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SZENT ISTVÁN
Duplamalátasört 

I B I  Világszerte utánozzák.
G yártja:

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

BUDIK GYÖRGY
szálloda, kávéház és 
vendéglői ügynökség.

Budapest, V ili., Rökk Szilárd utca 21.
Szakmabeli Iranzak- 
ciók és bankkölcsö- 
nök lebonyolítása, o

Az ország  ö sszes eladó üzletei nyilvántartva.

„TATRA"

kartelcn kivili szikvizgyár
Budapest, IX. ker ,̂ Gyep-utca 28. sz.

T elefon József 3 -4 8 .  és József 6— 57.

Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a 
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szik- 
vizsziikségletét a kartelen kívüli szikvízgyártói. Megren
delhető.a „TÁTRA1' szikvizgyár helyiségeiben. A  gyár 
vezetősége Schm idt János és Zsin Gyula ven
déglős kartársak.

Novsmbsf első leiében jelenik m e p z  lS19.évi
r r  8«

minden eddigi háborús kiadást 
felülmúló bő tartalommal és íz
lésesen kiállított kemény kötésben, 
A szakmához tartozóknak nél
külözhetetlen, csinos zsebnaptárt

i n g y e n
kapja a „Fogadó11 minden elő
fizetője, ha az 1919. évi december 
hó 31-éig járó előfizetési dijat 
a kiadóhivatalnak beküldi, o o



II. oldal. FOGADÓ 21. szám.

Om ár, lo rti és Társa fogadói (szállodai), vendéglői 
kávéházi adás-vételi =

e s

ügynökségi irodája

B u d a p e s t,  V ili., J ó z s e f -k ö r u t  II sz .

Szakmabeli tranzakciók es
=  T e le fo n :  J ó z s e f  2 6 — 32.

bankkölcsönök közvetítése.

y
Koritnik 1 ároly

k'Kolozsvár.
A város központján, 85 modernül berendezett 
szobi, hideg- és melegvíz, központi légfűtés. 
Fényesen berendezett kávéház, francia és ma
gyar konyha. Külön termek lakodalmak és tár
sas ebédekre. Kisküküllömenti és balatonmelléki 
saját szüretelésü fajborok. Az erdélyi úri közön- 
------------- ség t a l á l k o z ó h e l y e . -------------

PÁNTOL MARTON
étterm ei

Budapest, Vili., Rákóci ut 29. szám.

S C tiW E iT iE R  ADOLF
Tr;;nsylvania fogadója. Marosvásárhely.

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

iböcögö József Korona-fogadója «.
i iP a n n ó n ia *  k á v é h á z a , M isk o lc . Kávéház, 
; elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, 

kitűnő borok.

D a g b ie r  ü l i
cukrászdája

Orosháza, Kossuth-tér 403. Saját ház )

Oítbon étterem és kávéház. 
Saját szüretelésü fajborok. 
Ízletes magyar konyha. Az 
étierem és kávéház vezetője 
Dömötör Bélané vendéglős.

Grsován.
Elsőrendű szálloda 4ü szobával. Kávéház, étte
rem és cukrészda, Ízletes magyar konyha, saját 
szüretelétü faj borok. Figyelmes kiszolgálás. — 
Kereskedelmi utazó uraknak kedvezmény. Köz
vetlen a hajóállomásnál. Állandóan cigányzene.

Füredi András és Nagy István
tulajdonosok.

IniRO V szky K ároly
hygienikus játékkártya tisztitó in

tézete.

IX.,
B u d a p e st,

Szvetenay-u. 16.

Vendéglő bérbeadás.
Tarcsa-fürdö igazgatósága a fürdőtelepen levő 

g\ógyvendéglői üzletet esetleg több egymásután 
következő fürdöidényre bérbeadja

A fürdőidény május 1-től október l-ig tart.
A gyógy vendéglő áll: i nagy és kis étterem

ből, polgári szobából és kávéházi helyiségekből, 
nagy terrasz, továbbá a vendéglős részére szük
séges lakál és mellékhelyiségekből.

Kellő számú a»ztait é* széket a tulajdonos 
rendelkezésre bocsájt, mig az egyéb szükséges 
berendezést u. m .: konyha- és aszta i eszközö
ket a bérlő tartozik beszerezni. A saját gazda
ságban termelt zöldségfélék maximális áron ren
delkezésre állanak.

Ajánlattevők szíveskedjenek ajánlataikat a bér 
és óvadék megjelölésével Haffmann Ignác, Szom
bathely cimre küldeni.
1 — 1 Tarcsa-fürdö igazgatósága.

ézsef
étterem és kávéház

Kolozsvárott.
80 elsőrendű, ízlésesen berendezett szoba hideg, 
melegvíz, gőzfűtés, vacum cláaner, felvonógép.
Saját szüretelésü fajborok. Í z l e t e s  magyar 
konyha, pontos és lelkiismeretes kiszolgálás.

Idb. Gráf János és fia Gyula
tulajdonosok.

Ki s s  Ernő Korona- f ogadója
N a g y k a n iz s a  — a váró* központján. Étterem 
*örcsarnok, kávéház, szép nyári udvar kerti — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

FIGYELEM!
Felhívom mindazon üzlettulajdonosok figyel
mét, akik üzletüket eladni, vagy másikat venni 

kívánnak úgy forduljanak bizalommal

EUIVI ASM
hatóságiig  engedélyezett é* bejegyzett s 

országszerte előnyösen ismert
k ö z v e t í t ő  i r o d á j á h o z
Budapest, VII. kér., Akácfa utca 18. sz.

P A P Í R S Z A L V É T A  különböző minőség
ben és jutányos áron

szerezhető b e : 
B u d a p e st,

,,F o g a d o -n y o m d á “ -ban , 
V ili., J ó z s e f  u tc a  56.

Színház té r ,  S tefánia p a rk  m ellett.
M inden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fűtés. 
H ideg- melegviz szolgáltató m inden szobában. Fürdővel ellá
tott szobák — külön türdök. Lakosztályok 2—3 szobával Elő
kelő nagy étterem . P ilzeni sorház. — Nagy fényes kávéház. 

Villamos megálló.

B ő rtfa -f lr lS n
Reigl László

gycgyÉ tterm ében
és kávéháziban kitűnő magyar konyha és faj
borok. — Napi ellátás 12 koronától kezve. oo 

N yári é s  té li s z e z o n .

99IM P E R IA L “  lagyszálló éttermei
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 90. szám.

E lsőrangú m agyar konyha. Saját szüretelésü fajborok. Társas- és lakodalm i 
ebédekre külön termek. Pontos lelkiism eretes és f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .  

---------------  Esténként S O V A N K A  N ÁND O R muzsikál. — —

Számos látogatást kér K ádár M iklós tulajdonos.



XV. évlolvaiu Budapest. Itt IS  novpm hpr 1.

Előfizetési ár:
Egy évre................. 24 korona
Fél évre . . . . . .  12 „ .
Negyed évre . . . 6 „
Egyes szám á ra : 1 korona.

Lapmegjelenés:
Minden hó 1-én és 15-én. 
kir. p»iliiiUrclp'a<l.v jiialj lilJI. sí-

21. szám

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

Pal-utca 9. szám

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

12 korona.

■ &  FOGADÓS-, VENDÉGLŐS É S  KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG^AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP. 

____________________________ SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IMRE.

Hivatalos szaklapja:
Az „Országos Vendéglős Egyesületnek**-, a „Székesfőváros! Ven
déglősök és Koosmárosok Ipartársulaténak**-, a  Szabadkai-, T olna, 
varmegyei-, K assai-, Erzsébetfalvai- Brassóinegyei-, Csepeli- 
Sárrár és vidéke-, Pécs-Baranyai-, Kispestszentlörinci-, Néraet- 
u jzári-, Lévavidéki-, Szatmármegyei-, Zombori-, Nemesócva és 
Vidéke-, H unyadvárm egyei-, Csongrádrárm egyei-, Sopronalaó- 
vidéki-, Sáiosntegyei-, Budaiok és környéke-, Érsekújvár és 
▼ '.-.léke-, Ceglédi-, Marosvásárhely és Marostorda-megyei-, Mezőtúr-, 

irkere és Dév&ványai fogadós (szállodások) Vendéglős, kocsiná- 
ros és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az A radi pincér 
öns. és elh. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak és 

községi vendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET. 

Hivatalos helyiség : Vili. kér., Gyulai Pál-utca
9. sz.

Hivatalos Óráki minden hétfőn , szerdán é* pén
teken d(Hután 3 - -6 óráig.

Fölhívás és értesítés. Fölhivatnak azon vidéki vendéglősök és 
tpcsm árosok, akik as „O rszágos Vendéglős E g y esü le tin e k  még 
uena tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje- 
e-itésük után megküldjük az alapszabályokat. B e tra td u  d íj  : 2 
korona. É vi tagdíj-, i  korona. Az , ,0 .  V. Egyesület'* tagjainak 
■sakttgyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
as irodához foninl. Ilyen esetekben a  levéllel válaszbélyeg m ellék
lendő. A u tlMökiég.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS- 
MAROSOK IPARTARSULATA

Hivatalos helyiség : Vili., Gyulai Pál-utca 9. sz.

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

Jogitanácsot az ipartársuiat minden tagja ingyen 
kaphat, ha az iránt az ipartársulat irodájához 
fordul.

Az ipartarsuiat mindennemű hivatalos közleménye
kizárólag a „Fogadó'* utján közöltetik.

Megszületett az uj Magyarország!
Örömmel köszöntjük az október 30. és 

31-ike közti éjjelen megszületett uj Ma
gyarországot és szebb, boldogabb jövőt 
kívánunk neki

Mi nem politizálunk s ezért nem is 
Írunk arról, hogy miért és hogyan követ
keztek az események s miért kellelt min
dennek igy lenni. Bennünket^ csak a té
nyek érdekelnek s az a biztos remény,

hogy a nagy zivatarból egy boldog, szebb 
Magyarország született.

Minden reményünk meg van rá. hogy 
az uj Magyarországot olyan emberek lóg
ják vezetni, akik ismerik népüknek vá
gyait, bec üietes törekvéseit, tudják, hogy 
békében akar élni mindenkivel a maga 
és az egész emberiség boldogságára. Is
meri r az ország termő erejét, tudják, 
hogy mennyire lehet termelését fejlesz
teni, hogy mindenki az országban boldog 
és megelégedett lehessen.

Reméljük, hogy megfelelő okos törvé
nyekkel lógják lehetővé tenni az ország 
fejlődését s hogy ezen törvényeknek okos, 
céltudatos végrehajtásáról a közigazgatás 
átszervezésével fognak gondoskodni.

Meg vagyunk róla győződve, hogy eb
ben a tejjel, mézzel folyó Kánaánban 
ezután minden szorgalmas, dolgos ember 
boldogulni (og.

Adja Isten, hogy mielőbb elérjük a hé 
két, hogy a háborús intézkedések többé 
ne korlátozzák iparunkat, hanem a sza
bad és becsületes kereskedelem alapján 
állva, szolgálhassuk mi is a közélelmezési.

Örömmel köszöntjük az uj Magyaror
szágot és megilletődve rebegjük a szent 
imádságot:

Isten áld m-g a magyart.

A sörgyárak „nagylelkűsége**.

A napilapokban egy meglehetősen el 
rejtett kis tudósítást olvastunk, meiv hí
rül adta, hogy az Országos központi ár
vizsgáló bizottság magához hívta a buda
pesti sörkartei vezető embereit, közölvén 
velük, hogy saját elhatározásukból szál 
lilsák le a sörárakat, mert másképpen a 
bizottság fogja azt tenni a sörgyárak 
üzemkőnyveinek megvizsgálása alapján. 
Ettől, ugylátszik. megijedlek a sörgyárak 
és inkább, elképzelhető milyen fájós szív
vel, önként mentek bele a sörárak le
szállításába. A sörgyárak ezen „nagylel
kűsége" olyan kicsiny, hogy alig érdemes 
figyelembe venni. Olyan csekély az árle
szállítás. hogy a sok milliós hasznuk nem 
fogja megérezni. De nem is helyeselhet
jük az Országos központi árvizsgáló bi
zottság eljárá-át. Neki kellett volna a sör-

árakat megállapítani és minthogy míg 
nem késő. hiszen a sörgyáraknak m> g 
csak az ajánlatáról van szó, az árvizsgáló 
bizottság ne fogadja el a felajánlott ái- 
csőkkentést Ezt közérdekhői kell m ',-  
tennie.

Hogy a sörgyáraknak egy kissé a kör
mére nézlek, az a Székes/öuárosi vendé j- 
lős- és kocsmáros ipartársuiat érden e. 
Ez a társulat a vendéglősök éx a fo- 
gyaszfóközönség érdekeinek szem előtt 
tartásával felhívta az árvizsgáló bizottság 
figyelmét a sörgyárak igen gyakori ái- 
emelésére és beavatkozást kért.

A beadvány igy szólt:
„Tekintetes

Országos Központi ÁrvizsgalóBizotlság 
.Budapesten.

A Budapest-kőbánvsi sörkartei, neve
zetesen ennek a kartelnek következő sör
gyárai: Dreher Antal r.-t, Első magyar 
részvényserfőzde, Haggenmacher kőbá
nyai és budapesti r.-t., Kőbányai polgári 
söriőző r.-t. és a Fővárosi sörfőző r.-t., 
a háború alatt most emelte ötödször a 
sörárakat és teszi ezt önkényesen, minden 
.ellenőrzés, minden ármegállapitó és ár- 
vizsgáló hatóság megkeresése, engedélve 
és beavatkozása nélkül. Minden termelési 
ágban, de különösen az élelmezési és él
vezed cikkek előállításában a legmaga
sabb eladási ár hivatalosan meg van áll- 
lapitva. minthogy a teldolgozandó nyers
anyagok eladási ára is maximálva van 
és büntetés alá esik mindenki, aki a ha
tóságilag megállapított áron felül vesz és 
elad árukat.

A sörgyárak tudtunkkal ez alól a sza
bály alól nincsenek kivéve és mégis, a 
háború tartamával lépést tartva, ötödször 
emelik a sörárakat.

A sör akár képez élelmi cikkel, akár 
élvezeti cikknek tekintetik, annyi bizo
nyos, hogy közfogyasztási cikk. mely arra 
van hivatva, hogy a tuldrága bort a köz
fogyasztásban pótolja .és ebből a szem
pontból a logyasztóközönség érdekében 
mellőzhetetlen a hatóság beavatkozása és 
a forgglombahozatal legmagasabb árának 
hatósági megállapítása

BENKO é s  POLLAK
szálloda, vendéglő, kávéház és az ö s s z e s  sz a k  inja b ejlji üzletek és ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

Feleinknek hitel- és kölcsönnyújtás.
Budapest, VII., Sip-utca 7. sz.
T E L E F O N :  II—II £lnterurban) é s  J ó z s e f  3 8 - 6 1 .  ------------



A f. hó 10-én hatáiybalépett sörárak a 
következők:

királysor hektoliterje hordóban 136 K
különleges- és tápsör_ _ — 146 »
Palacksör ára 0’45 1- ielzésü, Vs literes 

és ennél kisebb palackonként:
királysor____ . . . .................... 1'20 K
különleges- és tápsör-----------135 „
V, liternél nagyobb palackonként:
királysör_____ ________— — 1 45 K
különleges- és tápsör. . .  1 60 „
Közük továbbá a vendéglősökkel, hogy 

ezek az árak nettó, tartály nélkül „ab 
gyár" értendők és semminemű juíalékok. 
átalány és egyéb engedmények utólag 
sem téríttetnek meg.

Tehít ezeknek az elvonásával még 
jobban drágul a sör. A vendéglős a 25, 
50 vagy 100 literes hordóból sohasem 
mérhet ki olyan mennyiséget, mint ameny- 
nyit a sörgyárnak lizet, mert a hordók 
légnyomásos töllésénél meglehetős űrt a 
képződő hab tölt ki, amit sörnek kell 
megfizetni.

A sörgyárak ismétlődő áremelési eljá
rása magán hordja az árdrágítás bélyegét, 
miért az iránt esedezünk úgy- a vendég
lősök, mint a fogyasztóközönség érdeke-^ 
ben, méltóztassék az ügybe beleavatkozni, 
az ügyet vizsgálat tárgyává tenni és annak 
eredményéhez képest a sörárakat hivata
losan megállapítani, illetve maximálni."

Ezen beadvány következtében megin- 
dalt az eljárás a bizottság részéről és 
egyelőre arra vezetett, hogy a sörgyárak 
valamit, nagyon keveset ajánlottuk fel. 
csakhogy könyveiket ne vizsgálják s hogy 
megmutassák, hogy „nekik is van szivük". 
Nem akarjuk azonban hinni, hogy az ár
vizsgáló bizottság falhoz állíttatja magát 
a kitünően számítani tudó sörgyáraktól, 
hogy ők ezután a porhintés után mar
kukba nevethessenek. Mert igazán nevet
séges, hogy a 136 koronás sörnél 24 ko 
róna. a 146 koronásnál pedig 14 korona 
legyen az árengedmény.

Ügy a vendéglősök, mint a fogyasztó- 
közönség érdekében felkérjük az Orszá
gos közp. árvizsgáló bizottságot' hogy a 
sörgyáruk kényszerből „önként" felaján
lott árengedményét ne fogadja el, hanem 
üzemköltség- (könyv-) vizsgálat alapján 
maximálja sürgősen a sörárakat. Elég 
volt négy és léi évig a háborús konjunk
túrákat kihasználni és a mértéktelen ár
drágítással hadi-milliókat szerezni.

Tessék ennek a szabadalomnak véget 
vetni! A soknál is több volt az eddigi 
türelem.

2. o lda l.

Az elmaradt szakoktatás.
— A budapesti pincér tanonc iskola. —

Sajnos, hazánkban a vendéglős- és ká
vésipar elméleti szakoktatás még mindig 
igen kezdetleges stádiumban- van. Két- 
három vidéki úgynevezett pincérszakiskola 
van, továbbá van Budapesten egy a szál
lodás ipartársulat által fentaríott pincér- 
tanonc szakiskola is egy a kávés ipartár
sulat által létesített kávéstanonc szakis
kola. A vidéki pincér iskolákról most 
nem fogunk beszélni, majd más alkalom
mal azokról is lesz szó. mert azokról is 
van mit Írni. De most a tanév kezdetén, 
a fővárosi szakiskolákról Írni időszerű
nek találjuk és azt hogy általánosságban 
foglalkozzunk ezekkel az intézményekkel. 
A naptári idő szerint az 1918/19-iki tanév 
elején vagyunk ugyan, de hogy megkez
dődött-e már ott az előadás igazán nem 
tudjuk. Hirt ezekről a szunyndozó isko
lákról nem igen hallunk. Még annyi fá
radságot sem vett magának a szakiskola 
vezetősége, hogy a szaklapokkal közölte 
volna, mikor kezdődnek a beiratások stb. 
Pedig mi minden hirt, amely a szakkö
zönségünket érdekli, mindenkor a leg
nagyobb készséggel publikálunk. De most 
nem a szakiskola-vezetőség apró ügyet
lenkedéséről akarunk Írni, hanem mint 
már jeleztük, általánosságban röviden rá 
akarunk mutatni a stagnáló budapesti 
szakiskola állapotára. Előre bocsájtjuk, 
csakis a szakiskola iránti jóakarat kész
tet eme tárgyilagos kritikára.

Már jó néhány éve. hogy a szállodás 
ipartársulat a pincérlanonc szakiskolát 
létesítette. Mióta ez az intézet megvan, az 
ipartársulat avval egyebet sem csinált, 
minthogy konzerváfta. Egyébiránt nem 
törődött vele. Ahogy felállításakor volt ez 
a tanintézet, ugyanabban a kezdetleges 
állapotban most is megvan. Talán ugyan
azok a tanerők is működnek még ottan 
kezdettől fogva; ami ugyan nem volna 
ha . . . Igen ám. feladatuknak és hivatá
suknak valószínűleg megfeleltek, de sok 
vizet nem zavartak. De nemcsak a tan
erők nem igen változtak, hanem a tan
rend. taneszköz is a tankönyvek is még 
a régiek. Pedig azóta mekkorát fejlődött, 
haladott a világ! A földön minden fejlő
dik, kialakul, tökéletességre törekszik, 
Csak a budapesti vendéglős szakiskola 
nem. Hogy ezek után eredményről nem 
lehet beszámolni, azon igazán nem lehet 
csodálkozni. Az úgynevezett iskola évi 
beszámoló, amit a szállodás-ipartársulat 
választmánya is azután a közgyűlése év-
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ről-évre „egyhangú helyesléssel" tudomá
sul vesz, oly banális olvasmány, akár egy 
quáker predikációs és statisztikai szám 
csoportosításokban merül ki, ezt ezekután 
mindenki természetesnek fogja találni. A 
szakiskola felügyelő bizottsága — mert! 
ilyenféle is van — ugv látszik nem igen 
töiódött a felügyeleti jogával. Az utolsó 
falusi isko'ában láthatjuk, hogy azon van 
nak, hogy az oktatást jivitsák, reformál 
ják. A mostani gyerekek az á, b, c-t már 
máskép tanulták mint annak idején mi. 
Csak a pincér-szakiskola halad taposott 
utakon. A tanrend hézagos, ezen változ
tatni kellene, a nyelv tanulásra alig he
lyeznek súlyt. Tanulnak ugyan franciául 
és németül, de a régi módszer szerint, a 
fiukat főképpen a grammatikával gyötrik 
a „nekem van, neked vannak" azért nem 
is tudnak semmit. Az igen szorgalmas és 
talentomos fiúnak az cv végén az idegen 
nyelvből alig 100 szóból áll a szókincse. 
Ez a metódus - már rég lejárta magát; 
tessék olt a Berlitz szisztémája szerint 
tanulni a nyelveket. Az úgynevezett szak
tankönyveknek annyi közük van a szak
mához, hogy az olvasókönyvben apró 
mesék vannak a vendéglős iparról meg 
a bortermelésről, szőlőről stb. A tan
könyveket egy alapos revízió alá kellene 
venni. A számtant a 3. elemi osztályban 
jobban tanilják. Könyvelésről, üzleti leve
lezésről a fiuknak sejtelmük nincsen. Azt 
tanítják üzleti levelezés alatt, hogy plakát 
vagy egyéb hirdetési kéziratot iratnak az 
üzlet nyitásról, átvételről stb. De ezt is 
hogyan! Például: Van szerencsém a nagy
érdemű stb. Hogy miért tanilják ezt az 
ócska furcsaságot „van szerencsémet" még 
mindig, ezt igaz nem tudom. Ha vala
kinek szerencséje van, ez jó neki. de 
minek kell ezt a fiázist egy üzlet-átvételi 
plakáton használni? A mindig gúnyolódó 
kedvében levő közönség, ha ilyen szsk- 
iskoiailag is tanított hirdetési formulát 
olvas, azt szokta mondani, ha szerencséje 
van vegyen egy sorsjegyei, de ne vegye 
át Parasztrénv Tilus vendéglőjét.

Hézagos a tanrend; hogy ne mondjunk 
többet, ma már egy kis nemzetgazdászat- 
tant, idegenforgalmat, reklám (hirdetés) 
tant, ipari törvény ismerteiét stb. is kel
lene tanitani. Az elméleti oktatással a 
tanuló szellemi képességét emelni kellene, 
sokoldalúvá tenni, látókörét kibővíteni. 
Emellett azonban a gyakorlati oktatásról 
sem szabadna megfeledkezni. A pince- 
gazdaságot és borkezelést feltétlenül gya
korlatilag kell tanítani. Úgyszintén illemet 
i-. Ezen a téren igen sok pótolni valói

_______________________ 20. szám.

tudakozd irodája és országos adás-vételi iroda

Budapest, VII. kér., Bethlen-utea 6. ez.
A legmegbízhatóbb vállalat. Törvénvszékileg bejegyzett cég. Közvetít úgy eladá-ra, mint 
bérbe és elszámolásra szállodát, vendéglőt, kávéházat, mindenféle üzleteket és ingatlanokat. 
= = = = =  Jogügyletekben d í j t a l a n  fe lv ilágo sítá s.
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volna. De nem folytatjuk tovább. Már 
említettük, a szállodás ipartársulafba uj, 
fiatalos szellemet és tett erőt keli bevinni. 
A szakoktatás bizottságába is uj emberek 
kellenek. Maradi gondoikozásu emberek
nek, kik egész életükben otthon ültek ott 
nincs helyük. Ki ezt a szakmát tanulta, 
külföldön járt és intelligenciával rendel
kezik az merjen a szakoktás feíügvelő 
bizottság tagja lenni.

Körülöttünk a szabad nemzetek ver-! 
senvezni fognak, ki tud többet és jobbat; 
produkálni. Ki élelmesebb, leleményesebb 
és intelligensebb lesz az fog győzni, a 
maradiak elfognak szegénvedni és tönkre 
mennek. Tanulás, tudás nélkül nincs bol
dogulás. Szakítson végre a szállodás ipar
társulat a tradíciókkal, reformálja legalább 
azokat az intézményeket, amelyeket annak 
idején maga létesített. Nem kell ahhoz 
más, mint uj vezetőség, friss és modern 
gondolkodás és agilitás. P. gy

- -- ------- --- - --------- —-
Hasznos Tudnivalók.

A tejről.
Most, amikor a háborús állapotok az 

élelmiszerek sorában is előidézték az árak 
szédítő versenyfutását s megértük azt, 
hogy a legközönségesebb élelmicikkekért 
a békebeli árak 15—20-szorosát kell fizet
nünk: nem lesz érdektelen egyet mást 
elmondanunk a tejről, mint egyik igazán 
nélkülözhetetlen élelmicikkről, amely még 
ebben az őrült árversenyben is oly erővel 
tarja magát, hogy a tojáson kívül egy 
cikk sincs, amely messziről is megkö
zelítené áremelkedésben.

Hogy a tej a háznál nagy kincs, azt 
mindnyájan érezzük és látjuk, hogy ellen
ben a tejhiány veszedelmes katasztrófa 
lehel: nagyon sok esetben szomorúan 
tapasztaljuk.

Nagy kincs a tej a háznál, mert a na
gyon könnyen végrehajtható torralás után 
azonnal kész táplálékul szolgál. A tej
hiány pedig nagy katasztrófa lehel. Mert 
a gyenge gyomru egyéneknek, kis gyer
mekeknek csaknem kizárólagos tápláléka 
a tej s mert tej nincs, az egyén, a kis 
gyermek elpusztul.

A tejnek rendkívüli fontossága abban 
van, hogy ez a legtökéletesebb élelmiszer. 
Benne a gyomor által azonnal használ
ható hig állapotban mindaz megvan, amire 
a testnek szüksége van. Ezért van az. 
hogy kis gyermekeknek egymagában is 
elégséges táplálószer a tej.

Minden újszülött egvedre nézve legjobb 
a saját anyja teje, másodsorban az ugyan
azon taju anyatársak teje. Ez adja ma
gyarázatát, hogy miért a lehető legjobb 
megoldás, ha az édes anya szoptatni nem 
tudván, szoptatós dajkát fogad csecse
mője számára, amikor is figyelembe kell 
venni, hogy a szoptatós legyen teljesen 
egészséges, szülésre is. életidőre is lehe
tőleg egy idős az anyával

Mindezt pedig azért mondjuk el. mert 
nem lehet sohasem eléggé óvatos az em
ber a tej körül és a visszaélés és gon
datlanság sehol sem bosszulja úgy meg 
magát, mint éppen a tejnél.

Étkezési célokra hazánkban rendesen 
tehéntejet használunk. Használatos még 
a kecske-, bivalytej, sőt vidékenként a 
juhtej is.

Történeti hűség kedvéért meg kell em- 
ufenfink. hogy hajdan a lótej volt olyan 
a.(alánosán használt, mint rua a tehéntej. 
Es ma is vannak országok, ahol a lótejet 
használják, sőt szeszes italt is készítenek 
belőle.

Az elmodoít tejek közül legkönnyeb
ben emészthető a lótej, legnehezebben a 
juhtej, amely majdnem kétszer olyan 
sürü. mint a tehéntej.

Áttekinthetőség kedvéért egy kis tábláza
tot mutatunk be arról, hogy- miből m e n n y i  
van a táplálkozási célokra szolgáló tiszta, 
állati tejekben:

E g y jü o g ra im n  tejben van  oraounokban
ki á l l a t  n e v e ;fr

-S2 "J5 J= -—1 £ m SS 5
Ló §06-45 20 12 57 1-24 1 31 2
Szarvasai irha 874-431 35 43 36 1*6 l'97j 8
Kecske* 885-19 37 37 49 1-97 2-84 7
Juh 794*62: 49 93 60 2'45 2-93 8
Rénszarvas 6 8 1 -  0 0 |  1 0 4 172 28 — -  15

Ebből a táblázatból nyilvánvalóvá válik
hogy az egyes állati tejek alkotórészei 
ugyanazok, csak azoknak a mennyiségei 
különbözők. Egyúttal ebből a táblázat
ból válik nyilvánvalóvá az is, hogy miért 
legkönnyebben emészthető a lótej s vi
szont, hogy miért több értékű a ió-, szarvas
marhatejjel szemben a juhtej, amely külső
leg is sűrűbb, vastagabb, zsírosabb vala
mennyi tejelő háziáltatunk tejénéi. Ezért 
is használják a juhiejet inkább sajtkészi- 
tésre.

Köztudomású dolog, hogy egyforma 
tápláló értékű akár édes, akár aludt a 
tej. Mégis talán értékesebb a lelölözetlen 
aludtej, ha savója nélkül élvezzük, csak
hogy az aiudtejet nem élvezheti mindenki, 
például nem mindegyik beteg ember.

Köztudomású dolog, hogy a beteg állat 
tejét használni nem tanácsos. Mivel azon
ban sohasem tudni, hogy niucs-e armak 
az állatnak baja, amelyiknek a tejét él
vezzük: soha torralatlanul ne igyuk meg 
a tejet. Különösen a kezdődő lüdővész 
az, amit még orvos, sem tud megállapí
tani az élő állaton. És épp ez a betegség 
az. amely iegl amarabb és legtöbbet pusz
tít az emberek között is.

Köztudomású dolog az is, hogy a tejjel 
épp azért, mert annyira kelendő cikk: 
sok minden visszaélést követnek el, ame
lyek ellen sohasem tudunk kellően véde
kezni.

Mi, közönségesen csak annyit tudunk, 
hogy jó a tej, ha sürü, febérszinü és nem 
hig, kékesszinü; jó. ha a vízbe cseppen
tett tejcsepp alámerül, ha íiszia. száraz 
körön re cseppentve egész gömbölyű aiaku 
marad s nem folyik szét.

Ma azonban már annyira „fejlődött a 
tejhamisitás, hogy még ezek sem biztos 
adatok s csak a tejmérővel, lakmusz pa
pírral való eljárás mutatja meg a valóságot.

S ha most mindezekhez hozzászámít
juk. hogy semmi élelmiszer sem olyan 
könnyen romlandó, mint a tej, semmit 
sem kedvelnek úgy a levegőben állandóan 
milliószámra hemzsegő végtelen apró élő
lények, mint egyben a tejet: tisztán áll 
előttünk a kép, hogy mennyi mindentői 
kell óvni a tejet, hogy meg ne romoljon, 
mennyi mindenre keli az embernek gon
dolni,' bogv a tejet tisztán tarthassa.

____ 3. oldal
Kellene!
Kellene bizony, ha lehetne!
Mert a legnagyobb elővigyázat mellett 

is hiábavalónak bizonyul sokszor minden.
Ismeretes dolog, hogy a tej legjobb, 

legbiztosabb épségbentarfója a löiíorraiás.
Igen ám, ha éppen itt nem volna a 

bökkenő.
Mert ugy-e bár hideg időjárással még 

csak megjárja, de mihelyt melegebb az 
idő, mi történik?

Az. hogy mire a fogyasztó kezébe kerül 
a tej, legíöbbnyire már savanvodásnak 
indult s a forralás alatt ősszelut és ezzel 
élvezhetlenné vált.

Ez pedig kettős kár a méregdrága 
f' jért, mivel először is az érte adott óriási 
pénz kidobott pénz, másodszor pedig kár, 
mert mii áliiiunk elő helyette az amúgy 
is nincstelen világban?

Hogy a tej össze ne fusson, eddig 
is megróbáltak sokféle dolgot: clói savat, 
szaliciísavat, belzolsavat, sodabikarbonát. 
szódát.

Azonban mindegyik szer alkalmazásá
nak van valami hátránya. És talán a leg
nagyobb hátránya van a szódabikarbóná
nak és a szódának, mivel a savanyodást 
előmozdító auyngokat a tejben lekötik 
ugyan, de ugyanakkor a veszedelmes has
menést és halált i- ohozhetó egyéb anya
gok életfeltételeit még (okozzák.

Ebből egészen világos, hogy a szoda- 
bikabónázoit tej feliorralása is, kétséges 
segítség, mert a veszedelmes hasmenést 
és halált is okozható anyagokat a forralás 
sem képes elpusztítani.

Vegyük azonban a jobbik esetet: nin
csenek a tejben még veszedelmes anya
gok. csak csupán savanvodásnak indult 
a tej, amikor a szódabikarbóna megte
hette a keilő szolgálatot. Am ekkor sem 
tudunk egy dolgot elkerülni azt, hogv a 
tejnek ne maradjon a bikarbóna békévé 
rése folytán meg az udoiitó szodabika: 
bona mellékize.

Emelteit még az elmondott szerek ma
guk is olyanok, amelyek többé-kevésbbé 
veszélyez!, tik az egészséget, amiért azok 
alkalmazásnak mellőzése egészségi szem
pontból egyenesen kívánatos.

Van azonban pgy anyag, amelyet min
den veszély nélkül alkalmazhatnak é< 
amely anyag teljes biztosítékot ad a te 
tölforraihatása és használhassa szem
pontjából. Ez az anyag a hidrogén hiper- 
okszid (hyrogén hvperoxid) Ez az anyag 
vizesoldat, vagy pasztilla, alakjában kerüi 
forgalomba A vize^oldatból elég literen
ként 1 kis kávéskanállal, a pasztillákból 
Vz darab, ami a tejet literenként körül
belül 1—1"5 fillérrel teszi drágábbá. A 
szert a tejbe tevés után tökéletesen el 
kell keverni. Ezzel a szerrel elérjük 
mindazt, amit csak kell. Elérjük, hogy 
tejünk tökéletesen jó. élvezhető, meilék- 
iztői mentes lesz fölforralás után. Mellék- 
iztői mentes lesz. mert a szer a forralás 
alatt teljesen föibomlik és eltávozik a tej-, 
bői a levegőbe: bárki által bátran élvez 
hető, mert tejünket ez a szer tökéle
tesen mentesítette minden oda nem való 
anyagtól.

Papírszalvéták többféle minőségben. legjutányo- 
----- -----sabban a Fugado nyomdában. Bu
dapest, VIII., József-utca 56. sz. szerezhetők be.
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Nemes kadarka, Ezerjó. Kövidinka,
Ri.ziing és Zőidszilváni fajok napi 
árban nagv választ. kban kaphatók a

pincéjében, Cégié 
den, a Vásáriéren, a

Első PiifiszovÉezBíe vasúttól 600 lépés.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Vendéglős árdrágítása vendéglőssel szem
ben. Megtörtént az a komikus dolog, hogy 
a vendéglős saját kartársát is meghúzza 
az árban és teszi ezt abban a meggyő
ződésben, hogy a kartárs a kartársai csak 
nem jeienii föl. Két budapesti vendéglős 
ugyanis kiment Ráckevére mustot vásá
rolni. Megéheztek. Megtörténik vendég
lőssel is. hogy megéhezik. Betértek a 
Gőnczi-léie vendéglőbe, kinek csapiárosa 
Tolnai István kartás. Rendeltek egv-egy 
adag kolbászt, aminek a súlya egyenként, 
jól becsülve 8 deka volt. Megiltak hozzá 
egv iier mustot. Fizettek. Tolnai kartárs 
a 8 deka kolbászért 10 koronát, a liter 
mustért ugyancsak 10 koronát számított. 
Tudni keit, hogy a kolbász kilójának ha
tóságilag megállapított ára 17 korona. 
Tolnai kartárs számítása szerint náia 125 
koronába kerül egy kiló. A mustnál sem 
volt fukar. A mű t literje a iermelónél 
2 kor. 50 fűi., a haszon tehát az adó és 
egyéb költség térítésével 7 kor. Meg kell 
állapítani azt az igazságot is, hogy más 
fogyasztók (tehát nem vendéglősök) 6 ko
ronáért kapják a must literjét a vendég- 
tőben. Fogadni mernénk, hogy Tolnai 
kartárs nagyon szeretné, ha naponta leg
alább három tucat budapesti vendéglős 
térne be hozzá kolbász és mustfogyasz
tásra Van azonban egyéb árdrágítás is 
Ráczkevén. Egy darab einschlagért egyik 
ottani boltos 2 koronát követeit, mikor 
annak kilóját 16 koronával hirdetik. Egy 
deka szegért 20 fillért ti 'ehetett ugyanaz a 
boltos és elfelejti, ha ezért az árdrágí
tásért feljelentik, akieor egy kis időre 
bűvösre teszik. Hiába, boldogok a vidé- 
Kiek; azok manipulációjával nem törődik 
senki.

A milliós haszonra dolgozó polgári sörgyár
tisztviselői sztrájkra készülnek, meri az 
igazgatóság megtagadta a háborús segély 
lelemeléséi. A nyomorgó tisztviselők min
denesetre figyelmen kívül hagyják, hogv 
a sörgyár csak a sör árát szereti emelni, 
de nem azok fizetését akik munkájukkal 
gyarapítják milliós nyereségüket.

Hymenhirek Társit: Antónia és Szallay Jói séf 
vendr*glös szeptember 29 cn házasságot kötöttek

Egy jo asszony halala Csak a múlt szá
munkban adtunk ióla Ilin. hogy Németh 
Ferenc győri „Fehérhajó1* fogadóst az a 
megtiszlt Itetés érte, hogy a győri ven- 
déglős-ipartársulat elnökévé választotta. És 
jelen szamunkban már gyászbirt kell kö
zölnünk: Nemeik Ferenc elvesztette hit
vesét Sémeth Ferencné szül. Tóry Maris
kát. aki a mó l dúló spanyol-rém áldo
zata ett. A szokástól eltérőleg kell a fia
talon. a 34 éves viruló k e  bán elköltö
zött u i asszonyról megemlékeznünk, aki 
a csendes jótékonyság egyik mintaképe 
volt. aki, míg a háborús őrület tobzódó 
drágasága lehetetlenné nem tette soha 
sem volt 2—3 vendég-kosztos diák nélkül. 
Álmodó ingyen-asztali tartott 2—3 rászo
ruló vidéki tanító Győrben tanuló gyer
meke számára és oiv szeretettel, gondvi
selés-e: volt mindig a „diákjai1* iránt, 
mintha csak a családhoz tartoztak volna,

[ anélkül, hogy még csak a „köszönöm 
szépenre** is várt volna. Megesett egyszer, 
hogy egyik vidéki tanító négy gyermeket 
volt kénytelen egyszerre Győrbe taniitatni. 
De hogyan? Ez a luxus 3Ó0 loriníos nyo
morúságból nem tellett. Szaladt szegény 
apa fühöz-fához. így került hozzám is s 
én azt az ajánlatot tettem szegény apá
nak, hogy maid próbálunk valamit, ne 
essék két-égbe. Én pedig véletlenül első 
utamat Németh Ferercékhez tettem, ahol 
elmondtam a dolgot s kértem, hogy va
lami utón legyenek támogatásomra. És 
íme mi történt? Bár ekkor már bőven 
megtelt az ingyen-asztalos diákok lét
száma. dehogy engedték volna el Né-j 
metbék a két szegény diákot. Azonnal 
ott lógták őke: a legnagyobb készséggel 
és előzekenységgel és gondjukat viselték, 
hegy talán otthon sem különben. Ilyen 
asszonyt vesztettünk Németh Ferencné- 
ben! Neki igazán áldott az emléke!

Munkácsy kávéházban Budapesten, Rákócxi-ut 59. 
szám a!att estér kent Rácz Józsi körkedvelt zene
kara muzsikái. Számos látogatást ké: a tulajdonos, 
Horváth Mihály kávés.

Az állami fürdők bérlete. Mindkét buda
pesti szaklap-társunk megírta, hogy az 
állami fürdők bérbeadása tekintetében 
a tárgyalások befejeződtek s az állami 
iürdők ezek folytán egy nagy banknak a 
kezébe kerülnek. Ezzel szemben arról 
értesültünk, hogy a tárgyalások egyenesen 
megakadtak azért, mert még gróf Serényi 
miniszter kikapcsoltaid Vízakna és Her- 
kulesfürdőt, azzal, hogy ezeket az állam 
házi kezelésben tartja Ennek folytán igy 
egészen uj aiapon keli tárgyalni. Az uj 
tárgyalások még meg sem kezdődtek, 
hogy pedig az nagy átalakulás folytán 
megkezdődhetik-e az is teljesen bizony
talan. Egyelőre tehát az állami Iürdők 
házi kezelésben maradnak.

Gyászrovat. Tihanyi József, a budapesti „Balaton1* 
Vávéház megalapítója és tulajdonosa, f. é. október 
hó 13-án rövid szenvedés után meghalt. Igazi, kép
zett szakember volt. Szorgalmával, munkájával küz
dötte fel magát. Mint régi pincérember a gazda és 
pincér közti pátriárkába viszonyt kultiválta; hires 
volt abban, hogy nála éveken át megmaradt a sze
mélyzet. A ká?ésipai társulat választmányi tagja volt, 
de nem igen tüdott az ott előbb uralkodó viszo
nyokkal megbarátkozni, mindig mondta: „nem való 
ő oda, mert ott a kontárok dominálnak**. Halála 
váratlanul gyorsan követke zett be.

Nagy csapás érte a Budapesti Székesfőváiosi 
Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulatának ér
demes titkárát, Kürscnner Béla urat, kinek Koméi 
nevű fia, harctéren szerzett betegségében 23 éves 
korában meghalt. Őszin:e részvéttel osztozunk a 
gyászban.

Mául József vendéglős, f. évi október hó 17-én, 
38 éves korában, rövid és kínos szenvedés után 
meghalt.

Duba Sándor, életének 38-ik évében, hosszas 
szenvedés után, f. hó 16 án meghalt.

Heincel Ferenc főpincér, Gottwald Rezső szegedi 
: fogadós sógora, f. évi október hó 7-én elhalálozott, 
i temetése október hó 9-én történt Szegeden, ahol a 
családi sírboltban tették örök pihenő helyére.

Hertz Péter vendéglős, 62 éves korában, hosszas 
szenvedés után, f. hó 24 én elhunyt.

A spanyol betegség elleni védekezésről.
A spanyol betegség mindegyre szedi áldo

zatait s bár úgy a hatóságok, mint a magá
nosok minden lehetőt megtesznek a baj le 
küzdésére, mégsem sikerült eddig m egnyug
tató eredményt elérni.

Miután a baj ellenszerét ez ideig megtaláln 
nem sikerült hasznosnak látszik, hogy egyes 
kiválóbb orvosoknak tapasztalatait és eredmé
nyeit mi is közöijük, mert ezekből mindig 
tárulunk valamit s esetleg megmenthetünk 
valakit a bajtól. A Pesti Hírlapban olvassuk 
a kővetkező értekezést, melyet Törzs Kálmán 
kiváló orvos irt:

A spanyol járvány rohamosan országos el
terjedtsége és ezzel kapcsolatosan az esetek 
súlyossága és a főleg életerős fiatalok között 
folyton megism étlődő halálozások kényszerí
tenek bennünket orvosokat, hogy ne nézzük 
tétlenül e járvány dühöngéséi, tehetetlenül 
vergődve a már súlyosan beteg szervezettet 
való küzdelemben, hanem igyekezzünk min
den tehető módon e járványak gátat vetni.

Ma mar elismert, minden orvos által ta
pasztalt tény, hogy a járvány főleg a közép
osztálynak s az izoiáltabb rétegnek a járványa, 
itt is gyakoribb és súlyosabb formát mutat a 
nők m egbetegedése. Ez a tény, de még a 
járvány gyors, szinte napok alatt országossá 
terjedése, leghatározottabb bizonyíték amel
lett. hogy e járványt okozó baktériumokat a 
levegő terjeszti. A  szervezetbe tehát a kór
okozó baktériumok a betégzés utján jutnak. 
Kézfogás és egyéb nem nagyon intim érint
kezések e betegség terjesztésében fontos sze
repet nem játszanak, csak amennyiben, nyál
nak, váladékoknak átvitelét egy más egyénre 
elősegíthetik. M ndtn esetre ez utóbbi ut, a 
tüdők, légutak rrjakhártyáinak levegő Utján 
való fertőzése mellett elenyészően kicsi. Csak 
ily terjedési mód magyarázza m eg a spanyol 
betegség szomorúan ismert tüneteit, főleg a 
rohamosan jelentkező, terjedő s néha órák 
alatt halálhoz vezető tüdőlobot. Ez észlelé
sekkel szemben áll, látszólag, az a tapaszta
latunk. hogy a munkásosztály aránytalanul 
kévesebbet -zenved és veszít e járvány alatt, 
holott a levegő okozta fertőzésnek ők ép úgy 
ki vannak teve. hacsak nem jobban, tekintve 
a munkahelyek zsúfoltságát Sőt egyes ipari 
osztályok, tapasztalásom szerint a legnagyobb  
fokban mentesek voltak ez ideig a járványtól, 
néhol mondhatni teljesen. Tekintve, hogy az 
ipari alkalmazottaknál az ártalom ép úgy sze
repel, mint másutt, viszorrt a m egbetegedések  
szórványosabban és elég enyhén, néhol meg 
egyáltalán rém jelenkeznek. arra a következ
tetésre jutottam, hogy az ipari osztálynál 
magában a tnun ában kell keresnünk a jár
vány baktériumai eiten a védelmet. Legköze
lebb fekvő gondolat, az egyes iparágaknál a 
munkahelyen szereplő gázanyagok desinfectios 
(fertőtlenítő) hatása. U tóbb, a franciák által 
talán hiteles eredmény, mely szerint a járvány 
bakieriumai kizárólag a nyálkahártyák, főleg  
a légutak fertőzését okozzák, szintén azt erő
siti, hogy az ellene védekezés is leghatáso
sabban a légutak, tehát a bevégzés utján érhető 
el. Ez magyarázza azt a tapasztalatot, hogy az 
erősen dohányzók kevésbbé vannak kitéve az 
ártalomnak és igy értjük meg, az ipari o sz 
tá lly a l szemben a középosztály erősebb ve 
szélyezettségét is, mivel ez osztály, főleg a 
nők, távol az ipari munkahelyektől oly lég
körben mozognak, melyben fertőtlenítő gázok- 
gózök nem fejlődnek. Azt tapasztaltam, hogy 
oly ipariaknál, mint pl. a lószörfeldolgozók- 
nál, hol a belégzésnél a röpködő finom por 

| és szőrrészek, tehát nem gáz anyagok kerül-
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Törv. oltalom alatt állá

„ p u n m n r
O iib H u lÉ tn ir .

Folyton emelkeriű forgalmunk titka
gyártmányaink kiváló minősége.

Évi 1EB.OIO hl. es termelési képesség.

nek a tüdőbe a spanyol b itesedések a ren 
des százalékot adják. Ezzel szemben olt. hol 
a mnnkahelyen valamely gáz (fertőtlenítő, 
mérges) fej ődik, a spanyol megbetegedések  
feltűnően kis számuak. Sőt ugyanazon iparnál 
pl. a vasiparnál, az olvasztók forrasztóknál 
lényegesen kevesebb az esetek száma, mint 
ugyanazon ipar másnemű munkásainál. Tud
tommal mások is hasonló tapasztalatra jutot
tak. E tapasztalásaimat bővítve igyekeztem  
azokat hasznossá is tenni

A világitó gáz <es melléktermékei nem tehe
tők közkincscsé a közönség m egvédése cél
jából, mert anyaguk nehezen használható, 
m érgező. Oly gáz vagy gőzanyagra van szük
ségünk, mely könnyen szerezhető, nem veszé
lyes, de erélyes fertőtlenítő. Ez a kéngőz. 
Kutatásomban segítségemre volt egyik fővárosi 
nagy kénlap-gyárunk, hol vizsgálódva azt ta
láltam, hogy e gyár kéngőzöknek kitett mun
kásai, munkásnői közül egyetlen égy sem 
kapta m eg a spanyol betegséget. De nemcsak 
a munkások, hanem az irodai alkalmazottak, 
sőt az épületnél dolgozó kőműves alkalma 
zottak is mentesek maradtak a járványtól, 
holott ez utóbbi két csoport a kéngőzök csak 
kis részét kaphatta. Ezek, után orvosi gyakor
latomban is próbálkoztam e gőzzel, az emlí
tett gyár szívességéből, olyképen, hogy a 
lakás egyik, lehetőleg sokat használt szobájá
ban, konyhájában kis kérlapokat égettem el, í 
egyrészt, hogy a beteg környezetét óvjam a 
m egfertőzéstől, másrészt, hogy óvjam mind
azokat a m egbetegedéstől, kik még a jár
ványtól mentesek. A kéngőzöléseket napon
ként, másodnaponként végeztettem, néhol kis 
alkalmas füstölőkkel. Súlyosabb beteg környe
zetében a kéngőzölést naponta kétszer ren
deltem. A gőzökből annyit fejlesztettem, hogy 
jól érezhető volt a kevés mtiló köhögésinge
ren kívül egyéb kellemetlenséget nem okozott. 
Az eljárás egyszerű, mindenütt és mindenkor 
alkalmazható veszélytelen, s ami fő. olcsó. 
Az elért eredményeim tökéletesek. A beteg 
környezete minden esetben mentes maradt a 
fertőzéstől. Kezdő m egbetegedésnél alkalmazva, 
tüdőlobot nem láttam föllépni, a láztalanodás 
is gyorsabban, hirtelenebből állott be. Mint 
védelm i berendezkedést is teljesen bevált. 
A gőzölgésnek  kitettek egyike sem betege
dett meg.

Ma, amikor mindenütt ólálkodik a betegség, 
a kéngőzölésekben, m eggyőződésem- szerint, 
mindenütt és mindenkor hathatós fegyvert 
bírunk, mellyel tapasztalatom szerint a beteg 
aéget, a járvány megállapíthatjuk, egyrészt,

mert a lakóhelyek, gyüléstermek, iskolák, 
munkahelyek stb., stb. levegője fertőtleníthető, 
másrészt belégzesével a légutak dezinfekciéja 
és tartós edzése is elérhető. Oly munkások, 
kik csak a munkahelyükön kapták a kéngőzö- 
ket. egészségesek maradtak, bár családjuk át
esett a járványon. Lakóhelyeink többszörös, 
naponkénti vagy másodnaponkénti előbb jel
zett dezinfekciójával és légzősí: rveink edzé
sével. m eggyőződésem, hogy e súlyos járvány 
megállítható, mindenesetre inkább, mint a nem 
sokat érő kézmosásokkal, cukorkaszopogatás- 
sal. Megelőzni a betegséget annyi, mint le
győzni azt.“

Ugyanc'ak nemrégiben irt egy másik orvos 
arról, hogy az alkohol beadásával milyen 
eredményeket ért el olyan betegeknél, a. ik 
már reménytelenül kínlódtak a korral

Az alkoholt vörös bor alakjában ajánlja. 
A vörös borból borlevest kell főzni s azt a 
még oly lázas betegnek is naponta 3— 4 csé
szével beadni.

Mindezek olyan dolgok, amelyek figyelmet 
érdemeinek. Ilyenkor természetesen az első az. 
hogy a beteghez orvost hívjanak, mert hiszen 
minden beteg más és más s általános módon  
nem kezelhető. Addig is azonban, mig az 
ötvös megérkezik, azonnali lefekvés vörös 
bor levest és a fenti cikkben közölt óvintéz
kedés ajánlatos.

Ü ZLE T I H ÍR E IN K .

Kuruc Endre főpincér megvette Szegeden  
a Demokrata kávéházat azt teljesen átalakítva 
f. évi szeptember hó 15-én nyitotta meg 
Hungária kávéház címen. A szegedi és vidéki 
szakmabeliek találkozója a Hungária kávéház.

Söreghy Mátyás orsovai Schweitzer fogadós 
fogadóját egy nagyszabású étteremmel és 

i kávéházzal kibővítette, azt uj bútorral látta el 
és ünnepélyesen f. évi október hó 1-én nyi 
tóttá meg.

Winter Adolf a budapesti Árpád kávéház 
volt tulajdonosa megvette ugyancsak Buda
pesten a „Sanremó- kávéházat azt átalakítva, 
megnagyobbítva ünnepélyesen f évi október 
hó l  én nyitotta meg.

Biró József volt balatonboglári vasút foga
dós és miskolci Abbázia nagy fogadós m«g- 

[ vette Kaposváron a Turul nagy fogadót. Biró 
József fogadós országszerte ismert nagyszak
tudásáról is előzékenységéről, a Turul nagy 
fogadót ismét a régi nívójára fogja emelni 
Költséget sem kiméivé uj üzletét teljesen át
alakítva uj és fényes bútorzattal látta, el úgy

annyira hogy a Turul nagyfogadó a NO szo
bájával fényes kávéházával és éttermeivel az 
ország egyik legfényesebb fogadójává válto
zott át. Részünkről is csak üdvözölhetjük Biró 
fogadóst a szerencsés és előnyös vétel al
kalmából.

Stupek Paula vendéglősné a VI.. Szondy- 
utca 70 sz. alatt szeptember 10 én vendég
lőt nyitott.

Helyváltozásek. Szegeden a belvárosi kávéhác 
fizetőp. állását Knopf Károly foglalta el. A Próféta 
fogadó éttermeinek föp. állásai Pregitzer Antal 
foglalta e’. Szabadkán a Nádor kávéház föp. állását. 
Juhász Ar.tal tölti be a rzegedrokusi vasúti ven
déglő I - II. oszt. éttermek föp állását. Szanils Jótsef 
foglalta el. Orsován a vasu-.i vendéglő I —II. osztályú 
étterem föp. áfását Fülőp György tölti be.

Az Üzleti hírek és hirdetés rovatni ért Fekete 6jula
1. szerkesztő telel.

Ajánlok
azonnali szállításra

míg Ke-,,-itteni Iáit:

80 — 
9 0 .-

95.—

135.—

Legelső minőségű törköly, 
sziivórium. hoiovicskn, 
seprfl és ru ncszenciát ki
logrammonként . . .  . . . .  K

Cognac eszenciát . ... „
Császárkörte, rosztop-in, 

meggy, barack, angoike- 
serü eszenciát kg.-ként 

Benedictiner. coantro. csoko
ládé. caerto. Kávé. narancs, 
absynth. curacao. rnaras- 
quino eszenciát kg.-ként

Mindezen áruk kiváló minőségűek, 
cca 90°/o sz; /tartalommal. Ezen áru
ból 100 liter legfinomabb pálinka, likőr, 
rum vagy cognac előállításához 1 kgr. 

eszencia szükséges.
Málnaszörp eszencia, egy kanálnyi egy 
pohár vízben a legfinomabb édes 
málnaszörpöt adia. ára kgr.-ként 
6 5 — korona. Citromlimonádé ára 

kilogrammonkénl 60.— korona.

MOLNÁR ANDOR
„Universal" vegyészeti laboratóriuma

Budapest, IX., Mester-utca 2— 4.
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Szolyval gyógyforrás.
b o rra l a legjobb frö c c s !

Kitűnő izíi, igen üdítő ásványvíz. Búr, cognac vagy citromsavval vegyítve. 

Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyomorbántalroak, étvágytalan

ság, gyomorégés, köhögés, vérszegényseg, tüdöbaj és vérköpések eseteiben.

Megrendelhető

Schönborn Buchheim gróf
urad. ásványvizeinek 
bériőségénél, Szoiyva

Zalaegerszeg rend, tanácsú város polgármesterétől.

7311/1918. sz.

Árverési hirdetmény.
1. Zalaegerszeg r. t. város tanácsa a város kép

viselőtestületének 5704/1918 számú véghatározatá
val nyert fel hatalmaz asa alapján zalaegerszegi 188. 
sz. tjkvben a város közönsége tulajdonául bekebe 
lezett 24. sorsz- 2738. hrsz. házat, udvart, kertet, 
vagyis az u. n. Fehérképi vendéglőt, az épületek 
által határolt területen kivül, az épületen túlterjedő, 
a Wlassits utca által határolt területet, kivéve az 
elhordandó mérlegházat öt részrejfelosztva és pedig: 
1. a felosztásról készített s itt betekinthető vázraj- 
son 2738/1. hrszámmal jelölt 525 négyzetől területű 
házat, udvart, vagyis a Fehéképi vendéglőt, az épü
letek által határolva, az épületekkel együtt, 2. a 
2738/2. hrszámmal jelöit 156 négyzetöl területű, a
3. a 2738/3. hrszámmal jelölt 156 négyzetől területű,
4. a 2738/4. hrszámmal jelölt 156 négyzetöl területű, 
végül 5. a 2738/5. hrszámmal jelölt 175 négyzetöl 
területű üres háztelkeket képező részleteket zárt 
Írásbeli s ezt követő nyilvános szóbeli árverés utján 
eladja.

2. A tanács felhívja a venni szándékozókat, hogy 
írásbeli ajánlatukat a f évi október 28. napjának 
d- e. 12. órájáig a v. tanácshoz címezve adják be.

3. A szóbeli árvezés foganatosítására a f. évi ok
tóber hó 29. napjának d. u. 3. óráját a v. tanács
termébe tűzi ki, ahova a venni szándékozókat a v. 
tanács meghívja. Ennek befejezésével fogja a tanács 
az írásbeli ajánlatokat felnyitni és kihirdetni.

4. Az ingatlan kikiáltási ára és pedig: 1. a 2738/1. 
hrsz. ingatlané 150.000 K. 2 a 2738/2. hrsz. ingat
lané 10 000 K, 3. a 2738/3. hrsz. ingatlané 10.000 
K, 4. a 2738/4. hrsz. ingatlané 10.000 K, 5. a 2738/5. 
hrsz. ingatlané 11.003 K.

5. Venni szándékozók a kikiáltási ár 10 százalékát 
tartoznék bánatpénzül a v. pénztárába befizetni s 
az erről szóló le:éti nyugtát az írásbeli ajánlat mel
lett, a szóbeli á verésen résztvevők pedig, ameny- 
nyiben azt az ii ísbeli ajánlat mellett még be nem 
mutatták, az árverés megkezdése előtt az árverés 
vezetőjének átadni

6. A vevő a vételárt az adás-vételi szerződés vm. 
törvényhatósági bizottság jóváhagyása napjától szá
mított 30 nap alatt tartozik a v. pénztárába befi
zetni. A fizetás elmulasztása esetén a v. tanács a 
mulasztást elkövetett vevő veszélyére és költségére 
uj árverést fog elrendelni s a város közönségét ér
hető károkat — bánatpénzének elvesztésén felül — 
megtéríteni köteles.

7. A vevő a megvett ingatlant azonnal birtokába 
veheti olyként, hogy annak hasznai őt az adás vételi 
ügylet joghatályosságának napjától kezdve illetik. 
Az ingatlannak a város közönsége által használt 
mellékrétxeit a város közönsége az uj majorépület 
elkészültéig, de legfeljebb egy évig, tovább is hasz
nálhatja. Az ennek fejében a város közönsége által 
fizetendő térítési dij a vevő és a város közönsége 
között szabad egyezkedés tárgyát fogja képezni-

8. A város közönsége az ingatlan tehermentes 
tulajdonjogáért és a háborítatlan birtoklásáért sza
vatol.

9. Az adás-vételi ügylet jogi és bélyegilletékeit, 
az adás-vételi szerződés és bekebelezés költségeit 
a vevő tartozik viselni.

10. A jogügylet a vevőre azonnal kötelező. A vá
ros közönségének joghatályossága a felsőbb hatósá- 
ságok jóváhagyásától függ.

11. A képviselőtestület jóváhagyása után a város 
közönsége utóajánlatokat nem ve9z figyelembe.

12. Azokat az ajánlatokat, amelyeket a venni 
szándékozók a telekkőnyvileg egy jószágtestet ké
pező ingatlanra, mint osztatlan egészre fognak be
adni, a képviselőtestület szintén figyelembe fogja 
venni.

Zalaegerszeg, 1918. október 14.
Czobor Mátyás s. k.

polgárm ester, 
vármegyei t. b . főjegyző.

Jó  barátik tarsas-összejivetelei.
(Összejövetel minden ezerdán délután 4 órakor.)
Novem ber 6  án Mirt András vendéglőjében. 

VII., Dohány-u. 7. sz.

Novem ber 13-án Verbőczy Lajos vendég
lőjében. Ity.. Városház u. 3 — 5 .  sz.

November 20 án Farkas Pál vendéglőjében, 
IX . O l l ó i -  u t  9 7 .  sz.

Novem ber 27 én Csengéi Sándor vendég
lőjében, IV., Ferenc József rakpart 9. sz.

Zalaegerszeg rend, tanácsú város polgármesterétől.

9211/1918. sz.

Árverési hirdetmény.
1. 1.) zalaegcrszeg r. t. város közönsége a zala- 

eg-rszegi 188. sz. tjkvben a város tulajdonául b e 
kebelezett 11. sor 218/b hrsz. s az ezzel természet 
ben egy jószágtestet képező 16. sor. 219/b hrsz. 
u. n. pénzügyi palotát, amely ingatlanokra telek
könyvi hatóságnak 821/tk 1916. sz. a. kelt végzésé 
vei a m. kir. kincstár javára bekebelezett bérleti 
jog, továbbá a 218/b. hrsz. ingatlant a 219. hrsz. 
inga’lan javára biztosított tét őze ti síolgalmi jog ter
hel, — ezen a terhek épségben tartásával — oly
ként. hogy a dai dárparancsroksági épületre nézve 
a katonai kincstárral szemben fennálló jogviszony 
tartama ;!att a vevő mindama kötelezettségeket 
tartozik ellenmondás nélkül teljesíteni, amelyeket a 
beszállásolást törvény, s a fennálló jogviszony alap
ján a város tartoznék a katonai kincstárral szemben 
teljesíteni.

2. ) u. o szintén a város közönsége tulajdonául 
bekebelezett 26. sorsz. 221/b/l hrsz. u. n. „Arany 
Bárány" nagyvendéglőt s az ehhez tartozó üzlethe
lyiségeket. a fennálló bérleti szerződések épségben 
tartásával.

3. ) végül a város közönsége által megszerzett, 
de ezideig még telekkönyvön kivül tulajdonát ké
pező, a zalaegerszegi 2712. sz. tikvben 4. sor./2752/a/2, 
2752/a/l/l hrsz. és az u. o. 3708. tjkvben 1—4. sor 
3744/b, 2750/a/2, 2752/a/l/2/2 hrsz. a báró Solymossv 
Ödön tulajdonául bekebelezett, a természetben egy 
jószágtestet képező u. n. dandárparancsnoksági épü
letet, a katonai kincstárral fennálló bérleti szerződés 
épségben fentartásával, zárt írásbeli s ezt követő 
nyilvános szó^'eli árverés utján eladja.

II. a bizottság felhívja a venni szándékozókat, 
sogy zárt írásbeli ajánlatukat a f. évi november 14. 
napjának d. e. 12 órájáig a v. tanácshoz címezve 
adják be.

III. A szóbeli árverés foganatosítására a f. évi 
I november hó 15. napjának d. u. 3 óráját a v. tanács
termébe tűzi ki, ahova a venni szándékozókat a v. 
tanács meghívja. Ennek befejeztével fogja a bizott
ság az Írásbeli ajánlatoka1 felnyitni és kihirdetni.

IV. Az ingatlan kikiáltási ára és pedig:
1. 218/b és 819/b hrsz. ingatlané 300.000 K.
2. 221/b/l. hrsz. ingatlané 700.000 K.
3. 2752/a/2, 2752/1/1: /2744/b, 2750/a/2, 2751/a/2, 

2752/a/1/2/1 hr9z. ingatlané 300.000 K.
4. Venni szándékozók a kihirdetési ár 10°/0*át 

tartoznak bánatpénzül a v. pénztárába befizetni s 
az erről szóló letéti nyugtát az írásbeli ajánlat mel
lett, a szóbeli árverésen résztvevők pedig, amennyi
ben azt az írásbeli ajánlat mellett még be nem mu
tattak, az árverés megkezdése előtt az árverés ve
zetőjének átadni.

5. A vevő a vételárt az adás-vételi szerződés vm. 
törvényhatósági jóváhagyási napjától s? ámított- 30 
nap alatt tartozik a v. pénztárába befizetni. A fize
tés elmulasztása esetén a vevő veszélyére és költ
ségére uj árverés fog elrendeltetni s a város közön
ségét érhető károkat a bánatpénzének elvesztésén 
felül megtéríteni köteles.

A vevő a megvett ingatlant azonnal birtokába 
veheti olyként. hogy annak hasznai Őt az adás-vételi 
ügylet joghatályos9ágának napjától kezdve illetik.

6. A város közönsége az ingatlan tohermentes 
tulajdonjogáért s a háborítatlan birtoklásért a jelzett 
fentartásokkal szavatol.

7. Az adás-vételi ügylet jogi és bélyegilletékeit, 
az adás-vételi szerződés és bekebelezés költségeit 
a vevő tartozik viselni.

Zalaegerszeg, 1918. október 19.
Czobor Mátyás s. k.

polgárm ester, 
vármegyei t . b. föjegyxö.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelük e külön 
választ kérnek, válaszbélyeget vagy váiaszos levelezőlap..' 

mellékeljenek soraikhoz

F. S. Nyíregyháza. Teljesen igaza van. Azt hiszem 
a cikkíró koplalna, ha csak annyi jövedelme volna, 
mint a háború előtt. Hogy a vendéglősöktől rossz 
néven veszik, hogy többet keresnek, m n t háború 
'előtt, ez igazán a mi saj• ónk igazságtalansága. Kellő 
formában kioktattuk az illetőt. Reméljük használ,

K. B. Kolozsvár. Lapunkban közöljük a Vendég
lősök naptárára vonatkozó ismertetést. Természete
sen Ön is megkapja, csak küldje be az előfizetési 
dijat. Azért több, mint 24 K, mert Ön félévvel 
hátralékban volt. A kiadóhivatal e it is hozzá
számítja

H. J. Kassa. A spanyol betegség elleni védekezés
ről mai lapunkban írunk. Olvassa el figyelemn el. 
Az első a lefekvés és orvoshivás legyen.

A fennállott 13. számú román-bánáti határörezredböl 
» alakult vagyonközösség, Karánsebes_______

2194/1918. sz.

B é r le t i h ird e tm é n y .
A fennállott 13. számú román-bánáti határőrez

redből alakult vagyonközösség zárt Írásbeli ajánla
tok utján való versenytárgyaláson 1919. évi május 
hó 1-től egymásután következő őt évre, azaz 1924. 
évi május hó 1-ig bérbeadja a herkulesfürdői „Ha
tárőrök házában" levő vendéglőt. A vendéglőhöz 
tartoznak a „Határőrök háza" összes földszinti he
lyiségei, nevezetesen: két kocsmai helyiség, egy 
lakószoba, konyha, kamra, pince és egyéb mellck- 
helyiségek.

Pályázók fölhivatnak, hogy egy koronás bélyeggel 
ellátott zárt írásbeli ajánlataikat, melyhez bánat
pénz gyanánt a megajánlott évi bérösszeg készpénz
ben, vagy ovadékképes értékpapírokban csatolandó, 
f. évi december hó 15-ig d. e. 10 óráig a vagyon
közösség gazdasági hivatalához nyújtsák be. Elkésve 
érkezett távirati és utóajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek.

A részletes bérleti feltételek alulírott hivatalnál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők, ahol a pályá
zók a netalán szükséges felvilágosításokat is meg
kaphatják

Karánsebes, 1918. október hó 23-án.
 ̂ A vagyonközösség gazd. hivatala.

■MinriiszíMi
Nagyszőlősön a Royai-szálló 14 vendég
szobával, kávéházzal, étteremmel és a 
hozzátartozó mel ékhelyiségekkel 1919. é>i 
január hó l-töl bérbeadó. Bővebb feivi- 
világositást nyújt a Munkácsi hitelbank 
Részvényiársaság Mtlnkácson 1—2

P é c s  egyik legelőkelőbb, kittinő forgalommal 
biró k á v é h á z a ,  még mintegy 12 évi bértarta
lommal, teljes berendezéssel, b ő s é g e s  á r u 
k é s z le t t e l ,  bérbeadó. Az üzlet bármikor átve

hető. Értesítést ad: 1 — 1

S Z I G R I S Z T  L A J O S
ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája 

P é c s ,  S z é c h e n y i- t é r  17. s z .  I. e m e le t .

PAPÍRSZALVÉTÁK
különbö ö nagyság, minőség 
és árak szerint kaphatók a 
„ F O G A D  ó ‘‘-nyom dában  

Budapest. "Vili, kerület, József-utca ^6. s-.
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Az „Artesia" részvénytársaság

ILONA
üdito vize

legyen mindennapi italod! 
Megrendelhető:

„ABTESIAU R.-T.-nál BUDAPEST. 
TELEFON József 92—26.

F ürdőbér lő.
Egy a kárpátok lábánál fekvő kisebb 
fürdő részére k e re s te t ik  egy oly agi
lis. modern ovadékképes vendéglős, ki 
az egész fürdőüzemet vezetné. Megkiván- 
tatik, hogy a bérlőnek a teljes konyha- 

,* berendezésen kivül legalább is 30 szobá- 
„ hoz ágy-és fehérneművel rendelkezzék.
Ajánlatok Blockner hirdetőjébe, Bp.. IV.. Semmel- 
weis-utca 4. „Fürdőbérlö11 jeligére küldendők be.

Krondorfi savanvuviz

ivesfiDvsIméliB!
Csak Krondorfi savanyuvizet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállalat minden
kor támogatja a jótékony intézményeket.

Dienes Kálmán
tapolcai jóhirnevü szállodáját

betegség miatt

lórit alja
hat évre. Feltételek a tulajdonosnál 
megtudhatók. Örök ároni eladás nin
csen kizárva. 9—20

Kávéházat
vagy szálloda kávéházat

vennék
50—100.000 korona készpénzzel, esetleg ilyenhez 
társulnék. Halász vendéglős, Léva. 1—4

Eladó viszavonulás miatt Bácsme- 
gvében. a piactéren 20 éves 
jóforgalmu vendéglő, szálloda, 

kaszinó, moziterem, pálinka-, bor-, sörnagy 
kereskedés, szikvizgyar és jégverem öszses 

berendezéssel. 2_2
Tulajdonos: K0HŰT. Bácskossuthfalva.

Szappanfőzői .
felelőséggel adok, kilóját 12 k o ro n á é r t .  —  

R u h a m o só t 4 k o ro n á é r t .

GAÁL fűszeres, Bpest, József u. 54.

Róni. kath. vallásu, volt szállodás és vendéglős 
leánya, ugyanilyen helyen

alkalmazást keres
csekély díjazásért, ahol a főzést teljesen elsajá
títhatná és uj otthonra lelne. Levelek a Fogadó 
kiadóhivatalába küldendők . Komoly munkaerő*4 
címen. 1 — 1

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy Írásbeli kérdezöskódésekre díjmentesen 
nyújt a M a g y a r  K irá ly i S ó jövedék  V e ié r -  
ügynökség e  Budapest. V., Vilmos császár-ut 32.

A gyors meggazdagodás titka megtudható
Első Magyar Zeneautomata

kölcsönző és eladási Intézet 
Budapest, Vili., Rákóci-ut 14.

Állandó nagy mintaraktári
Minden érdeklődőnek vételkötelezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra berendezett, tehát üzemköltség 

nélküli zeneinket, melyekért

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

részében felkeressük az érdeklődőket.

P é n z b e d o b á s ra  já r ,  te l lá t  ö n m a g á t k if iz e t i .  N in cs k o c k á z a t
Havibérlet 20 koronától kezdve.

H a sxn á lt au to m a tá k  fé lá rb a n .

„BIHARI ZEHEAUTOMATA“

T E L E F O N : 118-67.

Vendéglői 
és kávéházi

nyomtatványokatiz- 
léses és szakszerű 
kivitelben készít a

Cogadó nyomda
f  e s  la p k ia d ó  r . - t .

BUDAPEST,
Vili., Jozsef-utca 56

Pincérek figyelmébe!
Értesítem a tő- és fizetőpincér urakat, hogy a borhiány miatt 
egyelőre sem oldalzsehtárcát (papírpénz) sem pincértáskát 
apró és ezüstpénz számára) nem szállíthatok. Szintén ezúton 
fogom az igen tisztelt tő- és fizetőpincéi urakat értesítem, ha 
a szállítást újból megkezdhetem.

Molnár Vilmos sérvkötőgyáros
Budapest, IV., Király király utca 38. (Központi váro.ház.)

FOGADÓ NYOMDA
vendéglői' és kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, József-utca 56.
R aktáron  tartunk  sőntés- és konyhakönyveket, söntés- 
konvha- és kávéházi feliró-iveket, bon-blokkokat (10 féle szín
ben j, táblakrétákat, dákókrétákat. dákóbőr-ragasztokat. dako- 
bőröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb.

Papirszalvéták ára
1000 darabonként:

40x40 puha éttermi szalvéta ... ... ____ 5 3 .-
35x35 cm. kreppelt szalvéta ... ... .____ 38 —
30x30 fodros szélű szalvéta ... ____  29.—

S z iv e s  f ig y e le m b e !  A rendelések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetnek.
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FOGADÚ SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA: BUDAPEST, Vili. KÉR.. GYULAI PAL-UTCA 9. SZÁM.

r
Kiváló uj fajborok! '  K á l i m .  ó  borok nagy választékban!

l i s o i t i i  is  MátrahsoTiljal ézőlitelUBl Séizvénytánasiia
Alapító: Nagyméltóságu Dr. KALLAY ZOLTÁN v.^b. t. t., Hevesvárm. főispánja. 
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota).

.... ... _  , , „„ Sürgönyeim:
ÍÓ k  42. S Z . T iS g t O n  99. S Z , Visontamátra

Hazánk legnagyobb termo hegyi oltvány szölöteíepei : 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés 12,000 Hltr.

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

3orfajok: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otoitell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
—  Mustos, Madeiaine, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. > —

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalába n

BUDAPEST,
Vili., Gyulai P á l-u J .

Vendéglősök, kocsmárosok ás 
----- kávésok figyelmébe! =

Üveg ét porccilán áruk nagy válasz
tékban é* eredeti gyári áron kaphatók

ifj. G R Ű N W A L D  M Ó R
üveg - é t  po rcc llán  n a g y  r a k tá r á b a n
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

(m F t r t n c  y ó a a e f-k id  h i te lé b e n .)

Papírszalvéták
kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron, cégnysmással vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: F O G  A D O-ü Y O M  D A B u d a p e st, 
V ili. k e rü le t, J ó z s e f-u tc a  56. s z á m .

Megjelent

Utolsó teBHlemiizenet a i l l i i  
i::i BlbHhott embsrisegÉnelt. □

Irta: Graef Mária.

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

Német nyelven is kapható.

Király S örfőzde R é sz v é n y tá rsa sá g
=  Nagykanizsán. =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyitalt 
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külön- 
— legességet. -------

Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési 
T e ie fo n szá m : 3 6 .  :: és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

Á rjegyzékke l é s f 51- 

w ilágositássa l ké sz 

ségge l szolgálunk.

Te le fonszám : 36.

Kiadj* * Fo?* io n ▼om da é- Wokia lóváiUlat r - t  Budapest, V III., Gyulai P il-u  Te e:oi N yom da: V * ., Jé/sal-u . 56. T ele lő n : József 39—70


