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VENDÉGLŐSÜK NAPTÁRA
megjelent. Az 1916-ki „Vendéglősök Naptára"
3 korona 20 fillérbe kerül. Megrendelések 

a ..Fogado' kiadóhivatalába,

B p e s t, Vili., Gyulai P ál-u . 9 . intézendök.

Sor ró l - sor ra.
Háborús zárórái szabályrendelet. — Egy

kis leckeadás a főváros vezetőinek.
Most március 16-tól kezdve, minden ven

déglőnek. kávéháznak és minden mulató
nak be kell zárnia éjjeli egyörakor. Ezen idő 
után nem tarthat nyitva egy italmérési üzlet 
sem. Csak a vasúti vendéglősök s esetleg 
azon vendéglői üzletek, amelyeknek nyitva- 
tartását a közszükséglet megkívánja. A köz
szükséglet, vagyis a közérdek és nem egyes 
pesti mulatókhoz hasonló kétes hirü vállala
toknak az érdeke. A vendéglői iparág nem 
ilyen kicsinyes célokért, hanem sokkal maga
sabb szempontok — a nagy általánosság 
igényeinek kielégítése miatt van. Ez érteti 
meg ennek a háborús zárórai rendeletnek is 
a fontosságát, ami különben sikeres hatását 
abban fogja éreztetni, hogy ezen iparágunk
nak a szekere, lassankint és mindjobban bele
zökken a rendes kerékvágásba.

Ezt az uj zárórai szabályzatot, mint a kü
lönböző sajtói közlések is (ismertették, a 
belügyi kormány dolgozta ki és rendelte el. A 
kormány és nem a rendőri hatóság. És ezt 
azért hangsúlyozzuk, mert a mulatókkal kap
csolatos múltkori zenebonából kifolyólag min
denki remélte, de mi is hittük, hogy rendőrha
tóságunk egy olyaii „ rendcsinálást11 fog esz
közölni amely minden tekintetben kielégítő 
lesz. A Fogadó annakidején megadta az útmu
tatást hogy ezt a kérdést, mint lehet helyesen 
megoldani. Főkapitányságunk azonban csak 
amolyan félrendszabályt léptetett életbe, s a 
zavarok magvát érintetlenül hagyta. A kor
mányt bizonyára ez a félintézkedés s az ennek 
nyomán támadt elégedetlenség bírta arra, liogy 
ezen a téren alapos rendet teremtsen.

A kormánynak ez a helyes és elősmerésre 
méltó ténye, enyhén szólva, egy kis „lecke
adás" is a fővárosi hatóságok részére. Lecke
adás arra nézve, hogy a fontosabb kérdések
nél a föladat-teljesítésnek is hasonló gonddal 
és alapos megfontolsággal kell történni. Fél- 
miivekkel és rendszabályokkal sikert nem le

het elérni. Ezt akárhányszor tapasztalhattuk 
a vendéglősiparral kapcsolatos ügyeknél, ami
kor fővárosunk vezetősége nagy megkerülés
sel vagy épp ellenkezőleg érvényesítette eljá
rását. Belügyi kormányunknak ez a mostani 
zárórai intézkedése tanulságos ama vezető 
körökre és taláii — tanulnak belőle.

A belügyikiirinány figyelmét és érdeklő
dését, még egy fontos ügyben szeretnénk 
fölkelteni.

Egy és egynegyed év óta instáljuk Buda
pest székesfővárosunk vezetőit, hol a polgár- 
mestert, hol a főkapitányt, hogy a főváros 
utcái és házairól szinte lerikitó. idegen szavú 
cim- és föliratoknak magyarral való kicseré
lésére nézve, hozzanak valamely rendeletet, s 
utasítsanak abban minden cég- és üzlettulaj
donost, hogy a magyarság szemét bántó s a 
jó ízlésbe annyira beleütköző ezen idegen 
zagyvaságot küszöböljék ki. A háborít kitö
rését követő első hónapokban mindenütt — 
még az ellenséges nemzetek fővárosaiban is 
— hadat üzentek az ilyen cél- és oknélküli 
idegenszerűségnek. Berlinben s a többi né
metországi városokban pedig, nemcsak az 
idegen üzleti föliratokai, hanem az étlapok 
valamint a kereskedelmi és egyéb üzleti szám
lák idegen szavait is teljesen kipusztitották. 
S ezt a mindenképen helyes és okos példát 
Bécsben, sót némely semleges állam főváro
sában is követték. Csupán csak a magyar 
főváros hatóságai tartották kicsinyesnek azt a 
dolgot, amelyhez a berlini kitűnő Jagow és 
más ilyen derék férfiak, oly lelkes buzgalom
mal fogtak hozzá és vittek sikerre. A belügyi 
minisztériumban, ahol azt a bizonyos kíite- 
lessfqfrzetel egész másként fogják fői és 
gyakorolják, talán erre a kérdésre is találnak 
valami helyes megoldási módot. Ez a kérdés 
nemcsak Budapest magyar jellege szempont
jából. hanem gazdasági-politikai szempont
ból is igen fontos s ez okból érdemes arra. 
hogy belügyi kormányunk érdeklődjék iránta 
és foglalkozzon vele.

I P
„FOGADÓ NYOMDA ÉS LAPKIADÓVALLALAT“
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BUDAPEST VI1I KERÜLET 
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Távbeszélő: J Q ^ p p  3 9 - 7 0 .
(Telefon)

Vindéglöi is áveházi nyomtatványok nagy raktára
A legszebb ésizlésesb kivitelben készülnek : folyóiratok, 
árjegyzékek, társulati és egyleti évi .eientések. közgyű
lési meghívók és az összes fo g a d ó i, ven d ég ló i e s  
k á v éh á z i nyomtatványok u. m.: étlapok, borjegvzé- 
kék, konyha-, söntés és kávéházi ivek, asztalkám ák, 
bérletfüzetek, szobajelentések stb. □  □  □
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Utó és tájékoztató szavak a sörügyben.
A nemet t i  osztrák söripar t-s a mi söriparunk fej

lesztéséről.
A becsi ..a’la pilseni sör'1 pécsi sör.

Utána vagyunk már a „sörliiánv“ okozta 
üzleti csapásnak és elintézést nyert az 
újabb _sőráremelé»“ kérdése is. amely 
mint mindig, ezúttal is kellemetlenül ba
lon a leginkább érdekeli felekre — a 
vendéglősökre. Végleges lebonyolítási nyer
lek pétiig ezek a kérdések azon a feb
ruár 15-ki vendéglős-gyűlésen, amelyet a 
hálom budapesti szakipartársulat hívóit 
egybe s amelyen több vidéki kikül
dött is részt vett. Krről a gyűlésről az 
előző .Fogadó14 beszámolt, de idő- és tér
beli hiány miatt csak kivonatosan, vagyis 
úgy, hogy egyes beszédeknek csak a 
magváí említettük meg. Ez a kevésbé ki
mentő közlés aztán sok félreértésre adott 
okot s ezekről úgy szereztünk tudomást, 
hogy többen levélben fordultak hozzánk 
s a levelek Írói azt kérdezték, hogy a 
Fogadó miért nem közölte a lenti gyűlé
sen benyújtott és határozattá emelt azt a 
javaslatot, mely egy uj sörgyár létesítését 
ajánlotta1.’ Hogy ez! az értesülést honnan 
szerezték ezek a kartársak, nem tudjuk, 
és épp ezért tartjuk szükségesnek erre a 
kérdésre a jelen tájékoztató sorokban 
kitérni.

Mielőtt azonban tovább mennénk, meg
jegyezni óhajtjuk, hogy a február 15-ki 
gs ülésen ilyen értelmű javaslat sem be
nyújtva. sem határozattá emelve nem lett. 
hanem csak szó volt róla. Szóvá tette 
pedig ezt a kérdést a Fogadóból is elő
nyösen ismert Németh Aladár, a debreceni 
Hika-logadó lőprokuristája. a mi derék 
sörstatisztikusunk, aki a sörgyártásra vo
natkozó adatokat amolyan igazi szak- 
avatotlsággal gyűjti és kezeli. Kitűnt ez a 
Fogadóban a múlt év elején hozott cikké
ből i«, amelyben a mi kevésbé fejlett sör
iparunk ;al. Németország és Ausztriának 
lepleit söriparát állította szembe. Mostani 
beszédének ez a része is ilyen alapon 
mozog és igy terjed ki erre a kérdésre:

.Az „ Arparekvirálási" rendeletét német 
minta mán készítette a kormány, igy a fölter- 
jesztendó emlékiiatban az ármegállapításon 
i maximálás) kívül a külföldre illetőleg az 
Ausztriába irányuló sörkivitel megtiltását is 
kellene kérni. A baj igazi oka azonban sör
iparunk fejletlenségében van. Mert hogyan is 
állunk e tekintetben? Magyarországon mind
össze 87 sörgyár va n ; mig Ausztriában 
I 550. Németországban pedig több mint 21 ezer 
sörfőzde gyártja és ontja a sárga levet. így a 
mi söriparunk a szövetséges Németország va
lamint Ausztria sörgyártása mellett, valósággal 
eltűnik. Radikális megoldást elérni csak úgy 
lehetne, ha az ország vendéglősei szövetke
zeti alapon egy nagyszabású sörgyárat alapí
tanának oly kikötéssel, hogy az semmiféle 
kartelnek a tagja nem lehet. E célból egy bi
zottság kiküldését javaslom.’4

I ehát itt és ennyiben történt szó az 
uj sörgyárról, amit aztán többen bizo
nyára téves értesülés alapján, lélremagya- 
raztak. A gyűlés azonban nem foglalt ál
lást ebben a kérdésben, minthogy egy 
ilyen intézménynek a létesítése a mai 
zavaros időben, a lehetetlenséggel hatá
ros. A söripari gazdaságunkra vonatkozó
kat azonban nem érdektelen tudni, de 
kiváltképen fontossággal bírna, ha ezt a 
kérdési az illetékes kormány venné ta

nulmányozás alá és pártfogolná olvképen, 
hogy a hazai sörgyártás fejlesztése és biz
tosítására még a mai nehéz időkben is 
minden lehető könnyítést megadjon. Sö
reink minőség dolgában vetélkednek a 
lenli államokban gyártott legjobb sörök
kel. igy kívánni való egyedül csak a 
mennyiség gyártás terén van és — mint 
ezt a Fogadónak egy múlt évi közlemé
nye fejtegette söripari gazdaságunk 
csakis ebben a lejlődésében szorul a hi
vatkozott tényezők támogatására

Az itt következő sorok egy előző közle
ményünknek a hibáját javítják ki. A múlt 
számunkban hozott „Bécsi levél“-ben az 
„a’la pilseni sö r’-rel kapcsolatban lordul! 
elő az a tévedés, hogy ez a kitűnő minő
ségű sör egy soproni sörgyár termékének 
lett föltüntetve. A „Bécsi levél" Írója, ha
marosan észrevette a hibát és küldte 
helyreigazító sorait, de egyidejűleg kap
tunk levelet a lenti sörterméket előállító 
sörfőzdétől is. Kzek a „kijavító sorok" 
egyszersmind kellemes meglepetéssel szol
gáltak. mert kitűnt, hogy a Bécsben any- 
nyira fölkapott magyar „a’la pilseni sör" 
(az ismert „Pannónia sör") gyártója nem 
más. mint a mi köreinkben is jó hírnév
nek örvendő pécsi „llirschfeld S. sörgyár 
r.-t." A legérdekesebbek pedig eme sör- 
terméknelT az előállítási körülményei, 
amelyek ugyancsak a pécsi sörgyár leve
léből tűnnek ki. F.zért is ezt a levelet a 
maga egészében és a következőkben is
mertetjük.

A „Fogadó14 t. szerkesztőségének, Budapest.
Becses lapjuk március 1-i számában érdek

lődéssel olvastuk a „Bécsi levél" cimü cik
ket. azonban annak egy tévedésére kell szi
ves figyelmüket felhívnunk. Ugyanis úgy a 
világos tála pilseni) mint a barna (dupla 
malátái „Pannónia sör" a mi törvényesen 
védjegyezett márkánk, tehát ilyen elnevezés 
alati, sem a fentemlitett c kkben megnevezett 
sörgyár, sem más sötfőzde termékeit forga
lomba nem hozhatja.

Ennek ellenében megjegyezzük, hogy a mi 
sörgyárunk szállít már hónapok óta Bécs leg
előkelőbb és legforgalmasabb vendéglői szá
mára kisegilésképen sörmennybégeket, azon
ban nem kell talán külön is hangsúlyoznunk, 
miszeiint ez a sör természetesen nem a kor
mány által a sörgyáraknak engedélyezett fél 
árpakontingensből került ki, hanem — és ép 
ez magyarázza meg a bécsi magasabb 
árakat is, amelyeket a hazai loyyaszlók 
meg sem / Ízelnének, egynéhány bécsi 
nagyvendéglős el tudta magát határozni, a 
malátagyárak kezében volt kisebb szabad 
malátaquantumnak horribilis áron való meg
szerzésére, mely malátát aztán nálunk sörré 
dolgoztatták föl. Mig békeidőben a maláta ára 
26—28 korona volt métermázsánként s a 
normális malátaár még a háborúban is 60 ko
rona körül mozgott, addig az említett szabad 
malátamennyiségek 150—180 koronás áron 
vásároltattak meg olyanok állal, akik minden 
áron sörhöz akartak jutni és mindennél fon
tosabbnak tartották, hogy a vendégeiket jó 
sörrel, ha mindjárt drága áron is elláthassák.

Fentiek folytán annyi szerény érdemet 
mindenesetre vindikálhatunk magunknak, hogy 
ma immár úgy a császárvárosban mint egész 
Ausztriában elismerik, hogy Magyarországon 
is tudnak jó sört gyártani, s azt szívesen 
fogyasztják Bécsben, Polában. Lembergben, 
Laibachban egyaránt, de egyáltalában min

denütt, ahol a mi dtága véreink- hős kato
náink megfordulnak; igy legalább nem kell 
nélkülözniük az itthon megszokott kedvelt 
italt, amely erőt és kitartást is kölcsönöz 
nekik.

Kiváló tisztelettel
llirsrhlelil S. sörgyár r.-t. 

igazgatósága.

Csak magyarul.
Fogadót, vendéglőt vagy kávéházat ha létesítünk 

(nyitunk), csak magyaros hangzású címmel lássuk 
el, vagy a saját nevünk „cimcn” vezessük. Fogadói 
szállodai) üzletnél ne a „szálloda” szót, hanem a 

..fogadó” szót alkalmazzuk, mert a ,,szálloda” nem 
magyaros, (az „F.inkehrwirtshaus'‘-ból származik.) — 
,.Beszálló-vndéglő ' helyett a magyar nótában is 
megörökített szép „Vendégfogadó" szót használjuk.

Éttapirásndt étlapirók és éthordók ne használ
tn a k  idegen, pl. francia és angol ételnevcket. 
Csak magyarul Írjanak. A magyar becsület és 
önérzet teszi a mai Időkben minden magyarnak 
Kötelességévé, hogy: csak magyarul gondolkozzon 
és cselekedjen.

A magyar nyelv tisztasága szempontjából csak c 
írandó. Cz (ceze) betűt se névben, se más szóban 
ne írjon senki.

Kávéházi dolgok.
Négy filléres ái emelés.

A budapesti kávésok e bőnapnak ele
jétől kezdve négy fillérrel lölemellék a 
kávé árát, a lölös- és habos-findsától a 
pikoló-csészéig. Nem valami nagy ez az 
árdrágítás, de a lapok olyan zenebonát 
csaptuk miatta, hogy olvasóiknak a lűlük 
dobja is belelájduliiutott. A cukor árát 
nem rég srólolták föl jóval nagyobb szá
zalékkal, a nyers kávé és más kávéházi 
cikkek ára is nem rég szállott löl; ezeket 
azonban észre se látszottak venni. Pedig 
ezekre is ligyelemmel szükséges lenni, 
minthogy ennek természetes folyománya
ként állott elő a mostani drágítás. Van 
még egy ligvelemre méltó körülmény, 
mely az említett sajtói megrovás alapta
lansága mellett szól. s amiről a „Fogadó" 
nem egyszer irl. Erről egy kávéházi törzs
vendég, tehát nem szakheli egyén, a kávé- 
áremelés alkalmával többek előtt ezt a 
kijelentést tette :

„Állandó kávéházi látogató vagyok: ha ne
kem vagy bárki vendég társamnak, a kávé
házban tetszik lebzselni 3 4 óra hosszat,
sőt tovább is. ezt minden belső-furdtilás nél
kül tehetjük ezért senki se szól. Pedig ezidó 
alatt legalább is tizenötször vesszük igénybe 
a pincért' szolgalatot s miután a kávéházi 
vendégek közül a legtöbben nem éppen so- 
rozhatók a nyugalmasb vérüek közé : több
ször össze is akaszkodunk. hol a kiszolgáló, 
hol a fópincérrel és nem ritka esetben, ma
gával a kávéssal is. S ezek mindezt egész 
természetesnek tudják s a folytonos zsörtölő- 
dések és kellemetlenségek miatt egy esetben 
sem éreztetik nemtetszésüket. Próbálnánk meg 
csak igy viselkedni : kávé. újság, szivar stb. 
miatt folyton zsörtölődni, a világítást, mele
get stb. kifogásolni a saját otthonunkban; 
kedves élelpáraink már a második alkalom
mal úgy elvennék a kedvünket mindettől, 
hogy többet se vágyódnánk a kedves otthon 
kényelmére. Következésképpen azt a nyugal
mat és kényelmet, amit a közönség azokban 
a „füstös" kávéházakban élvez; semmi áron és 
semmi réven nem lehetséges megszerezni. 
S mindezt egy fekete vagy fehérkávénak az 
árán biztosíthatják maguknak. Hát, jöhet szá
mításba nálam és mindazoknál, akik erre a 
kényelemre akár élvezeti (lukszus), akár üzleti 
szempontból vágyódnak, az a 1 vagy 10 fii-
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lérnyi ártüblet? A végső igazság pedig ebben 
a kérdésben az, hogy akinél zavarólag hat 
ez a kis ártöbblet — az maradjon oution és 
ne járjon kávéházba".

A mostani és egyáltalán a minden idő
beni kávéáremelések okál leghelyesebben 
ezek a szavak világilják meg. Mert bizony 
való igazság, s ezt legjobban a kávéházi 
életet ösmerők tudhatják, hogy olyan ké
nyelmes és a különböző szórakozásra, 
valamint az üzleli és egyéb dolgokra 
annyi alkalmas módot, mint u kávéhá
zakban. sehol se lehel találni. Mindezek
nek azonban ára van és ez azzal a pár 
piculával, amit eddig szedtek a kávéhá
zakban, nincsen meglizetve. Ez tény és 
igazság Azonban van ilt más igazság is. 
antil viszont a budapesti kávéháztulajdo
nosoknak kell megszívlelni. Tudniillik, 
amikor az ilyen áremelések történnek, 
gondoljanak egyébre is, mint a fokozó
dott üzleli kiadásuk rendezhetéscre. A 
személyzettel szemben is vannak „kiadási" 
kötelezettségek és ennek is eleget kell 
és lehet is ilyenkor tenni. Hogy mint 
és hogyan ? A helyes feleletei erre egy 
kávéházi öreg pincér, az ilt következő 
sorokban adja meg.

A fővárosi kávésok Írja ez a régi 
alkalmazott a mostani áremelés alkalmá
val, megint nem gondoltak az alkalmazottak 
gazdasági érdekeivel, noha ezt elintézni igen 
kevésből állott volna. Az egyszerű megoldási 
módja ennek a kérdésnek az, hogy amikor a 
mindegyre fokozódó üzleti költségek áreme
lésre utalják a kávésokat; eszközöljék ezt 
úgy. hogy az emelési töblelhez csapjanak 
hozzá még egy vagy két fillért s ezt tisztán 
a személyzet fizetése javítására utalják. A mi 
foglalkozásunkban és kivállképen a fővárosi 
kávésiparban, minden mód meg van arra, 
hogy a kávéházi pincérek tisztességesen és 
gondtalanul élhessenek. Nincs ráutalva egy 
alkalmazott se. hogy nyomort vagy nélkülö
zést lásson. S ehhez nem kell egyéb, mint 
egy kis emberséges belátás és jóakarat a ká
vésok társulata ama vezetői részéről, akik 
kuronkint az ilyen áremelés eszméjét vetik 
föl és juttatják érvényesülésre. A közönség, 
mint az eddigi tapasztalatok mutatják, hango
sabb ellenvetéssel sose élt. de nem is élhet, 
meri erre semmi oka sincsen. Nekünk azon
ban. t. i. pincéreknek, akik a vendégek óha
jait mindig a legnagyobb előzékenységgel 
teljesítjük, meg vannak az okaink arra. hogy 
kávés-gazdáink a mi javaink „emelésére" is fi
gyelemmel legyenek. Mert bár a vendégek, 
ha jogosnak is tudják az efele drágításokat s 
a legdrágább dolgot is minden megjegyzés 
nélkül egyenlítik ki, de ahhoz már szűk
keblűéit, hogy a szokásos kiszolgálási dijat 
megadják. Már csupán ezen okból is szüksé
gesnek mutatkozik a kévé árának újabb pár 
fillérrel való emelése.

Rokkantak, árvák és özvegyek alapja.
A vendéglős es pincér urak figyelmébe I

Már rególa figyelem a Fogadó hasáb
jait és már régóta várok valamit, aminek 
jönnie kellett volna, de sajnos... hiába.

Ez a nagy háború rengeteg áldozatot 
követel: emberéletben, anyagiakban egy
aránt. A mi szakmabelieink közül is már 
sok az áldozat és ez a szám minden nap
pal valószínűleg — nem apadni, de 
növekedni tog. Egyik napilap közölte a 
napokban, hogy már vagy félszázezer az

árvák száma. . Ugyan mennyi ebből a 
vendéglősök és pincérek árvája?

Tehát egy kéréssel lordulok a vendég
lős és pincér urakhoz. De hogy tévedés 
ne legyen, ebbe bele értem a logadós 
iszállodás) kávés, nemkülönben az éttermi, 
kávéházi és sörházi pincér urakat is. A 
háború után nemcsak a rokkantak, árvák, 
özvegyek, de talán az épen maradt szak
mabeliek is segélyre szorulnak. Teremt
sünk egy alapot, amelynek az a rendel
tetése lenne, hogy segítsen a segélyre 
szorultakon. A vendéglős és kávésszakma 
egy oly hatalmas tényező, hogy minden 
nagyobb megrázkódtatás nélkül lehetne 
ezen szakmához illő összeget összegvüj 
leni. Az erre való felhívást kerestem én 
már rég a Fogadóban, de csak nem akart 
megjönni. (Pedig jött. több alakban és 
állandóan, d.: sajnos, kevés anyagi siker
rel járt: ugylátszik ezoklwl nem vette 
észre cikkíró azokat a közléseket. Szerk.) 
Tehát, én bocsátom ki ezt a fölhívást és 
kérem az összes kartársakat, karolják lel 
ezt a szent ügyel. Nem azt a fillért akarom 
én elkérni ezen felhívásommal, ami a min
dennapiakra kell és nem azoktól kérek, 
akiknek nincs: csak azoktól akiknek feles
legük van és azoktól, akik a háború előtti 
fényűzést még mindig megengedhetik ma
guknak.

Tudom, hogy sokan lesznek, akik félre
értenek; ez okból is, előre meg szeretném 
magyarázni a dolgot, ne hogy bármi kis 
félreértés ártson az ügy sikerének. Mi, 
akik már másfél éven túl legyverben va
gyunk — szinte más életet éltünk oda
haza. De most? Már másfél év óla bizony 
az éllapiró ur hanyag Vagy a kréta drága, 
de bizony nem igen erőlteti meg magát; 
reggeli: lekele kávé; ebéd: leves, hús. 
sárgarépa főzelék: vacsora: fekete kávé, 
s c h l t is s Nem akarok hosszú lenni, de 
próbálják meg az otthonmaradottak is. 
egyszer-másszor talán lehetne egy pohár 
sörre! kevesebbel inni, vagy egy szivar
ral kevesebbet szívni, vagy épen a kártya
partikat csak szórakozásból játszani, a 
terhiiI, makaót elfelejteni slb. és akkor — 
szinte észrevétlenül — lehet a fenti célra 
hatalmas összegeket összegyűjteni. Ez az 
összeg talán pénzbeli kamatot nem hoz. 
de a megsegített árvák, özvegyek és rok
kantak hálakönnyeinek minden cseppje 
áldást jeleni az adakozóra.

A Fogadó talán vállalkozik a fenti célra 
gyűjtendő összeg kezelésére vagy talán 
kijelöl arra alkalmas embereket, akik 
minél előbb kezükbe veszik az ügyel. A 
magam részéről mást nem tehetek, mint 
lénanyom ti: százalékát minden hónap
ban beküldőm újévtől számítva, falán 
akadnak kartársak, akik ezt szinte meg
teszik. Csak minél gyorsabban, mert már 
is elkéstünk! Előre is üdvözlöm azon ne
mes férfiakat, akik e nemes ügy vezetését 
elvállalják.

Hazafias üdvözlettel
Sarajevo, 1916. február 20-án.

Szentmiklósi Gábor
néptölkelő.

BOR ÉS P I N C E GA Z D A S Á G.

Megbámult borok javítása.*)
3. A nmjbarnulás elkerülése.

A bámulás nagyon könnyen elkerülhető, de 
nagyon nehezen gyógyítható Hogy a bajnak

elejét vehessuk, mindenekelőtt gondoskod
nunk kell 2 fürtök helyes meg válogatásáról, 
minden rothadt és penészes bogyó eltávolí
tásáról. Oly évjáratokban, melyekben rotha
dás és nagy a penészképzódés. a cefrét mi
előbb le kell sajtolnunk, a mustot és bort 
pedig a levegővel való túlságos és szükseg- 
te en érintkezéstől megóvnunk. A pinceke/e- 

j  lésnél két rendelkezésünkre álló eljárá-sal 
biztosan megsemmisíthetjük a kóranyagot és 
meggátolhatjuk a bámulást F.zek egyike a 
még ki nem forrt mustnak vagy a kész bor
nak hevítése (jpasztőrizálá a). tehát azoknak 
tiö 70 Celsius fokig való fölmelegitése. mi
dőn is előzetesen hektoliterenkint 5 gramm 
kaliummetaszulfitot adunk a borhoz.

A másik védekező szer a kénes siw, és 
pei ig vagy 10 20 gramm káliummetaszulfit
hozzáadásával hektoliterenkint. vagy a hordó
nak erős kénezése. legalább 3 4 gra mm
ként egy egy hektoliter hordótartalomra szá
mítva Rothadt és penészes fürtök édes must
ját előnyösen kezelhetjük már í z  erjedés előtt 
káliummetaszulfittal. pl. 5 20 grammal hekto
literenkint vagy kénez7Ük. Ilyen esetekben 
különösen ajánlatos a tiszta i tenyésztett er
jesztő felhasználá-a.

lUirnuló borok kezelése
fin valamely bor hajlandónak mutatkozik a 

bámulásra, anélkül, hogy a hordóban már 
megbámult volna, akkor a bajnak végleges 
fellépésének úgy állhatunk ellent, hogy a i»ar- 
nulás elkerülésére a fent felsorolt eljará«»»kat 
alkalmazzuk, tehát vagy a hevítést, vagy a 
10 20 gramm káliummetaszulfi'tal való ke
zelést. illetve levegő mellőzése mellett erősen 
kénezett hordóba való átfejtést. Ha a bámu
lásra hajlandó bor még az erjedési állapot
ban van. ahol a káliummetaszulfit pótléknak 
nem volna ideje, hogy a borban elosztódjék, 
akkor az erjedésben levő. illetve a szállító
kocsiból megtöltendő üres hordókba 10- *20 
gramm szilárd káliummetosznifitot adunk hekto
literenként. vagy erősen k nézzük és a bort 
rászivattyuzzuk.

A káliummetasznlfit vagy a kénezés tehát 
feltétlen biztos szer a bámulás ellen : csak 
idejében kell alkalmaznunk.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

A hátralékos előfizetőkhöz. Kőikéi ük 
azon t. előfizetőinket, akik előlizeli-uket 
eddigelé elmulasztották rendezni, hogy 
hátralékos tartozásukat szíveskedjenek 
kiegyenlíteni, annál inkább is. mert la
punknak szintén kötelességei vannak. 
Midőn ezt a körülményt ismételten is 
figyelmébe ajánljuk t. hátralékos előfize
tőinknek. egyben kérjük, hogy az előző
leg veti vagy a jelen számhoz csatolt 
postautalványon az esedékes összegei üe 
mulasszák el büküldeni. Az előlizitesi 
és minden egyéb pénzek a .Pogailó" 
kiadóhivatalának, Uada/iesl, Vili. kér. 
Gyulai-Pál utca 9. küldendők be

Harctéri olvasóink figyelmét ezúttal is föl
hívjuk, hogy harctéri változáskor és egyál
talán minden esetben, címüket az ezred 
nevét v. számát és ugyanígy a harcterületen 
kívül eső állomáshelyük nevét és postáját, 
mindig pontosan és olvashatóan írják ki. 
Többször megtörtént már, hogy a sürgősen 
küldeni kért lapok a hiányosan irt cim miatt 
nem juthattak el a rendeltetési helyre, amiről 
aztán úgy értesültünk, hogy t. harcos olva
sóink a lap küldetést ismételten megsürgették. 
Ugyanezeket figyelmükbe ajánljuk a kórhá-
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zakban. lábadozó és üdülőhelyeken lévő 
katonáinknak is.

Az italmero üzletek zárórája. Nem régen 
volt 'ZÓ c lapokban a mulatók zárórájá
ról. Azt irtuk akkor, hogy a tóvárosi 
r ? ntii-tángl" s némely orleum-mulató. meg- 
rendszabályozására a kérdést legegysze
rűbb n úgy lehetne megoldani, hogy ilal- 
n:érési engedélyükre alkalmazzák a ven 
déglőkre vonatkozó szabályt. L’gy t i. 
i) *gy .a mulatók se alkalmazhassák éjtéli 
egy órái: túl italmérési engedélyüket. 
Azóta elmúlt egy kicsike idő és hogy. 
hogy nem, hire terjedt, hogy — szabá
lyozni lógják az éjjeli zárórát. Kinek és 
minek a záróráját? A kávéházakét, ven
déglőkét vagy a — mulatókét? A szál
lingózó hírek kapcsán ilyen kérdések me
rültek föl, mígnem aztán e hónap ele
jével megjött rá a lelelet. még pedig egy 
szabályrendelet képében, amelyben a bel
ügyi kormány eltiltja az italméréssel fog
lalkozó üzleteknek s úgyszintén a mula
tóknak az éjjeli egy órán túl való nyitva- 
tartását Knnek a háborús zárórai rende
letnek a szövege igy hangzik :

A belügyminiszter a háború esetére szóló kivéte
les intézkedésekről alkotott jogszabályokban kapott 
felhatalmazás alapján 19.179/1916. szám alatt kiadott 
rendeletével eltiltotta. hogy a mulatóhelyeket, kocs
mákul, ital mérő vagy elárusító és más hasonló 
üzleteket (bodega, automata, büfé, bar stb. éjfél 
után egg óránál tovább nyitva tartsák. A rendőr
hatóság az érvényes jogszabályban megállapított 
zárórát éjfél után egy órán túl terjedő időre kivéte 
lesen sem hosszabbithalja meg. Az említett helyi
ségeket, ha a fennálló jogszabályban későbbi idő
pont nincs megállapítva, reggel öt óra előtt rend
szerint nem szabad kinyitni. Ez alól a rendelkezés 
alól a rendőrhatóság megokolt esetekben a helyi 
viszonyoknak meg felelő kivételeket engedélyezhet. 
E rendelkezések nem vonatkoznak a vasúti ven
déglőkre, ha nyitvatartásukat az utazó közönség 
érdekei kívánják. Aki ezeket a rendelkezéseket 
megszegi, kihágást követ el és két hónapig terjed
hető elzárással büntethető. E kihágás miatt az eljá
rás a közigazgatási hatóságnak mint rendőri bün
tetőbíróságnak. Budapesten a magyar királyi állam- 
rendőrségnek hatáskörébe tartozik. Az uj rendelet 
március 16-án lép életbe.

A/ itteni rendelet kiadásánál egy kis 
tévedés történt, amennyiben a kávéházak 
kimaradtak a rendeletbe!. A toilhibát 
nyomban kijavították s a pótlásként ki
állóit rendelet a kávéházak záróráját is a 
lentiekkel egyjdőben állapította meg.

Sorvasárlok 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 szőlőtelepek borért, r. t. igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltve 
őrzött kincseit forgalomba hozza. A Visontamátra 
bortermelő társ. szőlőtelepem különben a múlt évi 
terr e«- is jói beütött, és ezt fentiekkel ezúttal is a 
t. borvásárió vendéglősök figyelmébe ajánljuk.

Száz darab Törley dugót küldött föl a 
Fogadóhoz Schmitzer János, a nagyszebeni 
Uníkuni-kávéház föpincére, oly kérelemmel, 
hogy azokat váltsuk be és az összeget for- 
di suk jótékonycélra. A Törley pezsgőgyár 
kitűnő vezetősége szives készséggel eszközölte 
a (leváltást. A kapott összeget. 10 kor. a 
„béna nagy súlyosan sebesüli pincér-ka
tonák“ javára adakozott s az ezen összeget 
kezelő „Orsz. Vendéglős Egyesület- vezető
ségének utaltuk át.

A kávé in n ak  újabb emelkedése. Dánia. Norvégia 
é t Svédország megtiltotta a kávé kivitelét, mig

Hollandiában e hónap elejétől tették kSizé a kávé
kivitet tilalmáról szóló rendeletet A következménye 
ennek (az angol presazióra csinált) tilalomnak 
persze az lesz, hogy a már ma is rendkívül magas 
árak, még inkább emelkedni fegnak.

Magyarok Belgrádban. Belgrádban a katonai 
és polgári hatóságok vállvetve azon dolgoz
nak. hogy ismét rendes állapotot teremtsenek. 
Ez a törekvés szemmel láthatólag sikerül is. 
A bezárt üzletek egyenként újra megnyílnak 
s a vállalkozó kedvnek nagy kilá'ása nyílik 
a mi Xündor/eluirvárunkbun. Sajnos, a mi 
iparunkhoz tartozók közül kevés szemfüles 
vállalkozó akadt, hogy Belgrádban befészkel
jék magukat. Sokkal nagyobb buzgalmai fej
tettek ki a horvát kartársak, kik közül néhány
nak sikerült is vendéglői engedélyt elnyerni. 
Nagyban érdeklődtek a bécsi üzletemberek 
is. amit a Belgrádban megjelenő nemet újság 
is igazol. Ez az újság egyre közli a hirdeté
seket. hogy „ Wiener Restaurant* vagy 
. Wiener Ka/é“ részére helyiség kerestetik. 
Pedig a budapestieknek sokkal közelebb 
volna Belgrád, ahol a „piacot- valóban kár 
másoknak átengedni. Ma komoly, megbízható 
üzletemberek, megfelelő ajánlással, a belgrádi 
katonai kormányzósághoz fordulnak, vállalko
zásukban bizonyára a legmesszebbmenő párt
fogásban részesülnének. Azután meg azt sem 
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a magyar 
vendéglősök iránt a szerbek mégis csak több 
rokonszenvve! vannak, mint a bécsiekkel 
szemben.

HÁZASSÁGI HÍREK. Treit Gusztáv föpincér elje
gyezte Kilráüy Teréz kisasszonyt Salgótarjánban

Magyar városok csak magyarul gondol
kozzanak. Vidéki városaink mozj<almat 
indítottak aziránt, hogy a behozott pezsgőt 
megadóztassák. A mozgalom kezdemé
nyezője állítólag Székesfehérvár szab. kir. 
város. í gy mondják, a belügyminisztérium 
az erre vonatkozó szabályrendelet jóvá
hagyását kilálátásha helyezte, sőt Temes
váron már vígan szedik is a pezsgő-adót. 
Legközelebb Nagyvárad, Arad. Kolozsvár. 
Kassa és Szeged kívánja a pezsgőt meg- 
adózlatni. -— Mi nagyon jól tudjuk, hogy 
a mi ipar- és idegenforgalom szegény vá
rosaink „kasszája" mindig kong az üresség- 
lói és egyes hivatalok mást se tesznek, 
mint az nj adónemek kigondolásán fára
doznak. Ámde. ha az élvezeti (luxus) cik
kekre akarnak külön adót kivetni, akkor 
talán gondolkozzanak elsősorban magya
rul és az idegen termékeket adóztassák 
meg. Aki francia, angol vagy pláne olasz 
pezsgőt akar inni. az fizessen ezért a 
kiskörű „hazaárulásért" néhány korona 
külön adót magyar kullurális célokra. 
Vegyék azután sorra a külföldi ásvány
vizeket és ezeket is adóztassák meg jól. 
De a virágzásnak indulü magyar pezsgő 
ipart ne korlátozzák az ilyen szatócs 
garasoskodással. Eddig nem lehetett a 
Irancia és a többi kiil/öldi pezsgő- és 
likőrfélékre külön városi adót kivetni, 
mert a minisztériumban az erre vonat
kozó szabályrendeleteket nem hagyhatták 
jóvá. az illető államokkal kötőit kereske
delmi szerződések miatt De most ezek a 
szerződések semmisek, tehát minden ma
gyar város helyesen cselekedne, ha a ked
vező időpontot lelhasználva.olyan szabály
rendeletet létesítene, amelynek alapján a 
pezsgő, borpárlat (cognac) édesített pá
linka (likőrl ásványvíz és egyéb ilven ter
méket meglehetne adóztatni. Á béke helyre
állítása után, ha majd újra tárgyalják a

kormányok a kereskedelmi szerződéseket, 
legalább akkor már mint egy meglevő 
állapot, vagyis mintegy a városokra ruhá
zott adószedési jog lesz tekintve ez a 
külön városi beviteli vámszedés. De a 
saját iparunkat ne akarjuk az eléle adók
kal megnyomorítani. Itt említjük meg, 
hogy hivatalos körök állítása szét int soha 
annyi magyar pezsgő nem fogyott, mint 
5915-ben. Persze, mert nem volt behozatal.

Lesz még cigánylakodalom — és még más is — 
mondja a Hendeguz-étterem Halamkér gyereke. 
Például — lesz még kukoricakenyér is az asztalon... 
Ami már volt is és nem is olyan régen, épen csak 
tavaly. Mindezt pedig abból következteti a mi bo
rosunk, mert Ausztriában már e hónap elejével 
elrendelték, hogy 20®/, kukorica-lisztet kell a kenyér
liszthez adni. Szomszédaink tehát máris élvezik a 
finom kukoricás kenyeret. Jd mó i kominknak, ott 
a szép zöld leveles-lombos kukoricával szegélyzett 
móri hegyek során. derOlöben napja, merthogy 
megint kilátása van azt dudorászni, hogy: „a híres 
móri, annál jobban csúszik a kukoricára'4.

Hadi pincérek. A hadiillzpotok magukkal 
hozták a „hadi pincéreket4' is. Hogy milyenek 
ezek? tzt egy miskolci pincér (Kis Kaifási 
adja tudtunkra. Úgy Írja a mi t. Kaifás bará
tunk, hogy azok a pincérek, akiknek a sors 
megadta, hogy itthon maradjanak, alig juthat
nak álláshoz a sok hadi pincér miatt. Kivált- 
képen a „fizetői® állásokat törekednek lefog
lalni, s ez sikerül is nekik, mert minden 
nagyságú dijat (honorál) megadnak, amit csak 
kérnek az ügynökök. A legtöbb hadi pincér 
kétes alakok közül kerül ki s ahol dolgoznak, 
ott a vendég és pincér közötti bizalomnak 
és egyéb jobb viszonynak örökre befellegzett 
A levélíró maga is dolgozott ilyen hadi pin
cérrel és azért állíthatja ezeket. A vendéglős 
és kávés főnökök jóindulatú figyelmébe azt 
ajánlja, hogy küszöböljék ki üzleteikből eze
ket a homályos alakokat.

A szik v íz  ára is fölemelkedett. A budapesti szlk- 
vizgyárosok 4 fillérrel drági-ották meg ennek a fo
gyasztási cikknek az árát e hónap eleje óta.

A borvizsgalo bizottság tagjai 1916-ban.
A földmivelésügyi miniszter a budapesti borv.- 
biznltság elnökévé : Gergely Gyulái s ta
gokká : Drucker Jenői, dr. Forster 1 leket. 
Hertelendy Ferencet, Koricsánszky Jánost, 
Liudmayer Ferencet és a kolozsvári borv.- 
biznttsűg elnökévé: Béldi Ákos grófot s ta
gokká: Jósika Gábor bárót, Lázár István gró
fot. Szentkirályi Ákos dr., Toka|i Lászlót és 
Wein Józsefet nevezte ki

APRÓ ESEMÉNYEK A tükoriiveg ára 10 százalékkal 
leszállóit. Hz a vívmány a német töküröveggyárak 
szövetségét dicséri, minthogy a fenti leszállítást ez 
a szövetség eazközölte. — A háború ára. Egy zürichi 
pénzügyi szaklap kiszámította, hogy kinek mennyibe 
kerül a háború. Eszerint egy magyar honpolgárra 
21" frank, egy oszlrákta 324, egy németre 473, 
egy franciára 70H és egy angolra 7116 frank esik. A 
mai szent napig ennyibe került kinek-kinek a há
ború. — Egy tekemüvéaz meghalt — írták az újdon
dászok. A johhlétre szenderült biliárdmüvész, Vignaux 
volt, aki ezen művészet legmagasabb fokára 1502 
darabbal vagyis ponttal jutott el. Ugyanis egy óra 
alatt annyit sikerült neki csinálni. Boldogult Sztanoj 
Miklós és Hegyháti S. szintén jól kezelték a dákót, de 
ezen francia származó tekemüvészhez képest, való
ságos ,,kismiskák'4 voltak. — Kevés a szivarka, vagyis 
a cigaretta, szerencsére nem nálunk, hanem Bécs- 
ben. A „császárvárosban, Írja egy ösmerösünk, szinte 
sírnak az emberek a cigaretta után.44 Sport, hölgy 
drága kincsért sincs, de a többi népszerűbb szivar- 
kából is csak mutatóba tehet itt-ott látni. „Ha a 
marha- és sertéshús és még egy-két ilyen fontosabb 
cikk is igy eltűnik a földtekéről, akkor a háború
nak menten vége lesz !'4 — mondta ezeket mások 
vigasztalására a szomaru képű bécsi polgár. — Vss 
húszasok. A vas tíz* és huszfilléreseket már hetek 
óta verik Körmöcbányán, — járta ez a hír pár hét
tel ezelőtt. A vaspénzekből azonban eddig egy fiát
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se láttunk még. — „De ne is lássunk!“ — mondta 
egy öreg pesti föpincér. Éppen elég volt már a 
kukoiica tízesekből. — Ez a pénznem különben nem 
újság ; volt már ilyen Lykurgusz király Idejében is. 
Bár az is igaz, hogy ez az uralkodó módfőlött ha
ragudott a vasgarasokra s amint a viszonyok javul
tak, nyomban kiebrudalta őket. Azóta se vertek 
vasból húszasokat. — Kora tavasz lesz az idén, úgy 
gondolja a bpesti kávésok társulata és ez okon kérte 
a tanácstól, hogy a „kávéházi ligetek*‘-et már e hó
nap 15 én kiállíthassák az utcára. A tanács eleget 
tett a kívánalomnak. — Egységes étlap és ételárak. 
A „Drezdai vendéglősök ipartársulata“ utóbbi gyű
lésén tervbe vették, hogy valamennyi németországi 
társulattal érintkezésbe lépnek arra nézve, hogy az 
ételeket és ételek árát egész Németországban egy
ségesen állapítsák meg.

A kocsmai hitel. A fővárosi tanács az 
uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló tör
vény rendelkezéséhez képest, ezúttal is meg
állapította az italmérési üzletekre vonatkozó 
hitelt. Ez a kocsmai hitel, miként az előző 
évekbeu, most is négy koronában lett meg
szabva. Aki ennél többet hitelez, kihágást 
követ el és 100 koronáig terjedhető pénz- 
büntetésre ítélhető.

Katona Géza szabadulása. A vesztegetés és had
viselés érdekei ellen elkövetett bűntett vétségével 
vádolt Katona Géza és társai elleni ügyben a buda
pesti büntető törvényszék január végén Ítélkezett 
és Szlavicsek Mihály kivételével, akit uyolc hónapi 
börtönre ítéltek, az összes vádlottakat fölmentették. 
Az ügyészség semmiségi panasza folytán azonban 
Katona Géza, Rózsa Ödön és Szlavicsek Mihály 
további előzetes letartóztatásban maradtak. A letar
tóztatottak felfolyamodására a Kúria elrendelte 
mindhármuknak szabadlábra helyezését.

Papírszalvéta beszerzése végett forduljanak 
t. kartársaink a rFogadó könyvnyomdához“ 
Budapest, V///., Szentkirályi-utca 3b.)

GYÁSZROVAT. Kirnbauer Samu, régi és vasme
gyében előnyösen ismert nagyvendéglös, február 
26-án Budapesten 7K éves korában jobblétre szen- 
derült. Elhunytat Muraszombatra szállították és az 
oltani családi sírhelyen temették el a közönség és 
a vendéglősök nagy részvéte mellett. Dobray Jáuos 
muiaszombati fogadós kartársunk elhunytban apósát 
gyászolja.

Csak magyarul. Aki fogadót vesz, bérel 
vagy létesít s ugyancsak akik fogadó-üzletüket 
ta arozzák (renoválják) vagy újra berendezik, 
ezen alkalmat használják föl arra. hogy a 
magyartalan „szálloda** szót (mely az „Ein- 
kehr\virtshaustf-ból származik) cseréljék föl az 
eredeti, ősmagyar „joyudóu elnevezéssel. 
Ilyen eredeti jó elnevezéssel egyetlen nemzet 
se rendelkezik, tehát becsüljük azt meg és 
becsű jük meg általa magyar mivoltunkat.

Ezüst, kínai ezüst evőeszközt és hasonló árut 
lehetőleg mindig újat vegyünk, mert a használt csak 
csekély százalékkal keiül kevesebbe. A legjobb 
lyen áruk Budapesten, a IV. kér. Váci-utca 8. sz. 
alatt létező és előnyösen ismert Hermáim J • L., 
cégnél szerezhetők be.

Csak magyar terméket adjunk és ajánljunk 
á vendégeknek. Legalább, akik itthon va
gyunk, igy tegyünk szolgálatot hazánknak és 
így juttassuk érvényre honi érdekeinket. A 
Krondor/er és Gieshiibler vizeket se ajánljuk, 
mert azok is idegen termékek. Fogyasszák 
azokat, akiknek termékük: a kedves csehek 
és az általuk kedvelt oroszok.

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

Fogató klaióklvatala.

A mi katonáink.
— Háborús levelek. —

Az idő megy egyre, s az évszakok, mi
ként a rokka orsója, lorognak szüntelen. 
Most megint egy évszak végéhez értünk, 
l ’tolsó napjai peregnek le a kietlen s a

jelen időben mindinkább változó és kel
lemetlen — télnek. És jön a lötuálló, az 
újabb és kellemesebb évszak, a szép 
„tavasz- és nyárvilág”, amelynek már 
napjai is derülnek. De lesz-e öröm benne, 
élvezhetjük-e gyönyörét a természet szép
séges z sen d ü lé sén ek A  véres harcok 
még egyre tartanak, katonáink mindegyre 
küzdenek, sőt az öregebbek is mennek 
már oltani a nagy tüzet. Megállithat- 
ják-e vájjon ezt a mind tovább harapódzó 
égő veszedelmet s a bősök asszonyai és 
leányainak lesz-e alkalmuk a béke virá 
gát. a szép piros pünkösdi rózsát kitűzni 
a mi katonáink süvegje mellé

Ide s tova két éve tart a nagyháboru 
s a „Fogadó” régi lantos munkatársa. 
Somogyi Imre őrmester, (a gyulai jó öreg 
kocsmáros: Somogyi Gyula lia) a legele
jétől részi vett benne és mindig a leg
veszedelmesebb tüzvonalakban harcolt. 
I.apjai. amiket a háború előtt szerkesz
tett. azóta megszűntek ; de megszűnt ver
selése is, mellyel a mi olvasóinknak annyi 
kedves élvezetet szerzett. Most nem régen 
aztán — újra zendült latja. A mull hónap 
18-án a bukovinai harctérről tábori lapot 
küldött s ezt versben és igy irta a Fogadó 
költője :

Kedves Fogad Ssom'
A napok múlnak csendesen,
A „Fogadó" jön rendesen,
És amikor harcolunk,
Oroszokat karcolunk ;
Őket be nem eresszük,
S ha van rum, ezt — bevesszük.
Ha nem lövünk, hát ütünk,
Nyárson szalonnát sütünk ;
S érve a „vers1* végété —
Gondolok a békére . . .

Alig két hét után újabb tábori lapot 
küldött a mi poétánk; ezt már prózában 
irta s igy szól :

Háta az Ur Isteunek, — annyi sok, idegen 
földön való, szenvedéssel teli bolyongás után — 
soraimat már édes magyar hazám földjéről írhatom 
hozzád. Febr. 25-én, nagy lázzal és sárgaság-fteteg- 
séggel kerültem Cservonitzba, majd Stanislaubu s 
onnét Magyarhonba . . E helyen 8 — 10 napig fo
gok tartózkodni, (az e hó 1-i Fogadót légv kegyes 
ide küldetni) s innét beljebb megyek tovább gyógy
kezelés végett. Minden további változásról tudósí
tás megy. Szeretettel üdvözöl igaz híved — Somogyi.

Dobránszky István február 20-án állomás
változást s kapcsolatban azt jelentette, hogy: 
Szerbia, Montenegró rendben van s onnan 
az orosz harctérre. Yolhyniába ment. Kedro- 
vics Mihály íótüzmester is „állást* változta
tott s Fogadóját és egy V.-naptárt is. újabb 
címére indíttatta. Baloyh József tizedes há
romszor is változott hamarjában s végül a 
délkeleti harctéren állapodott meg. Hajba 
József fővárosi vendéglős kartársunk, ki még 
1014 őszén vonult be. sebesülve és betegen 
haza érkezett. Most már gyógyulóban van. 
Sclmltz Gusztáv főpincér sebesülve kórházba 
került, ahol több szakmabelire talált. Egy se
reg „Fogadót4- kért küldeni — és küldtünk 
is — a mi katonáinknak. Baloyh Sándor 
szakasz vezető <főp ncér) is kó? házban van. 
Innen üdvözli Szeged, Temesvár s brassói 
volt főnökeit és barátait.

Máté Bálint Szalmáiról, hol a Pannónia 
kávéházban mint segédpincér működött: 
17 éves korában önként vonult be a hu
szárokhoz s vitézi tettei miatt már régeb
ben őrmesterré léptették elő. E hónap 
elején pedig az I. osztályú vitézségi érem
mel tüntették ki.

Egy derék katonánknak, a kondorosi 
Liker Mihály vendéglősnek ugyancsak

derék neje. naptár és egy kis előfize
tés rendezés — miatt irt hozzánk- Ked
ves és sokaknak igen tanulságos levelét 
szószerint itt közöljük :

A mai postával küldöm az esedékes előfizetést 
és kérem, ha még kapható naptár, szíveskedjenek 
egy példányt küldeni. Egyben szivei elnézésüket 
kérem, hogy kissé elkéstem az előfizetéssel . de az 
én kedves férjem is a harctéren van s eddig nem 
nagy gondot fordítottam ilyen dolgokra. Bedig most 
rájöttem, hogy nekünk, többé kevésbbé gyakorlat
lan asszonyoknak, nagyon is szükséges egy ilyen jó 
szaklap, amelyből nemcsak a szükséges dolgokról 
értesülünk, hanem sok mindent tanulhatunk is. — 
Odvöslrttel Liker Mihálvné. Kondoros.

Csőké Géza és Palkovich Andor sza
kaszparancsnokok a Lovcsen-hegv ország
újáról imák. — l)e jólesik itt, 17 hónap 
után a mi Fogadónkat olvasni. mond
ják soraikban a mi katonáink. Röszler 
József a lövészárokból küldött levelet s 
ezt irta henne.

Zimankós, hideg időben telnek napjaink. Néha- 
néha kisüt a nap, ilyenkor meg a sár feneketlen 
nagy. Általában csönd van, melyet csak néha ver 
föl egy-egy ágyú vagy puska dőrienés. A táj kihalt, 
sehol egy mozgó lélek. Bedig itt rziek és ezrek 
laknak s mozognak — láthatatlanul. Földalatti laká
sokban tanyázunk s mély futóárkokban közlekedünk.

És mennek, egyre mennek a földalatti 
tanyák uj és uiabh lakói. Február 1-én 
mentek el. .Vonók István szatmári kávés 
és Kabdebó István kartársaink a 12-tös 
honvéd menettel. Hrr.nner János piszkei. 
Ilognár 1 tudóit a tatabányai Kaszinó ven
déglőse és Maggar .lózsel bulalonzamárdi 
vendéglős már előbb bevonultak. Harcba 
ment Kalmár Dezső, soproni főpincér is, 
mig Lrflrr Károly, a debreceni Hungária- 
kávéház lőpincére most készül ezt tenni.

A 43 — 50-sek hadbaszólitása nagy rit
kítást csinált sorainkban, merthogy sokan 
vonultak be, ugv a tóvárosi, mint a vidéki 
kartársak. A „Székeslőv. vendéglősök és 
kocsin, ipartársulata” tagjai közül Korlsák 
Alajos és Izsák Mihály választói, tagok 
vezetésével mentek zászló alá. az öregek 
Hogy tagsági kötelezettségükre is ligyel- 
mezietvp legyenek : velük vonult be latiig 
István társulati pénzbeszedő is. Krizma- 
nils Gusztáv. Huss László budapesti és 
Krajcstwics Frigyes komáromi főpincérek 
is most mentek eleget tenni honvédelmi 
teendőknek. Bevonultak továbbá Mészá
ros Ferenc pelrozsénvi vasúti vendéglős. 
Flfischmann Lajos puszlazámolvi nagv- 
vendéglős, llenkő Mátyás hajduhőször 
mérni kávés, lirrhm  Vilmos soproni fő- 
pincér és Sztanics Frrenc siklósi fogadós. 
Lobrrmegrr József lőpincér, a miskolciak 
háborús poétája is bevonult, mint nem 
rég énekelte : rozmaringós kalappal, virá
gos kedvvel s a busz éves unokáinak is 
dicséretére váló lialalos erővel. Adja Isten, 
hogy sikeresen bevégezze harci tetteit s 
a háborúból ő is és valamennyi katonánk 
mielőbb, de legkésőbb szép piros pün
kösd vasárnapjára, visszatérjenek.

N Y I L T - T B R .
K rovat z b t t  k iu lm tek rri nőm le le lá ' a > i* ik»s«nsF (

„Lózunggal” megszökött föpincér.
Y'olt éttermi főpincérem, Jungben György, buziás- 

fürdői illetőségű, 26 éves róm. kath., — üzletemből 
elsején, egy heti lózunggal megszökött, sőt mér* 
idegen pénzt is vett föl, amivel nem volt megbízva. 
— Az ilyen embert meg kell bélyegezni. — Az 
ügyészségnél és csendörségnél fel van jelentve, or
szágos körözése el van rendelve Akik tudomással 
birnak hollétéről, szíveskedjenek értesíteni. — 
Schermann Kálmán Hungária-fogadós, Gyulafehérvár.
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ÜZLETI HÍREINK.

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

A Fogado szerkesztösege és kiadóhivatala 
május 1-től kezdve Vili, kér. (lyulai 
Pál-ulca 9. sz. alatt van.

Jé uj-borok. A múlt évi rossz időjárás következ
tében alig volt vidék, ahol jó bor termett volna, 
kivételt képez a „Viscntai és a Mátrahegyaljai 
Szőlőtelepek Borértékesitő r.-társ.“, melynek uj 
borai minősig tekintetében még az eddigi termést 
is jóval fölülmúlják.

A Svábhegyi fogado uj kezekben. Ezen a 
címen elózó számunkban megírtuk, hogy a 
Svábhegyi fogadót Unterreiner János vette át. 
Közleményünknek ez u része tévedésen alapúi, 
amennyiben nevezett fogadónak nem Unter
reiner .!.. hanem Schlögl József, a fővárosi 
Bristol-fogad nak 7 éven át volt főpincére 
lett az uj tulajdonosa. Uj fogadós kartársunk 
egyike az előkelő műveltségű s képzettebb 
szakembereknek s igy Budapestnek ez a jó- 
hirii és szép kiránduló fogadói és vendéglői 
üzlete megint egy kitűnő gazda kezeibe került.

Uzlet-vetel vagy atvetel alkalmával szokásos „ven
déglő-átvételi" vagy „vendéglő-nyitási1* értesítések 
és minden egyéo nyomtatványokat t. kartársaink ; 
Fogadó-nyomdában (Budapest, Szentkirályi-utc~ 
34 *7.) rendeljék meg.

Pufitokon a YámházcimO fogadói Hersch 
kovils Barnát ez év elejével álvette. 
Herschkouits kartársunk fogadóját a mai 
igényeknek megfelelően egész ujan tata
rozta és rendezte s szakavatottságával 
üzlete jómenetéi rövidesen megalapította.

A Ritz fogado uj gazdája. A ffivárn-i 
dunaparti Ritz-iocadó végre megszabadult 
csődtömeges gazdáitól és uj gazda kezeibe 

a került. Uj tulajdonosa a „Hungária szálloda 
részv. társaság" lett és pedig úgy, hogy össze
vásárolta a Ritz fogadó r.-t. részvényeit s a 
tartozásokért kötelezettségei vál'alt. Az uj 
gazda részv. társaság uj címet is adott uj 
fogadó-vállalatának: „Dunapalota" fogadónak 
hi.ják ezután a Ritzet. amelyet egyébkent e 
hónap elejével vett át saját kezelésébe.

Vasúti vendéglős urak „papir-sialvéta“ szükségle
tüket s a szükséges üzleti nyomtatványaikat a 
Fogadó-nyomda vállalatnál, (Budapest, VIII., Szent- 
királyi-u. 34) szíveskedjenek megrendelni.

Beienyesen a vasúti vendéglő bérletét 
llremer Sándor ismert főpincér nyerte el 
l'j vendéglős kartársunk az üzletet saját 
kezelésébe a mull hónap elejével vette 
ál. Vállalkozásához sok sikert kívánunk.

Vendéglői es kávéházi cikkek beszerzése. Úgy az 
éttermi, mint a kávéházi lópincér urak fogvájó, 
bon-block, tábla- és dákókréta és minden más 
cikket, valamint az éthordó urak hektograf stb. 
szükségletüket a legjutányosabban s Fogadó-nyomda 
utján Bpesr. Vitt.. Szrntkirályi-u. 34 szerezhr-rik be.

Beigrád első fogadója magyar kézén. A
he'gradi híres Moszkva-togadót. a volt 
szerb- fővárosnak első ilyen üzletét bérbe 
adták s a sok pályázó közül a „Magyar 
csomagszállító r.-t." a bécsi hason cimü 
r.-t.-gal együtt nyerték el a bérletei. A 
magyar bériőségre és a közelségi viszo
nyokra való tekintettel, remélhetni lehet, 
hogy az ősi Nándorfehérvár első fogadó
jának vezetése is magyar kezekbe kerül.

KERESTETNEK. T olvasóinkul kérjük, hogy zz 
alább kererett cimek hollétét, kartársi szívességből, 
a megtudni óhajaikkal egy levelezőlapon közöljék.

Uaász Árpád élhordó (losonci) hollétét kéri egy 
lev. lapon tud.tni Itóthorg Ferenc föpincér Füzes
abony, vasúti vendéglő.

Gálámkor Ulrik, volt budapesti, később nagy- 
kanizsai lakos, főpreér jelenlegi hallétét kéri egv 
lev.-lapon tudatni. Schmarz Ede dr. ügyvéd, lipest, 
V I, llajós-'ilca Fi.

Popooics A irat hollétét kéri egy lev.-lapon tr.datni 
SémetblJ S.iiár i föpin-ér, Szeged, tCoyal-Kávéház.

A hátralékos előfizetőkhöz. A „Fogadó- 
azon t. előfizetőit, akik előfizetésüket üzleti 
vagy egyéb elfoglaltság miatt elmulasztották 
eddig rendezni, ezúttal is fölkérjük, hogy a 
hátralékos dijakat szíveskedjenek az előzőleg 
e célból kapott po^autalványon beküldeni a 
„Fogadó" kiadóhivatalának.

Családi öröm. Pfeilfermann János sárvári vasúti 
vendéglőst kedves neje egy uj katonával ajándé
kozta meg. Ez a katona már a hetedik fia Pfeiffer- 
mann kartársunknak, akit ép ezokbói igen sokan 
üdvözöltek az ösmerösök közü . A legkisebb Pfeiffer- 
mannt Gáborra kereszt *lté'\

Lakás- 8ó helyvaltozasak i! jelentő I. pin- 
cér-előfizelőink az uj címmel kapcsolatban 
volt lakhelyüket (hogy elóbi>l> hol voltak '!) 
szintén szíveskedjenek meginti. Fogadó- 
kb»dóh«vn!abi. lipest, Gyulai Pál-u li.

HE.LYVÁLTOZÁSOK Mészáros Elek Zólyomban a 
vasúti vendéglő (I. II. o. étt.) főp. állásár töltötte 
b.-. V. itt a 111 oszt. étterem főp. állását Schwender 

[József tölti be. Dálhori Ferenc Füzesabonyban a 
•..suti vendéglő (I. II. o. étt.) állásár foglalta el. 
I'riesz Mihály Hat- v.nban a Böhm féle vasúti fogad > 
lop. állását tö tötte be. Török Józief Garamberzencé.i 
n va-u i vendéglő(1 II. o. éti i föp. állását foglalta cl. 
Luk a J -nő Besztercén a Sah! ing-féle fogadó étterme 
föp. á íisá t foglalta*-. Kereskedő Károly Komárom 
bán a vasúti vendéglő föp. állását töltölte be.

HELYESZKÖZLÖ ROVAT.
Á i l á s  b e t ö l t é s .

1916. május l-ére e lső r e n d ű  s z a k á c s o t ,  ki
már els >rangu üzletekben konyhafőnökként al
kalmazva volt és szakképzettsége által egy újon
nan megnyitandó, igen elegáns etterena közönségé
nek igényeit kielégíteni tudná

Keresek továbbá egy ügyes, szakképzett v e n 
d ég lő i c u k r á s z t .  Szolid niagavisele, sze
mélyzettel szemben rendes bánásmód, feltétlen 
megkivántatik.

Ajánlatok eddigi műkő 'esi helyük és igényeik 
megjelölésével I9‘6 március 20 ig S z e g e d ,  
K a ss -v ig a d ó  c im z e n d ö k . 2—3

A l k a l m a z á s  k e r e s e s .

Két tisztás no,
a háború kezdetén bevonult két föpincér neje, jobb 
vendéglői üzletben fölirónöi. esetleg pincérnői al
kalmaztatásra ajánlkoznak. Nyári vagy fürdői üz
letbe is hajlandók elmenni. Üzleti teendőiket szor
galommal és lelkiismeretesen ígérik és fogják telje 
siteni. Szives megkeresések R. J.-né Debrecen. 
Varga-utca 24 sz. intézendő*. 2 —3

Kezdi leiirúnű
ajánlkozik kávéházba vagy étterembe, de csakis 
szolidabb Qzietbe. Ajánlatot kér: Hajdú I. Kispest 
Rákóci utca 20. 1— 2

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
fison t. elStissiOink., akik a h oit.u  k intératt levelükra v á lásit  
, .m  kaptak, jelen rovatunkban tála -tátják mén a falelS válaMt. 

C»aki-> elö llietőm knek válaszolunk.

D. Körmendi. Azon közleményünkbe egy kis saj
nálatos „tévedés** csúszott be, aminek megfelelő 
helyreigazítása nem fog elmaiadni. Ideiglenes kija
vítás már a mostani számunkban is történt. A ‘J sz. 
jelzett kérdésről, majd csak a háború után lehet 
beszélni. Naptárt már a multkoii levelére elküldötte 
kiadóhivatalunk. Üdvözlet. — Igazgató. Ajánlatát 
megfelelő helyre juttattuk. — S. F. Z.-egerszeg. Mint 
nyomdánktól értesülünk, annak a cikknek épen csak 
6ü*/0-kal emelték föl az árát. Így ön is beláthatja 
t. kartársunk, hogy a régi álban nem szállíthatják
— Ferenci. A két különböző évfolyambeli naptárt 
és ugyancsak az utóbbi Fogadót is elküldötte ki
adóhivatalunk. Az eleve beje.entett dijak beérkez
tek. Szives köszönet és köszöntés. — R. M. T.-lapos. 
Nem tudnánk olyan termelőt, aki hasonló minőségű 
terméket a kívánt árban szállítana. Sőt, jó néh íny 
%  kai drágábban sem. Próbálja meg a ., Visontr.i és 
mátrahegyaljai szölötelepek borért. r.-t.‘ -hoz (Gyön
gyös) Írni ; talán i:t sikerű! a kívánt minőségű bor
hoz hasonlót beszerezni. — K. Szeged. Az utóbbi 
lapok elmaradásának egyszerű postai ,*;lkalló«fás“ 
az oka, minthogy a kérdéses számokat a kiadóhiva
tal pontosan elküldötte. Említett cikkek a Fogadó
nyomdánál (Bpest. Szcntkiráiyi-u. 34. sz.) besj- réz- 
h-tők. — V. J Gy.-falud. Hasonló ügyben rövidesen 
hárman foidultak hozzánk s a baj okát egyik eset
ben sem ösnierik. Szinte úgy tűnik föl, mintha va
lami járványszeríiség játszana közre, bár az is lehet
— és ez a valószínűbb — hogy a hordó, mielőtt a 
bort beleíejtet ék, túlságosan ki lett kénezve és ez 
okozta azt a kellemetlen b rrgjeget. D i lehetett 
más haja is a hordónak; talán tisztátalan, talán 
penészes, dohos volt és valahogyan igy poshadt, 
vagyis „büdösödön" meg a bor. Mindenesetre fon
tos volna tudni a baj okát, mert megfelelő javítási 
módot csak így lehetne aján’ani. Próbálja meg azon
ban — az első baj esetét véve — ezt az eljárást.
— Gyógyáru-kereskedésben (drogéria) vegyen 2 ki- 
lónyi csontszénport, tegye a (650 lít.) hordóba és 
tiz napig hagyja a borban. Ezután fejtse le s a 
csontszéuportól egészen megfi ketedett bort viza- 
hólyaggal derítse. Két hét után megint lefejtendő 
s hogy a teketeszint elveszítse, ugyanily időközben 
levegőztesse , (borsajtátral leeresztés s magasabbról 
fölöntcS). Ha nem teljesen romlott a bor, ezen el
járásra valahogy megjavul. — A bor a mai állapotá
ban ecet céljá a sem használható. — K.-i-ós Ha 
ma katonákat látunk, legyünk annyira tisztelettel 
irántuk, hogy még az ilyen megtörtént, de egyéb
ként lényegtelen hibát se vessük szemre. Ezt külö
nösen Ülik gyakorolni azoknak k. kartársunk, akik 
nem katonák. — Cim kiigazítás megtörtént. Üdv.!
— R. M. D.-tul. A veiünk ösmertetett esetet foglalja 
írásba s a „szabadabb mozgásra" vonatkozó kérel
mével együtt terjessze föl az üzletvezetőséghez, 
azzal a hozzáadással, hogy ezen ügyben az igaz
gatóságot is fölkeresni szándékozik. Ily módon, több 
mint biztos dolgának sikere. Üdvözlet. — I. V. Harc
tér. Bir csak az itthoniak teljesítenék úgy dolgai
kat, mint azok a derék hős vitézek ott a harctéren.
— Naptárt is, lapot is küldött kiadóhivatalunk. 
Üdvözlet. — S. L. Szeged. Csak úgy háborúsán. Üdy f

P AP ÍR SZALVÉTA különböző minőség-
---------------------------------- ben és jutányos áron
szerezhető be: „ F o g a d ó -n y o m d á ‘*-ban, 

j B u d a p e s t, Vili., S zen tk ir á ly i u tc a  3 4 .

Szeged városának
egyik legforgalmasabb helyén, az egész körzet 
ben egyedül álló sörcsarnok, mely a legrosszabb 
viszonyok között is elad 4UU hektó sört, 2<>0 hektó 
bort, hitelessen kimutatva, — hadbavonulás miatt 
azonnal eladó. 2200 kor. házber. hosszú szerző
déssel Bővebbet. S k u lté ty  L a jo s S z e g e d ,  
K álm án -u tca  4.

1 II ll | E  MPV fi A k  a4 tllinnilf Annon Kitiino ízű, igen üdítő ásványvíz. Bor, cognac vagy citromsavval vegyítve. Megrendelhető

Il I I I I  PC 1 ll & ti II li 1 y y i iy V I U I  1 HL orvosi szaktekintélvektfll melegen ajánlva g ri.irb ía ttlia ik , étvágytalan- Schonborn Buchheím gre!
■ * .. .■  n Ujjnhh 1 aág, gyomorégés, köhögés, verizegénytég. tiidobaj és vérképetek eseteiben.

uraö. ásványvizeinek 
bérlöségénél, Szolyva
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Novágh Károly roű- és diszroű-eszíergályos
B u d a p e s t ,  I V .  kér.,  E g y e t e m - u t c a  3. (Első Hazai Takarék 

pénztárral szemben)

D e á k  Ö dönné
elsőrangú női ruhaterme

Bpest, Rákóci-ut 19. sz. félem. 16
elvállal minden e szakmába vágó munkákat a 
legegyszerűbbtől a legfényesebb kiviielig. A szak
mánkhoz tartozó úrnőknek ea urleányoknak — 
á r k e d v e z m é n y . Tisztelettel

D e á k n é .

lapuk, ténták, ktszülékek ?tb. az 
| -  étlapsokszorosiláshoz való cik

kek legolcsóbban beszerezhetők

FoQcdó nyoRidában. Vili., Szentkirályi-utca 34.

lm  árak csak április Mg Érvényesek

vászon és damaszt árukban
Kor. érték

L ovászon lepedő 220 1 5 0 ------ drbja 6.50
Kárpáti > 230 150 — — » 5.50
Nehéz damaszt abrosz 150 150 — > 6.—

« * * 150 180 — » 6.50
« * * 150 220 — * 7.50
» » * 150 300 — > 9.50

Kerti abrosz minden színben — — * 3.50
Dupla kerti abrosz 150 200 — — * 5.—
Ajour kávés-szalvéta------ — — tuctja4.80
Nehéz damast szalvetta 60 60 — » 12.—

» * * 65 65 — * 14.—
» * * 70 70 . 16 —

Damast törülköző 60 120 ---------* 20.-
Dupia damast * 60 130 — — > 34,—
Párnahuzat 88 76 — ------ -------- drbja 4.50
Szegélyes paplanhuzit 130 170 — » 9 50
Nehéz flanell takaró 200 130------ * 8.
Vászon pohár és edénytörlö — tctja 15.—

....  vászon ts  damast áruháza •***•
szállodásuk és vendéglősök szállítója

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

. . .  - - — - -1 — o  j  w ~ ~ — - pénztárral izouiuru;
Ajánlja saját keszitményü elefántcsont-teke (billiárd) golyok, dákok, sakk, dominó, 
lignum santum-golyok, bábuk, sétabotok, tajték- és borostyánkő dohányzó-eszközöket 
stb. nagy választékban. — Billiárd-golyók e S Z te rg á  l yOZiSa,  dákók. sakk és dominó 
javítása OlCSÓ <H*3ZámÍtáSSal, pontos határidőre való szállítással — elfogadtatnak. □

Vidéken
a ..Máv.’* főműhely közvetlen közelé
ben egy uj épület, 23 év óta fönn
álló h e n te s  é s  v en d ég lő  helyi
séggel, sarok, nagyforga mu helyen, 
eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.

4—5

Bérbeadó fürdői vendéglő.
Bikszád-fiirdó vendéglője bérbeada- 
tik A jó meneteléről ismert fürdö- 
vendéglö bérletére vonatkozó felté
telek megtudhatók: W asch a ta  
G yőző nagyvendéglősnél B uda
p e s t ,  Vili., B a r o s s -u . 7. alatt.

3 - 5

ELA D O M
nagy v en d ég lő m et, házzal együtt, vidéki 
járási székhelyen, nyugalomba vonulás végett, 
kedvező részletfizetéssel. Csak k om oly  vevők  
levelére válaszolok. 4 - 6

„ lía l íadkerty Laszlone
Somogymegye

Vendéglő bérbeadása.
Csornán. Kossuth Lajos-utca 497.
házszám alatt levő ,,Bárány- 
hoz“ cimzet vendéglő 1916. 
évi április 1-jére hérbeadalik. 
Bővebb lelvilágositás a lulaj- 

donosnál megtudható. 
Csorna, 1916 február 14 én. 

2 - 2  Özv. Bierbauer Nlihályné.

4 . . -  &
s í . ;
ml*,, »—

Brunovszky
Károly
hygienikus já
tékkártya tisz 
titó intézete.

Budapest,
S zve ie  a y -u . 16.

A t. olvasók
a „Fogadó' hir
detési rovatát is 
figyelemmel ol

vassák át.

Áldás a szenvedőknek a világhírű városligeti 
sz.énsavdus

IL O N A "i i
Artézia ásványvíz.

Búrt, étvágyat, kedvet javít. Gyomorrotitá-t, bút, haragot el* 
,  hárít. Hárkoc szállítja

„ARTEZIA" R.-T. BUDAPEST.
TELEFON 5 0 - 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. Stoflfer Mihály vendéglős kor.

B o c ö g o  J ó z s e f  Korona-fogadója *
; < P annónia* k á v é h á z a , M iskolc. Kávéház, 
; elsőrendű éttermek, sörcsariok. Magyar konyha, 

kitűnő borok.

M agyar Paizs.
M a g y a r  l*a ias  erfi* stokim ondo, tuggeilen hetilap, 
magy.tr ipart, hor.i terméket ver m a g y a r  a a e l le m e i  
té r? c sa t m i n d e n  t é r e n  Kvi e in iiie te ti ára 4 Ko
ron* * Legoic -olili lap '>ierkes«tik B o r b é ly  György 

rt H o r v á th  Lajos /N iaegeraegen

K i 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 izsa  a város központján. Étté; cm, 
: sörc^arnok kávéház, szép nyál i udvar ker*i — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

3 4 Szolnokon
az állomás közvetlen közelében, egy jó ösme- 
retséggel biró joforgalir.u vendéglő 1Ó szobás fo
gadóval (szállodával) halálesett miatt tel
jes berendezéssel átadó. A szobák a bérleten 
telül jövedelmt znek. Az cxistenciat és s-ép hasz
not biztositó üzletet kartársaim figyelmébe aján
lom. Értekezni lehet a bérlőnél ÍHárochner 
J ó z s e f  S zo ln o k , E r z sé b e t  sz á llo d a .

Nemet nyslv ncgianui-.sa maganufon
A níniet nyelv tudására fogadó- é- vendég őtulaj- 
donosoknak é i alkalmazottaknak feltétlenül szük
ségük van Dr. Ince Henrik nem^t ny» ívtana 
hol mindenki gyorsan és alaposan megtanulhat 
tanító néltül németül Az uj kiadásban mos! 
megjelent kitűnő könyv ára 2 korona (utánvéttel 
2 kor. 55 fill ) Megrendelési cím : M agyar  
kön yvk iad ó  Budapest. Vili , Szentkiralyi-u. 23.

Többféle kemény és lágy sajtói lég
finomabb minőségbeli gyárt, továbbá eredeti 

emmentháliban állandóan nagy raktárt ‘art:

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

Vendéglői- és kávéházi 
cikkek ölesé beszerzése

„ F o g a d ó - n y o m d a 11 B u d a p e s t, V i l i i ,  
S z e n tk irá ly i« u . 34. Telefon szám: 39-70.

ít vidékre utánvét írellett: „p ap írsza lvétát** , fogv á jó t,
h sk to g r a p h -la p o k a té s  té n ta t , kártyatáblát, krétát, szivacsot, dákó- 
krétát, dákc-bört s ragasztót; s z  a lm a s z á la  k át söntés-. konyha- é> 
kávéházi iveket, bon-blokkokat és minden szükséges üzleti cikket. ------
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Kiváló uj fa jborok! RteiMvás/ Ó borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahagyaliai Szőlőtelepek Részvéiytáraaséga
Elnök: Nagymeltosagu Dr. KALLAY ZOLTÁN ». b. L t., Hevesvárm főispánja. _ _  ■ < nn Sürgönyeim:
Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota), r 0SÍ3TI0K I, SZ, 18I8T0I) 9 9 , SZ, Visontamatra

[ 0 1908 -1911. évjáratú es uj fajborok. 
Pecsenye, csemege, szamorodni és asszu-borok.

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekintő- 
sére, szükség 1 etük méltányos arbani, idejekorán való biztosítása céljából.

Borfajok: Mezes. Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei. 
■ Mustos, Madelaine, Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabernet. — -

1916-ra szóló

megjelent. A fogadós és 
vendéglősiparhoz tartozók 
ne mulasszák el ezt a 
fontos szakkönyvet meg
rendelni. A „V en d ég  - 
lö sö k  Naptára** ara —
3 k o ro n a  20  f illér .

Megrendelhető:

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

Vendéglősök, kocsmarosok es 
-- kávésok figyelmébe ! =

Üveg éa porcellán áruk nagy válasz
tékban ét eredeti gyári áron kaphatók

ifj. G R Ű N W A L I )  M Ó R
ü v eg - ős p o rc e llá n  n a g y  r a k tá r á b a  t
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

( a  F e r e n c  J o m a e f-h id  k ö z e lé b e n .)

KENYÉRZACSKÓ
kenyér, kifli é? eg\éb száraz sütemény higiénikus 
megőrzésére. M inden v en d ég lő b en  n é lk ü lö z 
h e te tle n . Megrend: iht tök
Fogadó-nyomda, Vili., Budapest, Szentkirályi-u. 34,
Fiavelmeztetes ! T Olvasóink ne csak a „vezércikket, 

”  és egyeb közleményeket olvassák el
hanem figyelemmel böngésszék átahirűetes-rovatotis.

Pincérek figyelm ébe!
Kő- és fizelőpinciTi'k. kiknek oldal-zscbtárca (papírpénz), 
vagv (apró- és ezüstpénz számárai pincértáskára van szük
ségük. amelynek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész 
az aljával egy darabból készült. — a legjutányosabb árak
mellrtl — szerezhetik be :
t i  i  z  i  j  • i  s+rvkfiiSiT várót-tát, R I7 D A P K S 7 , IV  .
m n  n a r  l / I l T n n S  K á ru y -kö ru t  a ?  K özponti o á r o en á z .I 1 U I1 JU 1  U 111 -------- Képes árjegtjzék bérmentve ---------

’ l fE R R M A N N  J. L .K i]
U  cs. és kir. udvari szállító I

1810. évben alapított országos szabad. Alpaceu-. 
I I  Chinaezüst-és fémáru-gyárának toraktára: 

B U D A P E S T ,  IV . KÉR ., V A C I-U T C A  8. SZ.
(Kaktáiak: Béct, Graz, Prága és Tricsthen.)

N io rv  legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák.
f>- d Id 3 L lw ii  Vendéglők, Kávéházak és háztartások részére

S Z A K K O N Y V E K
.4 * Vendéglősök Kaptára* előző évfolyamai az 
alábbi kedvezményes árán szerezhetők be
1909 és 1911 évf. „Vendéglősök Naptára*4
melv szakkiadványok különösen a borkezelési 
és pincei teendőkre nézve tartalmaznak fontos 
tudnivalókat, egyenkint rendelve . . I K 10 fill. 
és együttesen rendelve, a kettő . . I K 80 fill. 
1912 és 1913 évf. „Vendéglősök Naptára-
melv szakkiadvánvok a különböző közhasznú 
részeken kívül az „Etel szótárt- tartalmazzák,
egyenkint . ........................  I K 60 fill.
és együttesen rendelve . . . . 2 K 80 fill.
1914 és 1915 évf. „Vendéglősök Naptára*4
egyenkint...........................................2K — fill.
és egvütst r e n d e lv e ........................3 K 50 fill.
Megrendelések: Fogadó kiadóhivatala, 
Bpest, Vili., Gyulai Pál-u. 9 intézendők

o
o
0

=  P a p írs z a lv é tá k  =
A papírszalvéták használatának bevezetése nemcsak gazdasági 
hanem egészségügyi szempontból is ajánlatos. A hadügyi kor
mány ugyancsak ily célból rendelte el a vasúti vendéglőkben 
úgy Magvarorszáe. mint Ausztria területén a papírszalvéták 
használatát. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

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

Fogadd-iyomili, Bpest, Szentkirályi-u. 34
F ugáig  són y v n y o m d *  ea IsoS iadÓ T ÍlU lst B -id s ja a t Vili., S N .iá i f á ly i - J K t  84. „ T ö i l f o i "  J4 :* 6


