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ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.

Hivatalos helyiség: Vili. kér., C.i/ulai Pál-utca 
9. sz.

Hivatalos órák : minden hélfön, szerdán és oén- 
teken délután 3—6 óráig.

FÖlhivát 68 értesítés . Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik a t „O rszágos V endéglő i E g y e sü le t in e k  még 
nem tagjai, hogy lépjenek he és belépésüket jelentsék be. Beje 
ientésük után megküldjük az alapszabályokat. B e ira /á s , d tj  2 
korona. É rti ta g d í j : 4 korona Az „O  V. Egyesület*1 tagjainak 
siakügyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot dijtalan nyíld, ha 

l irodához fordul. Ilyen esetekben a  levéllel válaszbélyeg m ellék-
A a  elnökség .lendő

SZEKESFOVAROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCSMÁROSOK 
IPARTÁRSULATA

Hivatalos helyiaege. Vili ,  Gyulai Pál-utca !). s: 

hétfőn, szerdán és pén-Hivatalos órák: minden 
teken délután 3—6 óráig.

Jogitanácsot
kaphat, ha a 
fordul.

i ipartársulat minden tagja ingyen 
iránt az ipartársulat irodájához

Az ipartársulat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a „Fogadó1 utján közölhetik.

Előfizetés.
A l.' elá/ize tok kéretnek, hogy esedékes elő
fizetésüket a lejáratkor pontosan újítsák meg. 
Fogadó kiadóhivatala. Ilpeslt Gyulai Pál-u. 9.

1916. é v r e  s z ó ló
__1

VENDÉGLŐSÖK NAPTARA
megjelent. Az 1916-ki. Vendéglősök Naptara**
3 korona 20 fillérbe kerül. Megrendelések 

a „Fogadó* kiadóhivatalába,

B p e s t, Vili., Gyulai P á l-u . 9. intézendők.

ELŐFIZETI— Egy evre 12. félévre 6 K.LAPMKGJELENEs I-én es 15-ei v
■ '*-!!!.. 

S o rró l-s o rra .
A felelősség kérdésé.

Fontos adat ar ipartdrveny ojjáalkotáeáhor.
Az előző „Fogadó" hosszabb cikkben fog

lalkozott a mármarosi pálinkaméreggel, mely 
közleményből azonban kimaradt egy Hs rész. 
A véietlenségből kimaradt sorok egy olyan 
fontos adatot tartalmaznak, amely az igazság- 

j ügyi hatóságon kiviil igen közelről érinti a 
vendéglősséget és a kereskedelmi minisztérium
nak azon osztályát, amely az ipartörvény ujjá- 
alkotó (revíziós) munkálataival foglalkozik. 
Ezért is ezeknek figyelmükbe ajánljuk a kér
dést . mielőtt azt szóvatessziik.

Ki a felelős a mármarosi „faszeszes" ügy
ben ? Ez volna a kérdés és a hatóság tudva
lévőén most kutat a felelős személy után, de 
kérdéses, hogy az ügy bonyolultságnál fogva, 
megtalálja-e a főtettest, vagyis az elsőrendű 
vádlottat. Másodfokon azonban tisztázva lát
szik lenni a felelősség kérdése. Az állami ital
mérési jövedékről szóló 1899. é. XXV. tör
vénycikk (15. §.) ugyanis világosan kimondja, 
hogy aki az egészségre ártalmas italt mér. 
attól az italmérési engedély elvonandó. Már 
most, tegyük föl a legkedvezőbb esetet, hogy 
azok a pálinkás-kocsniárosok, akik a faszeszt 
kimérték, nem tudták, hogy az annyira ártal
mas az egészségre, hogy a fogyasztók bele is 
halnak, s igy a legkisebb büntetésre: a köteles 
gondosság elmulasztása miatt pénzbírságra 
Ítéltetnek és az italmérési engedélyüket elvon
ják. Itt azonban ónként merül föl az a kér
dés, hogy mért nem ösmerik az illetők az 
általuk kimért italt, hisz az italmérés mester
ségük s továbbá — mért válallkoznak olyan 
mesterségre, amihez nem értenek. A másik 
kérdés pedig, ami előbbit nyomon követi, 
hogy mért ád a hatóság engedélyt olyan 
mesterség Uzéséhez, amelyet az engedélykérők 
nem ösmernek. A felelet könnyű : mert a tör
vény módot nyújt erre. Vagyis törvényben 
alapszik, hogy egyesek tudatlansága miatt 
sok számtalan emberi egészség pusztulj' n el.

Mindebből tisztán látható a törvény ava-

Szerkesztőnél, . . kia lo h iv a u .
B U U A I'K sT , V il i  . G Y U LA I P Á L -U .

I rossága és az. hogy a vendéglősségliez és 
i kocsmárossághoz, szükséges valamelyes kép
zettség. Szükséges, hogy aki iparszerben fog
lalkozik főzéssel és italok kiszolgáltatásával, 
legalább az ilyen fogyasztással kapcsolatos 
cikkeket (ismerje. Hisz a vendéglösipar a 
legfontosabb ügy: a táplálkozással s követke
zésképpen a közegészségügy érdekével kap
csolódik, tehát, igen fontos érdek szól amellett, 
hogy ezt az ipart avatatlanok ne gyakorol
hassák. És akkor feltétlenül szükséges az is, 
hogy az idevonatkozó törvények a képzettség 
kérdését kifejezésre juttassák.

Az Országos vendéglős-egyesület által ren
dezett kongreszusok. amelyeken a vendéglős- 
ségnek mindig nagy zöme szokott részt venni; 
határozataikban azt kérték az illetékes kor
mánytól. hogy az ipari- és italmérési engedély 
kiszolgáltatását legalább Két évi gyakorlattól 
tegye függővé. Nem valami nagy kívánság 
ez, de elég volna arra. hogy az a sok hajó
törött, akik szerencsét próbálni a vendéglős
ipar terére özönlenek; a képességüknek meg
felelően más téren keresnének foglalkozást. 
Ezt a kívánságot azonban eddig nem vették 
figyelembe. Pedig nagy szükség van eféle 
szabály-félére, mert a Börcsök-félc kiföző-ipa- 
rosok s a mármarosi „pálinkás-kocsmárosok- 
hoz" hasonló képzetlen egyének, egyre veszé
lyeztetik embertársaik egészségét és egyre 
szolgáltatják az anyagot az igazságszolgál
tatáshoz.

Bécsi levél.
Bajba jutott fogadók állami támogatása. Egy 125 
milliós részvényt* saság f>g*dó< össze vásár lásá ra.

Egy tái lencse milliós vállalat »kérc.
A háború magával hozta, hogy sok 

olyan vállalat, amelyeknek lennáliása az 
idegenforgalomtól lügg. válságba került. 
Az idegenforgalom megszűnt, tehát ezek 
az üzletek is vagy szünetelnek, vagy óriási 
veszteséggel tart (alják c-ak lenn az üze
müket. Tudott dolog. Iiogv Ausztriában 
a legnagyobb idegenlorgaloin a cseh- 
lürdőkön kivül Tirol tartományban és az

„FOGADÓ NYOMDA ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT1*
B U D A P E S T .  V I I I K E R - Ü L E T  

S Z E N T K I R Á L Y I - U T C A  3 4

J r t Z T  J Ó Z S E F  3 9 - 7 0 -

Vendéglői is ávéhazi nyomtatványok nagy raktára
A legszebb és Í z l é s e s t )  kivitelben k é s z ü l n e k  : folyóiratok, 
árjegyzékek, társulati és egyleti évi jelentések, közgyű
lési meghívók és az összes fogad ó i, v en d ég lő i e s  
k á v é h á z i nyomtatványok u. m . :  étlapok, borjegyzé
kek, konyha-, söntés és kávéházi ivek, asztaIkártvák, 
Lérletfüzetek, szobajelentések stb. □  □  □
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adriai tengerparton van. Hogy az illeni 
üzemelt, amelyek az osztrák idegenforga
lomnak oly fontos tényezői és szervei, 
tőnkre ne menjenek s a háború után is 
inét teljesíthessék fontos közgazdasági 
tevékenységüket : az osztrák kormány el
határozta. hogy a válságba kerti I osztrák 
togadói üzemek szanálása érdekében egy 
mentő akciót indít. Az állami támogatás 
abból lóg állni, hogy a pénzügyi zavar
ban levő fogadók kedvező törlesztéses 
kölcsönt kapnak, hogy az 191 I. cv au
gusztus 1-től 1916 évi augusztus 1-éig 
előállott üzleti veszteséget (deficitet) fedez
hessék. A kölcsön hosszabb lejáratú lesz 
állami szavatolással. Ezen állami támo
gatás lebonyolítása céljából minden tar
tományban külön bizottság lóg alakulni 
s a bizottságokban az illetékes szakmi 
niszteriumok. a logadósipari szervezet s 
az idegenlorgaimi egyesületek és keres
kedelemi és iparkamara képviseletei fog
lalnak helyei A bizottságok feladata lesz 
aztán az általánosságban megállapított se 
gélyösszeg keretén belül, a támogatás 
mérvére vonatkozólag részletes javasla
tot tenni.

A háború kitörése után Tirolban és 
az adriai tengerparton az idegenforgalom 
tetemesen megcsappant, míg az olasz 
hadüzenet óta teljesen megszűnt, minthogy 
azok a részek most harctéri területet ké
peznek. Hogy milyen mérvű a csökkenés, 
erről meggyőző és elszomorító bizonysá
got ezek a számok tesznek. Meránban 
1913-ban 18ÖII0 vendég lordult meg. az 
idén pedig 750-en.

Hogy az osztrák kormány most oly ha
marosan megindiliaa segélyakciót, annak 
még egy más k oka is van. Már a német 
képviselőházban is volt szó róla. hogy az 
európai háborúban a semleges (?) Ame
rika „gseltel" és — gazdagodik. De az 
amerikai tőkepénzesek nemcsak otthon, ha
nem Európában is igyekeznek közgazda- 
sági tevékenységei kifejteni és erre nézve 
minden alkalmat megragadnak így meg
tudták. hogy a háború következtében a 
világhírű svájci, tiroti és tengerparti nagy 
és békeidejében jól jövedelmező fogadók 
válságba kerültek és erre gondollak 
egy merészet és 123 millió trank alaptő
kével, alakítottak egy Sviijci részvénytár- 
sasátjol. A társaság célja az, hogy a vál
ságba került fogadókat és az idegenfor 
galoinmal kapcsolatos üzleteket potom 
pénzért visszavásárolják, rendes adás vé
tel utján, vagy árverésen. Szóval a ,mu- 
niciós" Amerika tőz éréi egv tál lencsééit 
akarnak milliomos és olyan vállalatokat 
megkaparitani. amelyek később, a nor
mális viszonyok helyreállítása után, fé
nyesen jövedelmeznek. Az amerikai svájci 
társaság utján, természetesen minden üz 
leli haszon és nyereség Amerikába ván 
dorolna, ami mindenesetre, ellenkezik az 
ország nemzetgazdasági érdekével. Hogy 
az amerikaiaknak ez a „rablóhadjárata" 
ne sikerüljön, ezért kellett a fogadók se 
gélvakcióját megindítani.

Hogy a svájci kormány mint és hogyan 
védekezik az amerikai dollárfejedelmek 
ama kulárkodásával szemben; erről más 
alkalommal számolok be. P Gy.

H á tr a lé k o s  e lő f iz e tő in k e t
itt is kérjük, hogy esedékes tartozásukat
mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

F il i i t  klafikltitali.
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T Á R S U L A T I É L E T

A Budapesti Kávesipartársulat rendkívüli 
közgyűlése.

A „Budapesti Kívésiparlársulal" e hó
nap 10 én az Andrássy-uti Erdélyi nagy
vendéglő pincei éttermében rendkívüli 
közgyűlést tartott. A közgyűlést fíriick 
Károly helyettes elnök nyitotta meg s 
miután megállapította, hogy 25-nél több 
tag jelent meg. a jegyzőkönyv hitelesítő 
sét rendelte el. Jelentette azután, hogy a 
rendkívüli közgyűlés megtartása Wein- 
gruber Ignác elnök lemondása folytán 
vált szükségessé. További rendelkezésére 
dr. Hamis Nándor titkár a volt elnök le
mondó levelét telolvasta, s érdemeit ji gyző- 
könvvbe iktatni határozta el a közgyűlés. 
Ugyancsak tudomásul vették Szeil/ert 
Antal alelnök lemondását s érdemes mun
kásságáért jegyzőkönyvi köszönetét sza
vazott a közgyűlés.

Ezu án következett az elnökválasztás, 
ami azonban nem múlt el minden kelle- 
mellens g nélkül liöhm  Mór kávés (Haller 
kávéházi ugyanis a választást megelőző- 
eg szóvá tette Harsányi Adolfnak elnökké 
való jelölését. A „Budapasti Kávésipaitár- 
sulal" erkölcsi nívója — mondotta — 
azt kívánja, hogy bárki kerülhet a társu
lat élére, csak nem Harsányi Adolf Távol 
all tő é sérteni akarni Harsányi urat, aki 
jó „/inónciér“ és kereskedő, amit a közel
múlt is bizonyít, amikor Harsányi nevét 
a h kuncspanamával hozták kapcsolatba 
Minden szatócs és nagykereskedő egylet 
megválaszthatja elnökének, de a Kávés- 
iparlársélat nem. Különben sem választ
ható, mert nem kávés. Módlölött csodál
kozik, hogy amikor megüresedik egy el
nöki állás, miért jelölnek és választanak 
olyan urat. aki távol van az ipartól.Kérdi 
tovább, hogy a budapesti kávésoknak 
nem e száll a vér az arcukba, amikor egy 
kereskedőt választanak meg elnöküknek

A meglepetésszerűen jött szónoklatra 
Brück K. elnök válaszolt és azt fejtegette, 
hogy Harsányi elnökségének nem aka
dálya az. hogy nem kávés, sőt inkább az 
előnyös a társulatra nézve, mert a nem 
„aktív" kávésok mindig többet törődnek 
a társulat érdekeivel mint a tényleges 
kávésok. Orosz Bernát és Berger I.eó 
meg azt hangozó tták. hogy megsértenék 
Harsányi Adollot. ha nem egyhangúlag 
választanák meg Ezen „alapos” megoko- 
lások u’án Harsányi Adolfot 44 szóval 
megválasztották elnöknek. Oál Arnold és 
Bemer Mórt alelnököknek választották, 
Brück Károly pedig pénztáros lelt. Elődét, 
Holstein Z'igmond pénztárost tiszteletbeli 
a'e'nöknek választották Weingruber, l ’por 
és Sze fért Antal (utóbbiak v. alelnökök) 
a választmányba kerültek. Kisülök válasz 
toltak még két választmányi tagot és két 
pcdtagot.

A közgyűlésnek ezután köszönetét fe
jezte ki megválasztásáért Harsányi Adolf 
s működéséhez a tagok támogatását kérte. 
Majd indítványára négy különböző állam 
beli kávés iparlársulatnak sürgönyöket 
küldtek. A rendkívüli közgyűlés ezzel be
fejező-1 nyert. A gyűlésről a jelenvoltak 
az étterembe vonultak társas vacsorára.

A közgyűlésen lapunkat Fekete Gyula 
munkatársunk képviselte.

A kenyérjegyek kezelése.
A Budapest-Székesfőváros központi liszt

hivatala a kenyérjegyek kezeléséről a ven
déglők. kifőzök, kávéházak és kávéméré
seket megfelelő utasítással látta el. Ezek
ből a tudnivalókból a következőket 
ösmerletjük:

Miniszteri rendeletre 1916 január 10-től 
Budapzsten kenyeret csakis a hatóság állal 
kihocsájtolt jegyek-ellenében szabad árusítani. 
Ezen rLiszt és kenyérjegy*-nek nevezett 
jegyek ellenében minden állandó budapesti 
lakos fejenként és naponkint 24 dkr.-lisztet, 
vagy ennek megfelelő 33 34 dkr. kenyeret 
vásárolhat.

F. rendelet következtében vendéglőkben, 
kifózőkben. kávéházakban, kávémérésekben 
stb. az étkezéshez szükséges kenyeret csak az 
kaphat, aki kenyérjegyet tud felmutatni. Neve
zett üzletekben az asztalra előzetesen kenyeret 
tenni tilos. A kiszolgáló pincér csak annak 
hozhat kenyeret, aki jegyét felmutatja, s erről 
a kenyérjegyról a pincér levágja a kivánt 
kenyérmennyiségnek megfelelő szelvényt A 
vendéglős, kávés stb. és ezeknek alkalmazot
tai nem tehetnek az ellen észrevételt, ha a 
vendég kenyeret hoz magával az étkezóhelyre.

A jelenleg kibocsátott Liszt- és kenyérjegy 
3 hétre szól és ennek megfelelóleg 3 szelvény 
csoportra oszlik. Minden szelvény csakis arra 
hétre érvényes, amelyik hét a szelvény csoport 
oldalán fel van tüntetve. A heti szelvénycso
port 28 szelvényét a közönség a héten belül 
tetszés szerint használhatja fel: ezen szelvé
nyek közül 17 szelvény egyenként 8 dkr. II 
szelvény pedig egyenként 9 dkg. kenyér 
vásárlására jogosít

A szelvényeket a jegyről kizárólag csakis a 
vendéglős (pincér stb.) vághatja le; nem sza
bad oly jegy ellenében kenyeret felszolgálni, 
amelyikről a fél már eló-etesen maga vágta 
le a szelvényt, legkevésbé akkor, ha a vásárló 
tél csakis levágott szelvényt mutat fel „Liszt- 
és kenyérjegy" nélkül.

Az egy hétre szóló jegyszelvényeket a 
vendég azon héten belül tetszés szerint bár
melyik napon válthatja be. de a vendéglősnek 
stb. nem szabad oly jegy ellenében kenyeret 
adnia amelyikről a hétre szóló szelvénycso
port már hiányzik, vagy amelyikben még az 
elmúlt hétről szóló szelvények vannak. Utóbbi 
setben ugyanis az elmúlt heti szelvények 

érvényüket vesztették s azok ellenében kenye
ret kiszolgálni nem szabad.

Addig amig a hatósági rendelkezés szerint 
többfele kenyétfaj van forgalomban a vendég 
Liszt- és kenyerjegye ellenében bármelyik 
kenyérlajt kérheti tetszése szerint

Fogadókban az átutazó vendégek a fogadói 
(szállodai) napi kenyerjegyet kapnak, mely 3 
darab 8 dkg-ról szóló szelvényből áll. Ezek 
a jegyek a vendéglőben, kávéházakban stb. 
épp úgy kezelendők, mint a rendes Liszt és 
kenyérjegyek. A pincérnek azonban ügyelnie 
kell arra. hogy a napi kegyérjegyen rajta van-e 
a fogadónak a neve (bélyegzője) és a nap 
kelte: ezek hiányában a kenyérjegy érvénytelen.
A beszedett kenyérjeyyszelvények kezelése.

A vendéglős, kávés stb. az eladott kenyér 
ellenében beszedett jegyszelvényeket gondosan 
gyűjteni s azokkal annak a péknek tartozik 
elszámolni, akitől a kenyeret beszerezte; a 
pék csak az elszámolt mennyiségnek megfelelő 
kenyérrel láthatja el újból a vendéglőst. A 
vendéglős és a pék közötti elszámolás módo
zatait a felek maguk közt állapítják meg.

2 szám
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A fenti határozmányok kizárólag csak a 
vendéglősök, kávésok stb. kenyérszükségletére 
vonatkoznak. A vendéglő stb. főzési cé'jaira 
szükséges liszt kiutalványozási ezentúl is liszt- 
jegyek nélkül történik a tényleges szükséglet 
szerint. A finom tészta és főzőlisztnek kiutal— 
ványozása tehát az eddigi módozatok szerint 
fog történni mindaddig, ameddig a székesfővá
ros Tanácsa ezeknek megváltoztatását szüksé
gesnek nem tartja.

Csak magyarul.
Fogadót, vendéglőt vagy kávéházat ha létesitünV 

(nyitunk), csak magyaros hangzású címmel lássuk 
el. vagy a saját nevünk ,,cimen“ vezessük. Fogadó 
(szállodai) üzletnél ne a „szálloda11 szót, hanem • 
„fogadó ‘ szót alkalmazzuk, mert a „szálloda ' nerc 
magyaros, (az „Rinkehrwirtshaus*-ból származik.) 
„Beszálló-vendéglő helyett a magyar nótában h 
megörökített szép „ Vendégfogadó' szót használjuk

Étlapirásnál étlapirók és éthordók ne használ 
janak idegen, pl. francia és angol ételnevekei 
Csak magyarul írjanak A magyar becsület é> 
önérzet teszi a mai Időkben minden magyarnak 
kötelességévé, hogy: csak magyarul gondolkozzoi 
és cselekedjen.

A magyar nyelv tisztasága szempontjából csak r 
írandó Cz (ceze) betűt se névben, se más szóba*
ne Írjon senk;.

A balatoni fürdők élelmezése.
Balatoni elelmezö központ.

A Balatoni szövetség egy fontos és 
hézagpótló intézmény lölállitását vette 
tervbe. Ugyanis az élelmicikkek beszer
zése a Balaton mentén lekvő fürdő és 
nyaraló helyeken mindig nagy nehézsé
gekbe került. Többnyire a tóvárosból kel
lett azt beszerezni vagy ha egyes helye
ken a helyi kereskedők raktáron tartottak 
a keresett cikkekből egvet-mást, azt csak 
méreg drágán lehetett megvásárolni. Kzen 
a bajon segítendő, a „Balatoni Szövetség" 
ezelőtt négy évvel, a fürdő évad után, a 
balatoni vendéglősök bevonásával Bala- 
toníüreden értekezletet tartott a végből, 
hogy egy bevásárlási szövetkezet létesí
tése felől tanácskozzanak. A fürdői érde
keltségek valamint a vendéglősök el is 
logadták az akkor hozott határozatot, a 
közbejött világháború azonban annak az 
életrevaló eszmének a megvalósítását is 
elhalasztotta. Várni kellett tehát egy jol>t> 
időre.

Jött azonban a második háborús nyár. 
amikor az élelmiszerek beszerzésénél 
országszerte óriási nehézségek merültek 
löl s a fürdői vezetőségek a legnagyobb 
aggodalmakat élték át. hogy miként fog
ják tudni megoldani az élelmezés kérdé
sét. A „Balatoni Szövetség’1 vezetőségét 
szintén nehéz föladat elé állította ez a 
kérdés; azonban nem lehetett sokat této
vázni, hanem megoldásra kellett azt jut
tatni minél előbb. S a B. Szövetség Hagy 
tevékenységű vezetősége, hogy a balatoni 
lürdők gazdasági érdekeit megvédje és az 
olt üdülő és gyógyulást kereső közönség 
élelmezését biztosítsa. Siótokon hnmaroson 
— amolyan próbaképpen — egy élelmicikk 
raktárt állított föl, amely minden tekin
tetben jól bevált. Nemcsak hogy meg
felelő áru volt. hanem egyúttal, sza
bályozta illetve megállapította az élelmi
szerek rendes árát is. Az intézmény annyira 
beváltott, hogy a Balatoni Szövetség most 
már idejekorán hozzá lóg a szükséges 
többi ilyen élelmezési szövetkezet létesí
tési munkájához. Hogy ezek lőnnaka- 
dás nélkül folytathassék működésűket egy

élelmező középpontot állít föl; amelynek 
szükséges tőkéjét 25 koronás üzletrészek
kel kívánja öszehozni. Krre vonatkozó
lag tagjainak a múlt hónap közepével a 
következő fölhívást illetve köriratot küldte 
meg.
Felkérés a Balatoni Elelmezö szövetkezel 

tárgyában.
A Balatoni Szövetség közgyűlési utasítás 

folytán. Balatoni Elelmezö Szövetkezel címen 
élelmiszer központot szervez. Az ü ént köz- 
pottja a Balaton legforgalmasabb helyen. Sió 
fokon lesz de mindenütt fiókintézmények 
szervezh tnek olt, a hol a szövetkezet műkö
dése iránt az érdeklődés kellő alakban meg 
nyilvánul. A szövetkezel csak tuyoknuk /oty 
árusítani, vagyis caak az lesz jogosilott a 
szövetkezet állal nyújtott előnyöket, igénybe 
venni, aki a szövetkezetbe való belépéssel az 
intézményt segit megalapozni. A szövetkezet 
a Hangya országos szövetkezeti központ 
kötelékeben alakul meg. tehát élvezni fogja 
mindazokat az előnyöket, a miket ez az orszá 
gos vállalkozás hatalmas összeköttelcseincl és 
kiváló szakértelménél lógva nyújthat. A szö
vetkezet minden háztartási c kket árusítani fog. 
Ha a kellő alapokai sikerül megteremteni 
hozzá, nagyarányú hűtőberendezést is fog 
létesíteni.

A szövetkezet Siófokon működő központja 
egész éven át üzemben lesz. A fiókintézmé
nyek nyilvántartása attól függ, hogy mely 
időtől meddig igényli ‘ezt a furdözó közönség 
érdeke. Miután a szövetkezetitek igen nagy 
feladatokat kell teljesítenie, szükséges, hogy 
jelentékeny tőkeerővel induljon útjára. Kívá
natos tehát, hogy mindenki, a kit valame y 
érdekszál iűz a Balatonhoz, részese legyen 
tevékenységünknek. (A tisztelettel csatoll trg 
sági ivet azzall vagyunk bátrak átnyújtani, 
meltóztassék minden lehetőt elkövetni, hogy 
a szövetkezett létrehozásához szükséges tőke
erő minél előbb rendelkezésre álljon, hogy 
az üzem a tavaszon inegindiilhason.)

Egy-egy üzletrész értéke 25 korona. Mél- 
tóztassék minél többet belőle jegyezni és 
jegyeztetni I

Krre a lontos gazdasági intézményre, 
amelyet a „Balatoni Szövetség", az or
szág ezen első és ösmert idegenlor- 
galmi tényezője, létesít, fölhívjuk a ven
déglősök figyelmét. Azok az érdekek, 
amelyek a „ti. Sz.“ vezetőséget eme szö
vetkezeti intézmény létesítésére bírták, 
azonosak a vendéglősiparhoz tartozók 
érdek. ivei. tehát, ezokból is minél többen 
— és minél több üzletirésszel — vegyenek 
részt a jegyzésben. Az ekként elhelyezett 
tőkéje mindenkinek a legszebb hasznot 
fogja kamatoztatni. De kiváltképen fölhív
juk figyelmét a Balaton-körüli vendéglő
söknek, akiket az élelmezési érdekek 
valósággal utalnak erre a gazdasági intéz
ményre. A „B. Szövetség" vezetősége, 
mint a lenti fölhívásból látszik a siótoki 
központon kívül fiókintézményeket állít föl 
Balatonlüred, B. almádi. Balatonberény, 
Keszthely. Boglár. I.elle stb. lontos helye
ken, s igy módjukban lesz nemcsak az itteni 
hanem a szomszédos községek vendéglői 
nek is, hogy a fogyasztásukban szükséges 
cikkeket mindig megfelelő menviségben 
és olcsón szerezhessék be. Tehát, nemcsak 
a közvetlen balatonmenti, hanem a Bala
tontól távolabb eső vendéglősöknek is 
nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a Balatoni 
élelmező szövetkezet létesítésében, meg-

lelelő számú üzlelirész jegyzésével részt- 
vegyenek. A jegyzés módjára nézve leg
célszerűbb volna, ha egves vendéglősök 
a „Bal atoni Szövetség" titkári hivatalához 
(Balatonlüred) — fürdő telep fordulnának 
jegyzési ivek miatt, s az ismerős illetve az 
egv községben levő kartássakkal az ive
ket kitöltetve, jelentenék belépésüket és 
küldenék be a járuló összeget A „Balatoni 
Szövetség" vezetősége a továbbiakra nézve 
késszségel nyújt fölvilágositást és útba
igazítást.

Vélemény az ,.ujmódi“  vendéglőkről.
— „Buffet" túltenged. —

Bár évvel ezelőtt ujdivatu vendéglői 
üzletek kezdtek keletkezni a fővárosban 

az úgynevezett bullet-éttermek. Kgy- 
szerre négv-őt is létesüli a tőváros kü- 
önböző pontjain s azokat az ilyen nagy 
boltok rendszerében, vagyis úgy rendez
ték he, hogy az egyik részt önműködő 
készülékekkel szerelték löt, inig egv tá
gasabb helyiséget megtettek étieremnek, 
l-.zek az ujmódi üzemek lulajdonképen 
vendéglőknek létesültek, csak más rend
szerben és más cim alatt. Az ételárakat 
pedig olyan hihetetlen olcsón állapították 
meg. hogy jó néhány százalékkal olcsóbb 
volt az elkészített étel. mint amenyilie a 
nyersanyag került. S miután az első idő
tlen az ételeknek Ízletes elkészítésére is 
több gondot fordítottak: a közönség való
sággal el volt ragadtatva és zsúfolásig 
megtöltötte az ujmódi üzleteket

No lássátok, ti kapzsi vendéglősök, 
hogy lehetséges adni ételt jót is. sokat is, 
csak persze nem „muszáj" mindjárt eme
letes házakat szerezni!" mondták töb
ben az ujmódi üzletek vendégei közül, 
akik ugyancsak nagy kárörvendve látták 
a „bullet-üzletek" közelébe eső vendéglői 
üzemek vendéylétszámának megcsappa
nását

Az egyes vendéglők forgalma tényleg 
alább szállott az első időtlen, ami a ven
déglősöket aggodalommal is töltötle el. 
„Usak türelem mondtuk mi — az a 
nagy és erős üzletmenetei nem természe
tes. tehát nem lóg sokáig tartani. A „ke
vésért sokat és jót adni" elvet, csak ad
dig szorgalmazzák a buffet-üzletek tulaj
donosai, inig az ilyen „ráfizetésre" szánt 
tartalék-tőke föl nem emésztődik. Mihelyt 
ez bekövetkezik, a nagy „adagok" kicsi
nyekké alakulnak, az alacsony árak pe
dig lölemelkednek Kz volt az egyik 
szempont, mig a másik, az ujmódi ven
déglők nagyon elegy-belegy közönsége, 
amire mi föltevésünket alapítottuk Ks ez 
a föltevésünk nagyon, sőt számításon 
tőiül vált be. A „bullet-éttermek" étel- 
adagai nem hogy csak a felére apadtak, 
hanem annyira meg is rosszabbodtak, 
hogy azok. akik eleinte a valódi vendég
lőket kapzsiknak nevezték s kissé meg
csappant üzletmenetüket nagy káröröm
mel nézték, most az „ujmódi" vendéglő
ket ócsárolták és kezdtek visszaszáiin- 
gózni régi vendéglőikbe. Volt ezenkívül 
valami, amit mi azonnal észrevettünk, 
mig tényként a rendőrség köréből álla
pították meg.

Nem régen a „Rendőrségi La/>ok‘ egyik 
száma jutott a kezünkbe. A nevezett lap 
jótollu írója, egy magasabb rangú rendőr
ségi tisztviselő, amolyan szemle-télét irt
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a tőváros rejtettebb helyeiről és rámuta
tott azon okokra, amelyek a télvilági 
erkölcsöket és más bajokat elősegítik. A 
szemlecikk „Kuliét tultengés" cimen log- 
lalko/.ott azzal a kérdéssel érdekesen és 
jellemzőn. A közleményből a következő 
sorokat vesszük át és ösmertetjük.

A sok újonnan berendezett „blif]'etu intéz
ménynél nagyobb szédelgést nem is lehet 
képzelni — írja a nevezed lap. Itt is, mint 
minden étkezőhelyen, a fősulyt az italfogyasz
tásra helyezik és erős a gyanú, hogy a sok 
hangzatos nevű büffét a sörgyárak alapítják, 
hogy ily módon adjanak fül uzsorásán magas 
sörara'kkal agyonnyomoritott gyártmányaikon. 
A leghangzatosabb ételárjegyzék áll szem 
kiszuróan a bűffé bejáratánál és ha a tudatlan 
idegen megrendel egyet belőlük, akkor látja, 
hogy az oly kevés és annyira silány, 
hogy a legelső étteremben, a háborús drá
gaságra való tekintettel megszabott árakért 
felszolgált hasonló nevű ételek, valóságos 
aranykotbeli olcsóságok a büfféárakhoz viszo
nyítva.

Ezért hiszem azt, hogy a büffék nem az 
élelmezési zavarok enyhítésére alapitvák. ha
nem kizárólag a drága sörgyári termékeknek 
tetszetős formában való eladására. A büffek 
ellen még az a kifogásom is van, hogy köny- 
nyü megközelíthetőségük és túlságos nyíltsá
guknál fogva a rendőri felügyelet alatt álló 
nők rendes találkozó helyeivé váltak úgy, 
hogy a forgalmasabb útvonalak mentén el
helyezett bűitekben grasszáló félvilági nők 
miatt a városunkban időző nagyszámú német 
katonaság utján, igen rossz hirt fog kapni 
városunk . . .

A sok ujan alakult bűffé látogatói között 
a prostituáltak rikító csoportján kívül látha
tunk néhány olyan alakot, amelyről első te
kintetre nem tud|a az ember megállapítani, 
hogy inkognitóban utazó nagyságok-e, vagy 
pedig az életnek jó gúnyába bujtatott hajó 
töröttjei. Ezek az alakok a bűiteken kívül a 
nyilvános helyeken mindenütt ott vannak. 
Láthatjuk őket a közutak padjain sub titulo: 
elfáradás-jóizüen hottyogni éjnek évadján, a 
kávéházak felreesó sarkaiban gubbasztani, no 
meg a mostanság sűrűn előforduló csődüle
tekben a lázasan érdeklődőt adni. Ezek a 
nagyváros bujdosói, akik mindenféle lehető 
és lehetetlen foglalkozásba dolgozva, nem 
tudntk annyit keresni, hogy jóravaló helyen 
hajthassák le a fejüket s ezért — hogysem 
rossz helyen aiudyák át az éjét — inkább 
alakoskodnak és az éjét átnyomorogva várják 
a hajnalt, amikor újból rákezdik a tegnap 
félbenhagyott munkát.

A ,H. /,."-nak ezek a sorai mindennél 
jobban mutatják azt az alapot, amelyen 
azok az ujmódi vendéglők létesültek. Az 
ilyen alapon, mint azt mi annak idején 
megállapítottuk, csak ideig-óráig, vagyis 
addig élhetnek és virulhatnak az elujla 
üzemek, amig azok a bizonyos „kény
szerítő" módok, csődöt nem mondanak 
Kz pedig, mint a hivatkozott cikk is meg
jósolja. előbb ulóbb bekövetkezik.

A lennebbi sorok azon kitételét, mely 
a félvilági hölgyeknek a buliéi üzletekben 
való tartózkodásától a tőváros jó hírnevét 
télti. azonban nem hagyhatjuk szónélkül 
s azzal szembe nem tartjuk érdektelen
nek lölvetni azt a kérdést, hogy : miért 
nem küszöböli ki azt a hibát a rendőrség?

Ha a félvilági és rendőri ellenőrzés 
alatt álló nők tartózkodása, mondjuk 
hosszabb tartózkodása, egy nyilvános üz

letben amolyan kihágás, akkor nem lát
juk be, hogy miért tűri azt a rendőrség 
és miért engedélyez a bullet-üzleteknek 
záróra hosszabbítást? Ott vannak a köz
egészségügyi és közbiztonsági törvények 
és szabályrendeletek, továbbá a közve
szélyes munkakerülőkről szóló törvény : 
tessék ezeket az ott lődörgő alakokra 
alkalmazni. De abban a percben, mikor 
a rendőrség megengedi, hogy a büflék 
egész éjjel, vagy hajnalig nyitva lehetnek, 
már azt is tudja, hogy ezekben az üzle
tekben mijven kétes lények lógnak meg
fordulni. Tisztességes családok, nvárspol- 
gárok és más rendes foglalkozásból élő 
egyének éjtélulán nem kószálnak: ebben 
az időtájban csak a „lumpok" és azok a 
lélvilági nők forgolódnak az utcán, a 
mulatókban, no és a bullet-üzletekben. 
Ha tehát tilos az. hogy a szerelem papnői 
a bullel-termekben üssék löl a főhadi
szállást: tessék szigorúan ügyelni aira, 
hogy ez a tilalom be is tartassék.

A rendőrség föladata — többek közt 
fővárosunk erkölcsi hírnevére is vigyázni. 
Hz okból a lentihez hasonló ügyeknél a 
magasabb szempontokat tekintse mindig 
irányadónak és a közérdeket. Ha aztán 
egyes vállalatok a köztiszlesség vagy a 
közerkőlcsiség ellen vétenek, mindig mód
jában áll rendőri beavatkozással az ilyen 
üzletnek a folytatását lehetetlenné tenni. 
A tisztességes vendéglősök azért nem lóg
nak neheztelni s az ilyen rendőri intéz
kedést nem fogják ipari sérelemnek te
kinteni: mig az ilt nagyszámmal megfor
duló német katonák sem fognak azután 
rossz hirt terjeszteni fővárosunkról. Csak 
ily módon, de télrendszabályokkal ezeket 
az állapotokat nem lehet megszüntetni.

Olcsó táplálkozás es a magyar-konyha.
Tanuljunk magyarul főzni ea étkezni.

Irta: Minden Tamás.
— Kz t. uram. a pesti közönség. Hogy 

ez az Ízlés és az étkezés művészetéhez 
vajmi keveset éti. az tény. Azonban ez 
nekünk vendéglősöknek inkább előnyős, 
mert nem ősmervén az evés mestersé
gével kapcsolatos kérdéseket, különösebb 
igényeket sem támasztanak és semmit se 
kifogásolnak. Amint tapasztalni is mél- 
lóztaotl ama kis barna üvegcsék folya
dékjával telelocsolják és agyon cukroz
zák ételeiket és — megelégedetten fizetik 
ki kontójukat. Kzt a szokást különben 
némely vendéglős kartársam már annyira 
magáévá tette, hogy a lőzésl is ehhez 
idomította. így a savanvukáposztát, répái, 
babot, cukorédesen készítik és egyes tész
tákat is az édes és illatos lőszereknek 
minden kigondolható fajtájával ellátják 
Hogy ez nem éppen egyezik a magyar
konyha főzési rendszerével s a magyar- 
konyha ételeihez szokott közönség Ízlésé
vel. az bizonyos. Azonban mi nem vál
toztathatunk a dolgon, de nem is törek
szünk erre. mert az igény, igény és ne
künk az a kötelességünk, hogy az igé
nyeket bármily formában és módon is, 
kielégítsük.

A vendéglős alig hogy l>e*éjezi szavait, 
nyílik az ajtó s egy botos és kalapnélkül 
járó fiatal ur jön be. I.eül és ilyen étrend
ben ebédezik. Gyümölcsíz kenyérszeletre 
kenve, sajt. gyümölcs, tészta, sült salátá
val, lőzelék és végül levest. Figyelőtársam 
nem állhatja szónélkül:

Kz a bolond is a pestiek közül való?
— Igen, mondja a vendéglős, ez vissza- 

lelé akarja fordítani a világ rendjét.
A negyedik szomszédasztalnál egy ur 

és két hölgy ül. Az ur gondolatokba van 
mélyedve:az egyik asszony szivarkázik és 
bodor lüsl közt Így beszélget a másikkal:

— Már meguntam azt a sok liba és 
kacsahúst, ma egy darab bélszinsültet 
ettem; elég jó volt. Hanem az ára — 
épen elég. De az otthoni háztartás is 
olyan rémdrága. Képzeld, nálunk már 
hónapok óta tengeri hal, virsli meg szár
nyas-aprólék képezi a vacsorát s mind
össze hárman vagyunk hozzá, meg a cse
léd és még igy is alig elég tiz korona.

— Hát biz az sok és „unalmas" is; 
mért nem tűztök néha jó főzeléket, tüdőt, 
pacalt és eleiét, ami mindjárt olcsóbbá 
és változatossabbá tenné az esti kosz
tolást.

Hja. mondja rá a szivarkázó hölgy, 
azokat nem igen szeretjük; de meg nem 
is valami jól érti ezeknek a készítését a 
szakácsném.

Figyelőtársam már nem tudja tovább 
ügyelni a dolgokat Amit látott és hallott 
eddig, összetolj-, összezavarodik s mint 
valami sötét tüstfelhőt látja elölte kari- 
kázni. gomolyogni. — Cukrozott savanyú- 
káposzta, tengeri hal és szárnyasaprólék 
vacsora, lekváros kenyér, sajt és utoljára 
leves.— mondogatja magában. De mielőtt 
távoznék, figyelemmel meghallgatja a vi
déki urnák ezt a megjegyzését.

— Kzt a népet csak sajnálni lehet. Kz 
sohasem evett még igazi jó tőzetel. Kz 
csak húst étkezik. Kacsa. liba. borjú, 
marba és sertéshúst, no meg cukros főze
léket és cukros gombócot. A magyar
konyhának annyi sok jó étele közül ez 
a nép egyet sem ösmer. egyel se élvezett 
és fog élvezni. Miért? Mert sem a szülő 
és nevelő, sem ősanyáik nem tuntak főzni. 
Ha pedig a főzés terén ösmeretlen va
laki, akkor az étkezni sem tud. Csak esz
nek — hogy a táplálkozás követelményé
nek eleget tegyenek. Mindez azonban még 
a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy ez 
az össze vissza étkezés és evés nem- 
tudás megmételyezi a vendéglői konyhá
kat, amelyek tapasztalván a nyakatokért 
állapotot, nem törekednek a valódi lőzési 
rendszerben való jobbat és még jobbat 
készíteni. Persze, van valami — bár igen 
csekély — igaza a vendéglősnek, mikor 
azt mondja, hogy — minek főzzenek job
bal. mikor a kevésbé jóval is meg van a 
közönség elégedve.

•
Jól tőzni és jól étkezni, ezek azok a 

bizonyos satkkövek. amelyeken a konyha 
művészete alapszik. Kz azonban csak ott 
lehet és fejlődhetik, ahol az étkezési igé
nyek is lejlellek, vagyis ahol az emberek 
étkezni tudnak. Ahol ez nincs meg. ott a 
főzőmüvészetnek nem igen van talaja, de 
ok sincs, ami a konyha mivelőjét a hala
dásra serkentené.

A csillag előtti sorok különben való 
tényeket ősmerletnek. Kz az ősmertetés 
hűen jellemzi a helyzetet és tisztán mutatja 
azt az okot, amelyet nem láttak — vagy 
nem tudtak meglátni — egyesek akkor, 
amikor a vendéglői konyhák elmaradott
ságát pellengérezték ki. Hogy a főzőtudás 
hanyatlott s hogy a vendéglői konyhák
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sok tekintetben eltértek a jó magyar
konyha főzési rendszerétől; ennek nem 
csupán a lőzők hiányos képzettsége, hanem 
még inkább előidézője volt a közönség
nek a táplálkozás és étkezés terén való 
nagy visszamaradottsága. Mindez tisztán 
kitűnik a lenti sorok ioglalatjából. Knnél- 
logva nem elég csak arra inteni, hogy 
tanuljunk lőzni, hanem figyelmeztetni keil 
arra is, hogy ki-ki étkezni tudjon.

A közönség igénytelensége és a táplál
kozás terén való elmaradottsága nem 
lehet ok vagy támpont a vendéglői kony
háknak arra, hogy a főzés terén ők is 
visszamaradjanak. Ellenkezőleg. Nekik 
hivatásuk a tőzés és ez kötelességükké 
teszi, hogy haladjanak, hogy mindig job
ban és izletesebben készítsék az ételeket. 
Aki pedig, amiben mester, annak azon 
a téren fejlesztő és tanító hatással is kell 
lenni. Az a löladat tehát, hogy a közön
ség a jó ételeket megösmerje és a jól 
való étkezéshez hozzá szokjon, a vendég 
lői konyhákra hárul. Es ez a löladat nem 
nehéz. Előbbi eoetek mulatják, hogy a 
közönségnek a kevésbé jól készített éte
lek ellen alig van kilogása. sőt. gyakran 
megelégedését nyilvánítja azokkal szem
ben. Mindebből tisztán következik hogy 
a jóra is épen csak úgy rá lehet szoktatni 
s a jobb és izesebb falatok még inkább 
ki lógják elégíteni étkezési igényét.

A jó  tdpldlkoeás as élet fontos célja.
Az élet lontos célja a jó táplálkozás. A 

jó táplálkozás, amely az erőt és egészsé
get adja s a mely mindenek közt a leg
több és legkellemesb jókat nyújtja. Es ezt 
a lontos kérdést a közeljövőben, amikor 
a változott viszonyok a tisztullabb élell'öl- 
logást és az általános jámódot is maguk 
kai hozzák, mind többen és többen igye
keznek megismerni és érvényre juttalni. 
És ez a megismerés lesz bevezetője a jól 
étkezés és a jó konyha kérdésének. A 
haladás szellemével a javuk megbecsülése 
és az okos takarékosság is együtt jár, 
ami viszont arra indítja az embereket, 
hogy a jó mellett az olcsót is kertsni 
lógják. Es ezekre a szempontokra figye 
lemmel kell lenni mindazoknak, akik a 
táplálkozás kérdéséhez közel állnak s ige 
mindenekelőtt a vendőglői konyháknak, 
amelyeknek hivatásuknál lógva is nagy 
érdekük ama kérdéssel töiődni. Es ezek 
a sorok kiváltképen azt célozzák és arra 
intik s figyelmeztetik a vendéglői kony
hákat, hogy előzzék meg a k őrt és fog
lalkozzanak a kérdéssel olyképen, hogy 
már most helyezkedjenek a jó magyar
konyha főzési rendszerének alapjára. .Mert 
ajó  és olcsó táplálkozás kérdésében sikert 
elérni és az érdekeket legjobban biztosí
tani csakis hasonló módon — a magyar
konyha tőzési módjának alkalmazásával 
lehetséges.

KÜLÖ NFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Az esztendő küszöbén. A mi t. közönsé
günkhöz, mint minden év elején, most is 
tisztelettel bekopogtatunk és hálásan meg
köszönjük azon jóakaratu támogatását, 
melyben eddig lapunkat részesítette és 
amelyet ezután úgy kérünk fentartani, 
hogy a Fogadót még nagyobb és széle
sebb körökben terjessze. Es kérjük párt
fogását lehetőleg még fokozottabban, amire 
a jelen időben még inkább van szüksége

lapunknak Egyúttal tisztelettel fölkérjük 
azon előfizetőinket is. akik előlizetésüket 
eddigelé elmulasztották rendezni, hogy 
laptartozásukat szíveskedjenek az év első 
napjaiban kiegyenlíteni, ugv amint cse
lekszik ezt más üzletemberek is. akik a 
múlt évről fönmaradt tartozásukat szintén 
az esztendő első napjaiban igyekeznek 
rendbehozni. T. hátralékos előfizetőink
nek ismételten is jóakaró figyelmébe 
ajánljuk és kérjük, hogy az előzőleg vett 
vagy a jelen számhoz csatolt postautal
ványon az esedékes összeget ne mulasz- 
szák el beküldeni. Az előfizetési és min
den egyéb pénzek a „Fogadó“ kiadólii- 
valalának. Budapest, Vili. kér. tlyulai 
Bál-utca 9. küldendő be.

Karácsonyi jótékonyság. A „Marosvisárhelyi 
vendéglősök ipartársulata* kezdeményezésére 
az ottani vendéglősök elhatározták, hogy a 
szegénysorsu és jóelómenetelü tanulókat a 
mostani karácsony alkalmával is fölruházza. 
A társulat elnöke: Schweitzer Adolf kartársunk 
által ezirányban indított és vezetett. gyüjtés630 
kor. 80 fillér eredményezett, mely öszegből 
21 szegény gyermeket láttak el jó, meleg 
téliruhával. A ruhakiosztás hivatalosan. De k 
Lajos kir. tanfelügyelő jelenlétében történt 
meg. Deák tanfelügyelő az emberbaráti tényért 
Schweitzer elnöknek és a többi nemes ada
kozónak hálás köszönetét fejezte ki

Borvásárlók figyelmébe A múlt és az előző évber 
tudvalévőén igen sok helyen nagyon rosszul fizetett 
a szőlőtermés, ami aztán a jó borok iránti nagyobb 
keresletet vonta maga után. Az ismert „Visontai és 
mátrahegyaljai szőlötelepek borért, r. t. igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltvi 
őrzött kincseit forgalomba hozza. A Visontamátra 
bortermelő társ. szölőtelepein különben a múlt év. 
termés is jói beütött, és ezt fentiekkel ezúttal is a 
t. borvásárló vendéglősök figyelmébe ajánljuk.

A béna vagy súlyosan sebesült vendéglős 
es pincér katonák segélyzése céljára. Böhm 
Lajos karfáisunk. a hatvani Vasúti fogadó 
tulajdonosa 10 koronát küldött be szerkesz
tőségünknek. Az öszeget az adományokat 
kezelő „Orsz. Vendéglős Egyesület-nek" szol
gáltattuk át. A kezelésben levő összeg ezzel 
U5 koronát tesz ki. A jószivó kartársak 
jóakaró figyelmébe ajánljuk ezen igazi jóté- 
konycélu segély-összeg gyarapítását. A nemes 
adakozónak pedig az arra szorulók nevében 
hálás köszönetiinket nyilvánilj tk.

Itt említjük meg. hogy az adományokat 
kezelő „Orsz. Vendéglős Egyesület* vezető
sége Farkas Miklós pincérnek (Gyulafehérvár, 
Ompoly ut 17) lő korona segélyt utalt ki.

Mundus, az egyesült hajlított fabutoi gyárait rt. : 
egrégihb bútorgyárak egyike, melynek gyártmánya 
a fogadós, vendéglős és kávés szakkörökben u 
Igen elterjedtek és kedveltek. A jónevü cég hirde 
térére itt is fölhívjuk az olvasók figyelmét.

Sörhiány Budapesten. A tóvárosi sörgyá
rak körlevélben értesítették u lovát ősi 
vendéglősöket, hogy a gyártási anyag 
csökkenése folytán a sörgyárak is kény
telenek az eddig szállított sörmennyisé
get csökkenleni.»Igy a vendéglősök ezen
túl l(l°/o-kevesebb sört kapnak. A vendég
lősök a létérdeküket veszélyeztető ezen 
újabb csapást zúgolódva fogadták és töb
ben. társulataik utján, lépéseket szándé
koznak tenni a kérdésnek valamiként 
való megoldására nézve.

Ezüst, kínai ezüst evőeszközt és hasonló árut 
lehelő eg mindig újat vegyünk, mert a használt csak 
csekély százalékká kerül kevesebbe. A legjobb 
lyen áruk Budapesten, a IV. kér. Váci-utca 8. sz, 
alatt létező és előnyösen ismert Itermann J. /.. 
cégnél szerezhetők be.

Kocsmáros erkölcsök, kocsmáros neveles
A „Budapesti Hírlap'1 újévi száma egy

tanítási ügygvel foglalkozott. Azt irta, 
hogy a bácsmegyci Terézhalom község
ben a gyerekek tanításával a kocsmáros- 
nét bízták meg. S az esethez ilyen véle
ményt (űzött: „Elképzelhető. hoyy micsoda 
erkölcsi eluek érvényesülnek ebben a ne
velésben !“ — Hát, ebben a mondatban 
igen súlyos leszólás, vagy helyesebben 
megrovás van bebújtaivá és mi igen cso
dálkoztunk, hogy éppen a „B. 11.“ illeti 
eléle sorokközti oldalba legyintéssel azt 
a testületet, amely ezt semmiképen sem 
érdemli meg. Az eset miatt különben föl
szólalt a nevezett lap egy kocsmáros elő
fizetőjének a felesége is. akinek azonban 
csak olyan válasz, illetve „elégtétel" adód
hatott. mint a milyen szellem abban a fu
rán megszerkeszteti mondatban megnyil
vánult — „A tisztesség és becsület azt 
illeti, aki a maga hivatását tisztességgel 
és becsülettel tölti he, ha tanító, ha kocs- 
máros* — mondja „helyreigazító" so
raiban a B. 11. — Ez nagyon helyes, 
azonban szerintünk még nagyobb tisztes
ség illeti meg azt a kocsmárosnét. aki 
eleget tud és kíván tenni ember r.rsni 
óhajának azzal, hogy a maga hivatásán 
kívül a tanító nélkül maradt gyermekek 
oktatását is elvállalja. Ebből a szakmá
ból (vendéglősök, kocsmárosok és pincé
rek) 70" u-nál több hadba van vonulva s 
könnyen lehel, hogy ám ak a terézhalmi 
kocsmárosnénak a léi je is a harcosok 
közt ven: tehát ezért is több az érdeme 
A lentebb idézett és nagy hibá-an meg
szerkeszteti mondattan kifejezett vélemé
nyét a „B. H.“-nak, pedig maguk a tények 
igazítják ki S a tiszta lény az. hogy igen 
sok teljes nevelést nyert nő, s ezek közt 
több képzelt tanítónő vagy ti-ztviselőnő, 
lett vendéglősnó és kocsmárosné. s vi
szont a kocsmáros nevelésből (vendéglő
sök és kocsmárosok fiai) láthatunk a papi 
és tanitói pályán, s a miniszteri hivata
lainktól kezdve minden ilyen pályán. 
Vannak közülök katonatisztek, (akárhány 
vendéglős katonatiszt lelje-iti most is 
háborús kötelességét) ügyvédek, sőt irók 
és költők is: a legnagyobb magyar 
költő Petőfi is koc-máros lia volt i Ady 
és Babies költő féléket azonban nem 
nevelnek ezek a családok) De a legtöb
bel, iyen helyesen, a maguk inest« rségéie. 
intelligens vendéglősöknek és kocsmáro- 
soknuk nevelik. Mindez azt látszik iga
zolni, hagy ez az ipari osztály megfelelő 
értelmi (okon áll. már pedig ahol értelem 
van, ott a nevelési erkölcsök is épen csak 
úgy nyerhetnek érvényesüst. mint az ér
telmi osztályoknál általában

Vizsgálat a vendéglőkben A fővárosi ven
déglőkben vizsgálatot tartottak a kará
csonyt megelőző napokban. A vizsgaló 
bizottság a nagyobb vendéglőket rendben 
találta és csak pár óban üzemnél, ahol 
fölhúzó (lift) van alkalmazásban, talált 
tisztátalanságot. De a kisebb üzletek közt 
már több akadt kifogásolni való és töb
bet azonnal tisztításra utaltak, míg egy
nél a rögtön való bezárást rendelték el. 
így közölték ezt a napilapok Nagyon 
kellemetlenül hat az ilyen értesül ;s. amely 
megint csak azt látszik igazolni, hogy 
egyes üzletemberek a legelemibb köve
telményeket sem tartják he s ezzel újabb 
tápot adnak a közönségnek a vendéglős- 
iparhoz tartozókkal szembeni bizalmat- 
lanságru A vendéglősipari gyakorlatban
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legelső és legfonlcsnbb föltétel a tiszta
ság és rend. Tiszt- súg és rend a helyisé
gekben. söntésben. konyhában. pincében 
és mindenütt Ahol ez nincs meg. ott a 
boldogulásnak, az üzleli érvényesülésnek 
az alapja is hiányos. Iv/t tehát be kell 
tartani szigorúan mindenkinek és minden 
körülmények közt. mert aki ezt nem 
teszi, az a saját megélhetését kockáztatja. 
De kockáztat mást is. amint a jelen eset 
igazolja az üzlet bezárását és végered 
menyben az engedély elvonását.

APRÓ ESEMENYÍK Zágráb után Bécsben is meg
szüntették a kávéházi uzs^nakávékat. Déltől esti 
hétig itt se fogy aszthat senki tejeskávét. Végered
ménye pedig riiindf írnek az lesz, hogy Bécs után 
Budaiiest fog következni, ha c*ak közben meg nem 
szűnik a háborít. Be nem vallott tartozás-csalás. 
Jarecki lános 1912 ben eladta vendéglőjét Moser 
Antalnak s az eladásnál azt mondta, hogy az üzletre 
nincs teher; ké őbb pedis: kiderült. hogy 1900 kor 
adósság terheli • vendéglőt. Följelentés folytán a 
budapesti törvérv ék csalásért elítélte hat hőnapi 
börtönre. — Hint a fiiszál annyi az ügvnök Buda
pesten. mondta nemrég a képviselőházban Serényi 
í. gróf, volt f< Idm n inis/.ter. Az ügynöki nagy 
számnál fogva p :di? csak természetes, hogy a had
sereg részére szállított brrok nagy részét is ügvnö 
kök közvetetté . A hadvezetőség utóbb ugv hatá
rozott hogv a szüksége- b^rt ezentúl közvetlen a 
bortermelőktől szerzi be Sok a hal, Írták a la
pok Szerbia h tárán, a Duna, Száva és Drinában 
csak úgy hemz; ígnek, de az ország tavai és tolyói- 
ban is sok van belőlük Kecsege, csuka, potvka. 
pf«ztrárg, sőt i k is ropp int mennyiségben van és 
nagvon olcső A szórnom mindebben az, hogy ha
lat csak kévésé' s azt is méreg drágán tudnak a 
vendéglők besze.ezni

Csodaszolo. csodabogár. Ezt a csodaszőlő 
teiméket egy ’ ppai ur találta ki azaz; terjeszti, 
minthogy csa' ő tudja, hogy mi fán és 
hogyan terem. De miután az a csodaszőlő- 
gazda élelmes emhn is. termékét nem rejti 
véka alá, ha*i m ajinlja mindenkinek hogy 
szerezzék be Azok a „reklámos** közlemények

ónban, au clyek a termeket ajánlják, annyira 
amerikaison J angz.inak. hogy egyes lapok 
egyszerűen :.?m kö/lik így tett a kecskeméti 
„Szőlőszeti ásBorá»*ati Lap*4 is. amely azon
kívül véleményt is mondott arról a csodasző 
lóról és e*t a „Szerk [ zenetek’1 rovatban 
juttatta el a lippai úrhoz, llyformán ni:

Csodabogarakat re n közölhetünk a lapban. Ssö 
lőmoly ellen, mióta ;; Váro*sy-féle eljárás ösmeretes. 
minden más szer hVtérbe szorult, a'rézgálicos oldat 
• különösen akkor, amidőn nincs! A hirdetést 
felvettük, de arra kérjük, hogy olvasóinkat ne 

ropja be. mert be ü etbeli dolog, hogy amit igé- 
’ Jnk, az be Is vál >n Annak a .Csodaszölőnek- 

fajta az apja melyik az anya!
F* aztán meg van „izenve*1 annak a csoda

zó; s útnak H gy mit felelt rá. illetve hogy 
elán. tp-e a cső* ^termékének apját s anyját; 
erró! még nem zólott — a keveset beszélő 
te sokat mondó — kecskeméti laptársunk

Szűkkeblű ség Sanyi boros csettent egyet ollójá
val é* azt mondja :

— Ilyen szűkkeblű főváros talán még Ameriká
ban sínes, mint a mi fővárosunk.

— Már aztán miőrt te, — szól rá Kisgömöri. kér. 
elöljáróság i fő.iszt viselő.

— Az M l kérem mert a kenyérjegyek kibccsájtá- 
sával m> íkct is e láthatott volna ilyen apró cl ók
kal, hopy ez a kiadás ne képezze a mi terhűnket. 
A fövái c3 iál azonban a pincér fiuk gazdasági ügyé
vel nen igen törődnek — végezte szavait a Sanyi 
boros.

A ji í zivekhez fordulunk ismét eme so- 
rainkb n. — Karikás Mihályné, a ceglédi 
Népk< r volt vendéglősének özvegye, hat 
kisgy rmekkel maradt szegénységben. Hogy 
árváit eltart!iassa s nevelhesse, kifőzésbe 
kezdett, de a nagy drágasság miatt még a 
saját éleim' két sem tudja beszerezni. Nagy 
nyomorába : a jobbmódu és jószivü ven
déglősökhöz fordul, hogy részesitsék némi |

segélyben a sok nélkülözést látott család
ját. A nemes szivek, adományukat küldjék 
ezen címre: Ó zd. Karikás Mihályné, kifő- 
zöiiő. Cegléd, Páva-utca sarok.

Farkas Miklós pincér, (lakik: Gyulafehérvár, 
OmpOly-ul 17.) ki a harctéren nehéz tüdőhajt szer
zett ás munkaképtelen lett, értesít bennünket, hogy 
a Fogadó máltkori fölhívó soraira két nemes szivü 
adakozó: Schlesinger Jakabué Resicabáma, 5 és 
Kenyeres Gy ula főpincér, Szeced, Próféta-étterem, 4 
koronát küldött számára. Mások akiknek a segítés 
módjában van rém gondoltak arra, hogy egy sze
gény beteg pincér, akinek felesége is beteg, hogy 
tudja keresztül élni éhezve és fázva, fütetlen hóna
pos szobában a kemény telet A fenti nemes ada- 
kozóknah ezúttal is hálás köszönetét fejezi ki.

A mi szegényeinket ezúttal is a jószivü 
fogadósok, vendéglősök, kávésok és pincé
rek figyelmébe s pártfogásába ajánljuk. 
Akik meg vannak kiméivé a háború kelle
metlenségeitől és anyagi módjuk engedi, 
gyámolitsák és segitsék az arra .szoruló sze
gény kartársakat. A jószivek nemes tettét 
isten áldása fogja kisérni.

GYÁSZROVAT Sádai István fővárosi — Ilka-utcai 
vendéglős elhalálozott 39 éves korában. Élete de

lén elhunyt kartársunkat a közönség és kartársai 
r agv részvéte mellett temették el. Elhunytál özvegye 
sz. Porkoláb Mária é* kiterjedt rokonság gyászolja 

f>zv Hajós Józsefné sz. Burghauser józefin, volt 
fővárosi vendéglösné, január 13-án 76 éves korában 
elhalálozott. Az elhunyt úrnő temetése e hónap ló
én történik a farkasréti temetőben. Elhuny tban Hajós 
Károly fővárosi vendéglős, a Székesf vend. és kocsm. 
ipartársulata elnöke édesanyját gyászolja.

Áldás és béke hamvaikra.
Papírszalvéta beszerzése végett főt dúljanak 

t. kartársaink a r Fog adó könyvnyomdáhozu 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 3b.)

Budapesten,
a Váci-uton, gyárak között, régi jóforgalmu ven- 
défflőhelyisőg, május 1-re kbdó. Bővebbet V kér. 
C*áklya-utca 6. az. vendéglőben 1 -3

Kis-Szótár.
Használatonfcivül helyezett idegen szavak.

A i»«a<ló. vendéglő i'*s kávéházi üzem nél elöíor.lu ló idegen- 
szavakat -/ó tar-zoriien  összeá llíto tták , m egfelel# -zavakkal he
lyesbítették  s a gyakorlatból k iküszöbölték a  berlini ea a bécsi 
vendéglős-ipartársulatok vezetőségei. Magyarra átdolgozta é s  m a

gyarázatokkal ellátta a , Fogadó'1 szerkesztősége.

Konyhai elnevezések
'Blanschieren Abbrühen. überkochen 

Leforrázni.
B-aisieren — Dámpfen — Párolni. 
Cheinisieren — Mii Sosz iiberziehen — Már

tással ízesíteni
Couleur — Farbe — Szén.
Dekorieren - Ausschmiiaken — Díszíteni. 
Demi glace — Eingedichter Fleisschaft — 

Siirii husié
Dreasieren — Zurichten. formen — Formálni. 
Faschieren (farbieren) Zerreiben. zermahlen

— Vagdalni.
Oarni ren — Umlegen, belegen, bekránzen

— Körözni.
(ílassieren Cberglánzen. beeisen. vorzuckern

— Fényezni, (húsnál) bevonni (tortánál) 
cukrozni, cukorral bevonni (gyümölcsnél).

Urillieren Auf dem Rost braten — Ros
télyon sütni.

Kaschieren — Fein hacken — Finoman vag
dalni.

Ius Fleischsaft. Fruchlsaft - Fiús és gyü
mölcslé.

Legieren — Mii Ei abrühtn. verbinden — 
Tojással habarni, sürileni 

Marinieren — Eins.iuten — Ecetbe tenni (pl. 
halai).

Passieren DurchstreiclAn, durchpressen, 
durchdrücken — Szitán átszűrni

Servieren — Auftragen. bedienen — Fel
szolgálni.

Franchieren — Zeriegen, vorschneiden — 
Fölszerelni, vágni, aprítani.

Kávéházi nevek.
Anisetle Anis-Süsssahnaps Anizsos pá 

Unka (édes)
Amerikans — Amerik. Eisgeiriink — Amerikai

jeges-ital.
Arac — Reisschnaps — Rozspálinka. 
Bavaroise — WUrntee — Füszertea.
Biscuit — Zrvieback — Kélszersült.
Café á la glace — Eiskaffee — Jegeskávé. 
Café au Iáit Milchkaffee — F'ehér kávé. 
Café separé — Kaffee in Karínén — Edény

kávé.
Café á la lurguc — Türkiscker Kaffee 

Török kávé.
Cafétier — Kaffeesieder — Kávés.
Caloric — Schwedischer Punsch — Svéd

puncs.
Caramel — Gebralener Zucker — Égetett 

cukor.
Champagner — Schaumwélti — Pezsgő. 
Clmtreuse — Kartíinser — Kariáuzi pálinka. 
Chaudeau — Weinschaum — Borhab.
Chery brandy Kirschgeist — Cseresnye- 

pálinka.
Cognac') — Weinschnaps — Borpárlat. 
Créme de monthe Minzen-Feinschnaps — 

Pemete pálinka.
Frappée — Eisgekíihll — Jégbe hűtött. 
Créme facée — Obersgefrorenes — Tejszín 

fagylalt.
Curagao —- Pámeranzen-Süssschnaps — Na

rancspálinka (édes)
Granadiene —- Gránát (apfel) wasser — Grá

nátalmaié
Hot gin — Heiser Wachboldgergeist — Me

leg flinka.
Likőr (Liqueur) -  Süss-Schnaps — Édes 

pálinka.
Limonado — Zitronenvvasser — Citromlé. 
Mélange — Milchkaffee — Tejeskávé.
Milk punch Milch Punsch — Tejes puncs. 
Orangeada — Pomeranzenwasser Narancslé. 
Ponche á la romaine — kömischer Eispunch 

— Római jeges puncs.
Whisky — Kornbranweint — Itozspálinka.

A mi katonáink.
— Háborús levelek. —

Messze napkeletről, a mindig napsütéses 
Japánországból kaptunk háborús levelet. 
Freilt Gyula tengerész (körmendi lőpincér 
s egvideig a I.ukácslurdőnek is volt ven
déglőssel küldte és köszönti abban az 
ösmerős kartársakal. Az üdvözlő sorokat 
mai lapunk „Iiuéku rovatában közöljük. 
Frédi Gyula még a békés 1913 évben 
vonult be s haditengerészetünk Pekingi 
különítményénél — a kínai vizeken — 
teljesített szolgálatot. A japánoknak a 
német Csingtau ellen folytatott harca őket 
is háborúba sodorta s a mi katonánk ez 
alkalommal került badilogságba. Most 
Aonogahara nevű városban várja többed- 
magával a béke szépséges napjának 
kisülését.

Várjuk mi is, várják mások is azt a 
nevezet napot de még inkább várjuk 
visszatérését a mi katonáinknak. Haza 
jönnek e és m ikor1.’ -Glück Erősnek, a 
Pannónia fogadó étterme és a Keleti
pályaudvar ismert vendéglősének egyet
len lia: ilj Glück F'rigyes is olt van a
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harcosok közt. Az orosz hadszíntéren 
most folyó nagy harcokban teljesíti hon
védelmi teendőit.

Brassóból egyszerre három önálló kar
társunk: Ambrus S. vasúti vendéglős. 
Scbuszter Márton sétatérikioszk-vendéglős 
és Mock János, az Klite kávéház tulaj
donosa vonultak harcba, Portsliy Tóbiás 
szombathelyi logadós, A'iss Kálmán maros
vásárhelyi fogadós kartársaink is bevo
nultak katonai szolgálatra. A győri Várnál 
Ármin kávéháztulajdonosnak mind a 
három fia. Géza, Pál és Lajos be van 
vonulva és a különböző harctereken tel
jesítik honvédelmi kötelességüket. Gerő 
Sándor trencséni lőpincér is bevonult a 
15 hnv. gy.-ezredhez katonai szolgálatra.

Halálozás és sebesülés is történt, liihari 
Kndre hadnagy Tolmannál hősi halált halt 
s fivére, liihari László zászlós megsebe
sült. Mind a két hős Silbermann Ignác, 
nagyváradi elhelyező iroda-tulajdonosnak 
a fia. lfj. Kuller György hadapród. Kollei 
György, a nagyváradi vasúti vendéglő, lő- 
pincérének fia Vorhiunál (Orosz Lengyel 
ország) szintén megsebesült.

Meixner Mihály és Meixner Ferenc, a 
győri Hoval-logadó tulajdonosai, mind
ketten tüzérzászlósok, az Isonzó Ironton 
szintén megsebesültek.

Oltenvaiá József őrmester és Grészi 
Ferenc szakaszvezető budafoki vendég
lősök a karácsonyi ünnepekre örvendez
tették meg feleségüket és családaikat 
soraikkal, hogy egészségesek és semmi 
bajuk sincs. Ilyen megnyugtató sorokat 
kapott Iiada.'Ztics Jánosné is honvéd
huszár férjétől, aki már régebben nem irt 
s már-már aggódás fogta el az ő derék 
katonája miatt.

Sztolársik János, messze idegen ország
ból küld éitesitést. Ágvuszó és repülőgé
pek berregő morgása mellett főzi tisztje 
inek a jó magyaros tokányt és túrós csu
szát. Hasonló jókat és egvéhh szerencsét 
kíván ösmerőseinek. — liiiszler József szol
noki főpincé", valamelyik lövészárokból 
küldött éitesitést. liogv a Fogadó járan
dósága fejében tíz koronát utalt ki 
Másutt is kellemes, de itt különösen jól 
esik a mi lapunkat böngészgetni a pihe
nés óráiban. — Írja a mi katonánk. — 
Pácéit Bezső már a Bokitnói mocsarakig 
jutott el. Oda várta és várja karácsonyi 
és újévi szabadságolását. Uraim Mól 
őrvezető (volt szász városi főpincér és 
üzletvezető) a csehországi Bausovicon 
állomásozik. Innen irta eme sorokat: — 
Épen egy éve, hogy nélkülöztem kedvenc 
lapomat, amelyet több példányban — s 
ugv szintén a naptárt is, — megkaptam. 
Utóbbiaknak az ismerősökhöz intézett 
üdvözletét „őiiéA" rovatunk tartalmazza

Az öreg Haubitzok derék mestere, 
Tenyér Péter fogadós barátunk már 
megint az „olasz-fronton" áll. Onnan irta, 
hogy a 28-sok között egy kis rendet csinált 
és egyúttal a „Fogadó" anyagi dolgát is 
elintéztetle. És én, Írja soraiban, még min
dig itt állok az arcvonalon, várva lesve 
azt a pillanaton, amikor ezeken a csöme- 
télt („makaróni") evőkön alaposan meg- 
boszulhatom magamat. Úgy érzem, hogy 
ez a pillanat már nem messze van. S 
aztán, ha isten is ugv akarja, jöhet a 
béke... Bárcsak úgy akarná isten, hogy 
igaza lenne a mi katonánknak.

A Fogadó szerkesztőségének és minden isme
rősömnek ezúton kivánok boldog karácsonyi ün-
nepeket és ujesztendőt.

Aonogahara (bei Köbe) Freih Gyula
Japan (fogolytábor*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

B. U. É. K.
Az év fordultával kivánok sok szerencsét és

kitartást minden ösmerősömnek 
nak Testvé les üdv.!

és jó barátom-

Feldhaubitz Batt. 7 34 Tenyer Peter
Taborip. 6"S. tűzmester

Az év változása alkalmával t. barátaimnak és az. 
ismerős kartársaknak ezuion fejezem ki szerencse- 
kivánataimat.
Budapest Seidl István

Aradi-utca ven  léglős

Újévi szerencsekivánatainkat ezúton nyilvá
nítjuk minden jó barátunknak és ösmerösünknek.
Newvork Heib Vince és neje
Am erika főpincér

Az év változása alkalmával ezúton üdvözlöm t. 
barátaimat és ösmerős kartarsaimat.
Erzsébetfalva Rozit* Lajos
l^zedlák-vendéglo vendéglős

B. U. É K-
Sarajevo Srentmiklósi Gábor

K. ti k. Verpflcgi* Mag.

T. barátainknak, ösmerőseinknek és jóakaróink
nak ezúton kivánunk b. újévet.
Gyula „ l'jvárosi olvasókör*'

vendéglősé es neje

Az ösmerős pályatársaknak és jó halálaimnak 
T. üzlettár aimnak, jóbarátaimnak és ösmerőseim- rZUton kívánok boldog újévet, 

nek ezúton kívánok boldog újévet.
Sárvár

Szombathely
H3-a> gyalogezred

Strohoffer Viktor
vendégfogadó tulajdonos

B 'iisovlc CSehorsz.
I .\ őrzi. tiszti étkezde

B. U. É. K.

Moritz Mihály
föpincér

Harctér
Tábori posta 5<

B. U. L. K.

Braun Mór
úrvezető

Hornyak MiLály
191*5 január ti.

T. barátaimnak és ismerős pályatársaimnak ez
úton kívánok boldog újévet
Budapest Frick Ádám
X . Üteg-nlca vendéglős

==il

A háborút okozta suhcs helvzetet teljesen 
átérezve, kivánom hogy a sok vészre, bajra, 
egy szebb és boldogabb esztendő napja de
rüljön. — Jóbarátainkat és ismerőseinket üdvö
zöljük az évfordulón.

Rábahidvég Kamondy József
vendéglős é s  családja

____________ J

B Idog újévet kívánok t. kartársaimnak, ked 
\es barata mrak, jó ismcröseimrck és mindazon 
üzl* ti felemnek, akik 1910 év óta fennálló Fo 
gadó ^ndéglö és kocsma üzlet adás-vételi ügy
nökségemet úgy a fővárosban mirt a v dékrn s/r- 
i« ncséltetni voltak szívesek. Midőn továbbra is 
kérem tziveS bizalmukat, maradok tisztelettel 
Eger, 1916 jar.uár hó Bary Jozs-f

A , , Központi • f**ga< <» étterem  
e« vendéglő tulaj orom  v a s 

úti nagy á llom ásnál'

/  \

s T. rendelőinknek és üzletté- j
• leinknek az esztendő változása :
: alkalmával ezúton fejezzük ki :
• •
: üdvözletünket és szerenesekivá- j 
: Halainkat.

Budapest Fogado-nyomda :
Az esztendő változásával ezufon üdvözlöm t.. ba

rátaimat és az ismerős pályatársakat.
Krizmanits János

VIII *-tentáiiályi-u . 34. W lld ' glői é s  kávéházi 
cikkek l-etzcrzesi váll. :  :  

:  :

Budapest
X ., Kfbár.ya ndéglős

B. U. É .  K
Jolsva

' tömör m.
Strkula György

fogadós

Jőbarátaimnak és ismerős pályatársaimnak b új
évi kivánataimat ezúton fejezem ki.
Orihódos Jandresits István

Vas m. vendéglő*

Bo'tíog újévet kivárok minden ösmerős kartár-
samnak a lövészárokból.
Harctér Röszfer József

főpincér

B U É .  K.
Budapest Kirchenknopf Imre

V ., Csáklya-utca vendéglős

ÜZLETI HÍREINK.

Barátaimnak és ösn erí s karlársa mna/é b újévi 
üdvözletemet küldöm a Rokitnói mocsarak ír ellő!. 
18/111. hadip. zlj. Pácéit Rezső

Kttapenp 14#. a kát?, vezető

Figyelmeztetés. Azon f. előfizetőink, kik 
a „Fogadót" a megjelenés napján nem 
kapják meg. a kiadóhivatalt szívesked
jenek erről egy levelező-lapon értesíteni.

Jo uj-borok A múlt évi tossz időjárás következ
ében alig volt vidék ahol jó bor termett volna, 

kivé;élt képez a ,,Visontai és a Mátrahegyaljai 
Szölötelrpek Borérték esitö r.-társ.‘‘, melynek uj 
borai minőség tekintetében még az eddigi termést 
s jó»’al fölülmúlják.

Balatonszentgyörgyön a vasuli vendéglő 
bérletét Koroncy Sándor, volt balaton- 
györöki vendéglős nyerte el. Koroncv 
kartársunk uj bérletét január 1-én vette 
ál a saját kezelésébe.

Vasúti vendéglős urak ..papir-szalvét®*’ szükségle
teket s a szükséges üzleti nyomtatványaikat a 

Fogadó nyomda vállalatnál, (Budapest, VIII., Szent- 
királyi-u. 34) szíveskedjenek megrendelni.
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Vendéglői- és kávéházi cikkek olcsó beszerzése
„ F o g a d ó -n y o m d a "  B u d a p e s t, V i l i i ,  S z e n tk ir á ly i-u tc a  3 4 . Telefon  s zá m : 39—70.
S t viúekre tánvét mellett: „ p a p í r s z a lv é tá t* 1, — fo g v á jó t ,  — s v k to g ra q r t - le p o k a té s  t é n t á t ,  kártyatáblát, krétát, szivacsot, dákó- 
krétát. dákS-bórt s tjasztót: s z o l  m « <  i ' s é s t  söntés-, > mvha- é t kávéház: 'veket, bon-blokkokat és minden szükséges üzleti cikket. ----

A budapesti Orient-kaveház gazdit cseréit. 
Az uj tnlajdonos liöhm  Mik«a, szakavatott 
férfiú, akinek Mosztarban volt hasonló üzlete, 
buszú évek óta e kitűnő kávéja miatt nem
csak a mosztáriak, hanem a környékbeli elő
kelőség is nagy kedvvel látogatta kávéházat. 
Ezt a híres és jó n.osz'ári kávét igyekszik 
bevezetni uj üzletében is. tekintettel a szak
beli vendégekre, akik az Orientet látogatják. 
Az Orientet uj tulajdonosa jauuár elsejével 
vette át saját kezelésébe.

Schrantz János ismert fővárosi vendég 
iős a X., Füzér-u. Jászberenyi-u. sar
kán levő vendéglőjét kibővítette és ez 
alkalommal egész ujau rendezte be.

Magyar fogadós Szófiában. A szófiai „Bal
kán ■* fogadót megvette biilöp János fővárosi 
vendéglős és azt saját kezelésébe május 1-án 
fogja átvenni. Fiiiöp kartar-unkkal nemcsak 
az első megyar fogadós, hanem a jó m gyár 
vendéglős is bevonul a bolgár fővarosba, 
ahol nrm a budapesii Astoria. Astor s más 
ily keverék jellegű .hotel- esek zagyva ide 
geu szellemét, hanem az igazi magyaros rend 
szert fogja meghonosítani úgy a fogadói, mint 
a vendéglői üzem vezetésében. Hogy az okos 
ás a fajilag különben is rokon bolgárok szí
vesen — es nem idegenkedve — fogják ezt 
a törekvést látni és támogatni Szófia első 
magyar fogadósát; arról meg van győződve 
Füiöp kartársunk, akinek vállalkozásához eleve 
is sikert kivá íunk.

KERESTETNEK. T olvasóinkat kérjük, hogy az 
alább keresett cimrk hollét-1, kartársi •zivességt'ől. 
a m-gtudni óhaj'ókkd egy leve!~ző apón közöljék

Mészáros La os főpincér hollétét kéri tudatni 
Honig Antal főpincér S-a.-ujhely Molnár Ist -ut 15.

Vendegio Gundel bácsihoz. Gundel Károly 
hadnagy, fővárost vendéglős. 10.000 koronát 
adott át az Estnek azzal, hogy az újra épülő 
kárpáti falvak egyikében vendéglő épüljön és 
azt igy címezzék: Vendéglő Gundel bácsihoz. 
A karpáti vendéglőt az elhunyt Gundel János 
emlekere emelteti családja.

Vendéglői es kávéházi cikkek beszerzése. Úgy az 
éttermi mint a kávéházi főpiacét urak fogvájó, 
bon-block. tábla- és dákónreta és minden má> 
cikket, valamint az é thodó  urak heWtograf stb. 
szükségletüket * legjutányosabban z Fogadó- nyomda 
utján Bpest. VIII., Szentkirálvi-u. 34 szerezhetik be.

Szombathelyen a Hungária kávéházat tu
lajdonosaik: Haász Testvérek kartársaink 
egész ujan tatarozták és rendezték be. 
Az ünnepélyes megnyitás december 31-én 
történt.

Családi öröm. Kamondy József, rábahidvégi ven
déglős kartársunkat neje egy uj derék katonával 
ajándékozta meg. Az újszülöttet |ózsef és Ottóra 
keresztelték.

Lakás- es helyváltozásukut jelentő t. pin
cér-előfizetőink az uj címmel kapcsolatban 
volt lakhelyüket (hogy előbbb hol voltak ?) 
szintén szíveskedjenek megírni. Fogadó
kiadóhivatala. Bpest, Gyulai Pál-u 0.

HELYVÁLT0ZÁS0K. Győrött a Rovat nagyfogadó 
szobafőnöki állását Gócán Béla foglalta el. A vasúti 
vendéglő (III. oszt. é t t) fóp. állását Tóth Jáno* tölti 
pe A feher-hajó fogadó főp. állását Hujber Vince

foglalt i el Celldömölkön a Korona fogadó főp. 
állását Vadászy József tölti be ; u. itt az Ujkávéház 
főp. állását Seregély ároly foglalta el. Min nász 
Jar.os Vinkovcén a V’asuti-vendégló főp. állását töl 
tötte be

Szálloda, vBideglö ás átterel.
Eger varosában (a va*u á lomá nd), rengeteg 

katonaság gócpontján, ó lási i Irgenforgalomma , 
lOODkiroaih* onkénti ti*zta haszonnal 10 éve-* 
-z^-rzödés el, 5000 korona lakbérrel, 20.0o0 koro
náért eladó. Keresztény szaké tiher felével ma
radhat. É*tr-kezhető Bary József Központi-szál- 
l«>dá«n 1 Egerb -n.

Mészáros és pincér
m^sterségr-t tanult s a 'endégioi téren nagy gya
korlattal hiió szakember, eis ámolásra keres j >bh 
vendéglőt, e-etleg konvhamészárosi, fogadó por
tási vagy felügyelői al á%t is elfogad S Íves m *g- 
keresés* k »-zen a címen kéretne* : Kocsis György 
rzsébetfalva, Uri-utca 3. sr.) 1 — 2

Pályázati hirdetmény.
A Mán. aradi üz!e‘vezetősége versenytárgyalást 

hirdet a Belényes á lomáson levő pályaven iéglő 
b rletére. A bérlet 1916. évi február hó 1-é/el kez
dődik és tart 5 éven át. A pályázati feltételek az 
aradi üzlet vezetőség általános osztályában (I. oszt.; 
a hivatalos órak alatt bármikor beszerezhetők vagy 
írásbeli megkeresés mellett a megfelelő bélyegjegyek 
előzetes megküldése után postán is megkaphatok. 
Ajánlatok 1 koronás o<mánybé yeggel ellárv* lepe 
cséte t borítékban a köv-rkezö fe irattal : ,.Ajánlat 
a i l  VJ ló. számii versen dárg /alási nirdetés alap 
/án a Magyar Királyi Államvasutak Belényes ál
lomáson levő pályavendégtő bérletére1 n y ú j ta n d ó k  
be legkésőbb Í916 janua hó 25-én dé i 12 óráig az 
aradi üzletvezetöség álta ános ostályának (I. osztály) 
főnökéhez, Vi'ra »s c*á zá-tér 3. sz. I. emelet 15 
ajtó. — Bánatpénz 200 (k-ttő szá?) korona. Aján
latok közt a választás a felajánlott bérösszegre való 
tekintet nélkül szabidon történik.

Arad, 1916 anuár hó 3 án.
Az üzletvezetöség.

Schiller és László
Tea, rum és cognac, bel- és külfő’di borok és 
□  pezsgő-borok nagykereskedése 4 -3 □
Telefon: 175—72. - Iroda es raktár:

Budapest, VII., Izabtlla-utca 52. i z a i .
A vendéglős és kocsmáros uraknak ajánljuk terme
lőktől vett. tisztán kezelt kitünö,i-es uj borainkat.

C igány-, s z a lo n - , n ő i-, sc h r a m m e l és
más zenekarokat Budapestre es vidékre kávésok 
és vendéglősök részére díjmentesen közvetít:

„ Z e n e k a r o k  ü g y n ö k s é g e "
Budapest, V IIU  Rákúci-ut 55. szán.

Interurban telefon: József 32 82. 

I i i lu  Sándor Wtiu Nándor
impresszárió. Orient-kávés.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S ión  t. e lö liie tö in k , akik a  hoiiA nk in te te tt  leveliik re  v á lá s it  
K in k ap tak , je len  rova tunkban  t-»i • u i j i k  m eg a fe le lő  v á lá s it .

C sakis elftfiietO inkiiek válasao iunk .

Varasdi É. A V. naptárában megjelent Fogadói és 
vendéglői idegenszayak gyűjteménye csakis az ide
tartozó idegenszavakat tartalmazza, míg a konyhai 
szavak (etelek szavai) az 1912 és 1913 é. naptaralr.k- 
bin megjelent „É'elszótár-ban vannak összegyűjtve. 
Ezt különben abban a közleményben szintén meg- 
emlitet'ük. A kért régebbi lapok elküldettek Üdvözlet. 
— R. J Harctér. Lap küldetett, buék közöltetett. A 
harctéri koronákat itt is köszönettel nyugtatjuk. 
Hasonló szives üdv. — M— y J-né Baranya. Az ízlés 
t. Asszonyunk. Sokféle és ha mind kielégíteni akar
nánk, akkor a főzésben semmiféle rendet nem lehetne 
betartani. Már pedig erre — rendre szabályra, — 
kiváltképen a főzésnél, kell figyelemmel lenni és azt 
betartani csakis úgy lehetséges, ha az ételek a valódi 
készítési módok — s nem kinek-kinek a gusztusa — 
szerint — készíttetnek el. Tehát nagyon s helyes az 
eijáiása, amikor nem veszi figyelembe a hangoztatott 
különböző kívánságokat, hanem ugv főz és tálal, 
amint azt a jó magyar konyha főzési Szabályai 
előírják. A kérdezet — V. szakácskönyv csak a háború 
után fog megjelenni, de egv kisebb ilyen munkának 
a közlését közelebbi lapunk már megkezdi. Naptár 
elküldetett. Üdvözlet. — Sárréti. A kérdést- bor ügy
ben forduljon a „Vésontai éf mátrahegyaljai szőlő- 
telepek borért, r. t.“ igazga' óságához, esetleg kérjen 
mintát, ügy az újévi lap, mint az 1916 V. Naptára 
elküMetett — T. Gy. Fiume. Másik lapot nyomban 
mer ísztettüf k ; előbbi bizonyára elkallódott a r?gy 
ujé\i „forga ómban.4* H tsonló sok és szives üdv.
G. k. Zenta. A munkát átadtuk nyomdánknak és sí 
el is »ot»ja megfelelően intézni. A támogatásért ezút
tal is hálás köszönet és szives köszöntésünk. — 
R. J.-né Kecskemét. Lám hogy bevált a jóslás ; a 
megnyugtató levél máris megérkezett. Ez is azt 
mutatja, hogy félni, csüggedni nem szabad és min
dig cssk a jobbat higyjük és reméljük ; a bizakodó
kat nem hagyja el Isten. I.spot küldtünk. Szives 
üdvözletünk. — M V. Harctér. Az üdvözletét és a 
lapot is rendeltetési helyre juttattak. Hasonló 
szives üdv. — Kenyery Vi. Lehetséges, hogy a na
gyobb vidáki városokban is bevezetik a „kenyeres*1 
állapotot s akkor önöké: is ellátják ama kedves 
,,bilettákkar\ melyek azonban csakis ott lesznek 
érvényesíthetők. Így Budapesten is, ha a vidétiek 
fölvándorolnak és nem mennek fogadókba, csak 
úgy juthatnak kenyérhez, ha azt magukkal hozzák. 
Azt hisszük, ez az a lényeges, amit az ön gyakran 
utazó vendégei tudni óhajtanak A naptár még az 
ün lepek elölt elkü detett Lap újból ment. — B. M. 
Bausovic. Itt van. Buék közlés jöhetett. Üdv.

1500 korona óvadékkal megfelelő és csakis biz
tos menetelü vendéglőt 33 éves képzett szak
ember, — hadmentes — kinek jó gazdasszonv 
felesége a főzésben s az egyéb konyhai d lgok- 
ban teljesen jártas. Megkeresések kéretnek ezen 
címre: S za b ó  P ál Korona-fogadó vendéglős 

T e n k e  Bihar m ).

K a n tin -v e n d é g lö
mészáros és hentesüzlettel egybekötve, házzal együtt, 
szénbányatelepen, ahol jelenleg rengeteg munkás 
dolgozik és sok katonaság van , kimutatható 1000 
kor, havonkénti tiszta haszonnal, vezetés'hiánya miatt 
25 000 (huszonötezer) koronáért eladó s kedvező 
föltételekkel átvehető. Keresztény családnak vagyon
szerzést biztosit. Értekezhetni : Bary József keres- 
k< delmi ügynökségénél Egerben (Központi fogadó, 
vasúti ál'omásnál.)

Polcnál gyógyforrás.
B o rra l a legjobb ffröccs!

Kitűnő izi, igsn iiJ tö ásványvíz. Bír, cogiac vajy C'tromstvval vegyítve. 

Orvosi szaktekintélyekül neegen ajánlva gy >n »-bnt timik, étvágytalan

ság, gyomorégés, köhögés, verszeqenység, tiidöbaj és vérköpések eseteiben

Megrendelhető

Schonborn Buchheim gróf
urad. ásványvizeinek 
bérlrtségénél, Szolyva
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Novágh Károly itű- és di5.zn:ű-eszlergályos
B u d a p e s t, IV. kér., E g y e te m -u tc a  3. JSÍJÍS'JSEÍ

Ajánlja saját keaiitményo elefántcsont-teke (billíárd) golyok. dákok, sakk, domino. 
lignum santum-golyok. bábuk, sétihotok, tajték- és borostyánkő dohány ó-eszkőzőki* 
stb. nagy választékban. -  Iiil,iard-Kolyók e 3Z16 rg a  Iy 0 2 a S3, dákók, sakk és dotnin. 
javítása OlCSÓ árSZálflitáSSal, pontos hatíridői-** való szállítással — elfogadtatnak. D

D e á k  Ö dönné
elsőrangú női ruhaterme

Bpest Rákúcl-nt 19. sz. félem. 16
elvállal mirden e szakmába vágó munkákat a 
legegyszerűbbtől a legfényesebb kivitelig. A szak
mánkhoz tartozó úrnőknek es urleányoknak — 
á r k e d v e z m é n y . Tisrelett.l

D e á k n é .

Szállodásokésvemlcolösurak figyelmébe!

vászon és damaszt árukban
Kor. érték

Len vászon lepedő 220 150 — — drbja 4.50
Kárpáti * 230 150 — — * ö.—
Nehéz damaszt abrosz 150 150 — * 5.—

« » > 1 5 0  180 — » 6.—
< * > 150 220 — > 7.—
» » > 150 300 — > 8.—

Kerti abrosz minden színben — — > 3 50
Dupla kerti abrosz 150 200 — — > 5 . -
Ajour kávés sz a lv é ta ------ — — tuctja 4.80
Nehéz damast szalvetta 60 60 — > 9.—

» » > 65 65 — » 10.-
» > > 70 70 — » 14.—

Damast törülköző 60 120 ------ — > 14 —
Dupla damast > 60 130 — — — > 1 8 .-
Szegélyes párnahuzat 88 76 — — drbja 3.—

* paplanhuzat 130 170 — > 7 50
Nehéz flanel! takaró 200 130 — — > 8 .-
Vászon pohár és edény tör lő — tetja 12.—

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

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

lapok, ténták, készülékek stb. ai 
•  étlapsokszorositáshoz való cik 

kék legolcsóbban beszerezhetők

Fogadá-nycmdábap. Vili., Szentkirályi-utca 34.

Kortyantó.

Hé tvitéz.
Egy rábaközi kocsmában a háborúról be

szélget a kocsmárossal egy Sopron-környéki 
pponcikteru. aki egy távolabbi községbe né
hány hordó rmeszesw bort szállított.

— Hát bizony, mondja az öreg sváb, én 
már kiöregedtem és nem mehetek a többivel, 
de elmentek helyettem a fiaim, — hárman 
vannak a csatában.

— ügy, hát három fia van *?
Három? mit három! hét fiam van. 

hét szép fiú. hét vitéz és mindegyiknek igazi 
magyar nevet adtam.

— Nagyszerű — és hogy hívják őket ?
— Hogy? — abeceben jönnek egymás

után. Ehol ni: Atto. öéttei. Coltán, Dihamér, 
Éten, Eendel. Kábor.

*

— Hé, Bendrgusz, adj még egy kortyantót, hisz 
rum sokára Úgyis vége van a háborúnak.

— Hát e.t meg miből következteti olyan határo
zottan Visztulái bátyánk : — kérdi ciámulva a 
zónaieg.elizö szomszédja.

— Biz'os jelek mutatják ezt Blumberg i öcsém . 
Valaha, egy évvel ezelőtt mindenki arról b- Szélr, j 
hogy hamar vége lesz a háborúnak — és nem le t 
vége . most pedig mind azt tarfjá», hogy évekig is 
eltart a nagy zenebona, vagyis senkise se hi'Z a 
hamarosan való befejezésében és hát, ezé-t szűnik 
meg a háború nemsokára, llát aztán te gyehenára 
v"ló — csőréit rá a Bende gyerekre — mi van 
az7al a sörös kupával!

Átadó szálloda.
Keszthelyen a ..Kronner szálloda, vendéglő é» ká- 
vehái * azonnal kiadó. Az üzlethez 23 száiló- 
szoba, konyha, étterem, kávéház, nvári kerthelyi
ség és összes helyiségek tartoznak Az összes 
helyiségek a mai kor igényeinek megfele ően 
V annak fölszerelve. Bővebb érlesitést ad a tulaj
donos: Laáb J ó z s e f ,  K eszth e ly . 3 - 3

Áldás a szenvedőknek a világhírű városligeti 
szénsavdus

I L O N A "99
Artézia ásványvíz.

B ort, étvágyat, kedve t ja v ít Gyomorro* lá s t, b ú t, harag o t e l
h á r ít .  M a ih o t szállítja

„ARTíZIA" R.-T. BUDAPEST.
TELEFON 50 -7 2 .

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

b o c o g o  J ó z s e f  Korona-fogadója -
‘ Pannónia* k á v é h á z a , M iskolc. Kávéház, 
H sörén dü éttermek, sorcsarnok. Ma yar konyha, 

kitűnő borok.

Magyar Paizs.
A la y y a r  / 'i t t* s  erft» «*«• kimondó, mgg.etlen I - tii.-p, 
tnag,y»r :pan hunt termeket vér. m a % y * r  m r l 'e m c t  
i r r / i  y*t m i t t l i c t i  t i ’rem  Évi elffftzetéai »r* 4 ko
rona , 1.egolcsol.t> -t|. Srerke^ttik H ttr h é ly  György 

es H o r f á i h  i.á jtii Zalaegerbcegeo

Ki s s  E r n ő  K o r o n a - f o g a d ó j a ,
N a g y k a n iz s a  a várok körp< r-ijan. Éltetem 
körcsarnok, kávéház, S2ép nya i üdvat her*i 
vendég Ö — Magyar koryha. — Ki'ünö fajbotok

. . a . . . •

Eladó vendéglő.
Egv te jesen berendezett vendég ő házzal együtt, 
közel a hajóállomáshoz, 12 Oki (tizenkettő ezer) 
koronáért — nagyobb üzlet átvétele miatt — 
eladó. Az üzlethez 2 ven régiói helyiség, egy 
nagy tárcterem, 2 lakás konyha, szép pince, 
jégverem, istálló stb Bővebbet: Kurin Elek 
„Tisza vendéglős* Ada. 2 3

£ Brunovszky
Károly
hygienikjs já
tékkártya tisz 
titó intézete.

Budapest,
Szveitniy-u. lí.

Többféle kemény és lágy sajtot leg
finomabb minőségben gyárt, továbbá eredeti 

emmentháliban állandóan nagy raktárt tart:

Stauffer és Fiai
nyugatmagyarországi sajtgyárak R é p c e la k .

i  Törvényes védjegy

J ó tá llá s !
a z  ir tá s  t ö k é le te s  e r e d m é n y é é r t .

Reitter Oszkár
■ szabadalom. n . B» b e e .k e r .h i  » » k . p i t * . y  fa j-
|  b a r o m fite n y é sz tő n e k  ta la lm a n y a  a

=  P A T D C Á N I N  =
fe lü lm ú l eddig ism e r t  m in d en fé le  p a tk a n y ir to  s z e r t  (n e m  

m é r e g ) ,  em b erre , á lla tr a  c s e p p e t  s e m  v e s z é ly e s .

1 doboz ára 2 korona,
amely közli hogy k ü l ö n  léit n. gysagu gazdasági an és lakásban háry dohm 
haszrálardó a teljes ki *iá k<z — kéiésre ingyen köW R eitterO  s a k ír  
főkap tány P A T R  / MIN pyá-árfk vezetésébe N a g y b ecsk o rek en . 
■—  B iz to s  é s  t ö k é le te s  ir tá s é r t  j é t é l lé s .  ■ - - - - - -  ■
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Kiváló uj fa jborok! Meghívás/ Ó borok nagy választékban! 

m in t á i  is  l i t r a l n i a l l i i  SzBIitelimk Részvénytársasága
Elnök: Nayymeltoságu Or. KÁLLAY ZOLTÁN v. b. t. t ,  Hevesvárm főispánja. _  . . n Sürgönyeim:

Ő S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota). rOSl3llOK 1, SZ, 18181011 ga, SZ. Visontatatra

j 0 1908-1911. évjáratú és uj fajborok.1 Pecsenye, csemege, szamorodni és asszu-borok.
. Hazánk legnagyobb termo hegyi oltvány szálőtelepei : 

Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12,000 Hltr.-

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekintő - 
s é r e  , szükség 1 etük méltányos étrbani , idejekorán való biztosítása céljából.

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

1916-ra szóló

megjelent. A fogadós és 
vendéglősiparhoz fartozók 
ne mulasszák el ezt a 
fontos szakkönyvet meg 
rendelni. A „ V e n d é g 
lő sö k  Naptára** ára —
3 k o ro n a  2 0  f illé r .

Megrendelhető:

Fogadó kiadóhivatala:
Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9. sz.

n
Vendéglősök, kocsmarosok es 
=  kávésok ügyeimébe I =

Üveg <!• porcellán áruk nagy válasz
tékban ét eredeti gyári áron kaphatók

ifj. G R Ű N W A L D  M Ó R
üveg- é« porcellán  n«gy ra k tá rá b a n
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

(m F e r e n c  J ó m a e f - h id  h ö m e lé b e u .)

KENYÉRZACSKÓ
kenyér, kifli éa cgvéb wáraz sütemény higiénikus 
megőrzésére. M inden v en d ég lő b en  n é lk ü lö z -  
h e te tle n . Megrendel hetők :
Fogadó-nyomda, Vili,, Budapest, Szentkirályi-u, 34 .

Fiavelmeztetes ! T olva,oi"k "« csak a „vezércikket,
'  és egyéb közleményeket olvaeeák el

hanem figyelemmel böngésszék a hirdetési rovatokat is

Pincérek figyelmébe!
Fő- és fizetőpincérek, kiknek oldal-zsebtárca (papírpénz), 
vagy tapró- és ezüstpénz számára) pincértáskára van szük
ségük. amelynek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész 
az aljával egy darabból készült. — a legjulányosabb árak 
mellett — szerezhetik be :
i j  t z t i - ;  sdrvköiAfyd*03*ál, BHDA I V . f

l / I  r m s  lí. (H ó m M vdroihia).
1 I J l  i i  J  s U  1 i 111 J  J  -  Képes árjegyzék bérmentoe ---------

r E R R M flN N  J. L. I IHl
cs. és kir. udvari szállító 

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

B U D A P E S T ,  IV .  K É R . ,  V A C 1-U T C A  8. S Z .
(Raktárak : Bécs, Gráz, Prága és Tricstben.)

N HPV V Í19C 7F t |f  legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák 
'  á l d j á l . A  VcndéglSk. Kávéházak és háztartások részére.

„ N IU N D U S "
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT 

FABUTORGYÁRAK R.-T. =
Központi iroda :

Budapest, V., Dorottya-u. 5 7. sz.
(Hitelbank-palota.)

Eladási telep:
Budapest. V., Dorottya-utca 7.

T e le f o n  8 9 —51.

GYÁRAK: Besztercebánya, 
Borosjeno, Ungvar, Varasd. 
Mindennemű hajlított 
fabútor es kerti bútor

Ajánlja kávéházi és vendéglő berende
zésekre csinosan k llitott gyártmányait.

=  P a p írs z a lv é tá k  =
A_papirszalvéták használatának 'bevezetése nemcsak gazdasági 
hjnem egészségügyi szempontból is ajánlatos. A hadügyi kor
mány ugyancsak ily célból rendelte el a vasúti vendéglőkben 
úgy Magyarország, mint Ausztria területén a papírszalvéták 
használatát. □ O D n O D a c j Q c i o

Papírszalvétákat a legjobb minőségben és 
legmérsékeltebb árak mellett cégnyomással vagy 
anélkül, gyorsan és csinos kivitelben szállít: a

FOBadú-oyoinda, Bpest, Szeilklrályl-a. 34
F ogadó  K önyvnyom da és lap k iadová lU ia t B u d ap es t, V i l i  . HseM kisályt-utca *4. „ T o W iO  ‘ l i n ó t  3 9 - 7 0


