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I. Ferenc József

Elköltözött a mi jó királyunk; itt hagyta 
az ö hü népeit. Sok év folyt le addig, amig 
a magyar nemzet lelkét megismerte királyunk, 
azután azonban megszerette a magyar 
nemzetet és nem is kívánhatott hűségesebb 
és királyához odaadóbb népet. Nagylelkűsége 
és szeretete kölcsönös őszinteséget teremtett 
király és nemzet közt és ennek nyomán 
áldás fakadt.

Mozgalmas időben kezdte I. Ferenc József 
uralkodását és a világháború legvadabb tom- 
bolása közben hunyta le örökre a szemét. 
Megdicsőült királyunk a béke királya volt. 
Nem akart háborút, nem akarta a mészárlást. 
De fájdalom, ránk erőszakolták ellenségeink 
ezt a rettenetes vérontást Fájdalmat okozott 
királyunknak épugy a háború fúriája, mint 
hü népeinek és a végzet nem engedte meg, 
hogy a béke visszatérését megérhette volna.

Itt áll a magyar nemzet bánatos szivvel 
szeretett királyának ravatala körül és mély 
fájdalmának könyei hullatásával ad kifeje
zést. A magyar nemzet meghajtja fejét a 
megdicsőült nagy és nemes királya hülteteme 
előtt és áldása kiséri utolsó nyughelyére.

Megdicsőült királyunk és áldásos uralko
dása immár a történelemé és a későbbi nem
zedékek épugy fogják áldani emlékét amint 
a mostani nemzedék fájlalja elvesztését. A 
félreértések, melyek két évtizednél is hoszabb 
ideig tartottak, teljesen megszűntek és nem 
fognak ismétlődni az uj király és a magyar 
nemzet közt. A kölcsönös ismeret már meg
van s uj királyunk, IV. Károly azon meg
győződéssel lépett megdicsőült dédnagy- 
bátyja trónjára, hogy a magyar nemzet ősi 
tulajdonsága a szeretete és hűsége királyához. 
Adja az isten, hogy ezt az együttérzést ne 
zavarja meg semmi és király s nemzet együtt 
dolgozhassanak hazánk felvirágozásán és

Az Idegenforgalom szervezése körül.
Kél közlemény.

A háború divatba hozott bennünket. 
Ott is beszélnek rólunk, ahol eddig hí
rünket se hallották. Minthogy pedig a 
világ ránk talált, vagyis tudomást szeizeit 
rólunk, mi is föleszméllünk és azon kezd
tünk elmélkedni, hogy a küllőiddel érde
mes lenne közelebbről is rnegősmertetni 
szép hazánkat. Olyanformán tudniillik, 
hogy az idegenforgalom rudját kissé mi- 
lelénk lorditanánk és igv azt az ösmerte 
tést kellően hasznosítanánk. Kzt. persze 
csak a háború után lehet tenni, de amig 
az az idő is elkövetkezik, toglalkozni 
ajánlatos a szervezés dolgával. Közben 
ugyanis rájöttünk, hogy az idegeniorgal- 
mat is szervezni kell, mint minden olyan 

1 ügyet, amely gazdaságilag nem egynek 
vagy néhánynak, hanem a nagy általá
nosságnak képezi lontos érdekügyét.

Ks hozzáláttunk a — cselekvéshez So
kat ugyan nem tettünk, de valamicskét 
mégis miveltünk. így, egy pár szép be
szédet halloltunk az idegenlorgalomról, 
aztán tapasztaltuk, hogy egy-két ujság- 
közlemény is foglalkozik a kérdéssel. De 
másként is jelét adluk tevékenységi kész
ségünknek. A főváros 34.000 korona költ
séggel egy idegenforgalmi irodát állított 
föl. Másról nem tudunk.

Mindezt kből lálszik. ha nem is sokat, 
de valamit mégis teltünk az idegenforga
lom ügyében. Vagy csak mi hisszük, hogy 
tettünk. Mások mást hisznek és Szterénvi 
Józsefnek is más a nézete. Ez a neveze
tes férfiú országgyűlési képviselő és 
volt államtitkár, — mint a Bajtársi Szö
vetség egyik alelnőke. a napokban egv 
újságíróval beszélgetést folytatott s többek 
közt ezeket mondta:

„A legközelebbi lépés a kölcsönös idegen- 
forgalom emelése leend Ez a szakosztályunk 
már megalakult és most dolgozik a részletes

| „FOGADÓ NYOMDA ÉS LAPKIADÓVÁLLALAT“
1 BUDAPEST, VIII-KERÜLET 

J0ZSEF-UTCA 56. SZÁM-

1 J r t t t  JÓZSEF 39-70- 
Ili—

Vendéglői is ávéházi nyomtatványok nagy raktára.
A legszebb és izlésesb kivitelben készülnek: folyóiratok, 
árjegyzékek, társulati és egyleti évi jelentések, közgyű
lési meghívók és az összes fo g a d é i, v en d ég lő i é s  
k á v éh á z i nyomtatványok u. m.: étlapok, borjegyzé- 
kek, konyha-, sőntés és kávéházi ivek, asztalkártyák, 
bérletfüzetek, szobajelentések stb. □  □  □
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szervezettel már fenn áll és minden előké
szület megtörtént arra. hogy a német turisz
tika Magyarország felé tereitessék és hogy a 
a magyar tengeri fürdőző közönség figyelme 
a németországi ilyen fürdőkre irányittessék.”

Ezeket olvasva, azt látjuk, hogy az 
idegenlorgalom érdekében eddig semmi 
komolyabb lépés sem történt, hanem ez
után fog történni. A Bajtársi Szövetség 
idegenforgalmi osztálya óhajt legközelebb 
ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ezek ve
hetők ki Szterényi Józset Bajtársi szövet
ségi alelnök szavaiból.

Kzekután juttassuk kifejezésre a mi 
véleményünket is, amit ugyan m ár több
ször is kifejteitünk ebben az ügyben. 
Mindig azt hangoztattuk és most is azt 
mondjuk, hogy az idegenforgalom helyes 
és jól való megalapozását és ennek a 
gazdasági kérdésnek előmozdítását, a 
fogadós- és vendéglősipar belevonása nél
kül el se lehet képzelni. Vájjon hogy 
akarják az idegeneket elhelyezni és el
látni, ha nem ludják a fogadós- és ven
déglős-ipar teljesítőképességéi .’ Az ide
genforgalom kérdé e megoldásánál meg
felelő és helyes gyakorlati útmutatással, 
csakis az említett iparhoz tartozók tud
nak szolgálni: más senki. A kellemetlen 
valóság különben az. hogy ezzel a kér
déssel vajmi keveset foglalkoztak eddig 
nálunk. Sem a szakkörökben, sem más 
körökben nem érdeklődtek eme fontos 
gazdasági kérdés iránt. Csak a „Fogadó" 
élesztgette a kérdés tüzparázsát s a „Ba
latoni Szövetség” valamiat a „Felsőma
gyarországi idegenforgalmi szövetség" dol
gozlak az ügy előbbrevitelén, bár ezek 
is inkább csak a saját hatáskörükben; de 
ott aztán igazi hatásos sikerrel. A gyö
nyörű Balatonvidék mind szebben való 
fejlődése, fürdői rendezettsége és nagy 
látogatottsága; s ugvancssk a minden 
alpok és meráni tájaknál fenségesb szép 
ségü tátrai gyógy és üdülőfürdők téli és 
nyári forgalma, amellett szólnak, hogy 
vannak, akik az ő gondozási és fejlesz
tési ügyüket szivén viselik és nagy hozzá
értéssel kezelik. Mindezideig azonban, nem 
hallottunk róla. hogy az itt említett ide- 
genlorgalmi testületek, vagy a íogadós- 
és vendéglősipar köréből kapott volna 
valaki meghívást, az újabb idegenforgalmi 
szervezés ügyvivőitől. Azt látjuk csak, 
hogy néhány urat olyan ügy' mellé állí
tottak. amelyhez a kevésnél is keveseb
bet értenek. Tenni ugyan lesznek, ha 
mást nem, szép beszédet m ondanak és 
34 s tán még jó  néhány ezer koronákat 
adnak ki. Hogy lássa a világ, mintha akar
nának tenni valamit.

Hogy az ilyen műkedvelői, s még ma
gyarosabban kifejezva: suba alatti tény
kedésnek vajmi kevés hasznát fogja látni 
az idegenforgalom, azt tán mondani se 
kell. Ártani azouban ártanak az ügynek 
s ezenkívül kedvét szegik azoknak, akik
ben tényleg van hajlam és képesség az 
ilyen ügyben való eredményes munka 
kezdeményezése és kifejtésére. Mennyire 
más a színezete és a sikere az ilyen gaz
dasági ügyeknek ott, ahol az élen hozzá
értő egyének állanak és azok nemcsak 
akarnak, hanem tudnak is eredm ényes 
munkát végezni.

Nemrég a francia közmunkák minisz
tere elnöklete alatt, az „Idegenforgalmi 
főtanács” ülést tartott; azon tanácskoz

tak, hogy a háború után hogyan lehetne 
az idegeneknek hozzáférhetővé tenni a 
francia harctereket és mint lehetne meg- 
ösmertetni Franciaország természeti szép
ségeit. Elhatározták, hogy nagy és élénk 
mozgalmat (piopagandát) fognak majd 
kifejteni küllő dön, s továbbá megfelelő 
helyeken uj logadókat létesilenek mig a 
régi fogadókat korszerűen alakítják át és 
egész ujan szerelik löl. A tanács egyik 
vezető tagja, tanulságosan fejtegette a fo
gadók és vendéglők kérdését s rám uta
tott arra. hogy Svájc és Olaszország jó
formán csak az idegenforgalmából él. 
Franciaországnak mielőbb követni kell 
ezeket a példákat  s különösen súly  he
lyezendő  a legszebb iparra,  (t. i. a foga
dós és vendéglősiparra) — fejezte be 
szavait.

(Befejezés köv.)

Csak magyarul.
Fogadót, vendéglőt vagy kávéházat ha létesítünk 

(nyitunk), csak magyaros hangzású címmel lássuk 
el, vagy a saját nevünk „címen" vezessük. Fogadói 
(szállodai) üzletnél ne a „szálloda" szót, hanem a 
„Jogadó“ szót alkalmazzuk, mert a „szálloda14 nem 
magyaros, (az „Einkehrwirtshaus“-ból származik.) — 
„Beszálló-vendéglő" helyett a magyar nótában is 
megörökített szép „ V endégfogadószót használjuk.

Étlapirásnál étlapirók és éthordók ne használ
janak idegen, pl. francia és angol ételneveket 
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.

Magyarságunk védelméhez hozzátartozik, hogy 
vendéglőink és kávéházainkban csak magyar ter
méket tartsunk és mindenképen arra törekedjünk, 
hogy magyarságunkat erősítsük és önmagunkat — 
s ne az idegeneket — gazdagítsuk.

Kávéházi dolgok.
A háborús nehézségek hovatovább rá

nehezednek mindenre. Bánehezedtek — 
a vendéglők után — a kávéházakra is. 
Itt is életbeléptek a különböző megszo
rító. tilalmazó és szabályozó rendelkezé
sek. Eme rendelkezések szerin t: cukrot 
csak a megszabott mennyiségben, tejes
kávét csak a kijelölt időben s vajas 
kenyeret és süteményt, szintén kellő 
méretek szerint szabad adni és kiszol
gálni. Hogy ezeket a rendelkezéseket 
mennyire komolyan veszik és kezelik, 
legjobban az mutatja, hogy a múlt héten 
egész sereg kávést büntettek meg Buda
pesten a rendeletek be nem tartása 
miatt.

Az újabb megszorítások és ezek közt 
az uzsonakávé eltiltására venatkozó ren
delkezés. nem valami nagy megelégedés
sel találkozott a kávés körökben, ami 
persze, érthető is. Es ebben az ügyben 
amolyan rendkívüli gyűlést tartott a 
budapesti kávésipartársulat s ez alkalom
mal, különösen azt kifogásolta a vezetőség, 
hogy miért nem tiltották meg a délutáni 
tejeskávé adását illetve kiszolgálását a 
kávémérésekben is. Fürre nézve határo
zatot is hoztak és elnökük, a Közélelme
zési Hivatalban is főnt járt, azonban 
eredménytelenül. A Közélelmezési Hivatal 
vezetője nem helyezkedett arra az állás
pontra, hogy ha én nem találom meg a 
megszokott hasznomat, más se élhessen. 
Ugyancsak nem vette tudomásul a kávés

ipartársulat elnökének azt a kívánságát 
sem, hogy a péksütődék csak a kávéhá
zak részére készítsenek — zsőmlyét.

Hogy a kávéházak ez utóbbi kérdé
sekben nem érhettek el célt. az szinte 
természetes és előre látható volt. Mi 
különben csodálkoztunk azon, hogy eléle 
ötlet szerű óhajokat határozati formába 
öntenek és komoly hiedelmet táplálnak 
arra nézve, hogy azt érvényre is ju ttat
hatják illetékes helyen. Lehet, hát hiszen 
lehet mindenben elérni bizonyos válto
zást, ha nem is egész sikert, és ím e 
kérdésekben is lehetett volna valamit 
kivinni: de akkor olyan alapon és for
mában is kellett volna a kívánalmakat 
kifejezésre juttatni.

A kávéházi cukrász-sütemények kérdé
sével ez a lap már régen foglalkozik. A 
főváros vezetősége és élelmezési osztálya 
figyelmét nem egyszer hívtuk föl, hogy 
változtasson ezen a lehetetlen helyzeten 
és mentse föl a kávéházakat ama gyanú 
alul, hogy a vendégek megsarcolása, ama 
méregdrága sütemények révén, az ő 
szorgalmazásokra történik. Kimutatluk, 
hogy a cukrászok és más sütők által 
igy elpocsékolt lisztmennyiségből, annyi 
zsőmlye-félét lehetne előállítani, hogy 
nemcsak a kávéházba járóknak, hanem 
mindenkinek jutna egy-egy olcsó — 6 
vagy 10 filléres — zsömlye a kávéja 
mellé. Tehát, tisztán áll a kérdés. A 
közönség apró megzsarolására alkalmat 
adó cukrász sütemények készítésének 
megszüntetése és azoknak olcsóbb, egy
szerű süteményei való pótlása, nem csu
pán a kávéházaknak, hanem érdeke a 
közönségnek is. következésképen fontos 
gazdasági közérdeket képez ennek a kér
désnek megoldása.

| Mindezzel pedig azt akarjuk mondani, 
hogy a kávés-ipartársulat vezetősége, ha 
komolyan és nem ötletszerűen vette 
volna ezt az ügyet és határozatát is az 
ittenihez hasonló, komoly és kellő meg- 
okolással látja el; továbbá ha a szükséges 
lépéseket kellő időben tette volna meg. 
s nem akkor, mikor a dolog már a kör
mére égett, — bizonyára sikerét láthatta 
volna eljárásának.

Helytelen intézkedéseknek csak hely
telen következménye lehet és célra nem 
vezethetnek: tapasztalati tényeken ala
puló régi igazság ez. Tapasztalható volt 
ez az uzsonakávé kérdésénél is. Itt is, 
ahelyett, hogy a bécsi helyesebb rendel
kezésnek megfelelő idő korlátozása vagy 
kijavítása iránt tettek volna lépéseket, a 
tejnek egy bizonyos mennyiségben való 
megállapítását és kiutalását kívánta a 
társulati vezetőség. Mint a többi, ez is 
olyan kívánság, aminek teljesítésére semmi 
lehetőség sincs a jelen helvzetcen. De 
azért bármi lehetetlennek is lássék; a tár
sulat elnöke szorgalmas akar lenni és 
nagyon szorgalmazza a kívánság keresz
tülvitelét a Közélelmezési Hivatalnál, 
nem gondolván azzal, hogy az ilyen szor
galmi eljárásokkal csak azt érheti el, 
hogy ott végül, sem az ő túlbuzgó és 
szorgalmas elnöki személyét, sem a kávé
házak dolgát, nem veszik komolyan.

Utóbbi tekintetben különben már is 
elég van a rováson. Az a sok apró-cseprő 
kihágás és elmurasztalás, ilyen helyen, 
kevésbé sem emeli az elnökség tekinté-
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Ivét, de a tagok részéről sem hárul azért 
valami különösebb tisztelet. Az elnöksé
get etlői a kis erkölcsi megrováslól és a 
tagokat a büntetésektől, meglehetett volna 
menteni, ha a vezetőség körlevélben vagy 
lev. lapon értesíti tagjait, a mihez tartusra  
nézve. Ugv amint ezt más társulatok is 
szokták tenni ilyenkor. A kávés-ipartár- 
sulati tagok elég nagy tagsági adót fizet
nek arra, hogy hasonló esetekben kellő 
védelemben részesüljenek. A társulat 
(■'nőkének mindenelőlt ebben kellett 
volna eljárni, ezt kellett volna szorgal
mazni

A karácsonyi szeretet adományok.
A fogadós vendéglős és kávés-iparhoz tartozók 

figyelmébe.
Szarajevó, 19115. nov. 23.

0  kegyelmessége, Kirchner altábornagy 
ur egy felhívást bocsátott ki, mely a 
Fogadó legutóbbi számában is megjelent, 
a karácsonyi szeretet-adománvok végett.

A felhívás intenciója a lehető legne
mesebb, amennyiben a harctéren levő. 
tehát, családjuktól távol levő katonákat 
akarja azon a napon megjutalmazni, 
amely a keresztény-világ legszebb ünnepe. 
Szerény javaslatot bátorkodók lenni. 
Talán lehetne, a minden bizonnyal tekin
télyes értéket képviselő karácsonyi szere
tet adományt, egy még nemesebb célra 
felhasználni. Talán a harctéren levő 
katona bajtársaim milliói nevében is 
élhetek azzal e szerény előterjesztéssel, 
hogy a nekünk, katonáknak szánt szeretet- 
adományt a „ Hadsegély zö Hivatal“ adja  
a rokkant katonáknak, vagy az elesett 
hősök szükségben lévő családjainak, akik  
ennek jobban megörülnek és akik  erre 
jobban rá  is vannak utalva.

Sajnos, már két Ízben tapasztaltuk azt. 
hogy a szeretet-adomány nem mindig 
t lelt meg a rendeltetésének. Még pedig 
talán minden esetben ezért, mert a 
körülmények ugv hozták magukkal, hogy
annak egyes helyekre való kézbesítése 
lehetetlen volt. És igy igen tekintélyes 
élték vagy elkallódott, vagy egészen 
hasznavehetetlenné vált.

De meglehet az is, hogy ez lesz az 
utolsó szent karácsony-este. amelyet ott
honun! tói, családunktól távol keil eltöl- 
lenünk. Ebben a reményben szívesen 
lemondunk a szeretel-ndományról. tuda
tú‘mn annak, hogy ez a fentebbi neme 
sebb célra fordittatott.

Azért is ajánlatos s a fogadós, vendég
lős és kávés-iparhoz tertozóknak ezt külön 
is jóakaró figyelmükbe ajánlom, hogy ha 
erre a célra adakoznak, ezt lehetőleg 
készpénzben küldjék be a Hadsegélvző 
Hivatalnak, mely ezt talán épp emez 
indítvány értelmében fogja felhasználni. 
Hisz még nincs vége a háborúnak és 
meglehet, sőt bizonyos, hogy addig kö
zülünk is sokan, akik még épek és 
egészségessek vagyunk, rokkantak lesznek. 
És minden nap, minden óra és perc 
újabb árvákkal, özvegyekkel és rokkan
takkal szaporítja az eddigi nagy számol, 
s minthogy az elesett hősök is napról- 
napra szaporodnak; a szeretet-adomány 
méltóbb helyre nem juthat, mintha azt a 
rokkantak és az elesett hősök családtagjai 
megsegítésére fordítják.

Szentmkiláai Gábor.

Cukorutalványozás.
A „Székesfővárosi vendéglősősök és 

kocsmárosok ipartársulata“ iigyelmezteli 
azon tagjait, kik cukorszükségletüket az 
ipartársulainál bejelentették, hogy addig 
is. amíg a Cukorközpont (V.. Mérleg-utca 
9) az igények kielégítése iránt intézke
dik, kaphatnak cukorutalványokat, hogy 
a központnál aziránt jelentkeznek. Szük
séges igazolásul az iparengedély bemu
tatása és a hivatkozás arra, hogy szük
ségletük az ipartársulat utján már be van 
jelentve.

Hajós Károly
ipa rt, elnök.

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

Hátralékos előfizetőinket ismét. Iten föl
keressük és tisztelettel fölkérjük, hogy el
maradt előiizelésüket szive-kedjenek az 
előző lapokkal vagy más utón vett posta- 
utalvány fölhasználásával kiegyenlíteni. 
Ugyancsak fölkérjük azon t. előfizetőin
ket is, kiknek előfizetésük az előző vagy 
a mostani számmal lett esedékes, hogy 
az esedékes dijakat a kapott postautaí 
ványon szíveskedjenek beküldeni. Előfi
zetési és egyéb pénzek : bagadó-kiadó
hivatala. (Bpest., Vili . Gyulai Hát-utca 
9. sz.) címre küldendők.

Özvegyek, árvák és rokkantak alapja. A 
rokkant katonák javára, Szilveszter  András 
a székesfehérvári \asuti vendéglő főpincére 
ismét 20 koronát küldött be. A derék ada
kozó ezen adományát a „Hadsegélyezö Hi- 
vatal“-nak utaltuk át.

A paprika, akár csak a bor, fényes í ikereket ért 
el a magasugrás terén s ezt a miveletet hirtelen és 
olyan boszorkányos gyorsasággal végezte, hogy alig 
lehetett észre venni. így két hónap alatt 16 koro
náról 80 koronára ugtott főt, és talán még fölebb 
is száll, ha körbe nem jón a makszimálás híre. 
Ez a hír aztán furcsa fölfordu'ást csinált Szegeden, 
az árdrágítók piacán. A paprikások úgy megriadtak, 
hogy 30-ról 24-re, majd gyorsan 20 és 18 koronára 
száíltak te, de igy se kelt a drága portéka. Voltak 
az uzsora árakat föls2öktetök közt, akik erre az 
árcsappanásra sok ezreket vesztettek. De meg is 
érdemelték. Elkelne és igen áldásos hatást érne el 
eféle jótékony hir, a borok „paprikás" áránál is.

A „Vendéglősök Naptára" meglepő gazdag 
és érdekes tartalommal a napokban jelenik 
meg. Az érdekes és fontos kiadvány meg
rendelését mindenkinek ajánljuk. Nagy mu
lasztást követ el, aki ezt a tanulságos és 
kőzérdeki szakkönyvet nem szerzi be. A 
, Vendéglősök Naptára“ nagy terjedelme, 
gyönyörű kiállítása dacára sem drágult meg; 
ára  most is 3 kor. 20 lillér. Ajánlási díjra 
ezenkívül 50 fillér küldendő be. Megrende
lések a „Fogadó" kiadóhivatalában kül
dendők.

Idegen forgalmasdi. Párszor megemlékez
tünk arról az _idegenforgaimasdi“-ról. amit 
a fővárosnál játszanak olyképen, hogy kine
veznek egy irodát idegenforgalmi irodának, 
abba beállítanak egy két ösmerős urat és 
— kész a hivatal. Hogy milyen és miféle 
hivatal? Erről érdekes tájékozódást nyerhe
tünk, ha elolvassuk a főváros tanácsa által 
a sajtónak leadott azt a közlést, amelyben 
annak az „idegenforgalmi hivatalnak" az 
életbeléptetését bejelenti. Íme ez a bejelentés.

„Budapest székesfőváros tanácsa megfelelően 
értékelni kívánja azt az érdeklődést, amelyet 
jelenlegi nemzetünk, hazánk és fővárosunk 
iránt a velünk barátságos hajlandóságban élő 
külföldi napról-napra mutat és amely idegen- 
forgalmi érdekeink fokozott és állandó ápo
lását teszi kötelességünké. A törvényhatósági

bizottság hozzájárulásával idegenforgalmi hi
vatalt létesített, amelynek feladatául tűzte ki 
többek között azt, hogy igyekezzék megismer
tetni úgy a belföldi, mint a külföldi közön
séggel azokat a természeti, néprajzi, m űvelő
dési és egyéb értékeinket, amelyek az utasok 
mentői nagyobb számát tudják idevonzani, 
továbbá hasson eszközeivel oda, hogy az itt 
megforduló és még inkább a huzamosan itt 
tartózkodó utas előnyösen ismerje meg viszo
nyainkat. A hivatalnak kötelessége őrködni 
afelett is, hogy az idegenforgalmat bárm.Iyen 
vonatkozásban befolyásoló jelenségek gyors 
és gyökeres orvoslást nyerjenek, mindenek
előtt pedig az utasközönségnek mindenkor 
készséggel és díjtalanul álljon rendelkezésre. 
Az idegenforgalmi hivatal helyiségei a fővaros 
középpontjában, a Belvárosban, Haris-bazár 
1. sz. félemelet 2. sz. alatt nyíltak meg. a 
feladat teljesítésére megfelelően felszerelve 
és berendezve. A hivatal immár a közönség 
rendelkezésére áll. Az idegenforgalmi hivatal 
úgy a hazai, mint a külföldi hatóságokat és 
tényezőket, amelyeknek valamelyes kapcso
latuk van az idegenforgalommal, értesítette 
működésének megkezdéséről."

Minden barátságos hajlandóságban lévő 
és élő olvasónk, olvassa el kétszer ezt a 
megnyitási bejelentést s aztán tegye szivére 
a kezét és mondja meg, hogy megértette-e 
abból, hogy milyen hivatal is akar lenni ez 
az idegenforgalmi hivatal ? És ha erre a leg
nagyobb fejtörés után se tudnak rájönni, akkor 
és annál inkább megérthetik a „Fogadó" 
korábbi cikkeit (a mostani számban is közöl 
ilyent), amelyek a kormányt folyton arra 
unszolják, hogy alapítsa meg azt az idegen- 
forgalmi szervet, amely e fontos közgazda- 
sági ügye; rendes útra és helyes irányításba 
tereli. Amíg ez nincs meg, addig mindig 
akadnak kósza gondolkozásu emberek, akik 
ezt a komoly ügyet a fentiekhez hasonló 
érthetetlenül és csak olyan, játékszerüen 
fogják föl.

Tömeget büntetések. Egy égés’ csokrot lehetne 
kötni azokból a büntetésekből, amelyekkel az utóbbi 
i apókban sok budapesti kávést marasztaltak el. 
Így a sok közt Spolárics György kávést 200 
teronára ítélték el, mert a cukrász-süteményt drá
gábban adta. Beicfl Palermos-kávést azért ítélték 
két ízben is, mert egy darab vajas kenyérért 80 
Fillért számított. De elitéltek más kávésokat is s 
ezek közt Sebük Mórt a finom magyaros cimü : 
Westend-kávéház gazdáját, I l d n ó  és Szabó. Newyork- 
kávésokat, Wassermann Mér Emke-kávést, Steuer 
Mórce', Gárdonyi stb. és többeket Ha ezeket és 
a többi elítéltek neveit nézzük, mind olyanokkal 
találkozunk, akiknek alig van valami kis érzelmi 
közösségük a mi szaktársadalmunkhoz, akik szak- 
beli dolgokkal mit se törődnek, szaklapokat se ol
vasnak s minthogy igy a dolgokról is csak fölülete- 
sen lehetnek tájékozódva, csak természetes, ha irt
ott beleütköznek a szabályokba. Ennek (és „Ká- 
vésipartársulatuk'* róluk való gondoskodásának! kö
szönhetik a mostani hatósági megrovást is.

Az újévi „Fogado" kellemesen fogja meg
lepni olvasóit. Erre a szamunkra már most 
fölhívjuk t. szakközönségiiuk figyelmét.

Igy se jő. Amit nta jónak és célszerűnek 
látunk s mint ilyen kérdési, a közhasználat 
terén szeretnék érvényesíteni, azt a háborús 
kényszerűség rövidesen alkalmatlanak minő
síti. Hovatovább igy leszünk a „meleg bor"-ral 
is. Pár hónap előli, mint erre olvasóink is 
emlékezhetnek, a „pálinkahiány" okozta bajok 
áthidalására azt ajánlottuk, hogy vezessék be 
a meleg bort. Egy pohár jó forralt bor a 
munkába menő népnek, reggelenkint egész 
jól fog esni s ezzel egyúttal fontos szolgála
tot teszünk a közegészség és a helyesebb 
értelemben veit közgazdaság ügyének is.
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Hogy mily helyesen értelmezte a „Fogadó"* 
a kérdést, mutatja az, hogy az eszmét ír ások 
is magukévá tették és helyeselték. Mindez 
pár hőnappal ezelőtt történt. Most pedig arra 
ébredünk, hogy e jónak talált eszme sem 
célszeiü már. A háborús kényszerűség ugyanis 
közbeszólt, hogy a meleg borhoz cukor is 
szükséges, ilyen cikk pedig kevés van, tehát, 
érvénytelen a forralt bor. És a pécsi polgár- 
mester. ezen okból megtiltotta az ottani ven
déglősöknek a meleg bor készítését. Szóval. 
*gy se< me2 úgy se jó, és bárha a pécsi 
polgármester eszméje se mondható igen jó
nak. azért alkalmazni fogják, ha nem is 
mindjárt és mindenütt; amig aztán nem jön 
egy másik kényszer-kérdés, ami ezt az intéz
kedést is érvénytelenné teszi.

Deli „bar‘*-o* és a husnapok. Deli „bar* őst, aki
nek Simson nevét ezúttal ,,Sámuelre“ igazították ki 
a lapok, újból elitélték, mert étlapján az előirt hús
ételeknél többet sorolt fői. Most 25 kor. fő, 25 kor. 
mellékbüntetésre Ítélték és csak azért ily kevésre, 
mert beigazolta, hogy amikor ez az eset történt — 
beteg volt. (Bizonyára meghűlt a „bárjában \S ze d ő g g .)

Vendégotthon elnevezést alkalmazzunk és 
ajánljuk mindenütt a kifejezéstelen és csúnya 
Ízléstelen idegen „pensionu szó helyett.

Keszey gyásza. Fájdalmas csapás érte Keszey 
Vincét, az ismert fővárosi vendéglőst. Meghalt édes
atyja, Keszey Péier volt várkeszöi kocsmáros, Egy- 
házaskeszön 83 éves korában. A régi, jó kocsmáros 
itt töltötte utolsó éveit, és ide szokott ellátogatni 
Vince fia is, a boldogabb békés világban. Sajnos, a 
háború idején ezt nem tehette, mert elejétől kezdve 
katona s minthogy most is a harctéren van, édes
atyja halálánál és temetésén se lehetett jelen. De 
azért nelyetesitve volt az ő méltó és derék helyet
tese : felesége által. A temetés e hónap 30 án tör
tént nagy részvét mellett. Elhunytban Keszey 
Flóris főpincér, K. Vince fivére, ki ugyancsak katona, 
szintén édesatyját gyászolja.

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

Sörgyár eladás. A gráci Reininghaus fi
verek sörgyára részvénytöbbségét megszerezte 
a stájer ^számítoló bank és az alsóausztriai 
leszámít pénzintézet. Ilyenformán Stiria egyik 
legrégibb sörgyára gazdát cserélt. Az uj gaz
dák azonban csak a háború után fognak ren
delkezni a sörfőzde fölött. Nevezett sörgyár 
10 millió részvénytőkével rendelkezik és évente
400.000 hektoliter sört termel.

APRÓ ESEMENYEK. Büntetések. Zeidl Vencel hen 
tes mester, Gerléi Lajos tejcsarnok-igazgató, Bálint 
Dezső Royal orfeumos. mind tekintélyes nevek a 
fővárosnál s ezek a tekintélyes nevű egyének mind 
elítéltettek, árdrágításért s mi egyébért. De nem 
iokra, csak 200—300 koronára, kivéve Zeidlt, aki
nek büntetése elzárással van súlyosbítva. Fischer 
Miksa tojaskereskedö szintén a büntetettek sorában 
van ; 50 koronára Ítélték el drágítás miatt. És még 
sokat Ítéltek — és ítélnek el — ennyi és valamivel 
nagyobb pénzbüntetésre. — Husjegyek Bécsben Mint 
egy bécsi kőnyomatos újság írja, illetékes helyen a 
husjegyek életbeléptetésének a tervével foglalkoz
nak. — Három frank a kávé ára, vagyis ennyire 
emelték a berni kereskedők, ami miatt a közönség 
zúgolódott. A kereskedők nyilatkoztak, hogy azért 
drágult meg a kávé, mert jobb minőségű került a 
fogyasztásba. Bezzeg, nálunk senki se zúgolódna a 
kávé 'árának ilyetén való alakulása miatt. — A 
kártyagyárosok is háromszor annyit, sőt többet 
kerestek a háború alatt, mint máskor. Igazolja ezfi 
az a körülmény, hogy a budapesti „Pitnik 1 kártya
gyáros 300,000 koronával emelte föl az alaptőkéjét 
— Leányok mulatoztak a Népszínház-utca 11. sz.

alatti borozóban a vendégekkel. Baumöhl Sándor 
borozóst ezért 100 koronára ítélték e’. — Becsapott 
kávésok. Budapesten egy sereg cukor-üzér ügynököt 
tartóztattak le. Az üzérek vagonszámra adták vették 
a cukrot, noha nekik mindössze néhány mázsa volt 
a birtokukban. Persze kávésoktól is vettek előleget, 
igy Spolárics György és Bodó Pál Adolf kávésok 
is 1000—1000 korona előleget adtak nagyobb 
mennyiségű rendelésre. — Olvassa el ezt a hirt a 
Bende borgyerek és azt a csöndes megjegyzést teszi 
rá : — Alighanem ezek a kávés urak becsapódtak. .. 
— 30 koronájába került Baldauf Alajos Mátyás-pince 
vendéglöseek az a feledékenység, hogy az étlapot a 
vendéglő ablakába nem függesztette ki. Ugyanis a IV. 
kér. kapitányság ennyire büntette meg. — A Hag- 
genmacher sörgyár, mint ez utóbb kiadott mérlegé- 
bői kitűnik, 1*24 millió korona fölosztható jövedel
met hajtott. Ezenkívül az alaptőke emelésre 50%*ot 
és más címen is nagyobb összegek lettek leírva.

Gyermekek és mulatóhelyek Biharország 
fővárosában vidámak lehettek az állapotok, 
mert még a 15 éves gyerekek is mulatozni 
jártak Ezt különben onnan lehet megtudni, 
hogy a nagyváradi rendőr-kapitányság hirdet
ményt tett közzé a 15 éven aluli gyermekek
nek a nyilvános mulató helyek, igy a ven
déglő, kávéház. bodega, kocsma, orfeum 
látogatásától való eltiltása tárgyában A tilal
mas rendelet, italmérési engedély elvonásával 
fenyegeti meg azokat, akik eféle ifjú vendé
geket kiszolgálnak.

Bor hordó nélkül. A termelőknél az volt 
szokásban, hogy a bort hordóval együtt 
adták el s igy csak természetes, hogy a 
következő szüret idejére hordóhiány állott 
be náluk. így történt ez az idén is. Most 
azonban úgy, ahogy kisegítést nyertek a 
íőldmivelési minisztérium révén, de ugyan
csak innen ligyelmeztették is őket, hogy 
hordóikat becsüljék meg és csak a bort 
ják el, hordó nélkül, mert a közelebbi 
alkalomm al ilyen kedvezményben már 
nem fognak részesülni.

A temesvári polgári sörfőzde r.-t. közzétette 
1915/16. évről szóló zárószámadását és vagyon
mérlegét. Az évi jelentésben rámutat az igazgatóság 
azon nehézségekre, melyekkel a számadási évben 
megküzdenie kellett, felemlíti a malátakorlátozást, 
az anyagdrágaságot stb. a termelt sörmenyiségröl, 
annak éveleji és évvégi készletéről nem tesz em
lítést. Az elmúlt üzletévet 365.515 kor. 37 f. nyere- 
séggel zárta le, ncha nagyobb összeget (100.000 
kor.) leiit a felszerelések értékcsökkenése címén. 
Az előző évről majdnem 63.000 kor. hozott át mint 
tartalékot az uj számlára a mostani üzletévről 
ugyancsak majdnem ugyanilyen összeget vitt át az 
uj 1916.17. üzletévre adóban, söradó és söradó- 
pótlék címén kimutatott a zárószámadás 1.205.945. 
38 f. Elég tekintélyes összeg, amit a kincstár a 
tettemesen csökkent termelés mellett kapóit.

Papírszalvéta beszerzése végett forduljanak 
a kartársaink a rFogadó könyvnyom dáhozu 
Budapest. VIII.. József-uica 56.)

GYÁSZROVAT. Walther András Lajos medgyesi 
vendéglős, e hónap 10-<n 61 éves korában elhalálo
zott. Temetése november 12-én történt az ottani 
kartársak és a közönség nagy részvéte mellett.

Gollovilzer Ferenc 13. gy.-ezredbeli h.-népföikelö 
1915. március 25-én Volosatiban hősi halált halt. 
Az elhunyt hős hamvait neje, sz. Hengye Rózsi 
haza hozatta és november 14 én temették el Buda
pesten az uj köztemetőben nagy részvét mellett. 
Az elhunytat gyásrolók közt vannak Brádl József 
koritnicai vendéglős és neje: sz. Hengye Stefánia.

Jámbor Mihály székesfehérvári vendégfogadóst 
gyászos csapás érte, őt éves Bözsike leánykájának 
elhunytával. A letört bimbót a m. hónap 25-én te
mették el nagy részvét mellett.

Dreisziger József csornai vendéglős 54 éves ko
rában elhalálozott. A Rábaközben széltében ösmert 
vendéglőst az ottani kartársak és a kösönség nagy 
részvéte mellett temették el.

Hősi halálozások. Berger Alajos nagykanizsai 
Vendéglős József fia, a 20. honv. gy.-ezred zászlósa 
az erdős Kárpátokban hősi halált halt. — Ferber 
József pécsi vendéglős 26 éves Ferenc fia, Szaszna- 
vounál vívott ütközetben hősi halált halt. A mi hős 
katonáinkat bajtársaik temették el a harctéren 
ideiglenes sírjukban.

Áldás és béke hamvaikra.

BOR ÉS P I N C E G A Z D A S Á G .

A bor ára.
Fönt vagyunk már, hála Isten, jó maga

san, az uborkafa legtetejében. Csak aztán 
valahogy le ne törjön alattunk az uborkafa. 
A bor ára is a lehető legmagasabb foki a 
szökkent. Szinte elszédülünk, ha azt a 
magasságot nézzük. És még mindig kevés 
neki az a magasság; még föllebb akar 
szállni. Csak aztán rá ne fizessen a nagy 
komiszáros. a borgazdaság.

Móri barátunk és rendes tudósitónk, ezt 
irla a napokban:

„Nagy kereslet folytán a kitűnő m inő
ségű móri borok ára 350 és 400 korona 
hektoliterenkint!"

A szüret alkalmával, tehát, hat-nyolc 
héttel ezelőtt 180— 200 korona volt a 
móri borok ára. És ugyanígy szállt és 
emelkedett mind magasabbra föl a he
gyek leve ára, másutt is. Azonban vég
sőkig. semmi sem mehet, s ha valaki igen 
magasra törekszik, az rendszerint aláesik. 
És igy lesz ez a borral is. A bornak az 
az őrületes kereslete különben, ami a 
szüret alkalmával megnyilvánult, már 
igen megcsappant. Érthető oka .és m a
gyarázata pedig ennek az, hogy a ven
déglői fogyasztás is nagyban csökkent, a 
magas árak miatt. De nemcsak a ven
déglői borfogyasztás szállott alább, hanem 
a hadseregnél is történt bizonyos csök
kenés; igy a mindenféle borvásárlóknak 
és sok szőlősgazdának is az a vérmes re
ménye, hogy a meglévő, illetve a minden
áron összevett készleteket még nagyobb 
árakért tudják értékesíteni, szintén csök
keni fog. ha csak egészen a kútba nem 
esik. Sajnos, tényként kell megállapíta
nunk, hogy a vendéglői asztalokon a 
vizes üvegek száma mindjobban szapo
rodik, a nagy árak kényszerűsége foly
tán mind többen és többen lesznek viz- 
ivók. ami annak a nemes italunknak, ha 
nem is halálál, de nagy népszerűtlensé
gét jelenti.

A bor magas ára. mini említettük, még 
egyre tartja magát, sőt, itt ott emelkedik 
is. Ez tűnik ki a földmivelésügyi minisz
tériumhoz utóbb beküldött és az alább 
közölt jelentésekből is.
Hivatalos jelentés as uj- és óbor árairól.

A földmivelésügyi minisztériumba a szőlé
szeti és borászati íőlügyelóktől beérkezett nov. 
9-ki jelentések az uj és óbotok árát a kö
vetkezőkben ösmertelik:

Budapesti kei illet. Uj borért hektoliterenkint 280 
kor. ígérnek.

Kecskeméti kerület. Uj bor sepiüsen 300 kor. felül 
is elkel. Óborért 400 kor. kérnek htl.-kint.

Szekszárdi kér. Uj borra 3C0— 318 kor. kötések 
történte k.

Pécsi kér. Uj bort seprősen 300 kor. vásárolják.
Tapolca. A bor ára még mindig emelkedik. Uj 

bor ára 280 — 360 kor.

VENDÉGLŐSÖK NAPTARA
pár nap múlva jelenik meg.
Ara 3 ko ro n a  20 fil l é r .

(Ajánlási díj 50 fillér )
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Soproni k. Uj bor ára htl.-feint 300 óbor 400 kor.
Pozsonyi k. Uj bor ára 260—320 kor.
Balassagyarmati kér. A bor ára 300 kor.
Miskolci kér. Must ára 160 -  240 kor.
Egri kér. A bor ára 300 kor. ra alakul*.
Beregszászi k. Uj bor ára 270-350 kor.
Szatmári kér. U> bor ára 260 -  300 kor. hl.-kint.
Bihardiószeyi kér. Must ára 200— 250 kor. Bor- 

készlet csekély.
Ménesi kér. Uj fehér bor 270—300 kor. Vörös 

bor 400-500 kor.
Xagyenyedi kerület. Mustot 160- 270 kor.-ért 

adták htl.-kint.
Vegyes hirek.

A bor ára Svájcban
Mint egy svájci jelentés mondja, az 

utóbbi időben nagyobb mennyiség kelt 
el az idei bortermésből, még pedig hekto- 
lilerenkinl 70 írankért. A termés külön
ben is kedvező. Egyes községekben 80 
frankért is adtak el több száz hl. fehér 
bori. A vörös 'bo r ára 98—100 Irauk.

A németországi almabor.
Németországban megtiltották az almabor 

készítését s ezt azzal okolja meg a tiltó ren
delet, hogy az olcsóbb és gyengébb minő
ségű almákat ..gyümölcsíz" készítésére kell 
fölhasználni. Hogy micsoda zavart ás fölfor
dulást okozott ez a rendelet az érdekeltek 
közt. könnyen elképzelhetjük, ha tudjuk, hogy 
Németországban közel hnsz millió hl. alma
bort készítenek és fogyasztanak a rendes évek
ben. Ez a tiltó rendelkezés majdnem úgy 
veszi ki magát, mintha nálunk a szőlősgaz
dákat tiltanák el a szőlőből való borsajtolás- 
tól. Az almabor készítésével foglalkozók moz
galmat indítottak a rendelet hatályon kivül 
való helyezése ellen.

Borkiviteli tilalom Dalmáciában.
A dalm át helytartóság a bor kivitelét 

megtiltotta. Dalmáciában 700.000 hl. bor 
termett az idén s ennek kétharmadát 
magyar és osztrák borkereskedők vették 
meg, mintegy 150 millió korona értékben. 
A kereskedők körében nagy a megrökö
nyödés, minthogy a szállításra teljesen 
készen álló boraik behajózását, az utolsó 
percben akadályozta meg a tilalmi ren
delet.

KESERŰ G O M BÁK  

Nők a káveházban.

A bécsi kávéházakból, egy felsőbb ren
delet kitiltotta a magányos nőket. A császár
városi kávéházak ennélfogva igen sok ven
dégtől estek el. minthogy Bécsnek valamennyi 
félvilági nője kávéházi vendég volt. Már 
délulán négy órakor beültek a kávéházba, a 
legelőkelőbb belvárosiakba épugy. mint a 
külvárosi negyedrendüekbe és ott voltak este 
7-ig, 8-ig. Meg kell azonban adni, viselke
désük tisztes és sokkal előkelőbb volt, mint 
a budapesti kávéházakban sok „tisztes" hölgy
vendégé. Mikor pedig az a bécsi kávéházi 
„kitelepítés14 megtörtént, hogy hogy nem. egy
szerre csak a budapesti kávéházakban kezdtek 
föltűnni eféle harmadvilági nők. Nem ugyan 
olyan nagy számban, de azért elegen láto
gatják az „elsőnek11 mondott kávéházakat is,

és hogy nem a legrégibb törzsvendégek. 
arról lehet őket megösmerni, hogy egy gyár- 
kéményhez hasonló veszedelmesen ömlesztik 
magukból a cigarettafüstöt.

Az egyik Rákóci-uti nagykávéház kispincére 
elnézte ezt a füstölést egy ideig, de aztán 
gondolt egyet. Egyik este, szép „kaligráfikus" 
írással ezt irta egy Törleys számolócédulára. 
„Nőknek csak elegánsan illik cigarettázni 
kávéházban !u — És a cédulát uagy 
ügyesen, egy mindig a legnagyobb füstfelhőbe 
burkolt asztal közepére csúsztatta. A temén- 
telen füstbe elmerülő egyik nő végre észre
vette. elolva ta s tönődött fölötte, de csak 
nem jött rá az értelmére. Oda szólítja hát a 
kispincért és ezt kérdezi tőle:

Mondja kis fiam, hogy szoknak az „ele 
gáns“ nők a kávéházban cigarettázni? 

Bálint-orfeumos.
A ,,Nemzetidnek is neveztető „Royal-orfeum“ 

tulajdonosát elitélték, meit a Royal-orf. vendéglő
ben igen drágán számították a sajtot. Ezután pedig 
Bálint ur pályázatot nyújtott be a „Vigadó1 bérle
tére. De nem kapta meg , még egy évig a mostani 
bérlőt hagyták meg. Azért nein kapta-e meg, meit 
ez a kis büntetési ügye volt, vagy másért, az egyre 
megy. Kérdés azonban, hogy nem-e azért pályázott 
az „Orfeumos“ a Vigadóra, hogy az egy év letelte 
után annál blztosabbau elnyerje a bérletét :

Tábortűznél.
(Harctér 1916.)

Odahaza nálunk, a nagy sétatéren 
Selyem viganóban sétálnak a lyányok. 
Sétálnak a lyányok, —
Bent a kávéházban, kártyás asztaloknál 
Valami bús nótát húznak a cigányok,
Húznak a cigányok.

A lyány elfeledte már a régi csókot,
Uj szerelmi vággyal jár a legény után 
Jár a legény után;
A kávéházban sem értik meg a nótát • 
»Szomoru borongós vasárnap délután . . .« 
Vasárnap délután.

Itt a harc mezejéD, hazájukért küzdve 
Erdős hegyek között magyar bakák járnak 
Magyar bakák járnak.
Lelki szenvedéssel örök búcsút intve 
A legszebb leánynak, dalnak muzsikának, 
Dalnak, muzsikának.

Bent az erdőn — néha — valakinek ajkán, 
Hogyha nó a fakad véres harcok után,
Véres harcok után :
De sok katonának kicsordul a könnye, 
»Szomoru borongós vasárnap délután . . .« 
Vasárnap délután.

Somogyi Imre.

Ü Z L E TI H ÍREINK .

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

A Fogadó szerkesztőség* és kiadóhivatala 
V ili, kér. Gyulai Pál-utca 9. sz. alatt van.

Az újévi ..Fogadó*4 kellemesen fogja meg
lepni olvasióit. Erre a számunkra már most 
fölhívjuk t. szakközönségünk figyelmét.

A Fogadó-nyomda a VIII. kér. Szenlkirályi-u 34. 
e. alól a VIII. kér. József-utca 56. sz. alá helyez

tetett át.

Páncél György fogadója. Egy régi derék 
ösmerósünk és fogadós barátunk, ki néhány 
évvel ezelőtt visszavonult erről a térről; szinte 
megelégelte a nyugalmat, vagyis mint annyi 
sokan, akik nyugati mba mennek, nem tudta 
megszokni a nyugalmas élet kellemes tétlen
ségét és megint visszajött a mi kedves zajos 
világunkba. Páncél György, volt marosvásár
helyi és orosházi fogadós, ismét a gyakorlat 
terére lépett és pedig az ő szépséges földjén 
Erdélyben, ahol a Szegedre költözött Scher- 
mann Kálmán gyulafehérvári Hungária fogadó
ját vette meg. Páncél kartársunk uj nagy- 
kiterjedésű üzletét egész ujan tatarozta és 
rendezte s ünnepélyesen a múlt hónap ele
jével nyitotta meg.

Jó uj-borok. A múlt évi rossz időjárás következ
ében alig volt vidék, ahol jó bor termett volna, 

kivételt képez a „Visontai és a Mátrahegyaljai 
Szőlőtelepek Borértékesitő r,-társ.“, melynek uj 
borai minőség tekintetében még az eddigi termést 
a jóval fölülmúlják.

Kassán a Schalkház fogadó éttermeit Szál
lási Alajos kartársunk, régebben az ottani 
Andrássy-kávéház volt jónevü tulajdonosa vette 
át. A nagykherjedésü üzlet az ismert Reigl 
László után ugyancsak méltó és szakavatott 
kezekbe került.

Nagykanizsán a régi jó hírnevű „Vaskapu11 
vendégfogadót Deáky Sándor örökáron 
megvetle. Az uj tulajdonos üzletét teljesen 
átalakította, ujan rendezte be és ünnepélyesen 
a múlt hónap elejével nyitotta meg.

A Vendéglősök Naptára. Nehány nap múlva meg 
fog jelenni a m: könyvünk, a mi iparunkhoz tar
tozóknak érdekes kalendáriuma, amely változatos
ságban az eddigieket is nagyban fölül múlja. A 
»Vendéglősök Saptárá*-nak tanulságos részein 
kivül kedves föltünést fog kelteni a * Szórakoztató* 
(Szépirodalmi) rész. amelyet több művészi rajz 
ékesit. Ennek a szép rovatnak egy halomra való 
apró humoros közleményei, sok oldalra terjedő 
prózai és verses regéi a legszebb szellemi élvezetet 
nyújtják. És ilyen érdekes és változatos többi 
részében is idei naptári kiadványunk s amikor arra 
a mi közönségünk érdeklődését fölhívjuk, valójában 
egy igen becsei és pártolásra nagyon érdemes 
irodalmi müvet ajánlunk figyelmébe. Ezért is, akinek 
módjában van, ne mulassza el ezt a minden össze
tételében é tékes és érdekes szakkiadványt meg
rendelni.

Barcson a vasúti vendéglő bérletét 
Kulin Henr>k volt pécsi és fővárosi 
vendéglős nyerte el Kulin karlársunk 
uj üzletét megfelelő uj rendezéssel októ
ber elejével veüe át és nyitotta meg 
ünnepiesen.

Uzlet-vetel vagy átvétel alkalmával szokásos „ven- 
iéglö-átvételi“ vagy „vendéglő-nyitási*' értesítések 
is minden egyéb nyomtatványokat t. kartársaink a 
Fogadó-nyomdában (Budapest, József-utca 56 sz.) 
rendeljék meg.

Miskolcon a Royal-fogadó vendéglőjét Ro- 
sen/eld József, ismert sajóvárkonyi vendéglős 
vette ál. Rosenfeld kartársunk uj üzletét a 
mai igényeknek megfelelő egész ujan tata
rozta s rendezte és ünnepélyesen november 
közepével nyitott? meg.

Grosch Géza Budapesten a Vili.. Dobozi
utca 15 sz. alatt uj vendéglőt létesített. 
A mai igényeknek megíelelöen bérén-

Szinház-tér, Stefánia-park mellett
Teljesen modern, minden kényelemmel berendezve, 60 szoba, központi fűtés, hideg-, 
melegvíz szolgáltató minden szobában. Villanyvilágítás. Fürdővel ellátott szobák. 
Külön fürdők. Külön lakosztályok 2—3 szobávai. Városi és interurban telefon. Safe 
Deposits. Nagy csarnok (Hall). Díszes télikert. Nagy hangverseny és bankett-termek. 
Elegáns nagy étterem. Pilseni sörház. Nagy fényes kávéház. Éttermi és kávéházi 
nyári helyiségek Villamos vasúti megálló. Mérsékelt árak. — A nagyérdemű közön

ség szives pártfogását kéri K a st  J á n o s  tulajdonos. Utazóknak kedvezmény.
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dezett vendéglői üzlet megnyitása n o 
vember elejével történt.

Vendéglői és kávéházi cikkek beszerzése. Úgy az 
éttermi, mint a kávéházi főpincér urak fogvájó, 
bon-block, tábla- és dákóicréta és minden más 
cikket, valamint az éthordó urak hektograf stb 
szükségletüket a legjutányosabban a Fogadó-nyomda 
utján Bpest, VIII., József-u. 56 szerezhetik be.

Csurgón a Korona-fogadón, ismert tulajdo
nosa : Panátz Antal kartársunk nagymérvű 
átalakítást végzett és ugyanekkor az egész 
üzletet a haladó kornak megfelelő uj és 
kényelmes berendezéssel szerelte föl. Az uj 
üzlet ünnepies megnyitása a múlt hónap ele
jével történt.

KERESTETNEK. T olvasóinkat kérjük, hogy az 
alább keresett cimek hollétét, kartársi szívességből 
a megtudni óhajtókkal egy levelezőlapon közöljék.

Demeter János és Yitrael Ignác pincérek és Stern 
Sági Mariska hollétét kéri egy lev. lapon tudatni 
Sarkadi Géza, Déva Fehér-kereszt fogadó.

Uj vendéglő. Budapesten n VIII , Nép- 
szinház-utca 13 sz. alatt Király Margit 
egy csinosan berendezett vendéglői üz
letet létesített és azt ünnepélyesen no
vember 1-én nyitotta meg.

Üzleti fehérnemű. Fogadói és vendéglői vászon
féléket a mi iparunkhoz tartozók a mindenkor 
legjobb minőségűt szállító és ismert Deutsch Fe
rencnél (Bpest, VIII., Muzeum-kőrut 10. sz.) sze
rezzenek be.

Fogadó átalakítás. Weisz Jakab gyéké- 
nyesi fogadós kartársunk fogadói üzletéi 
a mai igényeknek megfelelően átalakí
totta. uj bútorzattal szerelte föl és ünne
pélyesen október 28-án nyitotta meg.

Sajtot jót csakis az előnyösen ismert Stauffer és 
Fiai répcelakr sajígyáros cégnél rendelhetünk. Ez 
a cég saját gyártmányain kívül eredeti emmenthá- 
liban állandóak nagy raktárt tart és úgy gyors ki
szolgálás, mint kiváló minőség szállítás tekintetében 
a legmesszebbmenő idényeket kielégíti.

Cím-változásoknál mindig írják ki pontosan 
pincér előfizetőink a „ közelebbiu címet (utca, 
házszám. üzleteim), valamint azt is, hogy elő
zőleg hol voltak alkalmazásban?

Családi öröm Honig Ferenc csapi föpincért derék 
neje egy uj katonával ajándékozta m-g. Az uj 
szülöttett atyja Fererc nevére keresztelték.

HELYVÁLTOZÁSOK. Fekete János Budapesten az 
Andrássy-utl Erdélyi-éttermek főpincéri állását töl
tötte be. Zalaegerszegen az Arany bárány fo 
gadó igazgatói állását Neumann Hermán fog
lalta el. U. itt a főp. állást Borbély József tölti 
be. A győri vasúti vendéglő (I. ll. oszt. étt.) főp. 
állását Novak Károly foglalta el. A csapi vasúti 
vendéglő (I. II. oszt. étt.) főp. állását Hónig Ferenc 
töltötte be. Nagykanizsán a Korona fogadó szoba- 
főp. állását Mtman József foglalta el. U. itt a Köz
ponti fogadó szobafőp á lását Komlósy Sándor 
tölti be. Pécsett a Pannónia-fogadó kávéháza 
fizetőp. állását Wittek Bertalan foglalta el. Kapos
váron a Korona-fogadó polgári étterme főp. állását 
K im  Antal töltötte be. U. itt a Széchenyi kávéház 
föp. állását Lelik József tölti be. Szabó Márton 
Szombathelyen a Kováts-fogadó szoba főnöki állását 
töltötte be.

M

igazi jó hegyi fehérbor — kedvező felté
telek melleit, bevonulás miatt eladó. Bő 
vebvet: S zen tk ú t! J ó z s e f  vendég
lősnél, F a lu b a tty á n  (Fejér megye).

--------------------  i »

Fölíró kerestetik.
Idősebb söntés-feliró kerestetik. Ajánlat N agy  
J á n o s  vendéglős, N agyvárad  Kékmacska- 
vendéglő intézendő.

Győr-Sopron Ebenfurti Vasút.
Üzletigazgatóság Sopronban.

13039/A szám.

Pályázati hirdetmény.
A györ-sopron ebenfu ti vasút Sopron 

állomásán az állomási vendéglő bérle
tére zárt ajánlati pályázatot hirdetünk.

A bérlet kezdődik 1917. évi május hó 
l-ón és tart ezen időponttól számított 
5 (öt) éven át, vagyis 1922. évi április 
hó 30 áig.

Ezen vendéglőbérlittel jár az I/II. 
osztályú és egy III. őszi étkezőterem
ben való élet- és ital-eláiusitás jogán 
kívül a vendéglős részére 3 lakószoba, 
1 cselédszoba, 1 pincérszoba előszo
bával, 1 főzőkonyha, 1 mosókonyha, 
1 folyosó, 2 éléskamra. 1 a nyílt ve
randához hozzáépíted láskamara, 1 
padlás, 3 pince, 1 árnyékszék, 1 jég
verem, 1 a jégverem és a mosókonyha 
körüli elkülönített területen levő gaz
dasági udvar és végül 1 tekepálya.

Az „Ajánlat a Sopron állomáson levő 

vendéglői üzlet bérbevételére" feliratlal
ellátott, borítékba zárt és lepecsételi, 
nemkülönben a kellő okiratokkal lel- 
szerelt ajánló okát 1916. december 31-éig

a vasút üzletigazgatóságához Sopronba

posta utján tértivevény mellett, vagy 
személyesen kell benyújtani.

A vendéglő bérletére vonatkozó kö
zelebbi felvilágo-ilások a nevezed üz
letigazgatóságnál a hivatalos óiák aluli 
szerezhetők.

A györ-sopron-ebenfurti vasút len
tartja magának a jogot, hogy az aján
lattevők közül tekintet nélkül a fel
ajánlod bérre, szabadon választhasson.

Sopron. 1916. évi november hóban.

A györ-sopron-ebenfurti vasút 
üzietigazgatósaga.

Modern szálloda
vidéki városban, legjobb helyen, 16 csinosan be
rendezett vendégszobával, 3 lakószobával, modernül 
berendezett és fölszerelt étterem és kávéházzal, 
továbbá nagy söntés, amerikai jégverem, borpince, 
sörhütő pince, főző- és mosókonyha vízvezeték, 
villanyvilágítás, cselédszobák, beszálló és kocsi
színnel, épüle'ekkel együtt családi okok miatt ked
vező fizetési feltételekkel eladó. Nagv jövedelmező
ség igazolható. Ügvnökök kizárva. Bővebb felvilá
gosítást nyerni VIII, Nap-utca 10. I. 4. alatt, déli 
1 -3  között. 2 - 3

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Azon t. e lőfizetői k, aktk a hozzánk intézett levelükre válás* 
.tata kaptak, jelen rovatunkban talá lhatják meg a felelő válarsi 

Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

L. D. B-Hunyad. Kevésnek kevés, de hát mit te
gyünk, mikor sokan még így is dragálják. A kér
déses dijat, bizony vagy másfél ,.piculával** kénytelen 
pótolni a kiadóhivatal. A rendeléseket jegyzékbe 
vettük és az elkallódott utóbbi Fogadót másikkal 
pótoltuk. Dijakat itt is köszönettel nyugtatjuk. Üd
vözlet. — V. I. Harctér. Elküldtnk jó vitézünk azo
kat a lappéldányokat és a „V.-Naptárát“ is elfogjuk 
küldeni. A dij még nem ért ide, de majd csak el
hozza a tábori p. Szives üdv. — Erdélymenti. Idei 
naptári kiadványunkban egy jó darabka részt fog
lalnak le azok az időszerű és készítésükben egyéb
ként is érdekes ételek. Szóval, meg van rá az ok, 
hogy vendéglősnöink különösebb figyelme és ér
deklődése kisérje ezt a szakkönyvet. Az említett 
részen kívül gazdag a „Hasznos Tudni valók1* rovata 
is, mely ugyancsak ezen érdeklődés körébe vág. 
A naptár e hónap első napjaiban lesz készen s azt 
a soraiban említett címnek is megküldi kiadóhiva
talunk. Eöfízetése december 31-én lesz esedékes. 
Üdvözletünk. — T. J. S.-ujhely. Az ottani kézbesí
tésnél van a hiba, mert a szétküldés itt pontosan 
történik. Érdeklődjék iránta a levélhordónál vagy 
az állomásfőnökségnél. A két utóbbi lap elküldetetr.

I — M. V. Harctér. Örömmel vettünk tudomást a 
t.-üzlet újból való megnyitásáról, igy legalább az 
elraktározott cikkek is megmenekültek a megrom
lástól. Bizonyára nagy az öröm emiatt a frOnt- 
beli hadzereg derék tagjai sorában is. Hasonló szi
ves üdvözletünk. — Ly. Bácsbodrog. Még a legked
veltebb törzsvendég kedvét se méltóztassék telje
síteni, mert az uj közélelmezési rendelkezések bün
tetéssel illetik az ilyen ténykedést. Úgy amint 
ezt a budapesti kávésok büntetési esetei is mutat
ják. — Előző lapjaink tartalmazták, sőt eléggé bő
ven foglalkoztak ama rendeletekkel. Naptár-rende
lést jegyzékbe vettük. — K. N.-lvánd. Jó cim a 
„Három huszár1' — a „Vig huszár" és megfelelő a 
,.Nagy dobos1* is. A rendeléseket átadtuk a „Fogadó- 
nyomdának1*. — Utóbbi szám pótlólag küldetett. 
Üdvözlet. — K. M. Harctér. Ügyét egy olyan fölsőbb 
helyre terjesztettük föl, ahol az ilyen dolgokhoz 
nálunknál is jobban értenek. A követendő eljárásra 
vonatkozó tájékozást, mihelyt megkapjuk, értesíteni 
fogjuk. Szives üdv! — Cs. J. J.-halom. Sajnos, a 
petróleummal itt is a lehető legrosszabbak az álla
potok. Még két decinyi mennyiséget is igen nagy 
nehézséggel lehet kapni. A másik ügyében járjon 
rl a szolgabiróságnál s ugyanekkor az előbbi eset
ről is tegyen említést. Lap küldetett.

- _  -

Eli
•
•

•
•

M inin .
\  dunántul, közel 40.000 lakossal biró
Sopron városában, az igen jó -<ir-
tévnek örvendő és nagy forgalommal
)iró C sitk o v ic s  P á l-fé le  k á v é-
ház, az üzlettől való visszavonulás
niatt, szabad kézből eladó. Érdeklődők
orduljanak a tulajdonoshoz: S op -
*on, V á rk erü let 119. s z á m .

S zá llo d á t
a fővárosban vagy nagyobb vidéki 
városban, keresek megvételre, vagy 
bérbe, cca 5000 korona készpénzzel. 
Ajánlatok S ü r g ő s  vétel** jeli
gére a kiadóhivatalába küldendők. 4 - 4

1 n h i  R p T r Ó h o f  n i i n m i f  n n i t ó r  l* Í , “ nÖ izfi' í3an üllit“ í , ',á n !,,iz - B,lr' c09nac »aa» citromeavvat vegyítve. Megrendelhető

l i  | |  | |  |  L  &  G  U  G  L U V U l i y i U B  1 Ű S L  Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyomor-bánfainak, étvágytalan- Schönborn Buchheim gróf
■ n p p a l  a I p n j . k h  IpSpp .  ■ ság. gyomorégés, kikögée. vérezegnyiéf, tudóba] és vérköpéeek Mátéikén.

urad. ásványvizeinek 
bériőségénél, Szolyva.
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Novágh Károly mű- és diszroű-esziergályos
B udapest, IV. kér., E g y e te m -u tc a  3 . {5SJ53,.25SÍS

Ajánlja saját keszitményü elefántcsont-teke (billiárd) golyók, dákók, sakk, dominó, 
lignum santum-golyók, bábuk, sétabotok, taiték- és borostyánkő dohánvzó-cszkőzöket 
stb, nagy választékban. -  Billiárd-golyók e s z te rg á ly o z á s a ,  dákók. sakk és dominó 
javítása OlCSÓ árszámitássai, pontos határidőre való szállítással — elfogadtatnak. ü

D e á k  Ö d ö n n é
elsőrangú női ru h a te rm e

Bpest, Rakooi-ut 19. sz. íéíem. 16
elvállal minden e szakm ába vágó m unkákaat 
legegyszerűbbtől a legfényesebb kiviielig. A szak
mánkhoz tartozó úrnőknek és urleányoknak — 
á r k e d v e z m é n y . T isztelette l

Deákné.

U nktffellH nf âP°k’ ténták, készülékek stb. az 
n R K iiin rH IM étlapsokszorositáshoz való cik- 
llU lllU y i Ml kék legolcsóbban beszerezhetők

a FoBödó-nycmdÉbar, Vili., József-utca 56. sz,

vászon és damaszt árukban
Kor. érték

Lenvászon lepedő 220 140 — drbja 14.— 
Kárpáti » 230 150 — — > 15.—
Damast abrosz — — 150 150 — * 10.—

> » -----------  150 180 — > 12.—
> » -----------  150 220 — > 14.—

“ * > ----------- 150 300 — » 18.—
Nehéz damast szalvetta 60 60 tucatja 16.— 

* » > 6565 * 18 —
> * > 70 70 . 20.—

Ajour kávés-szalvéta — -----» 8.50
Damast törülköző 60 110---- > 35.—
Dupla dam ast » 60 120 — — » 40.—
P árnahuzat 88 76 — — — d rb ja  7 50 és  9 .— 
Vászon paplanhuzat 130 180 — > 16.—
Pincér kendő  — — — — — tc tja  15.— 
Vászon pohár-edény tö rlö  le t 18 — ,24.— ,30.—

.....  vászon és d am as t á ru h áz a  .....
szállodások  és vendég lősök  szállítója

Budapest, Vili., Muzeum-körut 10.
Alapítási év 1895. Telefon József 4 -6 0 .

K o r t y a n t ó .

Hely-kérdés.
Borzasztó patáliát csap egy vendég, hogy amig a 

kávéházi ösmerősök között körüljárt, elfoglalták az 
asztalát.

— Te Bölömbér — rival rá a >szivarosra« a
tőpincér, _ miért nem vigyáztál a nagyságos ur
asztalára ?!

— Kérem föpincér ur, ha én láttam volna a 
nagyságos urat, amikor fölkelt az asztaltól, utána 
vittem volna a helyét, — mondja ártatlan képpel a 
Balambér tanonc.

Szakbavágó esetek.
Meséli egy rokkant harcos.

I.
Egy oláhországi vendéglős puskával jár az udvaron 

s meglát egy kényelmesen sétáló macskát a ház
tetején ; kapja a szerszámát, rálö, de elhibázza. Erre 
gyorsan a konyhába megy és oda szól a fele
ségének :

— Asszony, a nyulgerincet törüld !> i az étlapból.
II.

A gácsországi harctér közelében betérünk egy 
vendéglőbe s kérdezzük, mi van ebédre. A pincér, 
(akinek épp akkor mondott föl a gazdája) igy ös- 
mertette az étlapot:

— Az ami rendesen: hideg leves, keméuy hús, 
sületlen tészta és — négy napos sör.

Az

ILONA
ARTÉZI üdítő víz

legyen mindennapi italod! 
M egrendelhető :

„ART£SIA“ H.-T. nál BUDAPEST.
TELEFON 5 0 -7 2 .

Állandó borvásár.
Azon t. vendéglős kartársak, kiknek móri borra 
van szükségük, forduljanak hozzám te ljes biza- 
lom m al. Stoffer Mihály vendéglős Mór.

B ö c ö g i  J ó z s e f  Korona-fogadója és
‘ Pannónia* k á v é h á z a , M iskolc. Kávéház, 
elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, 

kitűnő borok.

Magyar Paizs.
M a g y a r  P a i z s  erő* sr,.kttnontlo, nggetlen hetilap, 
magyar ipart, honi terméket ved m a g y a r  s z e l l e m e t  
t e r j e s z t  m in d e n  té r e n .  — Évi e iflilretési ára 4 ko
rona. (Lego’iC'óob lap . Srerke-.rtil B o r b é ly  György 

és H o r v á th  Lajos /.alaejp-rsiegen.Bor és fiaraek-pálinka
S z ő lő te r m e lő  é s  é r té k e s ítő
r .- t . tu la jd o n á t képező H elvéciá i
s z ő lő te le p é n  (K ecskem ét melleit)

nagyobb m ennyiségű idei bor és  1906

évi főzésű kitűnő barack-palinka kerül
e la d á s ra ; a venni szándékozók küldjék

be a ján la tukat a te lep  vezetőségéhez
Minta, tel es értékének felszám ítása

m ellett, levélbeni m egkeresésre kül-

detlk. 1 - 3

Brunovszky
Károly
hygienikusjá- 
tékkártya tisz 
titó intézete.

Szvetenay-u. 16.

A t. olvasok
a „Fogadó" hir
detési rovatát is 
figyelem mel ol

vassák á t

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. Étterem 
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar ker*i — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborokNiíüicMtzer kenutól

forga'mazó vendéglő, fogadóval Eger
ben, pályaudvarrá’, 5100 borona lak
bérrel, vezetés hiányából rendkívüli 
kedvező főtételekkel eladó. Érte
kezhetni B ary  József tulaj
donossal Egerben. i —3

Nemet nyelv megtanulása magánúton
A ném et nyelv tudására fogadó- és vendéglőtulaj
donosoknak és alkalm azottaknak feltétlenül szük
ségük van. Dr. Ince Henrik nemet nyelvtaná
ból m indenki gyorsan és  alaposan  m egtanulhat 
tan ító  nélkül németül. Az uj k iadásban  m ost 
m egjelent kitűnő könyv á ra  2 korona (utánvéttel 
2 kor. 55 fill.) M egrendelési cím : M agyar  
könyvk iadó  Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 23.

Többféle kem ény és  lágy sa jto t leg
finomabb minőségben gyárt, továbbá eredeti 

emmentháliban állandóan nagy raktári *art:

Stauffer és Fial
nyugatmagyarországi sajtgyárak Répcelak.

H ird e té s e k az 1917-ki „Vendéglősök Naptárába* fölvétetnek 
a „Fogadó4* kiadóhivatalában G yulai P ál-u . 9.

Reggel 3 órakor nyílik
Bállá Gyula

PALLAS KÁVÉ- ÉS FALATOZÓ-TÉRRÉ
Vili., kér. Rákóci-ut 47. sz.

A vidéki kereskedők és  a  fővárosi pincér kartársak  találkozó helye. — 
P ontos és  lelkiism eretes kiszolgálás. A t. közönség és  a  szakm abeliek 
szives pártfogását kéri 1—4
Budapest Bállá Gyula

tu la jd o n o s .Rákóci-ut 47.
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Kiváló uj fajborok! Meghívás/ Ó borok nagy választékban!

Visonlai ás Mátrahegyaljei Szőlőtslspsh; Borértékesítő

Aiapito: Nagymeltosagu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t., Hevasvarm főispánja. Sürgönyeim:
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota). POStStiÖK 4 2 , SZ, lElSlOII 9 9 , SZ, Visontanutra

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

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletükméltányos árbáni, idejekorán való biztosítása céljából.

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

Krondorfi savanvmiz

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

Vendéglősök és kocsmárosok 
csak

„Vendéglősök Naptárát"
olvassanak.

Vendéglősök, kocsmárosok ás 
=  kávésok figyelmébe ! =

Üveg <f« porcellán áruk nagy válasz
tékban c s eredeti gyári áron kaphatók

l í j .  G R Ű N W A L D  M Ó R
ü v eg - és p o rc e llá n  n a g y  r a k tá r á b a n
Bpest, IV ., Ferenc József-rakpart 6.

(a  F eren c J ó s i e f - h i d  h ő s e ié b e n .)

K E K Y É R Z A C S K Ó
kenyér, kifli éa egyéb száraz sütemény higiénikus 
megőrzésére. M inden v en d ég lő b en  n é lk ü lö z 
h e te tle n . Megrendelhetők :
Fogadó-nyomda, Budapest, V ili., József-utca 56.
Fiovelmeztetés t T- 0,va8óink ne csak a „vezércikket 

' és egyéb közleményeket olvassák el 
hanem figyelemmel böngésszék átahiraetés rovatot is

P in cérek  f ig y e lm é b e !
Fő- és fizetőpincérek, kiknek oldal-zseb tárca (papírpénz), 
vagy (apró- és ezüstpénz számára) pincértáskára van szük
ségük. amelynek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész 
az aljával egy darabból készüli, — a leqjiilártijosabb árak 
mellett — szerezhetik be :

Molnár Uilmos servkötögyárosnái, B U D A P E S T , IV .,  
K átoiy-körút 28. (Központi városház).
----------K é p e s  á r j e g y z é k  b é r m e n tu e  -----------

r JERRMANN J. L.I.T.
H  cs. és kir. udvari szállító

f i i  1819. évben alapított országos szabad. Alpacca-. 
M  ^M Chinaezüst- és fémáru-gyárának főraktára : 

B U D A P E S T ,  IV . KEK., VAC1-UTCA 8. SZ.
(Raktárak : Bécs, Gríz, Prága é» Tricatbrn.)

\ n  ( / V VQ19  é 7 + e  1/ legszolidabb kivitelű tárgyakból S z á l l o d á k , 
i l l a . ! / ,  t t n  Y e n d é q t S k ,  K á v é h á z a k  é s  h á z t a r t á s o k  r é s z é r e .

1917 . É v f.

o o pár nap múlva jelenik meg. A fogadós o o
o o és vendéglős iparhoz tartozók ne mu o 0
o o lasszák el ezt a fontos szakkiadványt 0 o
o 0 beszerezni. A fölötte gazdag és érdekes o o
o
o

o
o tartalmú „V endéglősök N aptára" ára

0
o

o
o

o o 3 kor. 20 fillér és ezenkívül az ajánlási o o
o o fjj: 50 fillér. .Megrendelhető a Fogadó o o
o o kiadóhivatalában, o o o o o o o o

=  P a p irs z a lv B ts 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 Magyarország, mint Ausztria területén a papírszalvéták 
használatát □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

P a p írs z a lv é tá k a t a l e g j o b b  m inőségben és 
leg m é rsé ke lte b b  á ra k  mellett cégnyomással vagy 

anélkül, gyorsan és csinos k iv ite lben  szállít: a

Fogadó-nyomda, Budapest, Józsel-otca 56
Fogadó könyvnyomda éa lapkiadóval'aiai Budapest, V il i .  JoaMf-utCa Ó6 ,,T eteícn“ Jóráéi W - 7 •.


