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TOKAJI BORTERMELŐK 
TÁRSASÁGA R. T.
= TOKAJ —

A farsangi idényre ajánlja kiváló 
minőségi] valódi tokaji borait.
Ezen felséges ital adja m eg a kellő 
:: kedvet az igazi mulatságra. ::

llikélőbb és o t t  ital mint a pezsgő.

Prábarendelásre alkalmas hordácskák:

(»0 lit. 1908. évi asztali bor 51 K. 
00 „ 1907. „ pecsenye bor 60 ., 
00 „ 1904. „ szamorodni 75 „

Próbarendelésre alkalmas ládaküldemények: 
S Ó  palack 0 7 literes 1904. évi 
■szamorodni bor . . . .  2 0  kor. 

I S  palack 05 literes 1904. évi 2 
puttonos édes aszú bor 3 0  kor. 
10 p. 0*7 lit. 1904. évi szamorodni, és 
110 p. 0’5 „ 1904. „ 2 puttonos 

édes aszubor 3 0  kor.

Hordóért, ládáért, csom agolásért 
sem m it sem számítunk fel. A 
megrendelő vasúti állomásáig 
t e h e r á r u b é n t  b é r 
m e n t v e  szállítunk minden 
-  -  -  küldeményt. -  -  - -

T A R T A L O M .

Mennyi adót fixet ?

Nem fizetek. . .

Fenyegetik a vendéglősöket.

Az országos egyesülés. 
Társulati élei.

Olvasóinkhoz. Komoly figyel
meztetés. Fogadók és vendég
lők zárórája. Egy hazai szak
lap jubileuma. Hymen hírek. A 
munka ünnepe. Beszélj németül 
ha hozzám jössz 11 Vigalmak. 
Megint a  nyugdijegyletröl. Oda 
a liptói túró. Weichinger kávés 
kitüntetése. A szegény szentek.

A borviz-kartetl. Pártoljuk azt, j 
ami magyar és ió. Husbojkott j 
Amerikában. Vidéki vendéglő- ; 
sök bajai. A vendéglői szakács- . 
könyvet. Névmagyarosítás. A 
Thonet .cég meg a magyar 
ipar. Apró hírek. Sertéshiány ] 
Budapesten. Vége a spárgának j 
meg a drótnak. Jótékonycélu | 
asztaltársaság. Gyászrovat.

Üzleti híreink. (Helyvaltozasot.) I 

Egyröl-mázról.
Bácskában.

Nyílt-tér.
Szerkesztői üzenetek.

Hirdetések.

JÓZSEF FŐHERCEG KAMARAI SZÁLLÍTÓK

SEIFERT HENRIK és FIAI
esász. é s  kir. udvari tekeasztalgyárosok

•  román, a bolgár, a  szerb király ás a perzsa sah 0  felségeik 
odrán szállítói.

Gsász. és kir. szab. jégszek rénygyárosok. 
B U D A P E S T , VLL, DOB-UTCA 90. szám. 
Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű  
amerikai légkörforgásu jégszekrényeiket, 
m elyek eddig a le g t ö k é le t e s e b b  hütő- 

‘ eredményt igazolták. — -

Az „UNIÓ" játék-kártyagyár főraktára.

Vendéglői asztalok dísze. Nagybánya gvöngye
a magyar ásványvizek királya
Ma g y a r  G iszhübli

Borpataki Borviz
évszázadok óta használt ter
mészetes savanyu, szénsav- 
dus és baktériummentes 

gyógyhatású ásványvíz.
Orvosi sz a k te k in té ly e k  releménye

szerint kitűnő hatása van 
minden baj és ama bántal- 
makra, melyekre a selters, 
az ems és a gleichenbergi 

vizeket használják.

A bor színét nem változtatja
A legjobb üdítő ital borral, 
pezsgővel, cognakkal és min

den növény-lével. 
Ka r t e l l e n  k í v ü l  ál l .

Központi iroda és fő rak tár:
Budapest, IX., Bakács-tér 5

„Vendéglősök Naptára"
VI. évfolyam 

A Fogadó előfizetőinek 
=  I kor. 20 fül. =  
(Nem előfizetőknek 3 korona.) 

Kaphat! a Fogadó kiadóhiiataliban.



ij. o ldal. FOGADO 3. azAm.

Nincs többé szalbor2 Nincs többé töröttből? !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K RISTÁLY-SZÜRÖ
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szürö nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozbatlannak vélt tört, ecetes és legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristáiyszürö 
zománcozott vasból készült és így tisztán tartása gondot alig igényel. A modem bortermelésnél sehol sem hiányozható Kristáiyszürö, 
100—150 liter munkaképességgel, egy zsákkal, csomagolással. 44 korona a budafoki zománcgyár által szállítva ab Budafok. — 
Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán. Az utánvét mellett 

küldött Kristályszürőhöz kezelési utasítás m ellékeltetik!
Kaposvár. 1906. szept öO-án. Tek. Hercog Sándor urnák Csák
tornya. Az Un által feltalált szapadabnazotl borszüröt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a sió-szoros értelmében minden 

: tekintetben megfelelőnek találta. — Munkaképessége várakozáson 
i felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 

nem vészit, miért is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogyvármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben, teljes tisztelettel Mayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
Mór s. k. elnök. P. H.

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős ! 
által feltalált és szabadalmazott „Borszűrő" kipróbálásánál jelen 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnei? és célszerűnek ta- . 
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és 15 
percnyi működés alatt 10—12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, 
1907. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség ! 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

T. étlapiró és vendéglős uraknak
. -------- ben ajánlom a leg-
j óbbnak elismert é sso k  időt 
és munkát megtakarító Ber- 
kovits-féle —

Hektograph-lapok,

Böeö?n József
Abbázia; kávéháza, Miskolc. Kávé

ház. elsőrendű éttermek, sörcsarnok. 
Magyar konyha, kitűnő borok.

Nagy választékban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, 
nonu-kártyák. konyha-söntés-Wek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, berlet-füze- 
tafc, levélpapír és borítékok, szivar-szipkák kívánatra 1 
cégnyomással is, legújabb pecsenye- és haldiszek. torta- 
és tányér-papírok, sütemeny-kapgxllk, papír-szalvéták, papir- 
Imnez-tá nyérak, fogvájók, ujaágtartdk, irétáblák, kréták, 
szivacsok stbit olcsó, szabott árak mellett, gyorsan és ; 
-  - ■ =r--~ pontosan szállít: ----------- ]

BERKOVITS KÁROLY
k ik u g r ip k - lé tz lt í ,  célszerű irndai-ét n iJ é g iü l cikkek raktára

B U D A P E S T , V II., S IP -U T C A  11. sz.

nagyforgalmu vá
rosban, nagy já
rási székhelyen,B á c s k a i

^TdTíinagy s z á l lo d a i  ü z le t
étterem , kávéház, 14 szoba, nagy  
udvar, istállók  *tb. szükséges helyi
séggel s a berendezéssel együtt eladó. 
Átvételhez 10—12 ezer korona szükséges. 
Cim a Fogadó kiadóhivatalában. 2-4

BORELADAS
a legjutányosabb árszámilással, kisebb- 
nagyobb mennyiségben. Hordó és pa
lack szállítás. Kisebb vendéglők  és 
kávéházak részére nagyon alkalmas 
és olcsó beszerzési forrás. Megrendelések

H O R V Á T H  L A J O S  B Í Ü L A
=  vendéglős címére intézendők = =  
Budapest, V ili., H oránszky-u . 9.

Kitűnő tisztán kezelt saját termésű és kizáró
lag termelőktől beszerzett Szekszárdi borok.

egy nagy
b l a o o

Waldhüttel rendszerű takarék  
asztal-tűzhely (sparherd), 3*/s méter 

| hosszú. V- méter széles — jutányos
-----------  áron Bővebbet ------
Schuszter Márton 

vendéglős, Budapest, V., D orottya- 
u t c a  2 .  (Magyar király szálloda). 4—4

Brunovszky Károly
hygienikus játék 

kártya tisztitó  
:: intézete ::

BUDAPEST,
IX., Gát-utca 20.

Üzleti berendezés és
„fogyasztási cikkek" bevásárlásánál elő
fizetőinek díjtalanul jár el a „Fogadó" 
kiadóhivatala. Budapest Vili., Rákóei-ut 13.

B o rk e ze lé s ,p in c e i teendőkkel
kapcsolatos eljárásra nézve megfelelő 
útmutatás és teljes tájékozással szol
gál az 1910-ki „V endéglősök  N ap
tá ra "  melynek ára 1 ko r. 20 fill.

tá l : Zalaegerszeg A M agyar P a lzs  
erőa szókimondó, föggetlen hetilap; 
magyar ipart, honi terméket véd 
m a g y ar  szellem et te rje sz t m in 
den té re n  Évi ára 4 korona. (Leg- 
olceóbb lap-) Szerkesztik: Borbély 
György és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

Szombathelyi Újság
S zerk .é s  kiadóhlv- Széchenyl-tér 
2 . „V as- és Zalamegye* egyetlen 
ke resztény  k a th . irányú  é* le g 
o lv a so tta b b  „p o litik a i h e tila p ja" .
Megjelenik vae&roaponkini 12 oldal 
terjedelemben Ara egész évre 10 
korona. Hirdetődéi mérsékeltek. A 
Szom bathely i U jság-ot tanítók 
és földmivelö g a z ' \k  6 kor. ked
vezményei áron rendelhetik mog.

getlen hetilap. — Szorbesztöség : 
Veszprém, Fó-ntoa 57. Előfizetés
díj ; egy évre 8, fél évre 4 kor. Fe
lelős zzerk. éa kiadó Takács Szil-

Igazgatdíág: BUDAPEST, IV., FERENC JÓZSEF-RAKPART 22. szán. 
Kutkezelőség: EPERJES.

Főraktár: ==
W A H L K A M P P  ő s  G Ö R Ö G

ásványvíz  nagykereskedő  cégnél 
REDAPEST, V., ZOLTÁV-ETCA is. Szám. 

T E L EFO N »*2—55,



VII. évfolyam Budapest, 1910. Február 1. 3. szám
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VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PIN C ÉR  SZAKKÖZLÜNY

A MAGVAK VENDÉGLŐS- ÉS k'ÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP 

A Székestővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulatán*k,
a Szabadkai Szállodások. Vendéglősök, Kávéháztulajdonosok és Kocsmárosok Egylete, — Tolnavárinegyei vendéglősök és Kocsmárosi!. c-gyesület*-, 
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Erzsébetfalvai Vendéglősök, Kávésok és Italmérök Ipartársulata, — Brassóinegyei Vendéglősök, Kávésok és Kocsmárosok lpartáisulatának - 
Csepeli Kocsmárosok Iparlársulata, — Sárvár és Vidéke Vendéglősök, Mészárosok, Kávésok és Hentesek Ipartársulata, — A Pécs-Baranvai 
Vendéglősök Ipartársulata, - Aradi Pincér Önsegélyző és Elhelyező Egylet, — Németujvári Vendéglősök Ipartársulata — Pozsonyi Pincér Ön
segélyző és Menház-Egylet, — Lévavidéki Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata, - r  *a>5s^troámegyei Fogadósok, Vendéglősök 

és Kávésok Iparlársulata, — és a Zombori fogadósok és Vendéglősök IpartázsuJaLf '— H ivatalos lapja.

Szerkesztő és laptulajdonos: IP''—■— Szerkesztőség és kiadóhivatal:
F ló r  G y ő z ő .  B udapest, V ili., Rákóci-ut 13. sz.

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor.
Megjelenik: 1-én és 15-én.

M ennyi ad ó t ű z e t?  K érjük kar- 
társainkat az egész országban, hogy 
saját éi dekükben közöljék velünk 
m ennyi állami adót és adópótlékot, 
m ennyi fogyasztási adót és m ennyi 
italmérési ille téket fizetnek. (A köz
ségi adókat nem szükséges közölni.)

A  szerke.-ztőség.

„Nem fizetek. . .“
A kötelességtudás magaslatán álló 

vendéglős kartársaink jelen cikkünk 
címéről, — minden magyarázat nélkül 
is felismerik azokat a kartársakat, 
kikről ez alkalommal szó lesz. Mert 
ugyanis azokról a kartársakról szólunk, 
kik a saját helyzetük javítására semmi 
áldozatot sem akarnak hozni, hanem 
előkelő szemhunyorilással ezt a dicső
séget átengedik másoknak. Küzdjön és 
áldozzon értük más, aki t i. nem is 
annyira személyes szempontból, hanem 
inkább a közérdek szempontjából bírálja 
a helyzetet és azon változtatni törekszik. 
Az arány igy á ll: egy — százért.

Sajnos, amit más iparágban nem 
lehet tapasztalni, az a vendéglősipatban 
minden alkalommal, mikor áldozatról 
van szó, meglehetős vastag vonásokban 
tódul előtérbe. Sajnosnak kell monda
nunk, mert hiszen a vendéglösipar az 
intelligens iparágak közé tartozik, vagyis: 
intelligens vendégekkel is kell foglal
kozni és azokkal kvalitásuk szerint bánni 
is kell tudni. Tehát maga a foglalkozás 
is olyan, mely magasabb szempontok 
helyes megítélését és felfogását mintegy 
kétségtelenné kell, hogy tegyen.

Ámde mit tapasztalunk és velünk 
együtt minden céltudatos kartársunk ?

Azt ugyanis, hogy kartársaink több
sége — resteljük ugyan kimondani, de 
kénytelenek vagyunk konstatálni, — 
még nincs tisztában a helyzettel és azt 
hiszi, hogy most is úgy van, mint 
reges-régen volt: a sült galamb magá
tól jön. Igaz ugyan, hogy mindennap 
látják maguk előtt, a közel jövő sivár 
és vigasztalan képét; igaz ugyan, hogy 
a bizonytalanság majdnem megfojtással 
fenyegeti őket, — mert nap-nap után 
támadnak olyan versenytársak, kikkel

a harcot felvenni nem tudják, kikkel 
szemben tehetetlenek: igaz ugyan az 
is, hogy a hatóságok folytonos zakla
tása, a folyton emelkedő adó és illeték, 
az élelmiszerek és egyéb közszükségle
tek állandó drágulása már régen el
viselhetetlen helyzetet teremtett az üzlet 
vezetésében, — mindez azonban még 
nem látszik elegendőnek arra, hogy a 
jobb belátás és a céltudatosság náluk 
felülkerekedjék.

»Nem fizetek . . .* Ha ipartársulati 
tagságról van szó, — »nem fizetek . .  .• 
a döntő elv. Ha szaklap előfizetéséről 
van szó, — -nem fizetek . . .« a kielé
gítés. Noha minden elfogulatlan ember 
tudja ma már, hogy egyesülés nélkül 
nemcsak elérni nem lehet semmit, 
hanem az elérendőt még kezdeményezni 
sem lehet. Mert az egyesült erő van 
hivatva az anyagiakat is megteremteni, 
amik a szervezkedéshez szükségesek és 
amik nélkül harcba indulni nem lehet. 
Épugy tudja ma már minden muukás 
és minden iparos, gyáros és egyéb 
rendű és rangú társadalmi tényező, 
hogy szaklap nélkül nem lehet boldo
gulni, mivel az van hivatva a sok ezer 
érdekelttel az összekötő kapcsot fen tar
tani és szilárdítani • az van hivatva a 
jogos érdekeket megvédeni, a kinövése
ket ostorozni, a célirányú mozgalmakat 
kezdeményezni és népszerűsíteni Mind
ezt tudja ma már a müveit munkástól 
kezdve végig az egész társadalmon, min
denki, csak vendéglős kartársaink nagy 
része nem akarja ezt még megérteni, ha
nem arra is megvan a saját külön meg
győződése és elintézési módja, mely 
abból áll: »Nem fizetek, minek nekem ’..«

Ebben a helytelen elvben természe
tesen egy másik elv is nyer kifejezést, 
hogy t. i »fizessen má-,:« Fizessenek 
azok, akik a vendéglős iparban rendet 
akarnak teremteni, kik megsokallották 
már a vendéglősök kiszipolyozását. Visel
jék azok a terheket, hozzanak azok ál
dozatokat valamennyiért, kik a mai 
állapotokat az egész ország vendéglős
karára egyenesen megszégyenítőnek talál
ják. Fizessenek azok és áldozzanak, kik a 
rendezés munkáját is végzik és ha ered
ményeket fognak elérni, azokat termé

szetesen az egész ország vendéglős 
karának az érdekében küzdik ki. — de 
azért: »Nem fizetek, minek az nekem. 
A jóból azonban majd kiveszem a 
részemet, mert ha a vendéglösipar 
ügyeit rendezni fogják, rendezik az én 
ügyemet is, az én egyéni érdekemet is*. 
Mindez tenne van a »Nem fizetek* 
fogalmában.

Ilyen módon t. kartársak elveszik a 
kedvét azoknak a kartársainknak is, 
kik áldoznak, dolgoznak és fáradoznak, 
hogy végre rendezett viszonyok közé 
jusson a vendéglősipar. Meglankaszfják 
a munkára való kedvet, veszélyeztetik 
a fejlőeésben lévő tömörülést és hala
dást, mert a kötelességtudó kartársaik 
azt találnák mondani: Nem vesződünk, 
nem törődünk, nem áldozunk,neinérdem 
ük meg. Hadd jöjjenek még rosszabb vi
szonyok, kár azokat megakadályozni. 
Hadd vesszen, pusztulj n minden ! És 
ez végzetes elhatározás volna. Megsem
misítené az eddigi, nehéz munkával és 
nagy áldozatokkal már elért eredménye
ket : a vendéglősipar visszaesne abba a 
posványba, melyből oly nehezen lehet 
kiemelni

A »Nem íizetek« helyett céltudatos 
ambícióval vegye ki minden vendéglős 
kartárs a részét a folyamatban levő 
munkából, mert m in d n yá já n a k  m eg
é lh e té s i  é rd eke irő l van szó . Ha 
nincs erős egyesület, akkor nincs is 
és nem lehet védelem. Ha nincs kiforrt 
meggyőződés és önbizalom, akkor meg
szűnik minden közérdekű munka. Ne 
nyújtsanak módot a kishitüek és téves 
felfogásnak azon kartársaik visszavonu
lására, kik céltudatosan lobogtatják a 
haladás zászlóját. Mert ha ezt teszik, 
akkor tényleg a vendéglősiparnak a sír
ját ássák.

Ezt cselekedni pedig bűnt képez !

Fenyegetik a vendéglősöket. Az e.\-
lexre való tekintettel nagyon fenyegető
iig hivatalos hírlapi közlemény jelent 
meg. mely arról szól, hogy az adó- és 
illetékfizetésben hanyag vendéglősöktől a 
hátralékot nem fogják ugyan végrehajtás 
utján behajtani, hanem elveszik tőlük 
az italmérési engedélyt és ilyen módon
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teszik őket tönkre. Figyelmeztetjük a 
vendéglősöket az őket fenyegető vesze
delemre.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsma- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei

Az ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut t j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos Úrák : minden hétfőn, szer
dán és pénteken délután 3—6 óráig.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

k i  Ipartársulat mindennemű hivatalos 
közleménye kizárólag a oFogudó* ut
ján közöltetik.

JopitanáCSOt az ipartársulat minden 
tagja ingyen kaphat, ha aziránt az 
ipartársulat irodájához fordul.

Az országos egyesülés.
Az egész magyar hazában felébresz

tette a vendéglősök figyelmét az országos 
egyesülésre megindított mozgalom. Leve
lek érkeznek az ország minden részé
ből, melyekben kartársaink üdvözlik a 
mozgalom kezdeményezőit, csatlakozá
sukat jelentik be. Minden levél pana
szokkal van tele, miket a vendéglősök 
mint rendezésre váró ügyeket sorolnak 
fel és Ígérik, hogy teljes erejükkel 
akarnak közreműködni, hogy iparágunk 
szánalmas állapota végre-valahára ked
vezőbb alakulást vegyen.

Mindez amellett tanúskodik, hogy 
nagy szüksége van iparunk egészséges 
fejlődésének érdekében egy erős köz
pontra, mely védőeszköze legyen iparunk 
érdekeinek. A beérkezett levelekben 
foglalt panaszok, a bánásmód, melylyel 
a hatóságok az igazán védtelen vendég
lősök és kocsmárosokkal szemben visel
tetnék, a kiszipolyozás, amit kartársaink 
türelmes megadással kénytelenek elvi
selni, megannyi más ok feltétlenül 
kötelezik a jobb belátásu és a helyzet 
magaslatán álló szakférfiainkat, hogy 
biztos alapra fektessék az országos 
szervezkedés építményét. Kötelességükké 
teszik, hogy bátran és férfias elhatáro
zással vegyék kezükbe a megindított 
mozgalom ügyét és vigyék előre a 
vendéglősipar javára.

A mozgalom megindult és olyan lesz, 
mint a lavina, mely magával sodorja 
az ellentálló akadályt. A sok ezer és 
ezer magyar vendéglős és kocsmáros 
egyakaratu véleménye és egyetértő szava 
fog megnyilatkoznia mozgalom kereté
ben és az kiépített formájában hatal
massá fog fejlődni. Amit a vendéglőskar 
eddig nem akart elhinni, kézzelfogható 
tényként vetődik fel a szintérre: küz
denie kell az ekszisztenciáért. Ki hitte 
volna, hogy az egészséges és természe
tes fejlődés helyett olyan kinövései 
lesznek a kapzsiságnak, hogy velük 
szemben harcra kell szállni. Ki merte 
volna még csak feltételezni is, hogyapénz- 
ügyi hatóságok a becsületes vendéglöskar 
rovására oly tömegesen fogja szaporítani 
a fűszeresek és szatócsok mellékfoglal
kozásaként űzött italméréseket és olyan 
könnyen fogják magukat tultenni az 
ellenőrizhetetlen ilynemű italmérések 
visszaélésein. És mégis igy van és 
nap-nap után szaporodnak és ezzel 
párhuzamosan tönkremennek vendéglő
sök és kocsmárosok egészen tömegeden.

Csak a vak nem láthatja, hogy mi 
minden történik ebben az iparban. 
Pedig sok érdek vegyül ennek az ipar
ágnak a boldogulásához. A vendéglős- 
kart azonban semmiféle hatalom nem 
kényszerítheti arra, hogy ezt az állapo
tot tovább tűrje, — hacsak maga nem 
óhajtja továbbra is a megtűrt rabszolga 
jármát viselni. Az önérzet, az iparának 
fontos közgazdasági és államjövedelmi 
jelentőségének felismerése kell, hogy 
felülkerekedjék s gondolkodásba ejtse 
az egész ország vendéglőseit kivétel 
nélkül. És mihelyt tisztában lesznek a 
helyzettel, — nyert csatájuk lesz.

Nagy feladatok várnak megoldásra, 
amiket, — mint azt már ismételten 
hangsúlyoztuk, — nem egyes szak- 
férfiaink, nem ipartársulataink, nem a 
petícióink és emlékirataink képesek 
megoldani, hanem mindnyájan, vala
mennyien, Ezért kell, hogy mindnyájan 
és valamennyien egy országos táborba 
egyesülve fogjunk a nagy és nehéz 
munkához. Minél többen leszünk, annál 
könnyebb a munka, minél kevesebben, 
annál súlyosabb. A mai állapot egyene
sen megszégyenítőd, magyar vendéglős
karra nézve. Ebből kikerülni a legele
mibb kötelessége minden vendéglősnek. 
Mért legyen a vendéglős az általa 
viselt óriási nagy közterhek mellett a 
hatóságok kegyétől függő megtűrt iparos, 
mikor époly joga van, mint bármely 
más iparosnak arra, hogy az ő ipari 
viszonya és joga törvényesen bizto
s ítva  legyen?

Arra törekszünk, hogy meglegyen és 
ebben a munkában mindenkinek keli 
résztvenni, kit az Isten józan észszel 
áldott meg. Erre a célra kell az orszá
gos egyesület, ezért kell országszerte 
egyesülnünk.

Ügy ahogy ma van, nem maradhat.
Ez közelismert tényként hangzik el az 
egész országban. Tehát változtatni, jav i-* | Vendéglős kartársak' Értsük meg 
tani és a haladás útját egyengetni kell. ̂ egymást.

TÁRSULATI ÉLET. 

^S zerve zked és  Pestvármegyében. Az
országos vendéglős-egyesületre vonat
kozó törekvések megindultak ország
szerte, úgy amint ezt esetröl-esetre előző 
számaink közölték. Vendéglős szaktár
saink úgy a nagyobb városokban, mint a 
mezővárosokban és falvakban magukévá 
tették az eszmét és azon vannak, hogy a 
jelen nehéz sjogtalan helyzetükön változ- 
tatóés minden bajt, sérelmet orvosló Orsz. 
szövetségük mielőbb és minél erősebb 
alapon létesüljön. Ennek a szellemében 
járnak el pestvármegyei vendéglős szak
társaink is, akik az Orsz. V. egyesület 
előkészítő bizottsága tagjai felhívására 
járásról-járásra és községröl-községre 
szervezkednek. így Ráckevén  Höffler 
Antal és Gede József, Peregen Granitz 
János, Kiskunlachézán Kovács Benő 
és Huszár Antal, Dömsödön Hirsehler 
Dániel és Dnbon Horváth István szak
társaink végzik a szervezési munkála
tokat. Ugyancsak ily célból, 

Kunszentmiklöson január hó 24-én 
Sznlontuy Miklós és Lenert Ádám 
szaktársaink értekezletre hívták ö«sze az 
ottani vendéglősöket. Az értekezleten 
Skrubán  Ferenc, a Fogadó munkatársa 
ismertette célját az Országos vendéglős 
egyesületnek, melynek megalakulása f. 
év junius havában országos vendéglős
kongresszussal kapcsolatban történik. Az 
értekezlet kimondta a csatlakozást és a 
további ügyvitelt Szalontay és Lenert 
kartársainkra bízta.

Szabadszálláson, — Fülöpszállás be
vonásával — Drugovits Károly és Fürst 
Miksa szaktársaink a napokban hívják 
össze értekezletre az ottani vendéglőssé- 
get az Országos vendéglős-egyesület 
ügyében. A fülüpszállási szervezési 
teendők élén Stern  József fogadós 
szaktársunk áll.

Értesítés. Pestvármegyei valamint az 
összes vidéki vendéglős szaktársakat 
értesítjük, hogy a létesítendő Országos 
Vendéglős Egyesületre vonatkozó 
bármely fólvilágositással az előkészítő 
bizottság (Székesfővárosi vendéglősök 
ipartársulata irodája Bpest, Vili., 
Rákóci-ut 13. II. em.) és a Fogadó 
szerkesztősége szolgál.

A KONYHA KÖRÉBŐL.
A hagyma

A hagyma a botanikában a liliom 
családjához tartozik. Szinte bolondság 
tőle, ilyen előkelő rokonsága lévén, — 
hogy mint konyhaszükségleti cikk szere
pel. Am ebben a szerepében, mely ha 
nem is előkelő, fontos pozíciót tölt be. 
Majdnem nélkülözhetetlen. A világ majd 
minden részében ismeretes e növény 
használhatósága. Civilizált országokban 
alig van ember, ki a hagymát ne élvezte 
volna. Van ország, hol az emberek ét
rendjében, ha nem is különálló étel
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ként, de mint fűszer naponként előfor
dul. De tekintsük csak meg jobban ezt 
az igénytelen növényt. A hagyma 
eredetét a természettudósok Indiába 
vagy Egyptomba teszik. Már az antik 
Róma népe a hagymát és közeli roko
nát, a fokhagymát, mint konyhaszük
ségleti cikket ismerte és használta. Néró 
az élőfáklyáiról híres, vérszomjas római 
császár, nagy becsben tartotta a hagy
mát. Ő maga naponként olajban ette 
Nemcsak maga, de a katonáival is 
etette. A katonáinak mielőtt csatába 
indultak volna, hagymát adatott enni, 
hogy erejüket és bátorságukat fokozza. 
És történelmi tény, hogy az ő katonái 
mind vérszomjas, vad harcosok voltak. 
Ugyancsak azt is állították a tudósok 
Néróról, hogy ereje, vérszomjas vadsága 
i hagyma túlságos evésétől származott.

A régi görögök a hagymát erősen 
kultiválták és m;nt főzeléket előszere
tettel ették, m nemcsak a régi népek 
éltek vele, de a mostani sem veti meg. 
Spanyol hon és Portugália lakosságának 
iulnyomó része ma is, mint az almát 
nyersen eszi a hagymát. Egy darab 
hagyma s kenyer a szegény ember 
összes tápláléka.

Nagy előítélet uralkodik a hagyma szaga 
ellen s ép azért, dacára kitűnő izének, 
mint önálló étel ritkán kerül az asz
talra. A főtt hagyma levesbe, főzelékbe 
stb. alkalmazva nem kellemetlen szagu, 
mint azt egyesek állítják.

A magyar konyhának igazi nélkülöz
hetetlen alkotó része a hagyma. Hires 
paprikás eledeleink jó zamatját a 
hagyma adja meg. Ki nem ismerné a 
borjupörköltnek isteni, hagymából eredő 
illatát? Aki csak egyszer részesült eb
ben az élvezetben, az se tudja elfelej
teni. A mi kitűnő főzelékeink pompás 
izét ugyancsak a hagymával eszközölt 
rántás adja meg.

Itt adunk egy pár recipét, melyek 
Olasz- és Angolországban kerülnek asz
talra s azt mutatják, hogy a hagyma mint 
önálló étel is megállja helyét.

H agym a leves.
Öt fej hagymát szeletekre vágunk, egy pilla

natnyi időre forró vízbe dobjuk, azután szele
tekre vágjuk és szitáu a felesleges vizel 
kinyomjuk. Eközben 60 gramm vajjal és ehhez 
megfelelő liszttel rántást készítünk, majd a 
hagymát vele pirítjuk, ha a rántás sárga lesz, 
húslevest öntünk hozzá és ezt 40 percig főni 
hagyjuk. Ezután szitán átszűrjük és újra 
forrni hagyjuk: egy darab vajat belekavarva, 
tűrt fehérborssal és sóval izletesitjük. Pirított 
kenyér szeletekre öntve tálaljuk.

T öltött hagyma.
18 lej fehérhagyrnát meghámozunk, forró 

vízben kevés ideig főzzük, azután kiszedjük, 
!i deg vizbe rakjuk, majd egy kendőre téve 
száradni hagyjuk. Ezután burgonya fúróval 
kifúrjuk, borjú vagy szárnyas vagdalékkal meg
töltjük, szalonnás szeletekre rakva lábasba 
helyezzük és huslével, hogy ellepje, felöntjük 
és forraljuk, majd vajazolt papírral letakarva 
a sütőbe helyezzük s puhulni hagyjuk. Tálalás 
előtt a levél m '>g külön is főzzük s pecsenyelével 
összekeverve ráöntjük a hagymára.

A pró h agym a körözésül.
Fehér apró hagymákat, felül alul levágjuk, 

meghámozzuk, forró vízben leforrázzuk, egy pár 
pillanatig a vjzben hagyjuk, majd egy lapos 
lábasba leszűrjük s félliternyi világos húslevest 
öntünk rá és tetszés szerinti mennyiségű cukrot 
és sót adunk hozzá s letakarva 10—12 percig 
lassan gőzölögni hagyjuk. Ha már puha, a levét 
berántjuk és ha kész, husncmüekhez mint 
kőrözet tálaljuk. M. J.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .

Olvasóinkhoz. Felkérjük t. előfizető 
közönségünket, hogy hátralékos előfize
tését és úgy a múlt évben i, mint a január 
hóban esedékessé vált dijakat szíves
kedjek a levél, illetőleg a lap utján 
kapott postautalványon beküldeni. Az 
előfizetési pénzek mint eddig, ezután 
is a »Fogadó« kiadóhivatala, Budapest, 
Ráköti-ut 13. címen küldendők be.

Komoly figyelmeztetés. Kartársainkat 
figyelmeztetjük, hogy mielőtt valamely 
vendéglőt vagy kocsmát megvesznek, 
győződjenek meg a pénzügyi igazgató
ságnál arról, hogy az illető üzletre meg
kapják-e az italmérési engedélyt. Utóbbi 
időben a pénzügyi igazgatóságok óriási 
akadályokat gördítenek az ilyen üzlet
átvételek elé olyannyira, hogy az utód 
fáz üzlet vevője) ki van téve a veszély
nek, hogy nem kap italmérési engedélyt 
A régi kedélyes állapotok megszűntek.

Fogado'k és vendéglők zárórá ja . A keres
kedelemügyi miniszter jóváhagyta a 
székesfőváros törvényhatósági bizottságá
nak azt a határozatát, amelylyel a foga
dói, vendéglői, kávéházi és kávémérési 
iparoknak Budapest székesfőváros terü
letén való gyakorlása tárgyában alkotott 
szabályrendeletei módosította. A módosí
tás igv szól:

A főváros területén lévő vendéglők 
(a fogadóbeliek is) éjfél után 1 órakor 
bezárandókés április hő 1-tőlszeptember 
hó 30-ig reggel 5 óráig, október hó
1-től március hó 31-ig pedig reggeli 
H óráig zárva tartandók, amely idő alatt 
az üzleti helyiségekben vendégeket meg
tűrni, azokat kiszolgálni, vagy vendé
geknek ott időzni még zárt ajtók mellett 
sem szabad.

H ym en h írek . — Tardy Gábor szászrégeni 
vendéglős, e hó 22-én vezette oltárhoz özv. 
László Lázárné vendéglőseit. Szászrégenben. 
A kellemes kölelékekbe lépett jóbarátunknak 
és kedves párjának felhöteleu szép boldogságot 
kívánunk.

Splivallo Ferenc fővárosi vendéglős bájos 
leányát, Terézt eljegyezte Martini Rezső, 
Budapesten.

Klein Henrik fővárosi nyomdász szépmüveit 
ségli leányával Tercsikével jegyet váltott 
Spitzer József magán hivatalnok Drahocró).

Egy h a z a i  szaklap jubileum a. A
Kecskeméten megjelenő aSzőlöszeti és 
Borászati Lap« most fejezte be pálya
futásának 30-dik évét. A lapot 30 évvel 
ezelőtt Maurer János kiváló szakférfiú 
alapította és ma is odaadással és szorga
lommal szerkeszti. Azelőtt havonkint

kétszer, 1896 óta mint hetilap jelenik 
meg és szolgálja borgazdaságunk érde
keit. Nagymérvű elterjedtsége igazolja 
legjobban, mennyire szükséges ez a szak
lap. A becsülettel betöltölt 30 év lejárása 
alkalmából számos termelőéi szaktestülel 
kereste fel Maurer Jánost gratulációjával, 
kikhez a Fogadó szerkesztősége is csatla
kozik és üdvözli a kiváló hírlapíró 
kollegát!

A munka ünnepe, A Budapesti kávés- 
ípartársulat Szaladnia  Mihály kávéfőző, 
ki Harkai Mór kávésnál 20 éve, valamint 
Schöek Frigyes főpincér és Leimeter 
István kávéfőző, kik ugyancsak 20 éve 
működnek a Weingruber kávéházban, 
ezeknek tiszteletére január 12-én a 
Kontinentál fogadóban díszvacsorát ren
dezett, amelyen 230 személy, kávés és 
alkalmazott vett részt. Elsőnek a kávésok 
részéről a társulat elnöke. Némái Antal 
üdvözölte szép szavakkal az ünnepeiteket. 
Majd a kávéssegédek részéről Falatkai 
Győző köszöntötte a j ubilánsokat. Falat kai. 
ki a kávéssegédek szakegylete alapítása
kor egyik nagyobb agitátor volt, könnyekig 
meghatva jelentette ki, hogy az ipar
társulat nemes törekvései előtt minden 
becsületes munkásnak meg kell hajtani 
az elismerés zászlóját. Beismerte, hogy 
a múltban téves utakon járt, ígérte, hogy 
a jövőben hűséges katonája lesz a 
békés törekvéseknek A lelkes tapssal 
és éljenzéssel fogadott beszédhez hason
lóan több felköszöntő is hangzott el. 
Majd a minden tekintetben kitünően 
sikerült vacsora után Upor József látta 
vendégül a társaságot.

Beszélj ném etü l hu hozzám  jössz  ! 
Gessler, a németországi Düsseldorfból beván
dorolt pálinkás, Altvaler stb. ilyesmit áruló 
nagybótos mondja ez t! De csak hogy azt néni 
mondja, hogy beszélj kutya magyar németül 
és vesd hasra magad előliem, ha velem szóba 
akarsz állam ! — mint ahogy általában a többi 
ilyen bevándorolt és a ’ magyar-nemtörő
dömség folytán jól meggazdagodott német 
mondja. Ez a sült német Gessler-pálinkás, szín 
tén ily nemes indulattal és érzéssel magyarán 
mondva: izzó gyűlölettel viseltetik azokkal 
szemben, ak ktöl a raííinált üzletember élel
mességével meggazdagodott, nagy vagyont 
harácsolt össze. Semmi tiszteletet sőt a 
kötelesszerü hálának a legkisebb jelét át
mulatja aziránt a magyarság iránt, amelybe 
az ő nagyszámú fogyasztója kitelik. Persze 
tulatában van annak a sajnos körülménynek, 
hogy azzal a birka szelíd magyarral mindent 
lehet tenni és ennek folytán olyan „gseftet" 
csinálhat vele, amilyen neki tetszik. De csak 
fordulna úgy a kocka, hogy a húrom uj'szól 
— Altvateri stb. hirdető Gessler minden 
pálinka kotyvalékát, egy magyar fogyasztó se 
inná és rendelné, majd akkor meghajtaná a 
a nyakát a csökönyös német és üzleti ügy
vezetője nem fogadná azt, akit sorsa hozzájuk 
vet ezekkel a gőgös, hencegő szavakkal: 
•Beszélj németül ha hozzám jö ssz! A magyar 
súgót ennyire lealázó Gessler pálinkás meg
érdemli, ha pálinka-likőrjét ezután egy magyar 
kávés és vendéglős se rendeli.

Vigalmak. — „V endéglős-bál."
A »Székesfővárosi vendéglősök ipartár
sulata* mint előző számunkban jeleziük. 
az idén is megtartja szokásos báli 
vigalmát. A fővárosi vigalmaknak ezen 
egyik legkellemesebb és szebb sikerű
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báli mulatságát ezúttal a dunaparti 
»Vigadó*-bán f. é. február hó 24-én 
rendezi az ipartársulat. A székesfőváro
siak idei báli mulatságának a múlt 
évinél is szebb és nagyobb sikere máris 
és különösen abból a körülményből 
látszik biztosnak, hogy a bálon való 
megjelenés iránt nemcsak a fővárosból, 
hanem Pest vármegye területéről is nagy 
számban érdeklődnek vendéglős szaktár
saink. A  rendezőség elvégezte munká
já t  és kibocsátja a meghívókat. A bál
bizottság  tiszteletbeli elnökei: Janura 
Károly, Horváth József, Wurglits Vil
mos, Molnár Sándor, Springer József 
és Appl János. Bizottsági elnökök: 
Jákfai Gömbös Lajos, Schitter Vince, 
Hajós Károly, Aszner János Pénztá
rosok : Fehér Sándor, Bischof Pál, 
Bors Antal, Színek Lajos. Ellenőrök: 
Szintay Bálint, Braun Béla, Márky 
Károly. Szager Ferenc. Rendező-bizott
sági elnök : Jászapáti Kaszás Lajos: 
alelnökök: Bitskey Gerő, Bertha Gyula, 
Tompa Lukács, Spitzer lstván,Schmaun- 
der József. Gazdák : Nofitzer Károly, Ke
rekes Pál, Búza Antal, Vickó Pál. je g y 
zők: Matsád János. Hegyháti S. Zene
rendező: Jankó Ferenc. Megválasztot
tak ezenkívül 200-as rendező-bizottsá
got. — A zenét a közkedvelt honvéd
zenekar szolgáltatja. — Beiépő-dij: 
személyjegy 3 kor. Családjegy: 6 kor. 
— Báliroda: Gömbös Lajos bizottsági 
elnöknél. IV., Városház-utca 10.

S á rv á r  A »Sárvár és vidéke ven
déglősök, kávésok és mészárosok ipar- 
társutata« február 3-án az ottani 
Korona fogadó nagytermében tartja 
jótékonycélu zártkörű táncvigalmát. A 
vigalom rendezőségében a következők 
foglalnak helyet: Kálmán István v.-biró 
tb. elnök, Strohoffer Viktor és Pfeiifer- 
man János elnökök, Rózsa Bálint pénz
tárnok, Szabó Béla titkár, Deutsch 
Simon és Palkovits István ellenőrök, 
Gerse István cigányvajda, Bausz 
Gusztáv, Grosz Károly, Pintér József 
(Gérce), Pusztai József, Messinger József 
(Ikervár), Horváth Károly (Hegyfalu), 
ifj. Stroholfer Viktor stb. r.- tagok. A 
tiszta jövedelem a létesítendő társulati 
könyvtár s az ottani kórház javára 
forditlatik.

Szeged. A *Szegedi Pincér-egylet# 
február hó 10-én tartja idei jótékony
célu tánc vigalmát, a Kass-fogadó Lloyd 
termében, Kass János és Juranovics 
Gyula védnöksége alatt. A rendezőség
ben Dávid Sándor és Tatzl Antal vb. 
elnökökön kivül Horváth Ferenc, Vámosy 
István. Vadász Boldizsár, Linkner L., 
Peel György, Kácser R., Muladi S., 
Soós Jenő, Burghard Lajos, Stein Ar- 
nold, Hajdú H., Kauchky Konrád, 
Aranieky István stb. szerepelnek. A 
belépőjegy ára szem. 2 kor. és család
jegy 5 kor. A talpalávalót Urbán Lajos 
zenekara szolgáltatja.

Pécs. A »Pécs- és Baranyai vendég
lősök ipartársulata* január hó 19-én,

az ottani Vigadó termeiben tartotta 
báli vigalmát. A fényesen sikerült 
mulatságon a székesfővárosiakat Kaszás 
Lajos fővárosi vendéglős képviselte. 
Kaszás szaktársunkat úgy az állomáson, 
mint a bálteremben meglepő, kelle
mes fogadtatásban részesitette a figyel
mes rendezőség. A vigalom, mely 
kellemes és feledhetlen emlékét fogja 
képezni az ott megjelenteknek, úgy 
erkölcsi, mint anyagi szempontból a 
legjobban sikerült.

Budapest. Az oEgyelértés Sport Cl ab# 
mint előzőleg jeleztük, január 25-én 
tartotta táncvigalmát. A kitünően sike
rült estélyen megjelent hölgykoszoruból 
a következőket jegyeztük fel.

Asszonyok: Spitzer Mártonná, Neumann 
llenrikné, Vassel Gusztávné, Langhaus Ágos
tonná, Jármer Józsefnc, Schóber Jánosné, 
Moskovits Simonné, Hautzinger Jénosné, 
Donner Bertalanná, Reiner Sandámé, Patai 
Aladárné, Mittrovatz Adolfné, Prohászka 
Károlyné, Jauemik Lipótné, Puer Béláné, 
Torsché Ignácné, Palatay Samuné, Jungmann 
Arminné, Bokros Béláné. Kutassy Lajosné, 
Cseke Lajosné, Zábrák Gyuláné, Belicay 
Antalné, Wirth Ferencné, Marinovits Szilárdné.

Leányok: Schindler Lóri, Schindler Berta, 
Janauschek Hermina, Janauschek Margit, Bállá 
Mariska, Neumann Sári, parádi Szabó Mariska, 
Szokoly Mariska, Wassel Paula, Farkas Mariska, 
Langhans Mici, Horák Margit, Kovaltsik Mariska, 
Kollet Franciska, .farmer Annuska, Moskovits 
Jolán, Moskovits Ilonka, Hautzinger Micike, 
Vörös Jolánka, Ott Lenke, Nagy Rózsika, 
Reiner Irénke, Székely Józsa, Andert Fran
ciska, Jauemik Stefiké, Geiszt Guszti, Eibl 
Hildegard, Scbmidt Irén, Schinidt Nelli, 
Kemetzky Margit, Csik Katica, Műnk Szerén, 
Orvay Hanka. Barabás Margitka, Molnár 
Juliska, Pintér Zsótika, Varga Jolán, Farkas 
Gizella, Reverencsics Margit, Fekete Blanka, 
Schuster Malvin, l'jlaky Irénke, Kutszeghy 
Flóra. Antal Verauka, Schumy Irénke, Zseléren 
Mariska és Blaoár Vilma.

S z igetszen tm ártonban  az Önkén
tes tűzoltóság január 30-án Tomanő 
Antal vendéglőjében kabaréval egybe
kötött báli vigalmat rendezett. A viga
lom kitűnő sikere Gömbös Lajos fő
rendező, fővárosi vendéglős szaktársunk 
ügybuzgalmának köszönhető.

M egint a nyugdijegyletről. Azt hittük,
hogy a múltkori lapunkban közölt 
nyilatkozattal ez a közleményünk is 
befejezést nyert s a szelidebb formában 
fodrozni kezdő kedélyek is elsimulnak, 
csöndesednek. Ez a hiedelmünk azonban 
nem valósult meg és hogy a közel 
jövőben sem igen remélhető ez az 
általunk annyira óhajtott megvalósodás, 
ezt legjobban látszik igazolni a nyugdíj- 
egylet által szubvencionált Magy. V. és 
Kávés Ipar című derék laptársunk, mely 
szintén közölt aféle nyilatkozatot és an
nak kapcsán egy kicsinyt »dühösen« 
neki rontott a Fogadónak, amolyan 
»fogadatlan prókátornak# nevezve őt 
és egész működését. Nevezett lapnak 
a Fogadót illető vélekedése minket 
ugyan kevésbé sem alterál vagy hoz 
ki a sodrunkból, és úgy hisszük, egyebütt 
sem ér el valamelyes hatást, jól tud
ván azt mindenki, hogy a V.-Kávésipar 
lapkollegának egy csipetnyi jogcíme

sincs avagy lehet arra, hogy másoknak, 
hozzá: más lapoknak a működését 
kritizálja. Ámbátor ezt legjobban őmagá- 
nak kellene tudni, mert hiszen a »ven- 
déglősükön és kávésokon való élösködés« 
bizonylatot is rája és nem a Fogadóra, 
vagy más lapra állifották ki azon a 
felsőbb fórumon. Amiről azonban lap
társunk megfeledkezett. Pedig jó volna az 
ilyen »okmányokról« nem elfelejtkezni. 
Hogy ennek dacára a nyugdijegylet az 
ő bal-vállaira helyezi sorsát és ezért 
megfelelő pausáléval és közben-közben 
holmi üzleti morzsákkal látja el, (mint 
azt jelenleg az igazán szép szellemi 
nívón álló Nyugdijkáté és az intézet 
évi jelentése kiadasa megbízásával lette) 
mi ezzel nem törődtünk és törődünk, s 
a jelen esetben is csak annak kimuta
tására hozzuk fel, hogy a M. V. és K. 
Ipar laptársunknak kötelessége meg
védeni a nyugdíjintézetet minden esetben 
és még akkor is, ha az intézet a ven
dégi ős-pincérségre nézve egy csepp jót 
sem biztosit. De nemcsak ezt tenni: 
köteles dicsérni, fölemelni, kiemelni s 
a legfelségesebb jót- és áldásthozónak 
mondani és hirdetni. Mindezt tenni 
szigorú kötelessége, mivelhogy ezért az 
intézet dotálja, fizeti. Hogy azután 
az ilyen fizetéses védelemnél a jogos 
és igazságos panaszokat hallató vendég
lős-pincér tagok részére az igazság 
csak elenyészőleg (vagy igy se) szűrődik 
le, az szintén érthető. Az előző lapja
inkban említett győri esetnél leszürődő 
igazság, melyre nézve a nevezett lap 
nagy fennhangon jelentette ki: — ez 
a valóság, ez a válasz a Fogadó »jól 
informált# cikkére! — sem vehelö más 
értelemben. A leszűrődés, szövődés itt 
sem a maga természetes utján ment 
végbe. Sőt, ha azt a bizonyos körül
tekintést kissé jobban megerőltetjük, 
a való igazság ennél a kérdésnél is 
úgy bontakozik és hámozódik ki, miként 
azt a Fogadó már annyi sok esetben 
kifejezte, hogy t. i. a mi szeretett 
nyugdíjintézetünk, épen úgy mint a mi 
kedves lapkollegánk, a M. V. és K. Ipar 
és több más üzleti vállalat, a vendég
lősöket és pincéreket nem tekinti más
nak, mint közönséges üzleti és íizelö- 
anyagnak. Azt óhajtjuk még megjegyezni, 
hogy az első ily közleményünk nem a 
győri Németh Ferenc fogadós kívánsá
gára, annál kevésbbé felkérésére, hanem 
a hallott panasz folytán jelent meg a 
Fogadóban, amely mint a vendéglős- 
iparhoz tartozóknak — és nem holmi 
üzletvállalatoknak—a lapja,mindigmeg- 
hallgatta és mindenkor helyt adott (és 
fog adni ezután is) a jogos panaszok
nak. Ezek után pedig közöljük Németh 
fogadós szaktársunknak alábbi fölvilá
gosító közleményét.

A „Fogadó“ tekintetes szerkesztőségének 
Budapest.

Engedje meg a tek. szerkesztő ur, hogy 
b. lapjának f. hó ló-ki számában a „Nyugdíj
intézet* által leadott nyilatkozatra válaszolhas
sak, illetve annak egyes részleteit, melyek 
nem fedik eléggé avat óságot, h elyreigazi t hassam
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1. A közlemény l-sö pontja helyes és igy 
ahhoz semmi különös hozzáfűzni valóm nincs.

2 A 2. pontra vonatkozólag, hogy én a 
győri választmány 1906-ban történt megszűnése 
óta nem fizettem tagsági dijat, nem áll, mert 
a kezeim között levő postatakarékpénztár, 
cheque könyvecském igazolja, hogy én 1907. 
évi november 11-én a 6447 számú csequevel 
32*65 koronát fizettem az intézet pénztárába 
tagsági dij cimén.

1907. évben adtam el kávéházi üzletemet 
és akkor körülbelül 1 évig üzlet nélkül vol
tam és egy más üzlet szerzése amúgy is sok 
pénzembe került, igy természetesnek tartom, 
hogy fizetéseimet azon időre megszüntettem. 
Amidőn 1909. október 8-án átvettem a Fehér 
hajó szállodát, ismét meg akartam kezdeni a 
Nyugdíjintézetnél is további fizetéseimet, de 
körülbelül 4—5 levelemre egyáltalán nem kap
tam választ, mig végül elhatároztam, hogy 
1909. augusztus 20-án, amikor is könyvelőm 
Budapesten járt, őt megkértem, hogy lépjen 
személyes érintkezésbe a Nyugdíjintézet veze
tőségével és vigye dűlőre az általam levélben 
oly sokszor kért elszámolást. Könyvelőm járt is 
Pesten, de ő arról nem tehet, hogy a Nyugdíj
intézet helyiségeit csak a beavatottak ismerik 
és igy nem is lehetett ott.

•L Így aludt a dolog egész október 4-ig, 
amikor újra felszólitottam a Nyugdíjintézetet, 
hogy szeretném hátralékomat rendezni és ők 
5-én már válaszoltak is, melyben adtak nekem 
3 havi halasztást hátralékom rendezésére 
vagy ha 1 évig akarom fizetni, akkor a tör
lesztendő részletek is nagyobbak lesznek.

f>. Ezen levél vétele után én rögtön vála
szoltam, hogy éu részemről kedvezőbbnek 
tartom az egy évi halasztást és kértem az 
intézetet, hogy erre vonatkozó beleegyezését 
irje. meg s küldjön chequelapokat és itt van 
az ok, hogy én kiléptem az egyesületből, mert 
ezen válaszra vártam egész december 22-ig, 
de ez nem jött meg és igy méltán gondolhat
tam azt, hogy az én pénzem nem szükséges 
ott és ezért kertem biztosításom liquidálását, 
minek ők készséggel tettek eleget.

Ezek elörebocsájtása után már most bátor
kodom kérdezni a tek. szerkesztő urat, hogy 
mit követtem el, amivel a Nyugdíjintézet érzé
kenységét megbántottam és igazán nem tudom, 
mért követelnek tőlem bocsánatkérést olyan 
mulasztásért, melyet nem is én követtem el.

Amidőn megköszönöm a tek. szerkesztő 
urnák szívességét, vagyok mély tisztelettel 

Németh Ferenc.
• Fahár hajó> aiállodáa.

Nóta bene. Tiefenthaller István 
Debrecenből, befizetési csekklapok miatt 
számos kérelmet intézett és kapcso
latban lakását, üzleti címét is bejelenté 
az intézethez, hogy had’ fizessen. Se 
választ, se csekket nem kapott. Mind
ezek tetejébe — az ajánlott levele 
visszament. Szép gazdálkodás. . . . 
Nem tudja — írja — mi az I . . . . 
csudája lehet — talán megszűnt ez az 
egyesület’ A Fogadót kérte fel köz
benjárónak. Kérelmének eleget tettünk.

W eicbinger kávés kitüntetése, a
decreceni »Hungária« előnyösen ismert 
kávésa, ifj. Weichinger Károly, aki 
a gazdasági téren való szerepléséről 
is ismert és több kitüntetésben részesült, 
a párisi gazdasági kiállításon szinten 
az első dijat kapta kiváló, elsőrendű 
mézcsoportjával. Az erről szóló okmányt 
és aranykeresztet a múlt héten küldték 
meg a kávés-társadalomnak ezúton is el
ismerést és dicséretet szerző ifj. Weichin
ger szaktársunknak.

Oda a liptói túró. ( Hamis túrók.) 
Budapesten — és vidéken is — már

több esetben hallottunk panaszt a liptói 
túrók ellen. Egyes esetben gyatrának, 
Íztelennek, továbbá rosznak, romlottnak 
stb. ilyennek mondották a — sajtot. A 
panaszok pedig folyton hangzottak, de a 
baj okát sem mi, sem mások nem tudták 
felfedezni, mig végre aztán a rendőrség 
egy fővárosi kereskedő följelentésere 
leleplezte a bajok kutforrását. A rendőr
ségi leleplezésből kitűnt, hogy egy 
társaság, egy valóságos szövetkezeti 
gyár, egy budapesti bűzös és nagy- 
kiterjedésű pincében már évek hosszú 
sora óta gyártotta és hamisította a 
liptói túrót, oly nagy mennyiségben, 
hogy annyit Árva-. Liptó-, Zólyom- és 
Szepesmegyének miiiden liptóitúró 
gyárosa se áilitott elő. S hogy a 
hamis liptói túrót illetőleg még csak 
a legkisebb gyanút se táplálhassa senki; 
a ravasz kompánia oly ügyesen csinálta 
a dolgát, hogy a pesti szövetség-utcai 
pincében köznnségestehéntúró és vegetál- 
növényzsir keverékből készített »liptói- 
túrót« bödönökbe préselte és elküldte 
a felsövidék több városába, igy pl 
Alsókubin, Zólyom, Liptószentmiklós, 
Poprádfelka stb. helyen székelő ügynö
keinek, akik aztán mint igazi liptói 
túrót adták el és küldték szét a szél
rózsa minden irányába. Az esetet ilyen 
értelemben hozták a napilapok is és 
még jobban megkommentálva a külföldi 
sajtó, aminek aztán könnyen meg
lehet az a sikere, hogy a »finom liptói 
túrót« a külföldiek gyomra, mint rézebben 
a pécsi Engellel kapcsolatos jó magyar 
bort. sokáig nem fogja bevenni. Szóval, 
oda a liptói túró és oda annyi sok 
szegény birkatulajdonosnak a haszna 
és keresete. Azonban ez most igen 
kisrendü kérdés, miután ez mitse segít 
a mi viszonyainkra oly szomorú fényt 
vető eme nagy csalási eseten, amely 
hogy megtörténhetett, annak egyedüli 
okát a hatóságoknak azon elnéző 
ítéleteiben kereshetjük, amelyek a tej, 
liszt stb. élelmiszer hamisítást 5—10, 
legfeljebb 50 koronával szokják büntetni. 
Hogy a liptói túró hamisitók se lesznek 
évekre terjedő elzárással sújtva, — 
az uj liptói gyártói és fogyasztói erről 
is, egészen bizonyosak lehetnek.

A szegény szentek. Nem hitte volna 
egyik szentünk se, hogy valamikor a 
sörkartell reklámcélját fogja szolgálni 
az ő szent neve s hogy nemcsak a 
vallás és hit könyveiben lesznek meg
örökítve, hanem a sörgyártás cégtábláin 
is. A sörkartell tehát még a szenteket 
is szolgálatába szegődteti, hogy az ő 
nevükkel öregbitlesse busás hasznát. 
Csodálatos dolog, hogy ezt a visszaélést 
az illetékes hatóságok megtűrik.

A bo rv iz -karte ll. A »Fekele Mór-féle 
magyar ásv. forgalmi és kiv. r.-t« még 
mindig és mindenképen erőlködik azon, 
hogy a iiO°/o-al fölemelt ásványvizeinek 
magyar fogyasztókat nyerjen. Ez az 
erőlködése azonban az egyszerre sok 
százezreket nyerni akaró Fekete Mór

féle borviz-konzoreiumnak mindhiába 
való, mert a csupán kapzsi nyerészke
dési vágyból és a »szegény székely 
nép kihasználására* (Borbély György 
urnák, a ->Magyar Pnizsv kiv. szerkesz
tőjének különös figyelmébe) alapított 
konzorcium a réinségesen megdrágított 
vizeit szörnyű elenyészően, mig a 
vendéglős-fogyasztók egyáltalán nem 
is pártolják. (Persze, nagyon helyesen 
is teszik.) Most újabban, s amikor a 
borviz-kartell grófi elnök sat. sat. igaz
gatók próbálkozásán ment át, azt hir
deti, hogy az idegenforgalmi és utazási 
vállalattal (ami szinte egy hasonló, 
levegőben lógó vállalat; csinál szövetsé
get, hogy ez vezesse be az ő vizeit 
idegen fürdőhelyekre és a — vasúti 
vendéglőkbe. Hirdeti pedig mindezt a 
Fekete Mór-féle konzorcium azért, hogy 
a hazai fogyasztók hátha mégis kedvet 
kapnának és beugranának a Fekete Mór 
által kartellirozott ásványvizeknek na
gyon is csekély számú fogyasztói közé. 
Ám a magyar fogyasztók, de különösen 
a vendéglősök és kávésok eléggé tájé
kozottá k és nem állnak a Fekete Mór r.-t. 
vállalata reklám-kötelének és nem ren
delik a vendeglős-kávés fogyasztókat 
jó fejőstehénnek néző Fekete Mór-vállalat 
vizeit. Szaktársaink jobb és teljes tájé
koztatása céljából különben újabban is 
ieközöljük a borviz-kartellben lévő 
erdélyi vizeket és pedig a következőkben

Borszéki. Bodoki Matild Baross, Borhegyi, 
Boholti Elöpataki, Felsörákosi. Fehérköi, 
Glória, Hargitaiigei, Horgász, Hankó, Kászon- 
jakabfalvi (Borpatak), Kászonyi fókát (Salu- 
táris). Répád. Sztojkai

Közönségünk figyelmét fel hívjuk, hogy 
az itt fölsorolt vizeket sehol se szolgál
tassák ki (legfejebb felemelt árak mel
lett) és a vendégközönséget igyekezze
nek a borvizkartell (Magyar ásvány
víz forg. és k iv . részvénytársaság) 
kapzsi céljairól fölvilágosítani

P árto lju k  az t am i m ag y a r és — jó . 
A magyar ásványvizek királya, a rMagyar 
Giszhiibli“ (Borpataki Borviz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle borviz-kartellban. Az ízben és 
minőségben a csehországi (Mattony-féle) Giess- 
hübler*-rel teljesen egyenlő, sőt ennél sokkal 
jobb minőségű Magyar Giszhüblit rendeljük, 
fogyasszuk és ily célból egyik szaktársunk a 
másiknak ajánlja figyelmébe

Husbojkott Am erikában. Nálunk kevés 
a hús és drága, Amerikában sok a hús 
és mégis drága. Itt kevés a behozatal, 
ott sok a kivitel. Amerikában, noha 
törvényesen üldözik a trösztöket, mégis 
tröszt kezében van a húsellátás ügye. A 
lakosság most a húsárakat bojkottal 
akarja megtörni. Nagyarányú mozgalom 
indult meg arra nézve, hogy a lakosság 
mondjon le a húsfogyasztástól. És a 
mozgalom halad, résztvevőinek száma 
napról-napra szaporodik és ilyen módon 
sikerülni is fog a tröszt kapzsiságát 
lehetetlenné tenni. Ez azért valószinü, 
mert az amerikaiak nem magyarok. Ott 
összétartanak, ha közös érdekek védel
méről van szó.

Vidéki vendéglősök bajai. Lapunk 
más helyén már jeleztük, hogy sok
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panaszos levél érkezik hozzánk vidéki 
kartársainktól, kik az országos egyesület-: 
létrejöttével reményük a helyzet ja  vulását.^ 
Györmegyéból(b'eh.ér-tó J pl. a fogy asz-r 
tasi szövetkeze tek  italmérései ellen 
emelnek panaszt. Ezek az üzletek a fusze- 
res-szatócs-üzletek sorába tartozván, az 
italmérést mint m ellékfoglalkozást 
agykorolják a hivatásos vendéglős és 
kocsmáros kárára. Természetesnek tart
juk, hogy az "országos v.-egyesület« első 
dolgai közzé fog tartozni irtóháborut 
indítani a m ellékfoglalkozáskent 
gyakorolt italmérések ellen. -  Sopron- 
es Vasm egyékből a butellázás vissza
élései ellen érkezett tömeges panasz. — 
Csanádmegyéből az italmérések elsza
porodásáról panaszkodnak. — Tolna- 
m egyében  a tulnagy adó keseriti el a ven
déglősöket az általánosan ismert egyéb 
bajok mellett Egyik karlársunk azt Írja,  ̂
hogy »nemsokára a hajléktalan cigányok ' 
sorsára fogunk jutni, mert nem győzzük 
az állam és község tulköveteléseit ki
elégíteni. Üzleti forgalom nincs, de az 
adót és illetéket százféle pótlékaival 
együtt rakják az üzletre.# Mi lesz ennek 
ta vége? — kérdi egyik panaszkodó kar- 
.ársunk. Vannak azonban olyan levelek 
s, melyekben a vendéglősök nembánom- 
ságát említik a mai állapotok okául. És 
ebben sok igazság van. Ámde meglesz 
az alkalom, hogy erős központ jöjjön 
létre, mely a sebeket nemcsak feltárni 
hanem— illetékes helyen az orvosszert is 
fogja javaslatba hozni. Tehát — kitartás! 

A "Vendéglői szakácskönyvet az uj
bortörvényt, a fogadós, vendéglős, 
kávésok  stb. szabályrendeletét s a fon
tos szakismeretek leírásának egész nagy 
tárát (ezek közt a pincei és borkezelési 
és bőrbetegségeknél szühséges eljárások 
ismertetétését) kapják azok, akik az 
1910-ki "Vendéglősök Naptárát# meg
hozatják. A V-Naptára a Fogadó elő
fizetőinek 1 kor. 20 fi 11.

Névm agyarosítás. A magyarkanizsai 
vendéglősök nesztora Schlesinger Mór 
nevét Szigeti-re változtatta. A jó 
magyarosságáról ismert szaktársunkat 
ez alkalomból nagy számosán gratuláltak.

A Thonet cég meg a m agyar ipar.
Azt hihetné mindenki, hogy az eléggé 
jó hírnévnek örvendő budapesti Thonet 
te stvérek  cég, magyar cég, vagy ha 
nem is az, de gyártmányait magyar 
anyagból és magyar munkás kezekkel 
készítteti Pedig a dolog nem igy áll. 
Mint a napokban egy-két fővárosi lap 
kisütötte, a Thonet cég, mely a kor
mánytól jelentékeny szubvenciót kap, 
rutul visszaél a magyar türelemmel. 
Eklatáns bizonyság erre az alsókomár- 
noki eset is, ahol gőzpályát építtet és 
az összes építési anyagot Galíciából 
hozatja Az ipari körökben ez az eset 
roppant fölháborodást keltett. A napi
sajtónak ezt a híradását mi még azzal 
bovitjük ki, hogy a nevezett cégnek 
raktáron lévő valamint az eddig el
forgalmazott szék, asztal sat. bútorai is 
majd mind Pécsben készül. Minderről

_ bárki nagyon könnyen meggyőződhetik; 
j ;csak"a szék alsó felére kell nézni, ahol a 
l^bécsi Thonet bútoros cég cime áll ékesen 
•-^kitüntetve. Ez a körülmény pedig azt is 
kékesen igazolja, hogy az újabb magyar 
‘.kávéházak és vendéglők berendezését 

képező Thonet-szék- és asztalbutorzat 
*se nem magyar, se nem budapesti, 
hanem bécsi gyártmány.

Sertéshús-hiány Budapesten. Végre 
eiértük azt is, hogy az elégtelen sertés

ig szállítás hushiányt eredményezett a 
A budapesti piacon. A nagy vágóknak alig 
fakad munkájuk. Nincs sertés. A felhaj- 
j  tás tetemesen megcsappant és a helyett, 

hogy azok a körök, kiknek az ország 
‘ gazdasági viszonyainak rendezése fel

adatát képezi, ezekkel a kérdésekkel 
foglalkoznának és azokat sürgősen ren- 

. deznék, összekapnak azon a témán,
| hogy ki legyen a miniszter V ürak, 

urak! Hová jut ez a szegény, gazdasá
gilag nagyon beteg magyar hazánk?!

A PR Ó H IR EK . — U tazás ho rd ó b an .
Mámorhoni Etele Bende híres bölcsésznek az 
a jóslata, hogy az emberiség legkedveltebb 
lakóhelyét, járművét, úgy a földön és vizen 
miként a levegőben a hordók fogják képezni, 
kezd beteljesedni. Ugyanis két olasz ember 
(az egyik egy ismert vendéglős tia) nem kisebb 
dologra szánták el magukat, mint a világot 
hordóban körül utazni. A hordóban e célból 
függőleges pad van, s azon ül az egyik világ
utazó, míg a másik guritja a  hordót, városról- 
városra és országról-országra és ha a guritót 
fogja el a fáradalom, akkor ő ül a hordóba és 
társának engedi át a teendőket. A két úti 
vállalkozó junius ö-én indult el Olaszországból 
Svájc, Franciaország, Anglia és Belgiumon 
át most érkeztek a németországi Raermondba, 
ahol mint értesülünk, a kocsmárosok nagyon 
szép fogadtatásban részesítették őket

J ó té k o n y  c é lú  asztaltársaságok. A
"Pancsovai pincérek jótékony asztal
társasága®, mely a múlt hó végével ala
kult és máris szép eredményt ért el 
tevékenységével, a szegény gyermekek 
karácsonyi felruházása alkalmából 5<> 
és egyéb jótékony célra 30 koronát 
adományozott. Az asztaltársaság Kutnyák 
Ferenc elnök, Schortje Simon alelnök, 
Fáy József pénztáros és Kutrovies Antal 
jegyző vezetésével mindenhétfőn az ottani 
Korzó kávéházban tar*ja összejövetelét.

Vége a sp á rg á n a k  m eg a d ró tn a k
írták ezt a Fogadóban. És tényleg, amióta a 
nagyváradi Bors János vendéglős szaktársunk 
által föltalált „Bors dugó-kiemeló“ életbe lépett, 
— egy vendéglő és kávéházban sem használ
nak drótot és spárgát az üvegben szorult du
gók kihúzásánál. A „Bors dugókiemelő“-re 
szakközönségünk figyelmét ezzuttal is fölhívjuk.

Gyászrovat. — Hack István  ismert 
fővárosi (Aradi-utcai) vendéglős szak
társunk e hó 14-én elhalálozott. Elhunyt 
szaktársunkat január 16-án nagy részvét 
mellett helyezték nyugalomra. Elhuny- 
tát özvegye gyászolja.

Elhunyt fogadósné. Porgesz Béla, 
ismert esztergomi fogadós szaktársunkat 
fájdalmas csapás érte, nejének sz L őw y  
Emmának f. hó 23-án történt elhunytával. 
Temetése jan. hó 25-én volt a közönség 
nagy részvétele mellett. Halálát férjén 
kivül kiterjedt nagy rokonság gyászolja.

Az am erikai vendégfogadó házakról.
Irta: V értesi K áro ly .

Olyanok ezek, maroquin bőrrel bevonva, 
mint a tengeri hajókon szokott lenni. 
El-el néztem a gyorsan étkezőket, mint 
hajigálják magukba az ennivalót. A 
dollár hajszolásban sietők, le sem ülnek, 
állva tömik magukat. Köteles adóját 
megkapván a gyomor, tovább állnak, 
éhségük és szomjúságuk lecsillapultával 
A bar rooms-oknak találóan lehetne 
adni gyors vendéglő nevet, az étkezési 
módot pedig habzsolásnak, zabálásnak 
lehetne mondani.

A jobbféle bar rooms-okban már egy 
pohár sör ára fejében is, ingyen adotl 
eledelek vannak egy mellékasztalon 
állandóan kitéve. Sonka és kolbászfélék, 
sózott halak, marhasült, saláta, burgonya, 
sajt, olajbogyó, egyéb étvágygerjesztők. 
Kisebb pénzű ember állva akár meg is 
vacsoráiba! belőlük, adják szívesen, de 
reklámul, csak vigyék hírét a jó sörük
nek. Ez is olyan amerikai sajátosság, 
milyent máshol nem találunk.
•' Szóval, Amerikában is olyan az élet. 
amint megszokjuk, tetszésünktől, viszo 
nyainktól függ. hogy drága vagy oles< 
legyen az Költséges a fényes vendég- 
fogadó házakban, ahol zene van, olcsó 
ott, ahol az asztal mellett macska miá- 
kol és duruzsol. Az élelem egyáltaljában 
nem drága. Gatsoup, az mindig az 
asztalon van; az amerikaiaknak általá
nosan kedvelt mártása ez, mely össze 
nem hasonlítható a mi vendéglőink 
generál saftjával? . . .

A lovasitott lacikonyhától a szakács
művészet fényescsarnokáig, összefoglalva 
és rövidre szabva az amerikai étkezést, 
az, félangolos sültekből, mondjuk kemény 
húsokból és rozsbuzából égetett karcos 
pálinkából vagy jegesvizből áll. Vala
minek kell a torkukat izgatni. Erősen 
élnek a gabonapálinkával, sokan el- 
korcsositják a szervezetűket. Van sok 
gyomorbaj, mely a vagyonosokat Karls- 
badba tereli, a szegényeket a sassapa- 
rilla kúrára. Az emberek szeretik a vig- 
ságot. ez pedig gyakran és soknál erő
sebb szerekre szorul. Olyan emberekkel 
is találkozunk az életben, kik az étel
ben mindig hibát keresnek, találnak 
Ezek nem egészségesek, kénytelen ülő
módjuknál fogva sem azok. Jól meg
mondta Aszály: »Az egészség az ép 
testiségnek észre nem vevése.« Egy 
amerikai útban megtudjuk, ha nem 
tudtuk, egészségesek vagyunk-e?

A szakács mesterséget ni gr ók űzik 
leginkább, de nem viszik azt olyan 
művészi tökélyre mint a francia, főleg 
párisi szakácsok, kik a többször fol- 
melegitett húsételeket is úgy tudják 
előállítani, ovidiusi metamorphosisokon 
keresztül vinni, mintha újdonsültek vol
nának.

A határozott árért való étkezés alkal
mával nincs borravaló adás, annál 
kevésbé csippenthet el még valamit 
magának a fizetést beszedő pincér a
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legelemibb számtani műveletben tévedés m 
címén, mert a kis számlapot a pénztár-® 
nál adjuk le, ahol a fizetés van. A 
baksis — tudjuk — a Balkán államok 
éjszaki határvonaláig terjed, Ameriká
ban ismeretlen. (Nono! szedő.)

A boarding house-ról kell még szóla- 
nom. A boarding sző, vendéglőben való 
élést fejez ki ugyan, de boarding house 
azért nem hotel, nem restauráció, még 
nem is penzió, hanem egy olyan magán
lakás és étkezés, amely még sem egé
szen magán, mert mindenki használhatja, 
akinek telik rá Agglegények, nőtlen 
tisztviselők, akik joggal élik világukat, 
épp úgy mint család, k, akik nem akar
nak a cseléd polgártárssal vesződni, 
annak a követelő magatartását eltűrni, 
főleg fiatal házaspárok, akik magukat 
még be nem rendezték és akarják mé
zes heteiket, uj életüket a háztartás 
gondjaitól megóvni. Egy körültekintő 
gondos gazda vagy háziasszony van az 
ilyen háznak az élén, aki gondját min
denre kiterjesztvén, iparkodik vendégeit 
kényes igényükben, szükségükben kielé
gíteni, tartással és lakással, külön tár
salgó teremmel, újsággal, szóval, hogy a 
benlakónak semmire se legyen gondja 
s amire szüksége van, mindent kéznél 
találjon a házban, még női társaságot 
is, mert laknak a boarding house-ban 
vegyesen s a kuktakisasszonyokon kívül 
egyiknek sem lévén itt más dolga, rá
érkeznek sok mindenre, üres óráikban 
mulasztják az időt magukról.

Kereskedő emberek, legényéletet élő 
magános emberek, kik az ifjúság tulaj
donságainak a birtokában nem marad
tak, tisztviselők, tanítók, egyetemi hall
gatók, koravén ifjúság, a világban 
egyedűliségben élő férfiak, páratlanul 
élő nők, ideges egyének, szóval, kiknek 
a szivét nem állja el a vágyakozás pár 
után, a modern alakulatban jól találják 
magukat az ilyen házban, ahol nem 
kell cselédmizérián bosszankodni, szolga
személyzettel, háztartással bajlódni, 
hanem mindent készen tálalnak eléjük 
s nem kell járni-kelni, szaladgálni 
egyetmásért. Még a nők, akik túl van
nak életük jobbik felén, sőt az aggszü
zek, csüggedt hangulatban, acsaládialan 
agglegények is az unalomban, elűzhetik 
borongós érzelmüket, unos-untig el
beszélgethetik idejüket a Parlorban, 
mert az emberek a társaságos életben 
egymást megszokván, barátságot kötnek, 
akár kenyérgalacsint dobálhatnak egy
másra; szerelem sincs az ifjabb nemze

déknél kizárva, mert a boarding házban 
[többször látják s jól kiismerhetik egy
mást. Kezdhetik a beszédet a tojás fején 
lévő üres térről, mely a hig anyag el
párolgásától van és végezhetik azt feszek 
hordással. Amerikai különlegesség a 
boarding house, melyben a körülmények 
módosulnak az emberhez. Nálunk leg
újabban a tömeg háztartásról, közös 
konyháról van a szó és Írás. Ezekből 
is lehet még idővel boarding house, 
mert ami Amerikában gyakorlati, an
nak bizonyulhat nálunk is.

Az amerikai ember, életének egyrészét 
úgy is vendéglőben tölti el és akinek 
ez az élet beválik, annak a boarding 
house-ban egészen beválik. Aki mindig 
a pénzt forgatja eszében, vadász minden 
dollárra, az úgy sem talál időt a csa
ládi életre, sőt ha este fáradtan haza 
tér, akkor is szürke józansággal inkább 
nyugalom után vágyik mint mulatságra.

Bar- és boarding house nagyon sok 
vau Amerikában, a csoda hotelek pedig 
legnagyobbak az egész világon, ismertek 
a kényelmes voltukról. Mindezeken az 
étkező helyeken a lavatories, pótolják 
az illemhelyeket

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a «Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Borszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója : Fekete Mórnak a vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusítson!

Szentgyörgyí Ferenc széles körben 
ismert szaktársunk, volt fiumei fogadós 
megvette Kassán az Andrássy-kávéházat.

Wassel Gusztáv ismert komáromi 
fogadós szaktársunk Temesvárott a 
gyárvárosi Korvin-tér 2. sz. alatt épült 
uj palotában egy csinos és több helyi
ségből álló vendéglőt rendezett be és 
azt nPilzeni söresarnok« cimen a m. 
év végén nyitotta meg ünnepélyesen.

Törökbecsén a nagyfogadót (Royal 
fogadó) uj derék tulajdonosa Tucakov 
Milán egész ujan átalakította és uj 
kényelmes berendezéssel látta el.

Uj fogadó a fővárosban. Budapesten 
aJózsef-körulon Nemzeti- (v. Népszínház) 
közelében Kardos Miksa a mai igényeket 
kielégítő minden kényelemmel egy közel 
100 szobás fogadót nyitott. Az uj szálloda 
»Savoy<* cimen e hó 22-én adatott át a

forgalomnak. A Savoy fogadó szoba
főnöke Dahmer Antal ismert szak
társunk lett.

Fogarason a Merkúr fogadót Tóth 
Antal szaktársunktól özv. Schwartz 
Antalné, a lugosi Posta fogadó volt 
tulajdonosa megvette és azt saját keze
lésébe január hó 1-én vette át.

H elyreigazítás. Egyik előző számunkban 
említettük, tiogy Kohn S. a í'ogarasi Merkúr 
szállodát megvette és Transylvania cimen 
vezeti tovább. E hírünket akként igazítjuk ki, 
hogy Kohn S. nem a „Merkúrt-4, haneir. 
kisebbik — Transylvánia fogadót vette át.

Hrabovszki György kartársunk aV ii., 
Klauzál-tér 13 sz alatti Götz-féle ven
déglőt e hó elejével átvette. Az ujan 
renovált üzlet szép látogatottságnak 
örvend.

Resicabányán a Nemzeti fogadó nagy 
változáson ment át. Tuschnig  Ferenc 
szaktársunk az üzletet ujan átalakította, 
nyolc szobával kibővítette és egész uj 
kényelmes berendezéssel látta el.

Pinűlnger Lajos fogadója, a fővárosi 
Alföld fogadó és utóbb a budai Gizella 
kávéháznak ismert tulajdonosa, Pindingei 
Lajos szaktársunk Ungváron az újonnan 
épült Bercsényi fogadót és kávéházat 
megvette. Pindinger barátunk a nagy
szabású és előkelő nagy komforttal be
rendezett üzletet saját kezelésébe február 
hó 15-én veszi át. Sok szerencsét I

Németh Sándor előnyösen ismert szak
társunk a IX., Lónyai-utca 7. sz. alatti 
1 llics-vendéglőt megvette és egész ujan 
alakította és rendezte be. Uj üzletét, jó 
konyhájával és kitűnő boraival már is 
fóllenditette.

Zsolnán á Rémi fogadó polgári ét
termei bérletét Juhász István, a régi 
főpincéri gárda ismert derék tagja 
nyerte el.

Fehértemplomban a Központi (iritzí 
kávéházat Fekete Sándor ismert fővá
rosi főpincér szaktársunk megvette és 
azt saját kezelésébe e hó elején vette át 
Uj kávés szaktársunknak sok szeren
csét kívánunk!

Horváth Sándor a V ili, Baross-utca 
6. sz. alatt'Fehér Frigyes vendéglőjének 
a vezetését e hő elejével átvette.

Trencsénben a városi parki vasúti) 
vendéglő bérletét Tóth Dezső előnyösen 
ismert trencséni vendéglős elnyelte Tóth 
szaktársunk ezen uj üzletét egész ujan 
rendezte be és ünnepélyesen újévkor 
nyitotta meg.

A L A PITTA TO TT
1820.

A legm agasabb  udvar é s  Jo iseF  fő h erce g  udvari szá llító ja .

FA N D A  Á G O ST O N  és Z IM M E R  P É T E R  U TÓ D A

!v ZIMMER FERENC lialnagykereskedése
A BALATON HALÁSZATI R. T . KIZÁ RÓ LA G OS K É PV ISE L Ő JE . 

TELEFON 61-24. BUDAPEST, K özponti v ásá rcsa rn o k . TELEFON 61 24.
Mindennemű tengeri és édesviziliaiaU. 

Egyedüli halszállitó cég, mely az előkelő házak éséttermekbenszük
ségelt összes halfajokat friss állapotban állandóan raktáron tartja.

S ü rg ő m  d k  :
ZIM M ER H A LÁ SZM ESTER BU D A PEST
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Spllák JállOS vendéglős a VI., Báthori- 
utca 16 sz. alatti Bierman-féle vendéglőt 
e hó 10-én átvette és azt kitűnő kony
hája és boraival már is jól fóllenditette.

GrOlIer Ferenc ismert szaktársunk, a 
kiskapusi vasúti vendéglőnek huzamosb 
időn át volt főpincére. Ta'án megvette 
az »Otthon« kávéházat és azt saját 
kezelésébe a m. hó folyamán vette át. 
Kívánunk sok szerencsét!

Makón a Vigadó-vendéglőt Hadik 
Mihály magyarcsanádi előnyösen ismert 
vendéglős szaktársunk az év elejével 
átvette.

M áté Ferenc volt nagybecskereki 
kávés, Rózsahegyen a vasúti vendéglő 
bérletét elnyerte. Máté szaktársunk az 
ujan rendezett üzletet ez év elejével 
nyitotta meg.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
iapon közöljék.

Kronavetter József szobapincér hollétét Etl 
József főpincér, Pamsova szálloda kén tudatni

Tóth Jenó budapesti éthordó (Drexler ét
teremben volt alkalmazva) Valaszkay Gyula 
föp. Nagykikinda, Kada szálluda kén tudatni.

Vass József hollétét kéri tudatni egy lev.- 
Iapjn Buss József főp. Trencsén, Erzsébet 
szálloda étterem.

Borzon Sándor pincér hollétét kéri tudatni 
egy lev. lapon Csonka István vendéglős, Rába 
tamási Sopron m.

Vass József főp. hollétét kéri tudatni Buss 
! izsef főp. Trencsén, Erzsébet szálloda.

Vogel Péter makói fogadós szaktár
sunk, mint előzőleg jeleztük, az ottani 
Nemzeti fogadói átvette s annak kibő
vített éttermét, szobáit és kávéhazat 
egész ujan rendezte be, s az üzletet 
ezentúl Voget-szálloda és a kávéházat 
>Korzó« néven vezeti.

Budapesten Flachs Lajos szaktársunk 
nem a Ráth József-féle, hanem R átti 
Ferencnek a Soroksári-ut 108. sz. alatti 
-iO év óta fennálló jónevü vendéglőjét 
vette át.

Sopronban a győri-ut 3. szám alatti 
»Magyar«-hoz címzett vendéglőt e hó 
elsején átveszi Vissy  Ferenc, volt himódi 
ismert vendéglős. Vissy szaktársunk jó 
konyhája és boraival itt is biztositani 
fogja jó üzleti menetelét. Sok sikert.

Családi öröm ek. — Páca Lajos a hévízi 
„ Mexikó‘-nak ismert vendéglősét derék neje 
karácsonyra egy egészséges fiúgyermekké! 
ajándékozta meg. Az uj honpolgár a kereszt- 
ségben Lajos és János névre kereszteltetett.

AIsiüdtér Nándor veszprémi vendéglős Szak- 
Társunkat kedves neje egy szép leánybabával 
ajándékozta meg. Az uj honleány Margit nevet 
nyert a keresztségben.

Szentesen az ismert Győry Sándor 
vendéglős szaktársunk (nem György S. 
mint múltkori számunk közölte tévesen] 
üzletét a Klauzál-utcai saját házába 
helyezte át.

ÖZV. Veres Pálné vendéglősnő a VIII., 
Baross-utca 100. sz. alatti Tolmár-féle 
vendéglőt a múlt hó utoljával átvette. 
Az üzletvezetési teendőket szakavatott 
Alfonz fia intézi

H e l y v á l t o z á s o h .  — Nagybecske- 
reken a Uayer kávéház főp állását ifj. Gombár 
János foglalta el Trencsénben az Erzsébet 
fogadó éttermi főp. állását Buss József tölti 
be : mellette Janisát Károly mint étb. működik. 
Rózsahegyen a Csavoja fogadó föp. állását 
Varga György tölti be. A vasúti vendéglő 
1—11. oszt. főp. állását Egenberger Károly 
fog atta el. Zsolnán a Folkman logadó főp. 
állását Straszer László tölti be. A Rémi kávé
ház fizetöp teendőit Pödör Gyula teljesiti. 
Panc'ován a Kontilovics fogadóban Kutnyák 
Ferenc főp. mellett m. szobap. Oroszy Ferenc 
és m. éth Sdtorije Simon működnek. A 
Hungária fogadó étterme főp. állását Baumann 
Illés foglalta el, míg a kávéház föp állasát 
Domszky Aladár tölti be. A Pelikán fogadó 
főp. állását Etl József foglalta el, míg a Korzó 
k&vébáz főp. állasát Labantz Vilmos tölti be. 
Versecen a Hungária fogadóban Stinner Sándor 
főp. melleit Vithán Alajos m. fizetöp. és mint 
éth. Baumler József és Kulzer Rezső segédp. 
működnek. A versed kaszinó főp. állását 
Wirth József foglalta el. Fehértemplomban a 
Központi kávéház főp. állását Breitwieser 
Károly foglalta el. Szegeden a Próféta fogadó 
főp állását Bokor Ferenc töltötte be. Óbecsén 
a Vadászkürt fogadó főp. állását újból Horváth 
Gyula és u. olt a szobap. állást Dömötör Pál 
töltik be. Resicabányán a Nemzeti fogadóban 
Loibl Péter főp. mellett a szobap. állást 
Perkovátz Félix és az éth. állást Winkler 
Miklós foglalták el. U. ott a főzőnöi állást 
Sálain Mária nyerte el. A Pannónia vendéglő 
éttermében Sátlesinger Jakab főp. mellett az 
éth. állásokat Löránthy Pál, Deák János és 
Katona József nyerték el. Temesváron a gyár
városi Pilzeni sőrcsamok étterme főp. állását 
Eigner József s az éth. állást Klug József 
nyerték el. A polgári éiterem főp. állását 
Varga József tölti be. Zentán az Eugen fogadó 
főp. állását Molvay Vince és a Központi ét
terem és kávéház főp. állását Mucsi Márton 
foglalták el. Nagykikindán a Nemzeti fogadó 
szobap. állását Zombor Sándor tölti be. Makón 
a Korona fogadó éttermi főp. állását Abbuhl 
Gyula foglalta el. U. itt m. szobap. Grábner 
Rezső és m. éth. Kun József működnek. A 
főp. állást Rideg Imre foglalta el. A Vogel 
fogadó föp. állását Huth János tölti be. Oros
házán a Magyar kiráy fogadó főp. állá át 
Eszes Lajos, az Alföld fogadó föp. állását 
Luubheimer Ferenc b az éth. állásokat Csezner 
Andor és Tóth Lajos foglalták el. Hódmező
vásárhelyen a Szarvas fogadó föp. állását 
Nagy Mihály, a Tisza fogadó főp. állását 
Rozsa Károly töltik be s a  Nemzeti fogadó föp. 
állását Deuisái József foglalta el. Székes- 
fejérváron az Otthon kávé^áz föp. állását 
Mátyás Gábor foglalta el. Mellette Horváth 
István és Fekete László m. segédp. működnek. 
Lőcsén a Városi fogadó lop. állását Azor 
Gyula tölti be. Liptószentmiblóson a Royal 
fogadó kávéházi főp. állását Erdélyi Miksa 
foglalta el. Mellette Sebestyén Dezső segédp. 
működik. I .  itt az étteremben Volf János 
föp. mellett Csernyák Miksa éth. nyert állást. 
Lázár L. Adolf Marosvásárhelyen aTransylvánia 
fogadó kávéhaza föp. állását töltötte be. 
Crvenkovits Vladiszláv Tornallján a Fehérló 
'fogadó főp. állását foglalta el. Pancsován a 
Hungária fogadó főp. állását Urai László 
töltötte be.

n y í l t  t é r .*)

IN'yilatkozatt.
T. Herceg S. urnák, Csáktornya.

A küldött borszürőt megkaptam, gratulálok 
a sikerült szakmába vágó találmányhoz. Én is 
csak azt mondom, amit már pár százszor 
olvastam a Fogadó ban, hogy a kitűnő . Kristály 
szürö'-t minden vendéglősnek ajánlatos meg- 
rendelni. T isz te le tte l^  hoT<1:s F ere n cn é 

vasúti vendéglős, Miskolc.

Hol rendsljíink paprikát?

H o r v á t h  f e r e n c -
=  S Z E G E D .  =

Szegedi paprika s z é t k ü ld é s i  telep, 
szállodások ás uendéglösök paprika szállítója.
A s e g e d l  JuránovL 'S-'éle T isza  na g y szü lő  

5 éven á t vo lt sioba fonöke.)  
Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

Uj paprika őrlés I Pártoljuk a szakembert.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni az 
igen tisztelt szállodás és vendéglős ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam hasittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb 
árban, a melyben csak valódi szegedi 
paprikát ajánlani lehet, van szerencsém 
előnyárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi- 

veskedjenek.
PaprIRámBdl lözésüez főlannyi szükséges mint 

más paprikáBó lI

1909.
*31.15. ELŐNY ÁRJEGYZÉK. 1909. 

Io n .15.

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szál odáso< is  vendéglősök részére.)

1 klg. 3 kor. 40  üli.
Valódi szegedi édeses (kissé csipös) rózsapa; rika

I klg. 3  kor. 10 ü li.
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika

1 klg. 2 kor. 80 Üli. 
Valódi szegedi rózsapaprika erősebb

1 klg. 2 kor. 40 Üli. 
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyekből őrölve
I klg. 3  kor. 70 üli.

25 klg rendelésnél 20 Ilii., 50 klg. rendelésnél 30 fiil., 
I0O klg. rendelésnél 40 fillérrel > lesóbb klg.-kent

Valódi szegedi tojásos királytarhonya
1 klg. 1 kor. 

Torma, szatyor, gyékény, vöröshagyma, 
foghagyma, a legolcsóbb napi áron.

A szállított áruk vegytiszták és valódiságu
kért felelősséget vállalok. Meg nein felelő 

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss  örletii paprika. Tessék próbarendelést tenni. 

Paprikáim állandó színtartók, színűket nem feszítik .

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 

egy év óta állandóan Ön által szállított paprikával 
minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve; 
a paprika igen jó, kellemes izü, szép szinü és nem 
erős. Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

Ju ra  no les Ferenc ,Szeged. __ „Tis?a* nagyszálloda r.-t

Tekintetes Horváth Ferenc urnák 
(paprika és tarhonya kivitele)

Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön^ által 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az 
áruminőség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen meg vágjunk elégedve. Tisztelettel 

Kolrt7<5várrttt B o jy ó  r s  T auszikKolozsváron. .Newyork* szálloda tulajd.

Tekintetes Horváth Ferenc urnák
Szeged.

Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte
lettel tudatom, hogy a  részemre eddig szállított 
paprikával nagyon meg vagyok elégedye.

Teljes tisztelettel 
„  „ M eixiter M lh ay
Győr. „Royal* nagyszállodás.
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----- jdirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetüsege tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes elhelyező  irodá já t 
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkaimazottakat.
A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes

A nem egyleti tagok, női- és stb. segéd
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— levél, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

A »Györi pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszközli.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a hivatalos órák d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. Vasár- és ünnepnapokon d. e.
1 0 - 1 2-ig.

Tagdíjak: I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.
II. oszt. éttenni, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási dij 1 kor

Levél és sürgönyeim: Pincér
egylet Győr.

Dénes Miklós László József
jegyző elnök.

Szálloda megnyitás!
an szerencsém a t kereskedelmi utazó urak 
tudomására hozni, hogy Pelsőcön, a 
vasúti állomással szemben, újonnan épült s 

a mai modern kornak megfelelő ízléssel és
nagy kényelemmel berendezett ------- —
Vasúti szállodámat 

január hó 15 én megnyitottam. Az utazó urak
nak 15 szép tiszta és kényelmes szoba áll ren
delkezésre Ezenkívül kitűnő konyha, jó italok
kal és figyelmes kiszolgálással oda fogok tö
rekedni, hogy t. vendégeimnek igazi kényel
mes otthont teremtsek. Minden vonatnál szál
lodai portás várja t. vendégeimet, akiknek 
szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tiszte- 
'ette* H éreehy János
1—8 Vasúti szálloda tulajdonos.
M T  5 7u szelvények érvényesek özvegyek ée árvák javára.

Urnáim -Hanti szállnia'1 Sziszvii.
F o g a d ó  á t v é t e l .
Teljes tisztelettel van szerencsém hí

rül adni, hogy Szászvároson a 
„ K ö z p o n t i  s z á l l o d á t 11

átvettem és azt a mai igényeknek meg
felelő nagy kényelemmel rendeztem be.
Jó magyar konyha, étterem, elegáns ká
véház, figyelmes kiszolgálás. Omnibusz
közlekedés minden vonathoz. Üdvözlettel 
NEUMANN JENŐ 

szállodás.

Szerkesztői üzenetek.
F. M. V—n. A pálinkafőző eljárása, ha 

arra engedélye nincs, kihágást képez és az 
illetékes pénzügyi gazgatóságnál jelentendő 
fel. A feljelentésben jó lesz a tanukat megne
vezni, akik t. i. a visszaélést bizonyítani tudják. 
Ha a p ü. igazgatóság határozata nem alkal
mas az ügy rendezésére, akkor helye van a 
felebbezésnek a p. ü. minisztériumhoz. A máso
dik kérdésére csak annyit felelhetünk, hogy 
ez a „kettős funktió" bizony egy kissé ízléstelen, 
de sőt mi is összeférhetetlennek találjuk. Ez 
ellen panasszal lehet élni. A járás föszolga- 
birájához kell fordulni, annak intézkedése 
ellen az alispánhoz és végül a belügyminisz
tériumhoz. Igazán furcsa, hogy a község 
ilyesmit megtűr. Pedig a husvizsgálót a köz
ség elöljárósága választja, illetve bizza meg 
ezzel a munkával.

S t. A. S zár. Ha a beszállított borok után 
a beszállítás alkalmával megfizeti a fogyasztási 
adót, akkor a lepecsélelésnek n ncsen helye. 
Ha dacára ennek még:s teszik, a főszolgabíró
nál kell panaszt emelni a zaklatás ellen. A saját 
szükséglete után tartozik-e fogyasztási adót 
fizetni ? Az attól függ, hogy a község képviselő 
testületé miként határozott. Vannak községek, 
hol bizonyos mennyiségű bort, mint saját 
fogyasztását adómentessé tesznek, viszont 
vannak olyanok, hol a rendes fogy. adóról ez 
a mennyiség kisebb adó alá esik és végül 
vannak olyanok, hol a saját fogyasztásra nem 
adnak semmi engedményt.

K. L. A—g. Még nem lehet tudni, hogy az 
uj pénzügyminiszter rokonszenvesebb érzékkel 
fog e viseltetni a vendéglősiparral szemben, 
mint az ő sokat ígért, de keveset adott 
elődje, mert egyelőre még az sincs eldöntve, 
hogy medd'g lesz miniszter. Az antré nem 
valami bizalomgerjesztő. Különben, — semmit 
sem lehet egyelőre tudni.

H. F. Dóroszló. Ügye ezidő szerint a 
belügyminisztériumban van. Talán a kormány- 
válsággal együtt ezt is elfogják intézni. —

S —i Som ogy. Az a pálinka és likőrgyáros, 
t. szaktársunk, valóságos német. Egyébként
— furcsa véletlen - ugyancsak ezzel a német
tel a mai Fogadó Külön/, köziem, rovata is 
foglalkozik s tájékozás szempontjából ezt is 
felhasználhatja. A szesze — pálinkája — persze 
fabatkát sem ér. — B. M. Szabadka. Lap 
lakcímére lett küldve pontosan Másikat újból 
küldtünk. — Sz. A. N agykőrös. A soraiban 
jelzett S.—közlésnek a formája más — tán 
egy szóval rövidebb, de — az értelme ugyanaz. 
A hird. ügyben b. értesítésének megfelelően 
jártunk el.'Üdv! — F. J. Kolozsvár. M. J. 
főp.-ről (Nagyvárad, Pannónia fogadó-étterem i 
van tudomásunk. A  másik M. J.-et a .Kerps- 
tetnek“-be tettük. Üdvözlet! -  D. J. Fehérló. 
A panaszos közlést mai lapunkban megemlí
tettük. Sajnos, ezidőszennt mást nem lehet 
tenni. Majd ha az orsz. vendéglős-egyesület 
létesül, ennek révén nemcsak az ottani 
szövetk. italmórésck, hanem a szatócsok és 
butellások ellen is kemény harcot indíthatunk. 
Célszerű volna, ha t. szaktársunk a most 
alakulásban levő orsz. egyesületről az ottani 
(környéki) vendéglős kollegákat is tájékoztatná.
— S. J. Nagyvárad. Értesítésért szives 
köszönet és köszöntés! — Paprikás. 
Árügyek rendben, n.-betük Javítva, lizetségi 
jelentés tudomásul véve. Paprikás -  üdv! — 
E. L. és K. J. Vasm. T. szaktársa.nk, ott 
ami „minta* megyénk főhivatalában amolyan 
„slendriánság* uralkodik. Megtörtént, hogy 
a vasi alispánnál egy társulatunknak a minisz
tériumból leérkezett kérvénye hónapokig hevert. 
Szegény mintauármegyénk.

50%  pénzmegtakarítás,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a n iz e t t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao, cognac, 
császárkörte, maraszkino, vanília’  stb. 
27télé. 1 liter 1 28. Rum i liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható U  JE5 I  C S$ 1 3  K  
s Á P f D O  H  N Á  t , ,  Vörös kereszt" 

-  drogéria, GYŐR, Baross-utoa 21. =

EGYRŐL -MÁSRÓL.

Törzsasztalnál . . .
Fogy a bor a törzsasztalnál,
S járja furcsa szóbeszéd, 
Mondogatják : negyven évre,
A férfi ész gyöngül s végre 
Nem tud mást csak a — nevét.

No hiszen az öregebbek 
Tiltakoznak: — micsoda '
Férfiaknál nincsen idő,
Emlékező és más erő,
Nem leszen gyengébb soha I

Ám, úgy éjfél tájba midőn 
Borát kifizette mind',
A kocsmáros szól: szörnyűség!
Az a két vén, három sörét 
Elfelejtette megint . . .

Matsád János.

ISladó seólloda.
Régi jó üzlet a mely konkurencia nélkül 
áll, nyugalomba vonulás végett szabad
kézből eladó. A szálloda I emeletes nagy 
épület, úri kaszinó és táncteremmel, ü 
szálló-szoba, szép lakó-szobák, egy 
vendégszoba, két ebédlő, egy nyári 
ebédlő, islállók, kocsiszín és jégverem, 
ugyszinte az épületben levő több bolt
helyiséggel együtt. Bővebb felvilágosí
tást ád Mesterházy Sándor szálloda- 
tulajdonos, Sümegen.

Árlejtési hirdetmény
A szabolcsvármegyei gazdasági egye

sület által tartandó mezőgazdasági és 
ipari kiállítás területén felállítandó ven
déglő bérletére vonatkozólag árlejtési 
hirdet.

A részletes szerződési feltételek
Nyíregyházán a szabolcsvármegyei 
gazdasági egyesület t itk á r i hivatalában
hétköznapokon d. e. S—12 óráig meg
tekinthetők.

A zárt ajánlatokat 1910. évi február 
hó 15-10 lehet ugyanott beadni Az 
ajánlattevők kötelesek 1000 (egyezer) 
kor, bánatpénzt letenni.

A tett ajánlatok közül az alulírott 
elnökség saját legjobb belátása szerint 
és indokolás nélkül választ. 

Nyíregyháza, 1910. jan. 15.
Gróf Tay Tibor s. k.

e. elnök

■ t  ■

Pölöske községben [.
(Zaia-m ) betegség miatt kocsma ■
füszerüzlettel ujan épült házzal, ■
örökáron eladó. A községhez tar- ■  ' 
tozik öt nagy major. Évi bor- | |
fogyasztás : 90 - 100 hektóliter. II

Bővebbet a tulajdonosnál: 1

S G H V A R T Z  I G N Á C  ■
Pölöske (Zala megye, i
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Fehérm egyel község
ben. a fö -u t mentén

négyszobás lakással, s 
a melléképületekkel 

örökáron eladó. V éte lá r: 
10000 (tízezer) korona. 
: Cimet megmondja a : 

kiadóhivatal. 1.2

Átadó szálloda.
Erdély fővárosában egy nagyforgalmu I 
beszálló vendéglő, 2 étterem, » vendég- I 
szoba, 3 istálló, nagy kocsiszín, pince- J 
és minden szükséges mellékhelyiségek, I 
telefon és villanyvilágítás, kimutatható I 
30—4o ezer korona évi forgalom, összes I 
helyiségek a nyár folyamán ujonan át- I 
alakítva, olcsó haszonbér, szobák és I 
istálló bevétele az összes kiadást fedezi, I 
családi okok miatt azonnal átadó I 
esetleg haszonbérbe is kiadó. Bővebbet I 
—  a .Fogadó" kiadóhivatala.

Eladó csárda-vendéglő.
Komárom-megyében, Komárom várostól 
egy órányira, országút mentén, hat 
—  puszta és két község közt fekvő —
, C s é r i  c s á r d a 1

joggal együtt örökáron eladó, szabad
kézből. Vételár: 12.000 kor. Bővebb 

felvilágosítást nyújt: 1 8

K R E F T  F E R E N C  szállodás
KOMAROM, Széchenyi szálloda.

B É R B E A D Ó
egy jóforgahnu vendéglő kerthelyiséggel 
együtt, mely Körmend városának egye
düli kiránduló helye és a várostól egy 
negyedórányira van. A vendéglő márc. 
1-én átvehető. Bővebb felvilágosítást art

C s e r  J á n o s
vendéglő- és malomtulajdonos

K örm end (Vas-m .) !-■>

SAJTOKAT!
Legfinomabb és legolcsóbb érért 

csakis gyárosnál kaphat. =

STAIFFEK és FIAI
sajtgyára R é p c e l a k .  Vas-m.
Budapest 1900. N agy kitüntetés. 

Á r j e g y z ő n  i n e y e n .

HBPTARr
1910-re ::

Fogadó előfizetőinek 
1  kor. 20 fillér. 
Nem elöüzetöknek 

s  Sorona. ::

Par\kotán - w :
a fürdő- és népkerti vendéglő, mely 
té li é s  nyári üzlet, melyhez étterem , 
kávéház mellékhelyiségek söntés sat. 
továbbá fásitott nagy udvar, nagy  
szaletli és fedett tekepálya, külön 
majorság udvar kuttal, mig a csinos 
fürdőépülethez 4 szoba, hideg és meleg 
\i/.csapokkal, ezenkívül nagy szőlőkért 
3 ezer termő tőkével sat. tartozik, az 
összes berendezéssel örökáron eladó. 
Vételár: 18 ezer korona Átvételhez 
•>000 kor. elegendő, m.g a többi részletben 
fizethető Bővebb felvilágosítást nyújt

Andrey Béla, Pankota.
t ______________________________ _—

Á k

l i l é i é n  í
film kölcsönző osztály úgy csali 
vagy kétszer cserélve. Számos 
városban vállalatom vezette be 
sátor berendezés, 10 lóerős gözg 
dynamo, 20,000 m. képpel együtt 
gépkölcsön-árjegyzékkel szolgálha

di
ism
mo

ép.
elac
tok.

« vagyok bátor a vendég-ntftm™ lö s és kávés urak íigyel- llllfl mét felliivni. Elfogadok káli IU11I111 vébázak, vendéglők, mozgó-
szinházak berendezését an- 

-■ ■ gazsmával és anélkül. Nagy 
mint pikáns műsorból. Hetenként egy- 
crö referencia. Magyarországon eddig 30 
zgófényképet. Ugyanitt egy teljes mozgó-

® r a m éT » V Á R A D I  Á R M I N
................... Első győri Elecktro Bioskop vállalat. *

1 r
Magyar készítmény. Legújabb gyártmány.

V ig a d ó - z e n e m ű
a magyar iparművészet legújabb 
vívmánya a „Vigadó' (Orchetrion) 
önműködő zeaélőmü, mely zongora 
szerkezet, mandolina, harangjáték, 
cintányér, valamint kis és nagy 
dobbal felszerelve bámulatos hang
gal bír. Teljesen pótol más drága 
zenekarokat. Tisztán m a g y a r  
gyártm ány. Ajánlatos vendég
lők és kávéházak részére. E iryárt- 
mányok össze nem cserélhetők a 
többi idegan silány gyártmányok
kal. A zenemüvek megtekinthetők:

KUN SZABÓ MIHALT
az  e lső  m a g y ar  „V IG A D Ó " ön m ű 

köd ő  zenéLőmű készítő jénél.

Budapest VII., Dembinszky-utca 6. sz.
Ko*tahengerek kicseréltetnek. 2 évi Jótállás 
Á r j e g y x é u  l i i B y e n .

„MUNDUS“
EGYESÜLT M AGYAR HAJLÍTOTT  

FABUTORGYÁRAK R.-T.
Központi iroda :

BUDAPEST, V„ BALVANY-U. 10.
R aktár:

IV., KOSSUTH LAJOS-ÜTEA 15.
Telefon 8 9 -5 1 .

G YÁ R A K : Besztercebánya, Kassa. 
Borosjenő, üngvár, Varasd. Vrata. 

Mindennemű hajlíto tt f a b ú to r  
:: és Kerti bútor. ::
Rlánljo Káoéfiázi ős vendéglő Berendezésekre 

csinosan K iá llíto tt gyártm ányait.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest. Dohány utca 12. szám.
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Szálloda bérleti hirdetmény!
Léva r. t. város közönsége hajdan a 

herceg Eszterházy — s később a lovag 
Schoellor-féle uradalom tulajdonát ké
pezett s Léva városban évszázad óta 
fennállott »üroszlán fogadó® telkén, 
mint annak uj tulajdonosa, a mai kor 
igényeinek megfelelő modern városi 
szálloda, kávéház, színház, vendéglő és 
kis kocsmából álló épületet emeltet, — 
melyet az 1910 évi november hó 1-ső 
napjával kezdődő 10 évre bérbe fog adni.

A városi szálloda Léva város piac
terén — a legforgalmasabb helyen épül; 
a szállodához 22—24 vendégszoba tar
tozik s miután Léva város Bars- és Hont- 
vármegye 70—80 községének kereske
delmi és ipari központját és rendes 
piacát s a felvidék 4—5 vármegyéjének 
legnagyobb forgalmi pontját képezi, — 
a vidéki beszálló vendégek fogatai el
helyezéséről is gondoskodva van.

A bérleti szerződés feltételei és a 
szálloda építésének és beosztásának terv
rajza, alulírottnál megtekinthető.

A bérleti ajánlatok Léva város polgár- 
mesteri hivatalánál 1910. évi február 
hó i6~ik napjának d. e. 11 órájáig
nyújtandók be, melyhez az évi bér fele
részének megfelelő bánatpénznek a  házi
pénztárban lett elhelyezéséről szóló 
nyugta is csatolandó

Léva r. t. város képviselőtestülete a 
beadott bérleti ajánlatok fölött 15 nap 
alatt köteles érdemleges határozatot 
hozni, a város a bérlők személye és 
ajánlata fölött szabadon választhat, — 
a megajánlott bérösszeg mennyisége el
határozásában nem korlátozza. — Azon 
vállalkozó, kinek ajánlata a képviselő- 
testület által el lett fogadva, h napon 
belül köteles a polgármesterrel a szerző
dést megkötni, — külömben bánatpénzét 
elveszti, az a város tulajdonává válik s 
a képviselőtestület az ajánlattevő kárára 
és veszélyére a továbbiak iránt tetszése 
szerint intézkedik.

Kívánatos, hogy az összes üzletek 
bérletére egyetemes vállalkozó jelent
kezzék, szükség esetén azonban a kávé
házi üzlet külön is bérbe adható, — 
miért nemcsak általános, de részletes 
ajánlatok is tehetők.

Az összes épületek villamos és víz
vezetékkel lesznek ellátva, a színházat 
a város szereli föl s bútorozza be.

A szerződések aláírásával a bérlő 
azonnal kötelezve leend, a város közön
sége azonban csak annak jogérvényes 
felsőbb hatósági jóváhagyása után.

Kelt Léván, 1910. évi január hó 12-én.
Léva r, t. város képviseletében:

Bódogh Lajos
polgármester.

ifi Tnt7Pr Fpronn T“ dé*lője M6reiIIJ» lUltCI I Cl Cilii utca. Lzietiuk találkozóit.

EPILEPTIKUS
betegek intézete B f lL F  gyógyfü rdőben.

A nagym. m. kir belügyminisztérium 1903. junius 
17-én kelt 50145 1903. ’sz. rendeletével engedé

lyezve, 250 férfi és női betegre berendezve. 
Ápolási dij :

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi lOOO K.
Ezen uszályokon kívül szegény betegek az or
szágos helégápolási alap terhere vehetők fel, az 
mely esetben a nagyin, in. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. oki. 28-án kelt 97221 IVa. ez. 1903. 
rendeleté értelmében külön-kiilön kérelmezendő 
a betegek által. A,betegek ápolásával a budai szent 
Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospek
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál:

Dr. WOSINSKI ISTVÁN
BALF gyógyiürdö igazgató tulajdonosa. 

P o s ta , vasú t, te lefon  helyben.

Átadó ven d ég lő ,
Dunántúl egyik nagvforgalmu városában, 
a főtéren egy élénk jóm euetelü  ven- | 
déglö, — melyhez egy tágas étterem, . 

I polgári étterem és vendégszoba (söntés) 
tartozik, újonnan berendezve — vissza
vonulás miatt — jó  szakem bernek át- I 
adó. Az átvételhez legalább is 6000 kor. 
szükséges. Tájékozódni lehet a Fogadó 

kiadóhivatalában.

Eladó vendéglő.
Dunántúli megye székhelyén levő jó 
beszálló vendéglő, mely áll: négy 
egymásba nyüó vendégszoba, egy konyha 
(és külön konyha), 3 sz.-szoba, szép 
nyári mulatókért, nyári és téli (fűthető) 
tekepálya, ezenkívül kocsiszín, nagy ud
var (elfér 60—70 kocsi) stb szükséges 
helyiségből — eiadó. Az egész üzlet vil
lanyvilágítással van felszerelve. Vételár 
18 ezer frt. Bővebb tájékozást nyújt a 

„Fogadó^ kiadóhivatala. 4—4

Haleladás.
Í Alulírott »Tógazdaság« szállít 5 kg. 

postakosárban 4  kilogram m  nemes 
pontyot vagy compot és pontyot '

vegyesen, bérmentve 6 kor. 80 ; 
§  f il lé r é r t  Megrendelések „

I  „Tógazdaság" Németujvár
|  (Vas m.) címre küldendők.

Jfirdetmény.
Rábakethely községben (Vas-megye) 
Szentgotthardtól egy kilométer távol
ságra, törvényhatósági ut mentén egy 
j ó f o r g a l m u  v e n d é g l ő
a tulajdonos távolléte miatt eladó. A 
vendéglő áll: 3 nagy v e n d é p s zo b a , 
2 lakószoba. 1 konyha. 1 mosokonyha, 
1 pince, 1 jégverem , 1 vágóhelyiség, 
1 Istálló, sertésólak. 1 födött kocsiszín,
továbbá egy nagy konyhakert, ezenkívül 
egy nyári kerthelyiségből fedett teke

pályával. Bővebb felvilágosítást ad

Karácsony Sándor
a tulajdonos m egbízottja. 1-2

Kávéház és étterem
céljára modernül épített saját házamban 
megnyíló üzlethez olyan társat kere
sek, aki 8000 kor. készpénzzel és meg
felelő szakavatottsággal rendelkezik. Bő- 
—  vebb ffilvUágositás nyerhető: —

Bognár Mihály-nál
R ózsahegyen. (Liptó m.)

= —------------- -------------------------------

I S I I  i O P l I I
Eladó kocsma-üzlet. városnak forgalmas jó helyén egy jó-

menetelü, könyvből kimutatható napi
Nagykőrösön a piachoz 25 lépés- 70 kor. bevételt eszközlő polgári kávé-
nyíre egy jóforgalm u kocsma, ház berendezéssel együtt eladó. Szerző-
amely tíz éve fennáll, öregség désböl még közel 6 év van vissza. Ház-
miatt sürgősen eladó. Értekezni bér — lakással együtt — 3200 kor.
lehet a  tulajdonossal Nagykő- Vételár 5200 kor. Tájékozást ad a
rösön, II. kerület, 5 . szám. „Fogadó kiadóhivatalai - 4

3 c

B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
Egy jóforgalmu " W l

v e n d é g l ő
szép kerthelyiséggel, a város kellő köze
pén, a piactéren, 500 (j-ö l területtel 
és több üzlethelyiséggel örökáron 
- eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt -

N á t k a y  J á n o s
vasúti vendéglős j

í  K I S K U N H A L A S .  ■-<

Hirdetmény.
— —  M. Pécskán a —

K aszin ó  kávéh áza ,
a kaszinó összes mellékhelyiségei- 
vei együtt a folyó ÓVÍ ItlárClUS hó 
1-től kezdődően, évi 1700 korona 
bérösszeg mellett kiadó. Jelentkez-
h e t n í  Pécskán a kaszinói alelnöknól
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Alföldi rendezett tanácsú
árosban, egy a mai kor igényeinek 
megfelelő fényesen berendezett kávé
ház nagyon olcsó bérlet mellett — 
szakképzett embernek eladó. Bérleti idő
ből 5  és fél év van még bátra. 
Levelek nem vétetnek figyelembe. Cím 

megtudható a kiadóhivatalban. i_ s

Forgalmas jómenetelíí szálloda,
fővonal mentén fekvő nagy járási székhelyen 
lévő s a község tulajdonát képező uagyven
déglő (szálloda), étterem, vendégszobák, kávé- 
ház, szobák, nagy udvar és istállók, nagy termek, 
tennis-páiya stb. hozzátartozóval és az összes 
berendezéssel együtt másik üzleti vállalat miatt 
eladó. Vételár: 2300 frt. Bővebb főlvilá- 
gositást ad a Fogadó kiadóhivatala. 8-8

Hirdetmény.
Keresek át- vagy megvételre jómenetelü, 
—  csakis elsőrendű ■■■ ■ ■ ■ ■
S Z Á L L O D Á T  
étterem,  kávé házzal ,  esetleg 
fürdői szállodát 
étteremmel, nagyobb vidéki városban. 

Gim e lap kiadóhivatalában.

Málna-szörpöt
ajánlok vendéglősöknek, kávésoknak, 
erdélyi illatos havas! málnából, kiadó
sán készítve 5 kilós korsókban, bár
mely állomásra, franco szállítással, í0 
———r korona utánvétel mellett ■ ■ ■ -
T A R I S N Y Á S  J Á N O S  
=  SZAMOSUJVAR. =

eze rn é l tö b b  kiváló  o rvos és ta n á r  a já n lja !  f 
1904. ST. LOUIS GRAND PR IX .

(Bíróid! utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukáosfürdóí 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

fflrráC szénsavval telített ásványvize hasznos 
lUIIdO ital étvágyzavaroknál és emésztési 
Mhézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szálliás. — 
Kérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly
tán pótolja a franczia Evian és St. Salmier 
vizeket Szt. Lakácsfürdő Kutvállalat Budán

_ _ _ _ _ _ _  _  - a  - p.

J G R O S Z  Ö D Ö x f
\ /  Számos elism erő levéllel kitüntetett törv. bej. szálloda, W  L

j kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő irodája J  \

Á  BU DA PEST, IV., SEM M ELV EISZ (UJVILÁO)-UTCA 4 sz.
Irodai TelefGnszám 

zz 1 8 - 6 8 .
C h e c i u e '

Táviratok cím e: Lakás Telefon
közvetítés, bp e st . *  =  i s —73

5 Brzaétietvárosi banlcni

L egcsinosabb papir-szivarszipkák kívánatra cépyomással Is.
Nagy választékban Hektograph-cikkek, kész étlapok, menü-kártyák, koiiyha-söntés- 
ivek és könyvek, bon-block minden nagyság és színben, rnbatár-számok, o/o bérlet
füzetek. levélpapír és borítékok, torta-, hal- és tányérdisz-papir.ik, papillottok, 
sütemény-kapszlik, papír-szalvéták, papirlemez-tányérok, francia szalma-szopókák] 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó és szabott árak

mellett gyorsan és pontosan szállít: -----------------
hektograph-készitő, célszerű irodai ésBerkovics Károly

Budapest, VII., S ip-utca i i .  sz.
vendéglői cikkek raktára

Kívánatra árjegyzék és minták ingyei

TALISMAN

T E L EF O N  161—44.

Kávéházi és vendéglői
berendezést

alpacca, chinaezust árut 
v e s z  és e l a d  

B R A U N  G Y U L A
Budapest VII., Sip-utca 14.

Bőrbetegségnél, boniőkezelésnél
(és tisztitásnál) szükséges eljárásokra 
nézve teljes ismertetést nyújt az 
1910-re megjelent „Vendéglősök 
Naptára" mely a „Fogadó" elő
fizetőmén 1 kor. 20hfillérbe kerül.

P in c é re k  fig y e lm é b e . £
i- és fizetőpincérek, kiknek 

oldai-zsebtároa (paplrospénz) vagy
Pincárlaska (apró- és ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke 
— — —  nincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darabból
— - - készült, — a legjutánvosabb árak mellett — szerezhetik be. -----—

0gT Arak 4 frttól feljebb. "Wl

M o l n á r  Vi l mnc  fce*ty«. 8érvkötógyár«»i.ái
U III d I f I I III U ö BUDAPEST, IV., Károiy-k. 28 (Közp. városház). 

Gummi-és halbólyag-kiilönlegességek tucatonkint 2, 3,4, 5 és 6 frt. Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsár, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzoriumok

* ■

HERRMANN
cs. és kir. udvari szállító

1819. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 
China-ezüst- és fómáru-gyárának főraktára: 

B U D A P E S T , IV. KÉR, VÁCI-UTCA S.
(R ak tárak  i Bécs, G ráz, P rá g a  és T rlestben)

g  ]  Nagy választék Kávéházak és háztartások'
tárgyakból Szállodák, Vendéglők, 
1--' részére.

Vendéglősük, kocsmárosok és kávésok
■ -figyelm ébe! -----------------
Üveg és porcellán áruk nagy válasz
tékban és eredeti gyári áron kaphatók

ifj. GRÜNWALD MÓR
üveg- és porcellán nagy raktárában

Bpest, IV., ferenc Józseí-rafipart 6.
(a  Ferenc  József-hJd közelében.)

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utca 12.


