl.-es termelési képesség. =

Kzenkivöl küldök 10 koronát a Fo
gadó eltüzelésére.

Maradok kiváló tisztelettel Röszler 
József, (volt szolnoki íőpincér) szám
vevő őrmester 111/68. géplegyverszázad. 
Tátiori posta 427.
Mi a magunk részéről csak további 

szerencsét kívánunk a fronton levő Rösz- 
lcr Józsefnek és a többi barátainknak s 
kívánjuk, hogy mielőbb egészségben vi
szontláthassuk őket.

Röszler József ténykedése pedig álljon 
követendő példaként a többi kartársaknak.

Balatonfüred jövője. Régebben hirt ad
tunk arról, hogy egy társaság a szent 
Benedek-rendlő! 50 évre bérhe vette a 
tihanyi apátság tulajdonához tartozó Ba- 
latonlüredet összes tartozékával együtt. 
A Balalonlüredi Gyógyfürdő Részvénytár
saság bérleti szerződése — minthogy az 
egyházi vagyonra vonatkozott — a király 
elé kellett terjeszteni jóváhagyás végett. 
Ez most megtörtént és 1918. január 1-től 
kezdődőleg a fentemlitett részvénytársaság 
az elsőbbség jogának lentartásával évi 
270.000 koronáért bérbe vette Balaton- 
lüredet. A részvénytársaság nagyszabású 
építkezéseket tervez Balatonfüreden. Víz
vezetéket lógnak építeni, csatornázást lé
tesítenek. az Erzsébet szanatóriumot ki
bővítik s a modern igényeknek megfelelő 
dietikus szanatóriumot építenek. Tihany
ban is szállodát építenek, a Balaton el
hanyagolt közlekedési viszonyait pedig 
motorhajójáratokkal fogják javítani, nyári 
színházat és több mozitépitenek.

Mi lett Olcsóbb a háborúban. Jobbról is 
balról is. hogy mindennek az ára felment, 
egyes cikkek ára 300— 400 sőt ezer per
centtel emelkedett, sőt még többel. Ezzel 
szemben az emberélet és embervér jaj 
de nagyon olcsó lett s ha a mindig el
maradódnak és műveletlennek tartott 
orosz nép észbe nem kap, a lelkiismeret
len ország és lepénzelt népvezetők talán 
még évekig áldozták volra lel az embe
riséget. Így azonban minden reményünk 
meg van rá, hogy mihamarabb befejező
dik az emberpuszlulás. De olcsóbb lett 
ezenkívül még a Fogadó is, mert ma a 
többi lapokkal szemben nem csak hogy 
nem emelte előfizetési árát, hanem még 
a Vendéglősök Naptárát is ingyen adja 
azoknak, akik előfizetési dijaikat 1918 
december 31-ig beküldik. A vendéglősök 
Naptára eddig 3 50 K, 4 K volt, ma áldo
zatot nem kímélve ingyen adjuk előfize

tőinknek. Ennél a nagy olcsóságnál meg
lepőbb csak az â  dús tartalom, amellyel 
naptárunk bir. Önmaga iránt követ el 
tehát bűnt mindenki, aki be nem küldi 
a hátralékos előfizetési diját 1918. de
cember 31 ig. hogy ennek a szakiparban 
nélkülözhetetlen Vendéglősök Napiárát 
megszerezze. A nem előfizetőknek nap
tárunkat 5 korona utánvételezése mellett 
küldi meg a kiadóhivatal.

Az uj élelmiszerjegyek és bevásárlási iga
zolványok. A főváros tanácsa hirdetményen 
teszi közhírré, hogy az eddigi heti beosz
tással bíró liszt- és kenyérjegyek helyett 
január 1-től kezdve a naptári hónapokra 
szóló jegyeket adnak ki és ennek alap
ján adják ki pótlólag a december 30. és 
31-ére járó kenyéradagot is. Az eddigi 
burgonya-, cukor-, hadi- és malátakávé-, 
szappan- és zsirjegyek helyett egyesitett 
élelmiszerjegyek következnek három havi 
érvénnyel. Akik burgonyával és liszttel el 
vannak látva, azoknak az egyesitett élel
miszerjegyéről a burgonya- és lisztszel
vényeket levágják. A petróleum- és gyer- 
tvajegyek továbbra is érvényben marad
nak. Az összes uj jegyfajtákat a család 
főnek ked aláírni, aláírás és lakcím nél
küli jegyek érvénytelenek. Az uj jegy
szelvények érvénye tiz-tiz napra szól és 
pedig a hónap 1 tői 10-ig, 10 lől 20 ig és 
20-tól a hó végéig. Ugyaniben időbeosz 
tással bírnak a pótjegyek is. A szappan- 
jegyszelvénvek 20 napra sióinak, dió- és 
kávészelvények egy hónapra, a zsir . cu
kor- és burgonyaszelvények viszont 10 10 
napra. Minden szelvény az •vényessége 
idejének megfelelő mennyiség vásárlására i 
jogosít, de csak a lejárati időn belül. A 
cukorszelvényekre 38 deka cukrot, a dió
szelvényekre 25 deka diót tartozik a ke 
reskedő kiadni. A szárazfőzelékre és szil
vára szóló jegyek érvényét a tanács utóbb 
fogja megállapítani. Az egyes szelvénye
ket a kereskedő maga vágja le, előre le
vágott szelvények érvénytelenek. Január 
1-én az összes eddigi élelmiszerjegyrk és 
élelmiszerigazolványok elvesztik érvényü
ket s az uj jegyek kiadásával egyidejű
leg minden háztartás bevásárlási igazol
ványt kap, mely a rayonnirozás szerint 
kijelölt kereskedőre szól. Addig, mig ez 
igazolványokat kiállítják, a közönség min
den igazolvány nélkül vásáro.hat.

A fővárosi közélelmezési ügyosztály a 
következőket közli: A közönség a mai 
napon az egyesitett élelmiszerjegyen uj

zsirjegyeket kap. Az uj zsirjegyek eltérő 
beosztást tüntetnek fel, mert mig a régi 
zsirjegy hetenként 20 dekagramm zsira
dék vásárlására jogosított, addig az uj 
zsirjegy minden szelvényér 15 dekagram 
zsiradék (szalonna vagy háj) vásárolható, 
A heti fejadag válltozik. amenyiben a szel- 
vévénvek nem kéthetenként, hanem tiz- 
naponkinl válnak esedékessé, Az uj zsir
jegyek első 'szelvényét, !amely tulajdon
képpen hsak január elsején válik esedé
kessé, már december 31 tői, vasárnpatól 
kezdve úgy a községi élelmirzerárusito üz
letekben, mint a vaj és szalonna árusításá
val megbízóit kereskedőknél és hentesek
nél beváltják. Az üzletekben ’egyszere hét 
zárjegynek első szelvényei ellenében le
het vásárolni

A békeáraknál is olcsóbb| |  1 V |  Ff I I a
1  w

■ c i i u n y i u o  n u i u u i
mert

ingyen
kapja, aki a Fogadó 1918. december 31 ig 

járó előfizetési diját beküldi.

A legjobb

n i é v i  a i á n r i létU J u v l  ( I J U I I U
a Vendéglősök N aptára.

a Fogadó szerkeszt; sége.

IBII
Kiadj

l
a

Az állami fürdik vezetősége arra való 
tekintettel, hogy TátrUomnicra annyian 
jelentkeztek, hogy elhelyezésük lehetetlen, 
Fenyőháza fürdőtelepet is megnyittatta. 
Az idény Fenyőházán 1918 január 1-től 
lehruár végéig tarl.

Borvásárlók figyelmébe. A múlt és az előző évben 
tudvalévőén igen sok hehen nagyon rosszu1 fizetett 
a s .f  lőtern és, ami aztán a jó borok iránti nagyobb 
keresletet vonta maga után Az ismert „Visontai és 
mátrahegyaljai szőlötelepekboréit. r.-t igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltve 
őrzött kincseit forgalomba hozza. A Vtsontamátra 
tortermelö társ. szölölelepetn különben a múlt évi 
termés is jól beütött és ezt a ientiekkel ezúttal is a 
t. borvásárló vendéglősök figyelmébe ajánljuk.



1. szám. 5. oldalH O ( ', A U 0

Minden vendégemnek és jóbará
tomnak az év változása alkalmával 
boldog újévet kívánok.

Kádár Miklós
az Imperiál nagyfogadó éttermeinek 

és kávéházának tulajdonosa

Budapest.

T. vendégeinknek, ösmerőseinknek 
és jóbarátainknak ezúton kívánunk 
boldog újévet.

Bállá Gyula és neje
kávés

Budapest.
Vili., Rákoczi-ut 69.

B. U. É. K.
Újvidék Obermayer Nándor

Elit kávéház üzletvezető

B. U. É. K.
Losonc Haas Ignác

Royal kávéház kávés

Az összes jóba rátáimnak és ismerőseimnek bol
dog újévet kívánok.

Budapest Gregorits Antal
Bdsztol száll da sv oh* föpincér

B. U. É K.
Kiskapus Jakab János

Vasúti vendéglő vendéglős

B. U. É. K.
Harctér Palkovits András

szám vivő őrmester

B. ü. É . K. j 

Ungár és Horthy
adás véti li iroda tulajdonosok és a 

Népopera kávéház tulajdonosai
Budapest.

Jóbartaimnak tisztelt kartársaimnak és minden isme
rősömnek boldog újévet kívánok.

Csáktornya Jablonszky László
Vasúti vendéglő I II. o. föpincér

B. U. É. K.
Alsólendva Jablonszky László

föpincér

B. U. É. K.
Szatmár Liebereit Ferenc és neje

Pannónia fogsdó szobafópincér

B. U. É. K.
Budapest Korényi Károly

Imperiál nagyfogadó szobai* ptn «T

B. U. É. K.
Szolnok Weiszmann Ignác

Nemzeti fogadó f pinaér

B. U. É. K.
Budapest Leopold Gyula

Imperiál nagyfogadó tthoidó

B. U. É. K.
Orosháza Reiner Jakab

Va*uti vendéglő vendéglős

B. U. É. K.
Debrecen Lefler Károly

Hu gária kávéház főpu c r

Mii den jó ismerősnek és kartársnak boldog új
évet kíván

Balkány Herskovits Miksa és neje
Vasúti vei déglő vendéglős

B. U. E. K.
Kolozsvár Gráf lános

Vasúti vendéglő vendég ős

ö
B. U. É. K.

Fogadó nyomda és lapkiadóvállalat r t
József-utca 56B. U. É. K.

Kolozsvár Borbáth Antal
kávés

Magyar sör Bécsben. A karácsonyi na
pokban az összes bécsi napilapokban a 
következő hirdetés volt olvasható: 

B ie r tr in k e r  !
Ungarisches Konigsbier

hochprima, gelangt unbeschi An'kt zum
Ausschank, Restaurantunlernehmung
J. Rode, I. Kertnehof. Vili.. Kaiser 

Josef-Keller.
A magyar sörgyárak tehát már exportra 

termelnek sört! Mi úgy tudjuk, hogy a 
hazai vendéglősök nem kapnak elegendő 
Hogy sörgyárosaink az osztrák vendég
lősöknek tudnak sört szállítani, ez azt 
jelenti, hogy már elegendő nvarsanvag 
áll rendelkezésükre és a túltermelésük 
részére Ausztrában keresnek vevőt. Ezzel 
azután már megszűnt a sör drágaságának 
az oka is. Vájjon a sör árát mikor fog
ják leszállítani?

A zöldség , főzelék- és gyümölcsárak. A
Zöldség-, Főzelék- és Gyumöicsforgal ni 
intéző-bizottság megállapította a hatás
körébe eső cikkek legmagasabb árát 
1918 január havára. Ezek a kővetkezők: 
laz első ár 100 kg.-kint koronákban a 
termelőnél, a második ár 100 kg.-kint 
koronákban a nagykereskedőnél, a har
madik ár kilogrammonkint fillérben a 
kiskereskedőnél értendő) Tők (étkezési, 
főző vagy sütő) 30, 40, 50. Káposzta 40, 
50. 60. Kelkáposzta 56, 70. 80. Kalaráb, 
szokásos levéllel 80, 98, 108. Emberi ét
kezésre szánt fehér-, tarló-, ken k, (kerék) 
répa 40. 50. 60. Sárgarépa, petrezselyem 
és pasztinák. még pedig: aj zöldje (levél) 
nélkül 80. 98, 108; bj szokás szerinti ke
vés levéllel 70, 86 96 Céklarépa 70. 80, 
95 Zeller, gumós 80. 98, 110. Vőiö-ká- 
poszta 50, 60, 70. Vöröshagyma a) makói 
és erfurti fajta 92, 112, 126; b) egyéb fajta 
vöröshagymák 80. 105. 120. Fokhagyma 
300, 350, 400. 1. rendű válogatott csemege 
fajalma 230. 300. 360. I. rendű alma (mely 
az előző minőségbe nem sorolható) 140, 
170. 200. 11. rendű alma 100. 130. 150.
1. rendű körte 230 300, 360. II. rendű 
törte 150, 180. 200 Dió (zsák nélkül) 300, 
380. 4 0. Dióbei (tisziasulyban, láda ön
költségi árban) —. 1310. 1400. Mogyoró 
(hellöldi, héjjal) 200. 250, 250. Gesztenve
a] —40 darab lel kg-ra 180 220. 260;
b) apróbb minőségű 120 150 180 F« .na 
120, 145, 175. Luboda (-penól) 80 100, 
120 A hagynia nagykereskedői ara zsá
kokkal együtt értendő. Ha a t rme.ő 
adja a zsákot a hagymához, akkor q-kint 
8 koronával többet, vagyis 100 ko onát 
számíthat fel. Ha a t•• meló a kiskeres
kedőnek ad el, a nagykere-k< dói árakat, 
ha pedig a fogyasztónak ad e . akkor a 
kiskereskedői árakat igénye heti. feltéve, 
hogy a nagykereskedő, ihetve kekrr s- 
kedó kötelezettségeit teljesitttte; azonban 
a helyi hatóság — a lent m ghatározott 
maximális árak keretén F ü l  — megál
lapíthatja azokat az árakat, melye et a 
termelő a helyi pi con va ó áru-itás ese
tén követelhet, továbbá, amelyeket a helyi 
logxasztókat kiszogá'ó kiskereskedő a 
fogyasztónak felszámith t. A termelő te
lepen akár nagyban, akár kicsinyben való 
árusítás esetén, kizárólag a te; melói árak 
számíthatók fel.

A bortermelési adó ellen. A M ‘gvar Ke
reskedelmi Csarnok Bot kereskt dói Szak
osztálya a bortermelési adó séielmes
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rendelkezései tárgyában elnöke. Abeles 
Z'igmond vezetése alatt ülést tartott, 
amelyhez a tőváros és a vidék bőrkére?* 
kedői nagy számban jelentek meg. A fel
szólalók mindegyike különösen hangsú
lyozta a törvény visszaható erejének sé
relmét és azokat a visszásságokat és igaz
ságtalanságokat, melyek ebből származ
nak és ami emellett végeredményében 
oda fog vezetni, hogy a kereskedelem 
állandó zaklatásnak lesz kitéve. Megbízza 
a szakosztály az elnökséget, hogy illetékes 
helyen ismételten eljárjon a sérelmeknek 
a végrehajtási utasításban való orvoslása 
érdekében.

Az Országos Idegenforgalmi Központ. Úgy
látszik mégis csak meg lesz valahára az 
Idegenforgalmi Központ, mely hivatalos 
neve lesz a magyarországi idegenforgalmi 
politikának Legalább azt igazolja azon 
értesülésünk, hogy a belügyminisztérium 
a központ ügyvezető alelnökének helyet
teséül Miklós Elemér, székesfővárosi ta
nácsjegyzőt kérte fel, aki a székesfővá
rosi idegenforgalmi ügyeknek is előadója 
volt. Kétségtelen, hogy az ügyvezető al- 
elnök, Kampris János miniszteri tanácsos, 
akinek hivatottságáról már több ízben 
megemlékeztünk, Miklós Elemérben egy 
nagy tehetségű és képzett helyettest talál, 
s igv nyugodtan állapíthatjuk meg, hogv 
az Országos Idegenforgalmi Központ ve
zető állásai élére megfelelő emberek ke
rülnek, de szeretnék már látni a Központ 
működését is. Az idő múlik, a háború min
den valószínűség szerint hamarosan befeje
ződik, a Központnak már működni kellene, 
nem pedig még mindig csak arról beszélni, 
hogy kik lesznek a jövendő intézmény
vezető. A Központ igazán nagy és nem
zetgazdasági szempontból is oly fontos 
feladatának csak úgy tud megfelelni, ha 
a leszerelés idején már teljesen kifejtheti 
irányitó és szervéző munkáját. Azért, ha 
már a szervezés annyira előrehaladt, sür
gősen létesíteni kell a központot, már 
csak azért is, hogy legyen egy „Közpon
tunk", amit mindnyájan szívesen látunk.

A felmentésekről. A katonai felmentések 
sorsa ami szakiparunkat is közelről érin
ti ezért említjük meg a keresk. minisz
ternek e tárgyban kiadott legújabb rendele
tét. Ez ajrendelet lőleg azt a furcsaságot kí
vánja megszüntetni, hogy igen sok felmen

tett a kellő időben felmentését épen a 
közigazgatási hatóságoknehézkessége miatt 
kellő időben nem kapta meg s be kellett 
vonulnia, úgy hogy már sokszor rég%n a 
fronton járt mikor felmentése megérkezett. 
Akkor azután nem volt az a hatalom, amely 
a felmentésének érvényt szerzett volna. 
Ezt elkerülendő mondja ki a honvédelmi 
miniszteri rendelet, hogy a Katonai parancs
nokság a főispáni hitvatal megkeresésére 
azonnal, a honvédelmi minisztérium ren
deletének bevárása nélkül tartozik femen- 
tetteket szabadságolni.

Rettenetes drágaság Konstantinápolyban. 
Nálunk mindenki a drágaság miatt pa
naszkodik, a legtöbb esetben nem is ok 
nélkül. Szidják a vendéglőst és kávést a 
magas árak miatt, pedig hol vannak a mi 
áraink a konstantinápolyi kávéházi és 
vendéglői árakhoz, amelyről az alábbi 
hir szól: — Kurz Zelma, a híres bécsi 
énekesnő, ki a múlt héten Konstantiná
polyban két hangversenyen lépett fel, 
visszaérkezett Bécsbe és a bécsi lapok
ban elmondja éleményeit. Megdöbbentő 
az, amit a konstantinápolyi drágaságról 
mond és ha nem az illusztris művésznő 
beszélné el, el se hinné az ember. Egy 
csésze feketekávé ára 10 korona, egy 
nem nagyon dús reggeli 100 koronába, 
egy ibrik tea (két csészével) és három 
darab kis süteménnyel 16 koronába, egy 
üveg pezsgő 200 koronába kerül. A cukor 
vagy a főzelék kilójáért több tőrök fontot 
kérnek, ami csinos összeg lehet, mert egy 
török font értéke körülbelül 32 korona. 
Ezeket tekintve, Kurz Zelma szerint a 
bécsiek boldognak mondhatják magukat, 
hogy olyan „olcsón" élnek.

BO R  É S  P I N C E G A Z D A S Á G .

Januári teendők a szőlőben.*
A téli hónapokat szőlőink trágyázására 

kell felhasználnunk; különösen istálló
vagy komposzt-trágyát használunk, hogy 
e trágyanemnek már ez évben legyen 
hatásuk, mert egész télen át elég ideje 
van a hó víznek arra, hogy a trágyában 
levő növényi tápalkatrészeket feloldja és 
a főidbe vezesse. Ha tavaszszal trágyá
zunk, a trágya hatása csak a reá kővet
kező évben jut érvényre, addig pedig sok

alkatrésze elvész. Meg kell említenünk, 
hogy bármily trágyanemet használunk is, 
ezt úgy kell alkalmaznunk, hogy a trágya 
tavasszal, nyitáskor a föld alá kerüljön, 
mert ha a felszínen marad, csak gyomot 
nevel. Gyakran látjuk azt is, hogy éret
len, szalmás trágyát használnak fel hegyi 
szőlőkre. Ezt legföljebb hideg, kötött 
agyagtalajban tehetjük ; de köves, meleg 
hegyoldalakba nem való, mert ott ellen
kező hatását észlelhetjük, vagyis még job
ban hevíti a talajt; az ily szalmás trágyát 
jobb. ha előbb egy évig korhadni hagyjuk. 
Ezt úgy érjük el, hogy rakásra hányva, 
főiddel vegyitjük s földdel betakarjuk.

Ha az időjárás megengedi, az ősszel be 
nem végzett földlorgatást folytatni lehet 
és ez a terület egyengethető.
Gondunk legyen továbbá a karók beszer
zésére; azok ilyenkor hegyezendők, kát- 
rányozandók, vagy más szerrel telitendők 
és ahol szükség lesz rájuk, oda szállitandók.

A téli idő, midőn a munka szünetel, 
igen alkalmas arra is, hogy a különféle 
kapákat és más eszközöket javítgassuk, 
rendbehozzuk, s a hiányzókat pótoljuk; 
mert nagyon nagy időveszteség az, ha 
akkor kell őket igazítani, midőn már 
égető szükség van rájuk.

Uj ültetéshez vesszőket még mindig 
szedhetünk s ezeket fagymentes helyen 
kell elvermelnünk. Kedvező időjárás*i»el- 
lett vidékenként a metszést is megkezd
hetjük.

Februári teendők a szőlőben.
Amennyiben a januárhavi teendőket 

még be nem végeztük volna, sietni kell 
velük, mert a tavasz közeledik. Február 
hóban, ha az időjárás kedvező, délibb 
vidékeken már bátran lehet dolgozni a 
szőlőkben. Az első tavaszi munka a nyi
tással veszi kezdetét. Ott, ahol ősszel ren
desen s magasan fedték be a szőlőt, elő
ször is nyitni kell s a tőkét a földes ré
szektől megtakarítani. Miután úgy a talaj, 
mint a tőke néhány nap múlva már meg
szikkadt, a metszést is meg lehet kezdeni.

Hazánk legtöbb vidékén úgy a fedést, 
mint a nyitást igen hanyagul végzik, oly
annyira, hogy a tőkén tavasszal már 
nincs is föld s a nyitás helyett mindjárt 
a metszéshez fognak. A metszésről tüze-

'fogadó nyomda
vendéglői' és kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, József-utca 56.

Papírszalvéták
IOOO d a r a b o n k é n t i

Nagy kreppeít éttermi szalvéta ______ 4 8 .-
R a k tá r o n  t a r t u n k  söntés- és konyhakönyveket, sőntA- 
konyha- és kávéházi feliró iveket, bon-blokkokat (10 féle szín
ben), táblakrétákat, dákókrétákat. dákóbőr-ragasztókat, dákó- 
bőröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb. =

37x37 cm kreppeít szalvéta hajtogatva___  _ 25 —
35x35 cm kreppeít szalvéta .............. .............._  22 —

S z iv e s  figye le m b e ! A rende’ések —  a szállítás egyszerűsítése céljából —  utánvét mellett eszközöltetnek.
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tesebben szólani, ezen cikksorozatunk ke
rete nem engedi. Ezúttal csak annyit em
lítünk meg, hogy rendesen metszeni csakis 
jó olló, fűrész és baltával lehet, a met- 
szőkéssel nem: jó eszközökért ne sajnáljuk 
a költséget, mert e kiadás dúsan vissza
térül. Termőcsapnak, vagy szálvesszőnek 
csak olyant hagyjunk, mely két éves csa
pon áll. Csapos műveleteknél egy-két 
rüggyel inkább hosszabb csapot hagy
junk, mint rövidebbet, mert csak igy vár
hatunk biztos termést.

Azon a vidékeken, ahol a döntés, hom- 
litás dívik, e munkát legnagyobb részt 
ebben a hónapban kezdik.

A fölforgatott' talajt még el lehet egyen
getni s ennek bevégeztével a terület be
osztható és^kikarózható.

A szőlőiskolákból a gyökeres vessző
ket és oltványokat lehet kiszedni s a cso
mókba kötni és laj szerint táblácskákkal 
ellátni. Kereskedelmi telepen kezdetét ve
heti a venyigék szétküldése is.

Gyökeres amerikai alanyok kézben már 
olthalók. a nemesitési fajok táblácskával 
ellátott csomagokba kötve, kiültetésig ho
mokba vermelendők, vagy elchajtatás 
céljából ládábka rakandók.

Ültetésre vagy oltásra szánt sima vesz- 
szők még mindig szedhetők, melyeket 
50—55 cm bosszúságban készítünk el s 
csomagba kötve, táblácskákkal ellátva, 
nedves homok közé rétegezzük.

Minta- vagy tiszta fajú szőlőkben az 
idegen fajok kidobandók s porbujtás ál
tal pótlandók.

A szerszámok és eszközök rendbeho
zatalára figyelmet fordítsunk.

A vörösborok színváltozása.
Hogy a vörösborok szép gránátvörös 

színüket igen ritka esetben tartják meg, 
az minden bortermelő előtt ismeretes. 
Fontos kérdés már most, hogy miben 
rejlik ennek az oka? Hogy ezen szinvál 
iozásra a levegő és meleg hatása befő 
lyással van. azt tudjuk; azért a vörösbort 
lehetőleg nagy hordókba kell lefejtenünk 
és teljesen színig töltenünk, hogy igy mi
nél kisebb területen érintkezzék a leve 
gővel; azonkívül hűvös pincékben kell 
tartanunk, igy a színe kevésbé vá tozik 
meg. mintha az ezeknek ellentétes körül
mények közt van a bor elhelyezve Jól 
tudjak ezt a francia bortermelők s ezért 
ők lehetőleg nagy és külön e célra ké
szített vörösboros hordókat használnak

Vannak, kik a színváltozás okát a sző 
lőlaiban keresik, mások ismét az időjá 
rástól teszik függővé a szin állandóságát, 
de mindezek csak föltevések, melyek be
igazolva nincsenek.

A tudósok, kik ezen kérdéssel foglal
koznak, az elszíntelenedés okául egy 
gombafajt állítanak, mely — iőleg ha a

szüretelés meleg és nedves időben törté
nik — a szőlő héján fejlődik ki s igy a 
borba jutva, ha nem is rögtön és nem is 
teljesen, de idővel és részben a bor szín
anyagát fölemészti s a bort elhalványítja.

Ezzel kapcsolatosan azon kérdés me
rül fel, hogy állandó marad-e valamely 
már kész vörösbor színe?

Erre a kérdésre nagyon nehéz megfe
lelni. Ha már egy ideig az első időkben 
a szin állandó maradt, ez azt mutatja, 
hogy bizonyára ezután sem fog változni, 
de egészen biztosan következtetni még 
ebből sem lehet.

Dr. Reitlechner, ha előtte valamely 
vörösbor színe gyanús, egy kis üveget 
félig tölt meg ezen borral s azt néhány 
napig zsebében hordja, azután egy ideig 
bedugaszolva meleg szobában tartja; ha 
a bor néhány nap alatt törést nem mutat, 
vagy ha a színanyag kéregszerüen le nem 
rakódik és nem halványul el a bor. akkor 
ő bízik annak további állandóságában is.

Ezen sajátszerü módszer mellett ő ko- 
rátsem veti el a borkereskedők azon 
módszerét, hogy ezüst kémlelő csészék
ben nézik a bor sz nét és derültségét, 
sőt igen jónak tartja ezt, főleg a pince
helyiségekben alkalmazva, mert itt a min
taüvegben levő bor vastagabb rétegben 
lévén, az áteső lényben korántsem Ítél
hető úgy meg, mint ezen csészékben ki
sebb rétegekben s az ezüst által vissza 
vert fényben.

Sz. és B L. N

Az Üzleti hirek és hirdetés rovatodért Fekete Gyula 
t. S7erkes?tö felel.

A já n lu n k

azonnali szállításra
Cognac „V eux Facon“ 7/10 palack . . k 24.— 

„ „Vieux Facon‘* “ /'ioo „ . . 12—
„ Világosi , Marty“ 7/io 2£.—

Rumatól, likőrök es v a lód i megy'ikör
Tea valódi Suchone, Császárkev- rek és ,.Park 

Club** eredeti csonidgokban 
Cacao szabadon 11-a minős . . . K 80.—
Bors ör ött vegyitett, igen zamatos . 78 —
Levantei kömény . . .  ........................4S. -
Keniap I a áru 20/24 s elet csomagja 

tiszta kén ................................... . „ 12—

S C H W A R Z  é s  T A U B E R
gyarmatáru nagykereskedők

t----- NAGYKANIZSA -----

Á lla n d ó  b o r v á s á r .
Azon t. vendéglői kartársak, kiknek móri borra 
van szükségük, fordu janak- hozzám teljes biza
lommal. Stoffer Mihály vendéglős Mór

Egy széles opozon

galléros ilé ik a
felmentés folytán jutányos áron

Bővebbet a kiadóhivatalban.

ÜZLETI HÍREINK.

Stipits Márk volt szabadkai városi ká
véház tulajdonosa ulóbb a Nemzeti fo
gadó bérlője ugyancsak Szabadkán egy 
nagyszabású és fényes kávéházat rende
zett be a Szent István léren. Sti its kávés 
közismert és nagyrabecsült személye biz
tosítja üzletének jó menetelet, amelyet 
Nádor Káveház címen 1917. évi novem
ber hó 17-én nyitott meg ünnepélyesen.

Lichtenecker Gergely szabadkai Arany 
bárány logadó tulajdonosa nemcsak a 
Rácskában, hanem az egész országban 
előnyösen ismert fogadóját a legnagyobb 
kényelemmel újból berendezte, kávéhá/át 
és éltermeit megnagyobbítva, a közönség 
szórakoztatására naponként elsőrangú ci
gány zenét szerződtetve, ünnepélyesen 
1917. évi november hó 20-án újból meg
nyitotta.

Merschits György volt belgrádi vasúti 
[vendéglős Rutkan a vasul közv- tlen kö- 
Izelében levő Korona fogadót megvette, 
'azt t. évi január bó 1-én ünnepélyesen 
megnyitott i.

Fischer Zsigmond budapesti kávés ugyan
csak Budap. sten megvette a R mliach- 
utca 2/c. szám alatti Karoly k séiiaz.it. 
azt teljesen átalakítva, niegnagyonlntva, 
U| és lénves butor/atial Iá la  e l. Fischer 

i Kávés költséget nem kiméivé egy i/.leses 
les modern helyiséggé változtatta át ü/Je- 
! tét. Naponta elsőrangú cigái y zene hang- 
| versenyez. L nnepéyes megnyitás 1918. 
j ési január "ó 5-en történik.

Komáromban a Preszler télé kávéházat 
Goiitl liget Vdolt megvette, azt november 
hó 16-án nyitotta meg.

Újvidéken az Ént kávéházat Major J ’zs. I 
kartars v :te meg. ki az ü I* (vezetői ál
lásra Olierm nvr Nái dórt, aki már ot ev 
óta van az Elit kávéházban, akceptálta. 
Major kartárs az üzletét u|an renovál- 
tatta.

Schmender József vendég é-, II. Kii-z- 
tina-höiut 11. sz. November hó 17 en 
nyílt m eg.

Szombathelyen az Oroszlán fogadó ági is 
tuia.donosa Rorl-chy Tóbiás, a-i jelenleg 
harctéri szolgálatot teljesít, megvette örök-
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Kitiini iz i. igen üilitö Í8v4nyvir. B ír coqno '* 1< in  wval vegyítve. MegrendelhetőSzolvvai gyógyforrás. Orvosi s'V<t»knrí t í l  n i i iv i  \ i  i n • osít i ' h ik . étvágytalan- Schonborn Buchhelm gróf
urad. ásványvizeinek 
bériőségénél, Szolyva.

b o rra l a legjobb frö c c s ! eág, gyomorégés, köhögés, verszegenység, tudóbaj es verköpesek eseteiben

áron ugyancsak Szombathelyen a Széche
nyi fogadót, azt teijesen átalakítva, több 
szobával kibővítve, teljesen újonnan ren
dezte be. ünnepélyesen november bó 
16 án nyitotta meg

Petrozsényban a telepi kantin-vendéglőt 
az országosan ismert Maiinka György fő
pincér átvette, azt teljesen átalakítva, uj 
bútorzattal ellátva, november hó 28-án 
nyitotta meg.

Weber János fogarasi Merkúr fogadós 
üzletét a mai kor igényeinek megfelelően 
átalakítva, uj bútorzattal ellátva, ünne
pélyesen d ‘C°mber hó 19-én nyitotta meg.

Követésre méltó példa. Mautner Aladár, 
a győri Fehér bárány fogadó főpincére 
karácsonyra három szegény gyermeket, 
kiknek édes apjuk a harctéren teljesít szol
gálatot, teljesen felruházott, ezen nemes 
cselekedetet ajánljuk a főnökök és fő
pincér úrik szives figyelmébe.

Szerkesztői üzenetek.
Azoq t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett leveiükre külön 
választ kérnek, válaszbólyeget vagy válaszos levelezőlapot 

mellékeljenek soraikhoz 
Csakis eídrtzrtoinknek •*Ja'«*otnnk.

A novet, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük mindenkor 
pontosan és oivasha óan kiírni t 

Névtelen leveleket figyelembe nem veszünk.

Kávéházi föpincér. A budakeszi Erzsébet Szana
tóriumban a Dféhfcr-söigyárnsk ví-n ágyalapitványa. 
Forduljon a sörgyár igazgatóságához, ott majd tész- 
letesebben fogják tájékoztatni. Hogy a tö *bi sör
gyáraknak van-e ott ágyalapit-^nyuk, azt nem 
tudjuk.

Vasúti vendéglős. Evvel az üggyel bővebben fo
gunk foglalkozni.

Vidéki ka'társnak. Mi legjobban ajánlhatjuk dr. 
Rád-i D 'zsö egy* térni magántanárt (A^any János- 
utca 9.) Jobb és elismertebb urologU3 (• ugyszervi 
bajokban specialista) nincs. Forduljon bizalommal 
hozzá.

Nyitramegyében
jóforgalmu nagyközségben, vasúti fő
vonal mentén 6 év óta fennálló

” T E K A S “  d a r á ló .
A .TEXAS* 
gyorsdardóa 
Jelenkor lég 
t >bb és lég 
eicBÓbb dará- 
lójn. minden- 
léi** magot, 

kukoricát, 
búzát, zabot, 

árpát stb. 
menőről
éra e

100 -  Kor.
Csomagolás es postaszállitá-si költséir 
6 K. 42 flll. Árjegyzék Ingyen és bér- 
nientve. Kapható: Király Alajos utóda
Király Sándor oegnéi,
B u d a p e s t  VI. F e !sö « rd 8 so r -u . 6

Kerestetnek. Szigeti Józsrf föpincér, ki az eper
jesi Fekete sas fogadéban mint főpincér volt alkal
mazva, tudassa cimét egy levelezőlapon Frechtmann 
József föpincérrel, Scha'káz kávéház Kassa.

Szombathelyen a Herits éttermekben, de
cember 15 en nagyarányú társas-ebédet 
sdott a Vasmegyei Magántisztviselők és 
Keresk'delmi Alkalmazottak Egyesülete, 
Kirchknopf Ftván takarékpénztári fő- 
pénztárnok tiszteletére, melyen Szombat
hely egész intelligenciája részt vett. Herits 
vendéglős agilis felesége ugvannyira ki
tett magáért, hogy a legtöbb poharat az 
ő egészségére üritették. Részünkről is 
üdvözlet a jó főző vendéglősnének.

Bokros Károly országosan ismert fogadós, 
a budapesti Meteor és Eszpianade nagy
fogadók volt tulajdonosa, megvette Buda
pesten a Baross-téren levő József főherceg 
nagvlog *dót, azt december hó 26-án nyi
totta meg ünnepélyesen Bokros Károly 
nagy szaktudása biztosítja üzletének jó 
menetelét. Részünkről is sok szerencsét 
az uj vállalathoz.

Gólya a háztetőn. Kusnin Ferenc szom
bathelyi főpincér háza tetejéről a gólya 
egy egészséges tiu gyermeket pottyantott 
le a csőréből, melynek Kusnin és felesége 
nagyon megőrültek és az uj honpolgár a 
szent keresztségben Feri nevet kapott.

Kovács Dénes szombathelyi lőpincért 
neje egy egészséges fiú babával ajándé
kozta meg. az uj honpolgár, mely Kováts 
főpincérnek hatodik íia, a keresztségben 
György nevet kapott.

HELYVÁLTOZÁSOK. Lebovits Antal a szabadkai 
P e.t fogadó értetem főp. állását foglalta el. — 
Fenyvesi György a Nemzeti fogadó szobaföpincéri 
állását tölti be.

Komáromban a Grand kávéház főpincéri állását 
Szeidner László újból elfoglalta. — Az Otthon ká- 
veház főp. á lását Rácz Károly tölti be- — A Köz
ponti kávéház főp. ai ásat Sommer Misi fi glalta el

Szombathelyen a Sabaria kávéház főp. á L sá t 
Gálos frnö töl’ i be. A szobaföp. állását a Her 
cég fogadóban Ávár Ferenc foglalta el. — Az Elité 
káv ház főp. állását Gilo-. Ferenc tölti be.

N gykaniz*-án a Központi fogadó kávéház főp. 
á lásat Stei'i Sándor, mig az Aranyszarvas fogadó 
főp. állá-át Kim Ama foglalta el.

Pécsen a Nádor fogadó étterem főpincéri állását 
D^mby L-jos, a Központi kávéház főpincéri állását 
Száraz Lajos tölti be.

A vendéglőhöz tartozik egy kis kávé
ház. két berendezett vendégszoba, nagy 
táncterem, jól berendezett mozgószin- 
ház, 487 négyszögöl telek Ára 50.000 
kornna. Bár ily nagv családnak biz
tos megélhetés. Mészárosnak, hentes
nek *vagy kereskedőnek aranybánya. 
Cim a kiadóhivatalban. 1 -4

Magyar Kir. Államvasutak Üzletvezetösóge Temesvár.
26746/917. sz. III.

^  Pályázati hirdetmény.
Az Orsóvá állomáson m-güresedő vasúti ven

déglő bé létére ezennel nyilvános pályázat hirdet
tél ik. A bérlet fenti vendéglőre nézve 1918. évi 
február hó lé v e l veszi kezdetét és tart <*zen idő-

Önkéntes árverés.
1918. január 18-án a Takarék és Jelzálog Hitel- 

szövetkezet Rt. tulajdonát képező „Arany csillag" 
szálloda Segesvárott, az intézet épületében (Vásár
tér 25) önkéntesen elárvereztetik.

1. Az épületnek kikiáltási ára a leltári ingósá- 
ságokkal együtt 550.000 korona.

2. Bánatpénzül 30.0J) korona teendő le készpénz
ben vagy ovadékképes értékpapírokban.

3. Az ingatlan megszerzője tartozik a vételárat 
április hó 1-én, a szálloda átvétele alkalmával tel
jesen kifizetni, vagy elegendő biztosíték eseten áp 
m is hó 1-én a vételár felét, (a bánatpé”z leszámi ása 
nélkül) míg a másik felének megfizetésére egy kö
zösen megállapított későbbi időpontra halasztást 
kaphat.

4. Az intézet fentartja magának a jogot, hogy az 
ajánlatok közül szabadon válaszihasson, vagy ha 
azok közül egvik sem felelne meg várakozásainak, 
az összes ajánlatokat visszautasíthassa és így az 
árverést semmisnek jelentse ki.

5. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak, azonban 
azok a szóbeli árverés megkezdése előtt a 30 0j0 
korona bánatpé z melléklésével az intézet igazgató
ságánál benyújtandók. Később ben' ujtott, vagv oly 
ajánlatok, melyek a bánatpénzt nélkülözik, figye
lembe nem vehetők.

5. A szerződés kiállítást költségeit, valamint a 
tulajdonjog-bekebelezés költségeit és a vagyonátru
házási költségeket az igazgatóság által elismert vevő 
egyedül és sajátjából fedezi.

7. A szóbeli vagy Írásban történt aján átok fö
lötti döntés az intézet igazgat sági tanácsán k joga.

Az 1912-ben épült, 1920-ig adómentes kétemele
tes szálloda központi fűtéssel vízvezetékkel, vülany- 
világi’ással bir, nagy kertje van,*47 cél szer en és 
előkelőén berendezett vendégszobája, két étterme, 
iágdS kávésáza, több társas-szobája, gazdasági épü
lete, istállója, kocsifészere van és jó eredménmel 
működik.

Segesvár, 1917. december 17.
A takarék- és jelzálog hitelegylet 
részvénytársaság igazgatósága.

ponttól számított öt éven át, vagvis 1923. január 
hó 31 ig. Bérlőnek a kővetkező helyiségek bocsát
tatnak rendelkezésére:

Három lakószoba, 1 cselédszoba, 1 pinceszoba, 
2 főzőkonyha, 1 mosókonyha. 1 tálaló, 1 italmérő, 
az I., II., oszt. étterem, a III. oszt. étterem, 2 élés
kamra, 1 fáskamra, 1 p dlás, 1 pince, 1 árnyékszék,
1 jégverem, 1 gazdasági udvar

Az egy koronás bélyeggel ellátott és „Ajánlat a 
magyar királyi államvasutak orsovai vasúti vendéglő 
bérletére 26746/917. számhoz" felirattal ellátott le
pecsételt, borítékba zárt nem i-ülönben kellő ok- 
mánvokkal felszerrlr ajánlatok 1917. évi december 
bó 28-án déli 12 órá'g az alu'iit ü/letvezetőség for
galmi és kereskedelmi osztálya főnökénél (Üzlet- 
ve7ftöségi épület. II. emelet 9 sz. ajtó) vagy sze
mélyesen, vagy posta utján nyujta* dó be.

Bánatpénz fej 'ben a bérletre 700 azaz Hétszáz 
korona készpénzben, vagy állami F tétre alkalmas 
értékpapírokban a temesvári üzlrtvezetőség gyüjtő- 
p^nz árába 1917. évi d cember hó 27-én déli 12 
óráig vagy személyesen, v*gy posta utján be
küldendő.

Az értékpapírok a búd pesti, vagy bécsi tőzsdén 
legutóbb jegyzett napi árfolyam szerinti, de Foha 
sem a névértékűn felüli értékben szám tt itanak.

Kész énzben lete t összeg után kamat nem 
fizett' tik.

Az ajánlatban a letétel megtörtén e megemlítendő 
ugyan, de a letétről nyert elismervény nem csa
tolandó.

A vendéglő hérletére vonatkozó feltételek a ne
vezett üzlet vezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályában (II. emelet 6. sz.) a hivatalos órak tar
tama alatt megtekinthetők, miéit i< az ajánlattevők
ről felt-te ezt- tik, hogy a feltételeket ismeri s azo
kat magukra nézve egész terjedelmükben kötele
zőknek elfogadjak.

A fentebbi fe tételektől eltérő, vagy a kitűzött 
határidőn túl beérkezett ajánl tok, továbbá olvan 
ajánl,tok, melyek táviratilag tétetnek s végül olya
nok, m-lyekre néz >e az előirt bánatpénz le nem 
« tetett, figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánla< ok között a vál tás szabadon, a bér- 
Öss egre való tekintet nélkül történik.

Temesvár, 1917. évi december hó 6-án.

2—2 Az üíletvezetöség.
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Tisztelt előfizetőinknek, jó 
barátainknak, és ismerőseink
nek szives üdv- és szerencse- 
kivánatainkat nyilvánítjuk az 
év fordulásával.

A
FOGADÓ szerkesztésije
és kiadóhivatala.

T. vendégeimnek, jóbarátaimnak és 
ösmerőseimnek ezúton kívánok bol
dog újévet.
Szeged Dávid Sándor

vasúti vendéglős

B. U. É. K.

Az Orsz. Vendéglős Egyesület és a 
Székest, v. és kocsmárosok ipartársu- 
ata t. tagjait és minden jóbarátomat 
az év változásával ezúton köszöntőm.
Budapest Hajós Károly

O. V. E. és Sz. V, és K. I. 
elnöke.

Szeged
Belvárosi kávéház

B. U. É. K.
Szeged

Belvárosi kávéház

Strasser Manó
kávés

Fedi Béla
főpincér

Szeged
Royal-kávéház

Szeged

c ;

B. U. É. K.

B. U. la. K.

Gaál József
kávés

Bohn József
vendéglős !

T. üzletfeleinek, vendéglős és kávés 
uraknak

Boldog ujéyet kivan
a

Kőbánya! Poipri Serfőző rí.
Budapest Kőbánya.

T. üzletfeleinek, vendéglős és kávés 
uraknak

Boldog újévet kíván
a

Temesvári Polgári Serfőzde rí.
Temesvár.

Temesvár 
Tiszti kaszinó

l emesvar 
Palace kávéház

B. ü. É. K.

B. U. É. K.

Boda Dezső
főpincér

Sebők József
föpincér

B. U. É K.
Szeged

Tisza-szálloda

Szeged
„Hági“-étterem

Weiller Károly
föpincér

B. U. É. K.
Renery Kálmán

föpincér

T. barátaimnak, jóakaróimnak és 
kartársaimnak ezúton kívánok boldog 
újévet.

Arad
Vasúti vendéglő

Kolossá Viktor
vendéglős

1
1

T. vendégeimnek és ösmerőseimnek
; boldog újévet kivánok

1 Temesvár
Palace kávéház

Pongrác Sándor
kávés

B. T. É. K

Miskolc
Korona fogadó

Wetzel Károly
üzletvezető

Tisztelt barátaimnak kartájaimnak
és minden jóakarómnak ezúton kivá-
nők boldog újévet.

Temesvár 
Lloyd kávéház

Markov Milán
főpincér

B. 11. É . K.

Miskolc
Korona-fogadó

Novák István
éttermi föpincér

B. U. É . K.

M isko lc  
Korona-fogadó

Máté Zsiqmond
szobafőptncér

B. ü. É. K.

Törley pezsgőborgyár

igazgatósága.

B. U. É. K.
Temesvár 

Palace kávéház
Pintyi József
fizetőpincér

—

B. U. É. K.
Miskolc Kucik Lajos

B. U. É. K.
Miskolc

Korona-fogadó
Engelmann Lajos

főportás
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B- ü. É. K.

B. ü. fi. K.
Szabadka Horváth Lajos

Arany bárány fogadó föpincér B. ü. É. K.
Győr Vasúti vendéglő 

Nemes Károly Orbán János
főpincér 1. o. étterein föpincér Ili. o. étterem

Kaproncay Tivadar
éthordó, I. o. étterem

B. U. fi K.
Szabadka Bernáth József 

Pilseni sörcsarnok vendéglős

Győr, Llyod étterem és kávéház
Zelkó Lajos Kalmár András

éttermi főpincér éthordó
Kardos József

kávéházi föpincérB. U. fi. K.
Szabadka Stipits Márk

Nádor kávéház kávés

B. U. fi. K.
Miskolc Biro József

Abba/ia-fngadó fogadós

B. ü. fi. K.
Szabadka Kauschky Konrád

Nádor kávéház föpincér

B. U. fi. K.
Debrecen Müllner Róbert

Központi szálloda föpincér

B. U. fi K.
S-. badkn Lengyel Vilmos
Park fogadó fogadós

T. üzletfeleinek, vendéglős és kávés 
uraknak

Boldog újévet kíván

a

Fővárosi Sörfőző R.-T.
Kőbánya.

T. üzletfeleinek, vendéglős és kávés 
uraknak

Boldog újévet kíván

az

n---------------------------------- n

Igen tisztelt vendégeinknek, jó- 
barátainknak és ősmerőseinknek az 
év fordulása alkalmával boldog uj
évet kívánunk.

Győr, Royal nagyfogadó 
Gócán Béla Mátyás Gábor
szobaföpincér kávéházi föpincér

Payer Ernő Kieinráth Gusztáv
1 éttermi föpincér kávéházi fizetöpincér

Botlik János

Első Magyar Részvény Hődé
Budapest-Kőbánya.

B. U. É. K.
Miskolc Fenyves Miksa 

Baross kávéház kávés

íőportás
B. U. fi. K.

Győr Gombás István
Lloyd vigadó vendéglősÜ------------------------------------------- ------- ü

B. U. fi. K.
Miskolc Geszwein Gyula

Vasúti vendéglő vendéglős

B. U. fi. K.
Szabadka Eberhardt Károly
Park fogadó főpincér

B. U. fi. K.
Győr Németh Ferenc

Fehérhajó fogadó fogadós

B U. fi. K.
Miskolc Simon Károly 

Vasúti vendéglő I. o, föpincér

B. U. fi. K.
Szabadka Fenyvesi György 

Nemzeti fogadó szobaföpincér

B. U. fi. K.
Győr Németh Gyula

Fehérhajó fogadó étiermi föpincér

B. U. fi. K.
Kassa Marosy László

Corsó kávéház föpincér

B. U. fi. K.
Szabadka Lebovits Antal
Pest fogadó éttermi föpincér

B. U fi K.
Győr Meixner Lőrinc

Deák kávéház kávés

B. U. fi. K.
Kassa Gollik József

Löcsey-ház étterem főpincér

B. U. fi. K.
Szabadka Pfeiffer Rezső 

Vasúti étterem I. o. föpincér

B. U. fi. K.
Gvőr özv. Váradi Árminné és Pál fia

Korona és Fiume • ávéház kávés

Az összes ösmerőseimnek, jóakaró
imnak és karlársaitnnak boldog újévet 
kívánok.

Budapest Kuncze Ödön 
HL, Szentendrei ut 28 vendéglős

B. U. fi. K.
minden kartársának és jóbarátjának

Budapest Kutasy Károly 
Eötvös tér 2. vendéglős

T. vendégeinek és ösmerőseinek bol
dog újévet kíván

Budapest Hajós Károly
I., Böszörményi-ut vendéglős
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Minden üzletfelünknek és jóbará
tunknak az év változása alkalmával 
bodog újévet kívánunk.

Popper Mór és Lajos
bornaeybereskedók

Budapest.

B U. É. K.
Győr

Aranybárány fogadó
Mautner Aladár

föpincér |

B. U. fi. K.
Budapest Pácár János

vendéglős Minden vendégünknek, barátunk-
nak és kartársunknak ezúton kivá-

B. U. fi. K. nunk boldog újévet.
Komárom Löwinger Lajos Gyékényes, vasúti vendáglőHazám kávéház kávés

Rajcsányi Mihály
vendéglős

B. U. fi. K. Esze István Meavessv Géza
Komárom Juhász Imre föpincér 1-11. o éthordó l>il. o

Vasúti vendéglő I-II. o. főpincér Micsindik Mihály Kántor Ferenc
éthordó 1-11. o. főpincér 111. o.

Az összes jóbárátomnak és kartár
saimnak ezúton kívánok boldog újévet. D--------------------------------------------------c

Komárom Hauek János
vasúti vendéglős B. ü. fi.

Szombatbelv Portschy Tóbiás
Széchenyi fogadó fogadós

T. vendégeimnek. minden jóbarátom-
nak és ösmerősömnek boldog újévet
kívánok.
Búd 'pest Pántol Márton
Rákóczi-ut vendéglős

B. U. E. K.
Komárom 

Grand kávéház
Szeidner László

föpincér

B. U. E K.
Csorna

Központi sörcsarnok

B. U É K.
Besztercebánya és Jolxva

Reznyák István
vendéglős

Strkula György
szá lodas

Az újév atmalmával t. vendégeim
nek és barátaimnak ezúton fejezem ki 
őszinte szerencsekivánataimat.
Rúd .pest Weisz Dezső
Ytldiz kávéház üzletvezető

T. vendégeinknek, ösmerőseink- 
nek és jóakaróinknak boldog újévet 
kívánunk.

Szombathely. Sabária fogadó
Herceg Ferenc

Sabária és Herceg-fogadó tulajdonosa
Kumin Ferenc Illés József
ét ermi föpincér éthordó

Mészáros József Gálos Jeni
éthordó kávéházi föpineér

B. U. fi. K.
Szombathely özv. Schmidt Alajosné

vendéglős

Jóbartaimnak tisztelt kartársaimnak és minden isme
rősömnek boldog újévet kívánok

Eger
Torony-u. 2.

Szombathely 
Elitté kávéház

B U. fi. K.

i-: k .

B. U. fi K.
R u ttk a  

Korona fogadó
Merschitz György

fogadós

B. U. fi. K.
Püspökladány 
Vasúti vendéglő

Da'mann Ferenc
vendéglős

T. vendégeimnek, kai társaimnak és 
minden jóbarátomnak boldog újévet 
kívánok.
Budapest 

Imperlal étterem
Kádár Vilmos

vendéglős

Komárom 
Emke fogadó

Komárom 
Tiszti kaszinó

Komárom 
Otthon kávéház

yzomhalhelv

B. U. fi K.

B. U. fi. K.

B. U. fi. K.

Molnár Zsiga
fogadós

Polgár Jenő
ette mi főpincér

Szombathely 
Kováts nagykávéház

Pozsgay István
vendéglős

Gálos Ferenc
főpincér

Haan János
főpincér

H r. K K.

Nagykanizsa
Központi f->gadó

Nagykanizsa 
Korona fogadó

Z i k á n v 
V ísuí vendéglő

Kardos és Steiner
fogadósok

B. U. fi K
Simonits Sándor
ká.eházi föpincér

B. U. fi. K.
Kiss Sánd ír

vendéglős

Jóbarátaimnak tisztelt kart fsaim nak és jó ismerő
seimnek boldog újévet kívánok

. Eger
Rácz Károly kö ponti sz lloda 

főpincér es vendéglő

Bary József 
szállodás

B. U. fi. K.
Herits Gusztváv

vendéglős

B. ü. É. K.
Szombathely 
Széchenyi fogadó

Kováts Dénes
főpincér

Az összes ösmerősöknek és kartár
saknak boldog újévet kíván

Budapest Keszey Vince
vendéglős
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B. U. É K.
S zeg ed  Horváth Ferenc 

„Hági“-étterem vendéglős

Úgy a t. főnök uraknak, mint a 
pincér és kiszolgálópincér uraknak 
boldog újévet kíván

Bleicher Ferenc
a Belvárosi pincérelhelyező iroda 

vezetője
Budapest.

B. U. É. K.
Miskolc Gyurkó Mihály

Vasúti vendéglő 111. o. föpincér

Úgy a főnők, mint a főpincér 
uraknak és kiszolgáló személyzetnek 

boldog újévet kiván

Schlesinger József
szállodai é-i kávéházi személyzet 

elhelyező irodája
Budapest.

B. U. É. K.
Hatvan Szarka Imre

Vasúti vendéglő I. o. főpincér

B. U. É. K.
Kassa Frechtmann Izrael

Schalkház kávéház föpincér

B. ü. É. K.
Pécs Schopper Ödön

Nádor nagyfogadé föpmcér

B. U. É. K.
Szeged Novák József

Vasúti vendéglő I. o. főpincér

B. U. É. K.
Dragasain Pácéit Rezső

18/III. hadtápzá^zlóalj sakas/ve-ető

B. U. É K.
Pécs Domby Lajos

Nádor nagyfogadó éttermi főpincér

B. U. É. K.
Szeged Jelics Vladimír

Vasúti vendéglő III. o. főpincér

Az összes jóbarátaimnak és ismerőseimnek bol
dog újévet kívánok.

Szatmár Liebezeit Ferenc és neje 
Pannónia fogadó Síobafőnök

B. U. É. K.
Kassa Vars István 

Otthon kávéház főpincér

B. U. É. K.
Szeged Gottwald Rezső

Próféta szálló szállodás

B. U. É . K.
Nviregyháza Papp Lajos

Korona nagyfogadó fogadó ul-jdonos

B. U. É. K.
Szabadka Lichtnecker Gergely

Arany bárány fogadó fogadós

B. U. É. K.
Nagykanizsa Kiss Ernő
Korona fogadó fogadótulajdonos

B. U. É. K.
Debrecen Nagy Ferenc 

Vasúti vendéglő I. o. fizelöpincér

B. U. É. K.

ö zv . Kreibich Mihályné

Minden jó ismerősnek és kartársnak boldog új
évet kiván

S olnok Welssman Ignác
Nemzeti fogadó szobaföpincér

B. U. É. K.
Szekszárd Schodits Ferenc

vendéglős

sz á llo d a i, v e n d é g lő i  és k á v é h á z i  
s z e m é ly z e t e lh e ly e z ő  i ro d a  

tu la jd o n o s a

Budapest.

B. U. É. K.
Marosvásárhely Schweitzer Adolf
Transylvania fogadó fog idótulajdonos

B. U. É. K.
Győr Köberl Sándor

Erzsébet kávéház kávés

B. U. É. K.
M isk o lc  Reigl László

Bártfafü dő gyógyr tterem bérlője

B. U. É. K.
Kassa Hójszák József

vendéglős

—

B. U. É K.
Pécs Spieler Mór

Hungária kávéház kávés

B. U. É  K.
Miskolc Böcögö Józsaf

Korona és Pannónia fog id'tulajdonos

B. U. É. K.
Debrecen Nagy József

Royal szálloda föpincér

B. U. É. K.
Pécs Wagner Lajos

Mátyás király fogadó föpinrér

B. U. É. K.
Sopron Groszner Pál

Pannoni fogadó fogadó-ulajd nos

B. U. É. K.

Budapest Puhr László
Pántol étterem föpincér

B. U. É. K.
Pécs Matisz Béla

vendig ös
M in d e n  ( ism e rő sö m n e k  és jó b a r á to m 

n a k  e z ú to n  k iv á n o k  b o ld o g  ú jé v e t.

Budapest Nagy Lajos
föpincérB. U. É. K.

Budapest Geiszlinger Endra
Népopera kávéház föpincér
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Nouágb Károly h ű - és diszíLŰ-esziergályos
Budapest ,  IV. kér., E g y e t e m -u t c a  3. {SÍJÍS'JSS?.

Ajánlja saját krszitményo elefántcsont-teke (billiárd) golyok, dákok, sakk, domino,
K 'giiyni" i lignum santum-golyok, bábuk, sétabotok, tajték- Cb borostyánkő dohánvtó-rszközökct

ktb, nagy választékban. — Uilliard-er át 6 SZ t B rg á ly  Ozá sa , dákók, sakk és domim 
javítása OÍCSO arszám itáSSal, pcntos batáridőre v b -zálbtass — rlfogadtatnak C

Az „Ar'e in“ rt's-/\ t v\ társaság

I L O S i A
üdítő vize

legyen mindennapi ita lo d ! 
Megrendelhető:

„ARTESIA“ R. T nái BUDAPEST.
TELEFON 50 -  72.

Nemet nyelv mt gtanuksa magánúton
A német nyelv tudására fogadó és vendeg'őtulaj- 
donosoknak é? alkalmazottaknak feltétlenül szük
ségük van. D r. In c e  H e n rik  nemet nyelvtaná
ból mindenki gyorsan és alaposa- megtanulhat 
tanító néli ül németül Az uj kiadásban most 
megjelent kitűnő könyv ára 2 korona (utánvéttel 
2 kor. 55 fill) Megrendelési cin:: M a g y a r  
k ö n y v k ia d ó  Budapest Vili., Szentkirályi-?'-. 23.

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

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

Szállcdásolt és verdfelös ürakíigyBUnéliB!
Áruhiány miatt kérném a tavaszi 

szükségletet mar most megrendelni

K«>r. érték
Ddmaszt lepedő 3 5f :. 00 — — dibja 75.—

* * 1 6 5 1 2 2 5 -------> 9 0 .-
> abrosz 140 140 — — » 45.—

Dupla damast abrosz 15( 1180 — » 55.—
Színes » » 150150 dbja 65 -
Damas: t szalvéta — — — — tuca-ja 65.— 
Di.pia damast szalvéta — — — » 90 —
Nch. dam. tő ütköző — — — » 150.—
Egész hosszú {incérkendö — 'ueatja 48.— 
Pincérkendő, tucatja -  — — — 36.—

Szegedi pincér egyleti

elfislyeii iroda.
Törvény8zékileg bejegyzett cég. Telefon 6—II. 

Sürgönyeim: Skultety ügynök Szeged.

Tisztelettel ajánljuk a szállodás, kávés és ven 
déglős uraknak elsőrendű elhelyező-irodánk t 
becses jóakaró fig elmükbe. Közvetítünk minden 
e szakmához tartozó férfi és női személyzetet 
g\orsan és pontosan Dél agyarország e!sö 
szállodai adás-vetelt közvetítő ügynöksége. Szi 
vés pár fogást kérve, maradiunk telj s tisztelettel

Dávid Sándor Skultéty Lajos
elnök. t  1 ügyvezető.

Yildiz lÉvÉ láz
Rákoci-ut 36. felemeiet. Rókussal szemben.

! Budapest é<jeli életének központja Szakemberek 
találkozó helye Figyelmes kiszolgálás, szolid 

I árak. Állandó cigányzene.
Weisz Dezső a. v.

3 főzjő lyuk kai, két sütővel azonnal eladó. 
Bővebbet: Braun-kávéház Szondv-a 91.

Iparsó
fagylalt, jegeskávé hidegkészitménvek előállítá
sánál, ,a jég sózására, \alam;nt hűt készülékek
hez. Minden felvilágosítást és érte rést szó
beli vagy írásbeli kérdi zösködésekredi mentesen 
nvujta W B ovar K i r a lv i  S c jö v e d e k  V e * é r  

! ü g y n ö k s é g é  Budapest V. Vilmos császár-ut 32

B á c s k á b a n

© Iá d é  k á ^ é h á z .
Egy jó f o r g a lm u  kávéház, 
inás üzlet átvétele miatt, ke- 

, vés pénzzel és jutányos fel- 
Me'ek mellett átadó. Bőveb
bel: Farkas Etelka, Zombor, 
T'.-foi -utca 3 szám. 3 4

A gyors moggazdagoöás titka üiegüidlaíö

Első Magyar Zenesutcínrta
kclcLGf.zö és ElEdÉsl intézet 

Budapest, Vili., Rakóci-ut 14.
Állandó nagy m in ta ra k tá r !

M'nden érdeklődrmk vé’t lk< te!czettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy \illany. n int súlyra berendezett, t hát üzemköb-ég 

nélküli zt ne nkei, melyekért

5 évi jctáflást vállalunk.
j Csekéh havi rés'/lelfizeUs- Freé* htlt i kerti hengeresére. Zencink- 
\ ben a medtrn lechnOa n irder \i \n  áiya, mandolin, xv'.t ph n, 

hegedű stb. be van építve -  Meghívásra az. or-zág bármely 
részében feí-ere sük az érdeklócöket.

Pénzbedobasra jár. tehát önmegál kifizeti. Nincs koikázal
Havibet let *0 koronatol kezdve.

H a s z n á l t  a u to m a tá k  f e l á r b a n .Pincérek fiaveimébe!B T S A J T  ::
1 i Többfele kem ény es lágy sajtot lég- 

finomabb minőségben gyárt, továbbá eredeti 
Súg l\ emmentháhban állandóan nagy raktári ‘art ■Siauffer és Fiai
p  nyugatmagyarországi sajtgyárak R é p ce lak .

es liziTőpincei i k Mkr ei. >,tuat-~*rt>tátcu papírpénz) 
agy (apró- és tzünpénz számára) pincértáskára van szűk- 
egük, amelynek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrés? 
.z aljával egy darabból készült. — a leyjutánuosabb árak 
ne.tlett — szerezhetik be :
, i  | I I I  servkötögyárosuat, H Ü D A P K S7, ÍV ., 
M 1 n  : p 1 /  j f f i  Károly körút aS. Központi városház . 

IU  .< U i l l l . -------- Képes áriequzék bermentve ----------
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FOGADO S ZERKESZTŐSÉGE  ÉS  KIADÓHIVATALA:  BUDAPEST,  Vili. KÉR., GYULAI  PAL-UTGA 9. SZAVI .

Kiváló uj fajborok! Meatdvis. ó borok nagy választékban!

I l s o it a i  és l i t r i l i i i a l l i l  laalitalepsli Részvéayiársasáoa
Alapító: Nagymeitóságu Dr. KALL.AY ZOLTAY v. b. t. t., Hevesvárm. főispánja. .„  _ Q  ̂ Sürgönyeim
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  ÍFöter, Lubyház, Uj bankpalota). rOST3!lül( SZ. 18I8ÍGÍ1 oo. SZ. Visontamátra

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szöiötelepei : 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12.000 Hltr.

A t .  v e n d é g l ő s  u r a k a t  m e g h ív ju k  s z ő l ő t e l e p e i n k  p i n c é s z e t é n e k  m e g t e k i n t ő - 
s é r e ,  s z ü k s é g  1 e t ü k  m é l t á n y o s  á r b a n i  , i d e j e k o r á n  v a l ó  b i z t o s í t á s a  c é l j á b ó l .

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

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalában

B U D A P E ST ,
Vili., Gyulai Pál-u.9.

i/endógiosök, kocsmarosok és 
===== kávésok Ügyeimébe I =====

Üveg é* porcellán áruk nagy válasz
tékban é* eredeti gyári áron kaphatók

líj. Ü R Ű N W A L D  M Ó R
üveg- ás po rcellán  n a g y  r a k tá rá b a n
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

fm Faranc Váunef-kid kőnél ében.)

Papírszalvéták
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron cégnyomással vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: F O G A D  O-NYO M O A  B u d a p e s t ,  
Vili. k e r ü l e t ,  J ó z s e f - u t c a  5 6 . s z á m .

ERRMANN J. L. Rí
cs. és kir. udvari szállító 

1819. ,évben alapított országos szabad. Alpacca-, 
Chinaezüst- és fémáru-gyárának főraktára : 

8 U D A P E S T ,  IV. KEK., VAC1-U TCA  25. I. e.
(Raktárak: Bécs, Gráz. Prága éa Triestben.)

V i  1\  /5 '1 legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák,
a l a s z .1 A Vr.ndéqlák Káváházak és háztartások részére J

»»»»»>»»»>>►»»»»► *►►»»»*»»>»»■

Király Sörfőzde Részvénytársaság
== Nagykanizsán. =

Te le fon szám : 35.

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 legobb minőségű malátát, etetési 
és hizlalási cétokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt

Árjegyzékke l és föl- 

világositással kész- 

séggel szolgálunk.

T e le fo n sz á m : 36.

Kiadja a Fogadó nyomda és lapkiadóvállalat r -t. Budapest, VIII , Gyulai Pál-u. V. Telefon Nyomda: VIII., Jóxaef-u. 56. Telefon: József 39—70.


