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A fogadósok feladata.
— Nálunk és másutt. —

Nagyvárosok idegenforgalma kétség
telenül kedvező hatással van az illető 
városok szállodásaira is. Ebből önként 
következik, hogy a szállodások feladata 
az idegenforgalom emelését előmoz
dítani és minden alkalmat megragadni 
arra nézve, hogy azt támogassák. A 
külföld nagy központi városai Wientöl 
kezdve, alig szorulnak külön idegen- 
forgalmi tevékenységre, mert azok úgy
nevezett világvárosok, melyeket világ
szerte ismernek és az utazó közönség 
szívesen látogatja őket, mert lát sok 
szépet, intézményes alkotásokat és jól 
érzi magát azok falain belül. Az ilyen 
világvárosok hatóságai, az illető országok 
kormányai áldozatokat is hoznak, hogy 
szépei, vonzót alkossanak, és a lakosság 
maga is előzékeny, barátságos az 
idegenekkel, utbaigazilja őket, ha hozzá 
fordulnak, természetesen annyiban, a 
mennyiben az idegen kérdezősködő 
nyelvét érti és beszéli.

Nálunk, akár Budapesten, akár a 
vidék nagyobb városaiban, fürdő vagy 
üdülőtelepein sok mindenben meg
akadunk. De leginkább megakadunk a 
nyelv dolgában Azt hisszük ugyanis, 
hogy hazafiatlanságot követünk el, ha 
saját nyelvünk mellett más nyelveket 
is kultiválunk. Nyelvismeret nélkül 
azonban sohase lehetünk az idegen- 
forgalom előmozdítói. Vendéglős-szállo
dás szempontból — mint cikkünk 
bevezetésében már mondottuk, nagy 
gazdasági jelentőséggel bir az idegen- 
forgalom emelése De nemcsak a mi 
szakmánkra nézve áll ez az előny, hanem 
áll általában a többi iparágakra, a 
kereskedelemre nézve is.

Nálunk, sajnos, ebben a tekintetben 
még óriási érzéktelenséggel találkozunk. 
Hatóságok, kormány másokra bízzák ezt 
a dolgot, meg nem is támogatják, ha 
mások veszik kezükbe; a közönségünk 
pedig egészen a boszanlásig bámulja az 
idegent, mintha sohase látott volna 
embert.
tí&A dolog ilyen állása mellett a szállo
dások, nagy éttermesek és üdülő telepek 
feladata ebben a tekintetben összefogni

és dolgozni. Van is itt Budapesten 
valami szervezet, mely az idegenforgalom 
emelését tűzte ki feladatául, — de 
annak a munkáját nem igen lehet 
észrevenni. Arra pedig, hogy propaganda 
nélkül is menne a dolog, arra Budapest 
még nem  világváros, szépfekvésü üdülő
telepeinket még nem igen ismerik.

Ausztriában pl. sokkal többet foglal
koznak ezekkel az ügyekkel, mert ott 
élelmesebbek az üzletemberek, céltuda
tosak és tudják, hogy az állam is, meg 
a városok kormányzása is tartozik 
valamivel ebben a tekintetben. A z osztrák 
szállodások birodalmi szövetsége a 
múlt hónapban Kárlsbádbun kongresz- 
szust tartott, melynek tárgyai igen 
tanulságosak arra nézve, hogy mi a 
feladata a szállodásoknak, mi az államé 
és mi a városoké az idegenforgalom 
emelése tekintetében. Sukt'üU Károly 
szöv. alelnök magvas megnyitó beszéde
ben a többi közt következőket mondta: 
»A természet dúsan áldotta meg 
Ausztriát gyógyhelyekkel. A csehországi 
hegységtől az Adria kék hullámáig 
mintegy 400 gyógyhelye van. Ha mégis, 
dacára ennek, Ausztria idegenforgalma 
különöstn a Sveiccal szemben hálra- 
marad, úgy annak oka abban kereshető, 
hogy az állam eddig a gyógyhelyek 
érdekében mitsem telt. Arait az állam 
eddig telt, az nem más, mint a gyógy
helyekkel összefüggő üzemek nagy meg
adóztatása. Állandó a panasz a kedve
zőtlen és hátramaradt forgalmi viszonyok 
miatt, aminek kétségen kivül nem a 
földrajzi fekvés az oka, hanem csakis 
a távollátó forgalmi politikának a hiánya«

Ebben az értelemben fogadott el a 
kongresszus határozati javaslatot, mely
ben kimondta, hogy sajnálattal állapítja 
meg. miszerint az osztrák gyógyhelyek és a 
szállodásipar érdekeit az állam eddig 
nem méltatta annyira figyelmébe, mint 
amennyire azt ez az iparág nagy  
közgazdasági jelentőségénél és tul- 
mugas adózásánál fogva igényelni jo
gosítva van. Követelte a kongresszus a 
szállodák elviselhetetlen házbéradójának 
törlését, a vasúti forgalom fejlesztését- 
különös tekintettel a nemzetközi utazási 
forgalomra és javítását a közlekedési 
eszközöknek. Követelte a kongresszus

továbbá, hogy a munkaügyi minisztéri
umban szervezzen a kormány külön 
szakosztályt a gyógyhelyek érdekében, 
gyógyhatályuk védelmére törvényes intéz-; 
kedéseket kér, de leginkább forrásvédö 
törvényt, valamint a természeti szépsé
gek erdővédelemre slb. törvényhozási 
intézkedéseket vár. A vadvizek leveze
tését és azok áthidalását az államtól 
várja, valamint anyagi támogatást köve
tel a községeknek vízvezeték és 
csatornák építésére, végül pedig az állami 
közigazgatástól várja a nemzetközileg 
eszkózlendö reklámot Ausztria gyógy
forrásai és természeti szépségeinek ismer
tetésére.

Ilyen kérdésekkel, ilyen céltudatos 
anyaggal fogla.koznak a német sógorék 
szállodásai. El kell ismernünk, hogy a 
helyzet magaslatán állanak, értelmes, 
bátor népség, mely megmondja az 
államnak, hogy mivel tartozik a szállo
dásoknak, illetve miket vannak jogosítva 
követelni. És ha ezzel szembeállítjuk 
magyar fogadósaink tétlenségét. — noha 
Budapesten Uundel János ur vezetése 
alatt ipartársulatuk is van. — akkor 
kénytelenek vagyunk beismerni, hogy az 
osztrákokkal szemben nagyon, de nagyon 
kicsinyek vagyunk.

Tanuljunk a németektől és akkor, ha 
mást nem is, de legalább azt fogjuk 
megtudni, hogy mi u szállodások 
feladata.

A vendéglősök országos 
szövetsége.

Igazi, a szó szoros értelmében vett 
országos vendéglős szövetségről van 
szó, melynek létesilésél az 1907. év- 
őszén Szabadkán tartott országos ven
déglős kongresszus egyhangúlag hozott 
határozatával mondta ki. Egyúttal meg
bízta a «Székesfővárosi vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulatátv a 
szervezés munkálataival. Nagy feladat, 
de nem nehéz munka, ha a hazai 
vendéglős-kar ezer meg ezer bajainak 
szanálására erős és munkabíró szerve
zet kibontandó zászlója alá áll és igyek
szik, úgy amint azt más ipari szakmák
ban látjuk, váll vetett munkával a ven
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déglősipar jogait és tekintélyét kiküz- 
deni és megszilárdítani.

Ismételjük : nem nehéz munka, ha az 
említett előfeltételeknek országszerte ele
get tesznek.

Nem  olyan szövetségről van szó, 
mint amilyen Budapesten, Gundel János 
ur vezetése alatt taghiányban alussza a 
boldogok álmát, hanem olyanról, mely 
dolgozni akar és dolgozni tud, mely a 
szakmánkban beállt petyhüdtséget mo
dern, céltudatos szervezettel felfrissíti, 
módot és alkalmat teremt, hogy a hazai 
vendéglöskar végre-valahára szóhoz jus
son jogaiért.

Az elökészitő - bizottságot, mint a 
múltkori «Fogadó» is jelezte, a <■Székes- 
fővárosi vend. és kocsm. ipartár- 
sulat» megválasztotta. Tagjai a követ
kezők: Janiira Károly, Gömbös Lajos, 
Sch itter  Vince, Fehér Sándor, Hajós 
Károly, Braun Béla, Búza  Antal, Asz- 
ner János, AppI János, Bischof Pál, 
Bors Antal, (Jehauer Ferenc, Hopfin- 
g e r  József, Harangozó József, Jankó 
Ferenc, Izsák  Mihály, Kerekes Pál, 
Maver István, Molnár Sándor, Márton 
József, M árky  Károly, Nofícer Károly, 
Schm auder  József, Spitzer  István. 
Színek  Lajos, Szin tav  Bálint, Vickó  
Pál, V adkertv  Antal, Tompa Lukács, 
W urglits  Vilmos, Killián Géza, Anti 
Ferenc, E gyházi Lajos, Száger  Ferenc, 
Kocsis Károly, Schrantz  Mátyás, 
Kaszás Lajos, Bicskey  Gerő, Kolossá 
István, Szűcs  Béla, Flór Győző, Mirth 
András, Berta Gyula és Lerner Mihály.

A bizottság legközelebb tartja ülését 
és albizottságokba beosztva, országszerte 
megkezdi működését. A szervezés mun
kája azonban már javában folyik.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei

A z  i p a r  t á r s u l a t  h i v a t a l o s  h e l y i s é g e  
l ' I l l . .  R á k b c i - u t  i J ,  I I .  20 . s z .  a .  v a n

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—6 
áráig.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllői-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

T Á R S U L A T I  E L E T .
Meghívó. A budapesti kávésipartár- 

sulat 1909. évi október hó 18. napján, 
hétfon d. u. 5 órakor Katona Géza ven
déglőjének külön termében (IV. kér., 
Váci-utca 38. sz. a.) rendkívüli köz
gyű lést tart. Erre a t. tagokat ezen- 
hel meghívjuk. Budapest, 1909. októ
ber 2. Némái Antal, elnök.

.4 napirend tárgyai:
1. A választmány előterjesztése az ipartár- 

suiat l'.UO. évi költségelőirányzatának meg
állapítása ügyében.

2. A választmány előterjesztése a munka-

közvetitő-alap 1910. évi költségelőirányzatának 
megállapítása ügyében.

3. A választmány előterjesztése az alap
szabályok módosítása ügyében.
, 4. A választmány előterjesztése a munka- 
nélküli kávéházi alkalmazottak segítő-alapja 
ügyében.

5. A választmány előterjesztése a munka- 
közvetitő-alap 1909. évi fedezetlen költségei
nek engedélyezése ügyében.

6. Esetleges indítványok.
J ó v á h a g y o tt  a la p szab á ly o k . A

»Nezsideri és Rajkai járási vendéglősök 
ipartársulata« alapszabályait a keresk. 
miniszter jóváhagyta. Ezen újabb ipar- 
társulatunk létesítése Rosner Ignác 
kitűnő szaktársunk, királyhidai vasúti 
vendéglős fáradozásának és ügybuzgal- 
mának köszönhető. Erről az érdemes 
munkájáról Rosnernek egy a nyár 
elején megjelent lapunkban emlék< z- 
tünk meg.

A keletm agyarországi vendéglősök 
szervezkedése. Előző lapjaink hírül 
adták a szatmári és szatmármegyei 
vendéglősök ipartársulatának létesítését. 
Ez a híradás amilyen egyszerűnek tűnik 
fel, ép annyira fontos lényegében és 
céljában. Szatmári vendéglős szaktársa
ink ezen mozgalma ugyanis nemcsak 
a helyi és megyei szaktársak társulatát 
kívánja megalkotni, hanem kapcsolatban 
a szomszédos Szilágy, Mármaros, Bereg, 
Ung, Zemplén és Szabolcs vármegyek 
fogadós, vendéglős és kávésait akarja 
egy erős szervezetbe, a nKeletmagyar
országi vendéglősök és kávésok 
szövetségéibe  tömöríteni. A fontos 
közérdekű munkálatok élén Szatmárról: 
Valkovics  Sámuel, Fried V. Ferenc, 
Pongrác Lajos, Márkus Zoltán, Ken
dek Pál, Lengyel Miksa, Schw artz  
Miksa, W eisz  Adolf, Szathm áry  Ká
roly, Kron Mihály, Márkus Sándor stb. 
ottani szaktársaink és a mozgalom 
agilis lelke: Márkus Pál, mig Nagy
károlyból : Kun István, W essely  Manó 
és //avass testvérek, Nagybányáról: az 
ismert Rumpold  Gyula fogadós és 
Török Pál és Felsőbányáról: Rumpold 
Gyula stb. szaktársak állanak. Szatmári 
és szatmármegyei szaktársainknak a 
vendéglős mozgalmakban ezen nagy
arányú közmunkájukhoz igazi sikert 
kívánunk.

Keddi össze jöve te lek . A .Pécs- és 
Baranyamegyei vendéglősök ipartársulata" tagjai 
a szokásos keddi összejöveteleket, a szüreti 
idő alatt nem tartják meg. Az összejövetelek uj 
rendje és idejéről az ipartársulat tagjai annak 
idején értesítve lesznek. Bayer Aladár, társu
lati titkár.

A  j ó  g a z d a - * )
Ha van jó gazda, amint hogy van 

is, akkor van kevésbé jó is. A kevésbé 
jó gazda, ha mulasztását és fogyatékos
ságát őszintén közli vele a megfigyelő, 
akkor azért nem szokott haragudni, 
hanem beismeri, hogy arra nem is 
gondolt, azt magában és gazdaságában 
észre sem vette. Beismeri végül, hogy 
az őszinte figyelőnek igaza van és 
saját jól felfogott érdekében történtnek

*) Mutató az I P t o - i k i  . Vendéglősök N aptáráéból.

veszi a figyelmeztetést és megköszöni azt.
Hát most foglalkozzunk a jó gazdá

val, hogy a másik is értsen belőle. A 
gazda szerepe úgy a családban, mint a 
gazdaságban első helyen kell, hogy 
álljon. 0  igazgatja a dolgok menetét, ő 
van hivatva mindent a legjobban el
rendezni, ő a családnak épugy mint a 
gazdaságnak a gondviselője, őrá nehe
zedik a rendtartás, az egyensúly fen- 
tartásának gondja, — szóval: a jó 
gazda lelke a családnak és a gazdaság
nak. A jó gazda meg is érdemli, hogy 
gondosságának jó gyümölcsét élvezzt 
gondoskodásának kedvező eredményt 
legyen.

Az elmondott szerepkör jut a jó 
gazdának a mi szakmánkban : a ven
déglős. kocsm áros iparban is.

Mindenekelőtt tisztában kell lenni a 
vendéglősnek azzal, hogy üzletének 
nyitásával és fentartásávai nemcsak 
önmagának igyekszik becsületes munka 
mellett az élet fen tartás feltételeit meg
szerezni, hanem — és talán első sor
ban : kötelességet vállalt a közönséggel 
szemben. Mert a közönség bizalommal 
viseltetik iránta és ezzel a bizalommal 
nem szabad visszaélni. Igaz, hogy a 
vendéglős vendégeiben is igen gyakran 
és sok esetben megbízik, de vannak 
vendégek, kik a vendéglős bizalmával 
élnek vissza, oElfelejtik* a nyert 
hitelnek megfelelően fizetni és ilyenkor 
azl hiszik, hogy a vendéglős azt az 
ételt és italt, amit ők hitelben elfogyasz
tottak és nem fizettek, legalább is in
gyen kapta.

Ez igy volt, talán Noé apánktól 
kezdve egész mostanáig és valószínű, 
hogy ezután is igy lesz. Ezen a bajon 
egyelőre nem lehet segíteni. Jön idő, 
mikor a kölcsönös irigység és káröröm 
meg fog szűnni és ezzel a vendéglős 
becsapása is végét fogja érni.

Ezt mellékesen megjegyezve, nézzük, 
mire vállalt kötelességet a vendéglős 
mint jó gazda, vendégeivel, a közönség
gel szemben. Megjegyezzük, hogy ennek 
a kötelességnek pontos teljesítésével a 
vendéglős önmagának is tesz jó szolgá
latot, annak hasznát látja.

Első sorban tiszta , barátságos és 
ízlésesen berendezett üzleti helyiséget 
tart fenn. Ilyen módon már maga az 
üzlet üdvözli a belépő vendéget, aki a 
tisztaság iránti jogos igényét kielégítve 
látván, étel és ital jól izük neki, — 
máskor is eljön, odaszokik és gondos
kodik társaságról, melyet magával hoz 
és szaporítja az üzlet vendégeit, emeli 
az üzlet forgalmát.

Ennek a vendéglős sohasem vallja 
kárát. Mig, ha az a vendég ennek az 
ellenkezőjét látja és tapasztalja, azt az 
egyszeri megjelenést is megbánja, abba 
az üzletbe többé be nem megy.

Azután következik a konyha. A 
tiszta vendéglő tükre a jó gazdának, a 
konyha pedig a lelke a gazdaságának. 
A konyha tisztasága és ezalatt érijük 
az edény és minden eszköznek a tiszta-
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ságát ami leginkább a ház asszonyának 
a feladata. Ahol eziránt vagyis a szi
gorú tisztaság iránt gazda és gazd- 
asszonyközt a vélemények eltérők, vagyis, 
ha az egyik félnél a tisztaság iránti 
érzék nem volna a célnak megfelelően 
kifejlődve, ott a fejlődöltebb féli illeti 
az elsőbbség. Itt a jobb belátásnak kell 
felülkerekednie. Tiszta ételek csak tiszta 
konyhából kerüllietnek ki. A vendég 
megbízik a vendéglősben és konyhájá
ban, viszont kell, hogy a vendéglős a 
konyha tisztaságára különös gondot 
fordítson. Az üzletnek jó híre époly 
gyorsan terjed mint a rossz híre. A 
vendéglős érdeke pedig az, hogy róla 
és üzletéről csak jó  h ír t terjeszthes
senek.

Ha most már elmondtuk, hogy a jó 
gazdának mire terjed ki a figyelme az 
üzlet és a konyha tisztasága tekintetében, 
meg kell említenünk még valamit, ami az 
emlilett kettőnek közvetlen harmadikét, 
szoros kapcsolatban álló kiegészítő részét 
képezi. És ez a pince és annak tartalma. 
Régi közmondás tartja, hogy »a jó 
bornak nem kell cégér.« Ez a köz
mondás kétségtelenül abból az időből 
való, mikor még sem Engelék, sem 
Lessnerék, sem hasonló borcsinálók 
még nem voltak és mikor még nem 
mért bort minden szatócs, sajtos stb. 
Hanem igenis volt minden vendéglőben 
jó bor.

A viszonyok azóta annyira változtak, 
hogy a közönség bizalmatlansága foly
tán igenis, a jó bornak is kell cégér. 
Nem olyan értelemben értjük azt, hogy 
méteres betűkkel kelljen kiírni, hogy 
jó és tiszta bort mér a vendéglős, hanem 
azt értjük, hogy hirdetés nélkül is 
adjon vendégeinek jó és tiszta bort. A 
jó gazda tehát az üzlethelyiségének 
tisztaságát saját tükrének, konyhája 
tisztaságát üzlete lelkének, jól kezelt 
borait pedig üzlete egészséges vérkerin
gésének tartja Gondozza pincéjét, fel
ügyel boraira, megválogatja beszerzési 
forrásait és mindenesetre előnyösebbnek 
tartja borainak közvetlenül a termelőtől 
való beszerzését, mint a közvetítő bor
kereskedőtől Azonban a jó gazda meg
válogatja a termelőt is, mert nemcsak 
a német huncut, — mondta 18tu-ben 
az egyik éleseszü magyar.

A jó gazda mindarra, amit itt el
mondtunk, szigorúan felügyel és ha ezt 
teszi, akkor üzlete jóforgalmu lesz, 
munkájának gyümölcsét látja, boldo
gulni fog.

Szüret idején.
— Közönségünk figyelmébe.

Kellemes fényét, derűjét még egyre 
árasztja a nap, még egyre süt és ragyog, 
kellemessé téve az esztendőnek vég és 
egyik legkellemesebb szakát, a szüreti 
időt. Bár ugyan az is lehet, hogy az 
egyforma szépen sugárzó napnak egyéb, 
becsületes szándéka van. Talán helyre 
akarja hozni azt a véghetetlen nagy

hibáját, amit az év legfontosaahb részé
ben, nyár elején követett el, amikor 
oktalan dac vagy boszuból itt hagyta 
ami egünket és maga helyett az esőt, 
szelet és hideget. Ez volt az oka, hogy 
szőlőink elsatnyultak éa a hosszú rósz 
időre hirtelen jött melegségben támadt 
bajok következtében nagy részint el
pusztultak. Ennek folytán borunk is 
kevés lesz és a mi lesz is, messze fog 
maradni az előző évek termése mögött. 
Ezt a hibát, ezt a rengeteg veszteséget 
nem pótolhatja már semmiféle szép és 
kellemes idő Miként az elmúltat vissza
hozni, ép úgy nem lehet az ilyen vesz
teséget sem pótolni.

Az állandóan enyhe és szépen sugárzó 
őszi napnak mindazállal megvan az a 
kellemes előnye, hogy a szőlősgazdák 
és vendéglőseink, gyorsan és vígan 
végezhetnek szüreti munkájukkal. A 
must sem fogja kárát látni a jó időnek, 
mert forrása teljesebb s az ujbor jó 
minőségére eredményesebb lesz Így 
talán valahogy mégis csak pótolnak 
vagy javitnak valamit — ha nem is 
sokat — a késői szép napok. A többi 
hiba pótlása és javítása azután a ter
melő-borász és a kocsmáros gondját 
fogja képezni

Mikor pedig mindezekre rákerül sor, 
vége felé jár majd az esztendő s vendég- 
lös-kocsmáros teendője a pincében és 
az üzletben is meg fog szaporodni, úgy, 
hogy más. pláne kisebb teendőkre bajosan 
telik majd az időből. Most még a negyed
nek. az esztendő eme végső szakának 
elején vagyunk, amikor a nem szorosan 
vett egyéb teendőjét mindenki könnyen 
elintézheti. Ilyen egyik, hanem is szoro
san üzleti, de eléggé jelentőséges teendője 
szaktársainknak a saját lapjukkal szem
beni kötelezettségük, amelynek sokan, 
bár nem akarattal, de mégis inkább 
el-elfelejtenek eleget tenni. Árra kérjük 
t. szaktársainkat, azokat, akiknek elő
fizetésük október 1-én vagy már az 
előző negyedekben lejárt, és erre nézve 
többször értesítve lettek; hogy ezen 
hdtralékjukat szíveskedjenek a kapott 
postautalványon beküldeni Ugyancsak 
felkérjük azokat is. akiknek előfizetésük 
a mostani számmal járt le, és a lappal 
utalványt mellékeltünk, valamint akik a 
jelen szám után kapják az értesítést, 
hogy az előfizetés beküldésére vonatkozó 
kérésnek szíveskedjenek eleget tenni. 
Tisztelt olvasóinknál nem képez az 
nehézséget, ha a járandóságot mindjárt az 
első számnál vagy fölszólitásnál és nem 
jóval későbben küldik be, mig a lapra 
ez súlyos terhet, nyomtatvány, postai 
sat. költséget jelent.

Ne feledjék el t. olvasóink annak a 
jó szempontnak folyton szemelőtt való 
tartását, hogy a pontosan és jól teljesí
tett bármely teendőnek, mindig meg van 
a maga jó oldala és sikere.

Úgy ezen, miként a szüreti és egyéb 
dolgukhoz t. szaktársainknak mi is jó 
és szerencsés sikert kívánunk!

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Vendéglősök Naptára Az 191C-re 

szóló » Vendéglősök Naptára *, a vendéglős
iparhoz tartozóknak ez a fontos szak- 
és kézikönyve, november hóban jelenik 
meg A közel 15 iv terjedelemben, s 
az előző naptárainknál még díszesebb 
formában megjelenő »Vendéglősök Nap
tárán érdekes és változatos tartalmával 
kellemesen fogja meglepni a »Fogadó® 
előfizetőit, akik ezt a kiadványunkat 
ezúttal is a beszerzésen aluli kedvezmé
nyes 1 kor. 20 fillérért rendelhetik meg.
A V.-Naptára tartalmát - a nap és 
hold járását, valamint az idő változá
sát ismertető naptári részen kívül a 
T,Vendéglősipar<-ral kapcsolatos és ily 
cimü részben hozott fontos szakközle
mények. a »Bor- és Pincegazdaságunk« 
cimü nagy közhasznú rovat, a »Vendéglői 
szakácskönyv®, a »Hasznos tudnivalók* 
rovata és ezenkívül a Szépirodalmi rész, 
a *Különfélék« változatos rovata és az 
»0rsz. vásárok jegvzékeo rész képezik. 
Tekintve a Vendéglősök Naptárának az 
összes naptári ismereteket félő elő s 
emellett szak;zerü, fontos tartalmát: 
vendéglős-kocsmáros szaktársaink a 
saját érdekükben tesznek, és erre figyel
müket már most is felhívjuk, hogy 
a saját naptárukon iVend. Naptárán! 
kívül más naptári kiadványt ne rendel
jenek. A Vendéglősök Naptárát nem 
előfizetők a bolti ár: 3 kor-ért szerez
hetik be. Megrendeléseket elfogad és 
előjegyzésbe vesz a »Fogadón kiadó- 
hivatala.

Hátralékos előfizetőinket ezúttal is
kérjük, hogy az elmaradt előfizetési 
összeget szíveskedjenek beküldeni. A 
kiknek előfizetése október 15-én járt 
le, a mai számmal postautalványt mellé
keltünk. Az előfizetés beküldését »Fogadó® 
kiadóhivatala, Rákóci-ut 13. címen 
kérjük teljesíteni.

Vármegyék a boritaladó ellen.
Esztergom vármegye úgy a kormány
hoz mint a képviselöházhoz indokolt 
kérvényt intézett a boritaladó eltörlése 
tárgyában Feliratát pártolás és hozzá
járulás végett megküldte az összes vár
megyének és eddig is már több vái 
megye magáévá tette az ügyet és szin
tén felirt mind a két helyre. Igaz, hogy 
az érdemes mozgalmat kedvezőtlenebb 
időben nem indíthatták volna, de azért 
nem ártott a már feledésbe került, de a 
vendéglősök közóhajával találkozó ügyet 
ismét napirendre hozni — és annyiszor, 
ahányszor szükséges, meg kell újítani 
a mozgalmat. Álláspontunkat ez ügyben 
már többször kifejtettük. A boritaladó 
megdrágítja a bort, csökkenti a fogyasz
tását, de nagyon elősegíti a pálinka- 
ivást és ezzel a pálinkát élvező nép
rétegek el butítását és erkölcsi sülyedését.

Erdélyi vendéglős szaktársaink l-öz 
érdekű ügyét támogassuk azzal, hogy ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 20—30 fillérrel emelt 
áron) .Borszéki" vizet.
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Hymen hírek — Maísád János kollegánk, 
szeretett barátunk eljegyezte Oszvald Ilonka 
kisasszonyt, Budapesten. Az eljegyzés ünne
pélye szükebb családi körben folyt le, melyen 
szerkesztőségünk tagjai is résztvettek és sze
rencsét kívántak a jegyeseknek. Ezt az őszinte 
gratulációt e helyütt megismételjük.

Varga Lajos Rottenbiller- utcai vendéglős 
szaktársunk e hó ő-én vezette oltárhoz Bakó 
Mariskát Budapesten.

Drozsgyák Gu-ztáv fővárosi vendéglős szak
társunk szeptember 14-én tartotta egybe
kelését Csikasz Emília kisasszonnyal, Csikász 
József magánzó szépmiveltségü leányával, 
Veszprémben.

Pázsy Károly fővárosi vendéglős szaktársunk 
eljegyezte Spilzer Tercsikét, Spitzer István 
fővárosi vendéglős, a Székesfőv. vend. ipar
társulata v. alelnökének bájos és szépmivelt
ségü leányát.

László József győri vendéglős és jóbarátunk, 
a .Győri pincér-egylet* agilis elnöke eljegyezte 
Pénzes Saroltát Nagyécsről.

Ifj. 7ormás^y Imre m. hó 26-án tartotta 
esküvőjét Szabó István vendéglős leányával, 
Erzsikével, Budapesten.

Goszztonyi János szombathelyi vendéglős 
szeptember 6-án tartotta egybe elését Horváth 
Szidónia kisasszonynyal, Horváth János föld- 
birtokos bájos leányával, Öriszentpéteren.

Hollós Ödön győri vendéglős szaktársunk 
október 19-én tartja egybekelését Tillinger 
Maliid kisasszonynyal, Tillinger Józset uradalmi 
gazdatiszt bájos leányával, Bakonyszentlászlón.

Bitzó István, az eszéki Grand fogadó volt 
főpincére október hó 3 án tartotta egybekelé
sét Oláh Anna kisasszonynyal, Oláh József 
nyugalmazod vasúti ellenőr leányával. Eszéken.

Tremmel Károly kőszegi kávés szaktársunk 
szeptember 2 7-én tartotta egybekelését Angerei 
Hennin úrnővel, a Karner kávéház tulajdonos
nőjével, Kőszegen.

A Gundel csoport-féle közgyűlések 
cimen a múlt lapunkban hozott tudósí
tásban említés volt téve M győri kávés 
szaktársunkról is, akit a Törlev-gyárba 
nem eresztettek be és így a Francois 
gyárat volt kénytelen megtekinteni. A 
tudositás e részének a fenti formában 
vaio megtörténése tévedésen alapszik, 
mint értesítenek bennünket, s amiben 
mi már akkor is kételkedtünk, mert 
a Törley-gyár nagy körültekintésü ve
zetőségének páratlan figyelme és ven
dégszeretete általánosan ismert s ez 
a körülmény miként a múltban, úgy 
a jelenben is kizár minden oly ese
tet. ami vendéglősre vagy kávésra kel
lemetlenséggel járna A Törley-gyár 
vezetősége tehát ezúttal sem okolható 
M—r szaktársunk esete miatt. A gyári 
cég kitűnő igazgatója, Szente Imre, 
Píander műszaki igazgatóval és Sebes
tyén irodavezetővel egész délután a 
bejáratnál álltak s a fogadási ténykedé
sük mindenkivel szemben a legelőzéke- 
nyebb és legkorrektebb volt. Ezekből is 
látszik, hogy a hiba nem ezen a részen, 
hanem máshol, t. i a minden vendéglős
ipari baj és kellemetlenség okozója: a 
Gundel-csoport részén esett meg. A 
Gundel-csoport glóriás szivü vezérei 
adták ki a jelszót, hogy a kinek »kon
gresszusi biletáj&v (jegye) nincsen, 
se ki, se be, vagyis se ki Bromontorra, 
sem ott a gyárba be nem engedélyez

hetik. M szakfársunk tehát a találkozó-
elyen  erősen hangoztatott jelszónak

köszönheti kellemetlen esetét, ami ugyan 
csak annyiból kellemetlen, mert a 
Francois-gvárban látottak csak igen 
kis arányban közelílhetik azt meg, 
amit a legelső külföldi céggel vete
kedő Törley-gyár láttatni és nyújtani 
képes. Az az előnye azonban megvolt, 
hogy a Gundel János, Lukács János és 
Geíléri Mórnak az egymást dicsérő 
kesernyés nszolnoklataitc nem volt kény
telen hallani. Ez pedig felér — még 
ennél nagyobb kalamitással is.

Kimaradtak. Jelen lapunkból hely
szűke miatt a ’>Kitanitás«, — »a z  ideges 
vendég* (Potyonditól) cikkeink s a jelen 
rovatból is több közleményünk valamint 
az Egyról-iJásról rovatunk egészen 
a jövő számra maradt.

Ha a tokaji bor külföldre kerül. 
Hogy a tokaji bor a föld kerekségén 
termett borok közt a legelső helyen áll, 
ez nem szenved kétségét senkinél, 
kiváltképen pedig azoknál, akik értenek a 
borokhoz, I)e, és épen ez a súlyosabb 
része a kérdésnek, hogy a borokhoz, 
különösen a jobb minőségű, nehezebb 
borokhoz, legfeljebb csak azok értenek, 
akik termelik, forgalomba hozzak és 
vele szakszerüleg folalkoznak. Így esik 
aztán meg, nálunk és másutt is, hogy 
az olyan kiváló specialitás, mint pl. 
a tokaji, a fogyasztó közönség ismere
tében a többi tucat pecsenyeborokkal 
egyformán számítódik. Igaz ugyan, hogy 
ezt a tájékozatlanságot maga a fogyasztó 
közönség fizeti meg, elég jó drágán, 
mert a kitűnő tokaji helyeit bármily 
értéktelen pancsot megvétethetnek vele; 
ami szinten csak azt latszik igazolni, 
amit a Fogadó tart és állít régóta, 
hogy t. i a Tokajit a maga valóságában 
és finom minőségében még a saját 
földjén sem ismeri mindenki. Hát kül
földön? . . .  Ha azt mondanék, hogy 
a tokaji bor külföldön amolyan ismeret
len fogalom, valótlant állítanánk, mert 
ezt a kiváló magyar terméket tényleg 
ismerik külföldön is, ahol egyes gyógy- 
tárakba és nagyobb üzletekbe be van 
vezetve. Más kérdés azonban, hogy a 
külföldön kapható tokaji mint felel meg 
a valódiságnak? Erre nézve egy nem 
rég történt esetet hozunk föl. — A múlt 
hó elejével, a fürdő saison végével egy 
magyar főpincér (S. K ) a Tátrából 
fölrándult Németországba, egy kis kül
földi világot látni Berlini tartózkodása 
alkalmával a porosz főváros első foga
dója, a Hotel Rheingold bor házában 
ebédelt és kapcsolatban egy kis üveg 
Tokajit rendelt. A Tokajit kóstolja, 
megiszik belőle egy fél pohárral, 
azután fizet s a főpincérnek 'miután 
megemlíti, hogy magyar és szintén 
a szakmához tartozik) ezeket mondja:
— Trinken Sie diesen Wein, denken 
Sie aber nicht, dass Sie Tokajer trin
ken! — (Igya meg e*.t az üveg bort, de 
ne higyje ám, hogy Tokaji bort ivott.)
— Ha tekintetbe vesszük, hogy a berlini 
Hheingold fogadó (melynek borháza

4000 személyt képes befogadni s építése 
és berendezése S millió márkába került) 
tehát a világ egyik nagy első nagyfogadói 
üzletének vezetősége nagy suiyt helyez 
arra, hogy italai a legjobb minőségűek 
legyenek,’— egész tiszta képet alkot
hatunk magunknak a külföldön fogyasz
tásra kerü.'ő tokaji borok valódi minő
ségéről. Mindezen persze mitse lehet 
csodálkozni, tudván azt, hogy egész 
Németországba (és tán a többi külföldi 
államokba is) egy bécsi borkereskedő, 
mig ennek a cégnek magyar borkeres
kedők szállítják (ha szállítják) a valódi 
Tokajit. Az esetet egyébként az erre 
legilletékesebb és leghivatottabb: a 
Tokaji Bortermelők Társasága figyel
mébe ajánljuk azzal, hogy a fentieket 
illető intézkedésre nézve küldje ki egy 
megbízottját; azon áldozat, amibe ez a 
kiküldetés kerül, úgy a Termelők társa
ságának, mint Tokaj borgazdaságának 
rövidesen és hatványozottan fog meg
térülni.

P á rto lju k  a m a g y a r te rm é k e t  —
természetesen ha jó és olyan mint a magyar 
festők nyári és téli tanyája: a Nagybánya szab. 
kir. városnak vadregényes bércei tövében 
fakadó .Magyar Giszhübii" (Borpataki Borviz) 
amelyről már is bebizonyosodott, hogy a Cseh
országból importált Giesshüblerrel izber és minő
ségben nemcsak egyenlő, hanem azt nagyban 
fölülmúlja. A kitűnő és amellelt olcsó Magyar 
Giszhüblire (Borpataki Borviz) újból is felhívjuk 
szakköreink figyelmét. Központi raktár és keze- 
lőség: Budapest, Bakács tér 5. sz.

Üdvözlet a »Kitanitás«-ért. Több 
olvasónktól üdvözlő sorokat kaptunk 
az előző számainkban közölt »Kitanitás« 
című cikkekért Olvasóink melegen 
gratulálják a való igazságokat elmondó 
cikkek íróját és arra buzdítják, hogy 
ne szűnjön meg hirdetni az igazságot 
mindaddig, amíg irraagja lesz annak 
a Gundel-főle csoportnak. Egyik üdvözlő 
szaktársunk, nagy intelligenciát eláruló 
soraiban ezekel mondja:

Amikor az igazságot leplezetlen cj oly hűen 
leiró „Kitanitás" cirali cikkeket olvasom, mindig 
eszembe jut az ..aranyborjú imádás-'korszaka, 
amikor az emberek az aranymázzal bevont cs 
különböző állatokat jelképező faragványokat 
tekintettek istenségüknek s azok előtt borultak 
arcra és imádkoztak. Mondom, mindez önkény
telen ötlik fel előttem és ilyenkor elgondolom, 
hogy milyen naivok vagyunk n i is, a mai 
civilizált korban élő emberek, mert azt hisszük, 
hogy az a korszak, melyben az emberiség 
fölött álló mindenhatóságot bálványok képez
ték — már régen elmúlt. Pedig dehogy múlt 
el. Itt van mindjárt a mi társadalmunkban a 
Gundel-csoport. Mi ez más, mint az arany
borjú imádás korszaka kisebb kiadásban. Azzal 
a különbséggel, hogy az akkori bálványimádók 
a legsötétebb butaságban leiedzettek, mig a 
mostaniak a civilizált népek sorába tartoznak. 
Akkor borjut imádtak, most embert tömiénez- 
nek. És milyen ember az a bálvány, amelyet 
néhány vendéglős társam dicsőit és imád ; 
talán aféle jobb kvalitású, nemesebb, humánus 
lelkű avagy nagy bölcs elméjű ember az? 
Dehogy. Egy élelmes eszü, de amellett ügyes 
és olyan ,,arany szivü“ , önzetlen ember, aki 
pályatársainak, a vendéglősök közérdekét, javát 
játszotta ki olyképpen, hogy azt a vendéglősök 
sok ezreit kizsákmányoló sörkartellnek szol
gáltatta ki - . . Nem n ondok többet illetve 
mást, csak azt, hogy folytassa a ,,Fogadó" 
azt a Kitanitást mindaddig, amigaz a bálvány
kép föl nem borul . . .
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.^Francia eég  m agyar képviselete. 
Az 1808 óta fennálló reimsi »Henriot 
& Co.« pezsgős cég képviseletét. Hoi tz 
Valér Károly, a Mumm és Cie cég
nek volt ismert képviselője elnyerte, 
még pedig oly feltétel kapcsán, hogy a 
hazai fogyasztás a saját raktára révén 
nyer kielégítést. Ennek megemlítése azért 
is érdekkel bír, mert eddig a Magyar- 
országon fogyasztott francia pezsgők be
vásárlása, illetve megrendelése másod
kézből bécsi cég utján történhetett.

Kupiktanácsi észszel. Az az egy 
bizonyos és szent igaz, hogy annvi 
baj, vész és kellemetlenség egy foglal
kozási ághoz tartozót sem ér vagy 
sújt, mint a vendéglösiparhoz tartozó
kat. A kevésbé sem irigylendő ezen 
ipar űzőit sújtja, bántja mindenki: 
finánc, rendőr, csendőr sat. hatósági 
képviselő közeg, még a se egyház, se 
vallásfelekezetet képező baptista-gyüle
kezet is. A legtöbb kellemetlenségnek 
persze vidéki szaktársaink vannak 
kitéve, különösen az olyan helyeken, 
ahol az alsóbb és felsőbb ható-ágok a 
csend derék kakastollas képviselői kezé
ben vannak összpontosítva, akik ezt a 
hatalmat éreztetik is az örködési kerüle
tekben lévő vendéglősökkel. E sorok 
azonban nem ezekről, hanem egy 
baptista hitközség hatalmaskodásáról, 
illetve egy kézség kupaktanácsának 
furcsa ténykedéséről szólnak. Áll pedig 
ez a ténykedés abból, hogy Tahi tót- 
falu, dunamenti község elöljárósága 
lletve az itteni baptista-hitközség 
M—a M. vendéglőst arra utasitolta. 
hogy a hét három napján este V-29-től 
10 óráig és vasárnap délelőtt 8 —9 
és 10—12 közt és egész délután tartsa 
zárva üzletét. Ez a falusi kupaktanácsi 
észjárást jellemző furcsa utasítás igy szól: 

Másolat.
Ttk. Macsha Mátyás u-nak Helyben. A 

baptista hitközségnek ’i55/'#o9. sz. értesítése 
alapján van szerencsém tudomására hozni, 
hogy a nevezett hitközség isteni tiszteleteit a 
kővetkező időpontokban tartja meg. — Min
den hétfőn, szerdán és pénteken este 
St/z—10 óra közt, míg vasárnap dé előtt 8 9, 
10—11 Vs közt és délután l-től 2-ig, 3-tól 4-ig, 
44/a-lől 5-ig és 5»/4-től 7 óráig. Ezen időkben 
tehát szíveskedjék üzletét zárva tartani. Tahi- 
tótfalu • 909. június hó 20-án. P. h. Cs. Budai 
íános biró s. k. Vahot Károly községi jegyző 
s. k. Tahitótfalu község elöljárósága.

Aki pedig azt hiszi, hogy a tahitól- 
falui kupaktanácsnak, illetve az ottani 
baptista gyülekezetnek ez a fenti átirata 
amolyan közönséges értesítés és szíves
ségre való föl kérés, az nagyon csalat
kozik. A legkomolyabb tilalom ez a 
fenti napközökben jelzett kocsmai be
zárást illetőleg. És M—a szaktársunk, 
bárha nem is kellene, kényielen ezt a 
''ha kicsukom becsukom, ha becsukom 
kicsukomtf — nótára csinált tilalmát 
respektálni annak a kupaktanácsnak, 
ami végre is tanácsa azaz: veze
tősége a községnek és nem lehet tudni, 
dogy nem-e igyekezne megboszulást vagy 
kellemetlenséget szerezni M. vendéglős
lek, ha azt a szívességi tilalmat nem

teljesiti. Tahitótfalu vezetőségének ezt 
a kupaktanácsi ésszel hozott határo
zatát az illetékes hatóságok figyelmébe 
ajánljuk.

E gy vendéglős ta lá lm án y a címen múlt 
szamunkban megemlékcz.ünk Bors János nagy
váradi vendéglős praktikus találmányáról, mely 
az üvegbe csúszott dugókat pillanat alatt ki
emeli. Bors szaktársunk erre vonatkozólag 
azt közli velünk, hogy ez újabb híradásra is 
számtalan rendelést eszközöltek és többen el
árusító helyek felállítására (raktárosságra) is 
teltek ajánlatot. A tömeges rendelésnek azon
ban nyomba nem lehet eleget tenni a eyári be
rendezkedés slb. előkésziiő teendők miatt, miért 
is arra kén a  rendelő karlársakat, hogy akezdet- 
ben kissé több időt igénylő dugókiemelők 
elkészültéig szíveskedjenek türelemmel lenni. 
További rendelések: Bors János „Komlókert- 
vendégiős", Nagyvárad címen intézendők.

Me xner Mihály. Megrendítő, gyászos 
esetről kaptunk értesítést lapunk zártá
val. Meixner Mihály, győri fogadós 
szaktársunk halála hírét hozta a posta. 
A hír annal inkább is lesújtó, 
mert a győri Koyal fogadó derék 
tulajdonosát nemrégen láttuk friss 
életerőben és egészségben. A szomorú 
eset az ausztriai Purkersdorfban történt, 
ahol szaktársunk bizonyára üdülés 
vagy gyógyulás céljából tartózkodott. 
A szakköreinkben, úgyszintén a nagy- 
közönség előtt, de különösen a győri 
társadalomban előnyösen ismert és 
kedvelt Meixuer Mihálvban az igazi jó 
fogadós, a munka és szorgalomnak 
valódi mintaképe hunyt el Példa erre 
a közel félmillión épült győri Royal, 
amelyet leégés következtében még 
egyszer épített föl és rendezett be. 
Nagy, mondhatni emberfölötti fárad
sága és szorgalmának most kezdte 
volna élvezni gyümölcsét, amikor az 
örökössen lesben álló halál lesújtotta. 
Meixner Mihályt, akiben a »Fogadó« 
is egyik legőszintébb barátját vesztette 
el, e hó 13-án temették el Győrben 
győri szaktársadalinunk és Győr egész 
közönségének nagy részvéte mellett. 
A kiváló fogadós el huny tát gyászoló 
özvegye sz. Szanáder Ilka, Mihály és 
Ferenc fiai siratják, együtt érezve és osz
tozva fájdalmukban a közelálló rokon
ság, köztük a szombathelyi Korándi 
család, valamint a jó barátok és kolle
gák és a "Fogadó® szerkesztősége.

APRÓ HÍREK. — S ta tisz tik a  A pálinka- 
mérgezés áldozatainak számát hivatalosan meg
állapították, mely szerint a méregkeverők leikét 
59 halott és 71 ember betegsége terheli. — 
B etörő  borflu . Kiss Jenő debreeetii születésű 
borfiu a szegedi Próféta étterem főpineérének 
szekrényét feltörte, s onnan több ékszert el
lopott és megszökött Hajcskó Sándor főpincér 
ezúton figyelmezteti a kartársakat a nevezett 
borfiura. A v ih a r h a lo ttja . Pécsett az 
egyik múlt estén nagy vihar volt s egyik ut
cában a  villamos dróthuzal leszakadt és abba 
az arra nenő s a nagy sötétségben mitse 
látó Ditrich Ferenc pincér belebotlott. Szeren
csétlen szaktársunkat, m re a villamos áramot 
kikapcsolták, az áram megölte. F eren c  
n ap ja . A szombathelyi Sabaria fogadó kiváló 
gazdája. Herceg Ferenc szaktársunk kellemes 
meglepetésben részesült e hó 3án , névnapja 
előestéjén. A fogadói pincér-kar ugyanis meg
jelent előtte és Weber Károly főpincér, társai 
nevében egy szép beszéddel köszöntötte. A 
derék főnöknek kellemesen esett pincérsége 
őszinte ragaszkodásának ez a megnyilvánulása.

Október 6. Kegyeletesen ülték meg 
egész országunkban szabadságharcunk 
tizenhárom vértanúinak emlékünnepét. 
Volt idő ebben az országban, mikor a 
kegyelet adójának ezt a lerovását 
bizonyos körök nem szívesen látták. 
Ez a feszélyesség megszűnt és bár 
szűnne meg mindörökké, hogy meg
valósulna mindaz, amiért a tizenhárom 
nagy alakja történelmünknek vértanú 
halált szenvedett. A Gábor Áron 
Székely-társasag Erdély Im re kartár
sunk Práter-utca 6. sz. a. lévő vendég
lőjében szépen sikerült ünnepély kere
tében emlékezett meg hazánk nagy 
halhatatlanairól.

A »Szultán« forrásról, az Eperjes 
melletti Szál vator- forrás tőszomszéd
ságába:! fakadó eme kitűnő ásvány
vízről a "Háziorvosa cimü tekintélyes 
folyóirat a múlt havi számában hosszabb 
cikket közölt, melynek kapcsán »A 
Szultán bor és dús lithion forrása 
címen a következőket említette föl:

A kormány a XVL nemzetközi orvosi 
kongresszus külföldi kormány képviselői tiszte
letére fényes estélyt adott a Park-klubban. 
Ezen az estélyen egy kiváló és páratlanul álló 
magyar forrásterméket a Szultán bőr és dús 
litbion forrás vizét sikerült a világhírű külföldi 
orvosprofesszorokkal megismertetni, miután 
ezen az estélyen csakis egy ásványvizet és 
kizárólag a Szultán forrás vizét szolgálták fel.

A Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat. 
Igazgatóság: Bpest, IV., Ferenc József- 
rakpart 22. Főraktár: Wahlkampf és 
Görög ásványvíz nagykereskedő cégnél. 
Budapest, V., Zoltán-utca 11 Telefon 
42—55. Kulkezelőség : Eperjes.

Gyászrovat. ÍAedl József fő
városi vendéglős szaktársunkat fájdalmas 
csapás érte, neje sz. Balogh Auguszta 
elhunytával. Liedl Józsefné szeptember 
30-án 50 éves korában szenderült jobb
létre. Temetése e hó 2-án történt igen 
nagy részvét mellett.

Elbert József pincér, ki a budapesti 
Royal fogadóban huzamosb ideig volt 
alkalmazásban, e hó5-én Lovasberényben 
21 éves korában elhunyt. Az elhunytban 
Elbert István, a győri Roval fogadó 
főszakácsa fivérét gyászolja.

Ilapcsák Péter, a szegedi Alföld 
fogadó uj gazdáját súlyos csapás érte’ 
szeretett nője sz. P»pp Ilonka el
halálozásával. Az elhunyt fogadósnét 
e hó 8-án temették el nagy részvét 
mellett.

Az uj szabá ly rendelet.
Aj Fogadók.

15. §. A fogadós tartozik arra ügyelni, 
hogy a vendégeinek rendelkezésére 
bocsátandó szobák tiszták és az 
egészségügyi követelményeknek meg
felelők legyenek, valamint tartozik 
gondoskodni arról is, hogy segédei és 
cselédei a vendégekkel szemben elő
zékenyek legyenek s egyáltalában arra. 
hogy az előirt közegészségi, köztiszta
sági és rendőri szabályok megtar
tassanak.



6. oldal. FOGADÓ 20. szám .

Köteles ezenkívül a fogadós a tanácsi-* 
lag megállapított s a statisztikai híva-* 
táltól beszerzendő mintán a fogadóban 
megszállott vendégekről havonként 
kimutatást készíteni 3 azt legkésőbb 
a következő hó 5-ik napjáig a székes- 
fővárosi statisztikai hivatalba beszol
gáltatni.

16. S. A fogadós köteles minőén szobában 
:* szobáért és mellékszolgálatokért fizetendő 
árt feltüntető s az illetékes kér. elöljáróság 
által láttamozott árszabályt kifüggesztve tartam.

Ezen árak maximum gyanánt tekintendők, 
melyeknél többet felszámítani nem szabad.

17. §. A vendégszo'ák ajtóinak mindkét 
oldalról jól működő zárakkal kell ellátva 
lenniök s az egyes szobáknak külön kijárattal 
kell birniok.

Ily szobák között netán alkalmazott ajtók
nak mindkét oldalon tolózárral kell ellátva 
lenniök és ezen ajtók a szoba elfoglalása 
alkalmával a fogadós vagy megbízottja által 
gondosan lezárandók.

18. 5 A fogadókban levő vendéglői vagy 
kávéházi helyiségek minden tekintetben ugyan
azon elbírálás alá esnek, mint a főváros 
területén levő más ily üzletek.

19. §. Orvosrendőri felügyelet allatt álló és 
egyáltalában kéjelgéssel keresetszerüen fog
lalkozó nőnek egy napi megszállási meghaladó 
huzamosabb időre, vagy állandó lakás gyanánt 
szobát bérbe adni tilos.

20. §. Fogadókban rendezendő esté
lyek és táncvigalmak alkalmára a m. 
kir. államrendőrség fökapitányi hiva
tala a kiadandó engedélyben állapítja 
meg a körülményekhez képest azon 
időpontot, ameddig a zenélés tarthat.

B) Vendéglők.
21. Vendéglő céljára szolgáló 

helyiségek lakásul fel nem használhatók.
22. $ Vendéglőüzlet pincehelyiségben csak 

akkor folytatható, ha a helyiség minden tekin
tetben megfelel az érvényben levő építésügyi 
szabályzat 241 $.-ában foglalt kellékeknek.

23. §. Tartozik az üzlettulajdonos az üzleté
ben kiszolgáltatásra készletben tartott minden 
fogyasztási cikkről ezek minősége szerint is 
elkülönítve szerkesztett árjegyzéket az üzletnek 
a vendegek által látogatott minden helyiségé
ben szembetűnő helyen tartani és a közönség 
használatára bocsátani.

A fogyasztási cikkeket az árjegyzékben ki
tüntetettnél magasabb áron kiszolgáltatni nem 
szabad.

24. § Tanköteles gyermekeknek a vendég
lőben való tartózkodását az üzlettulajdonos 
csak akkor engedheti meg, ha azok felnőttek 
társaságában jelennek m eg; kivéve azt az 
esetet, ha a főváros környékén lakó vagy 
nyaraló szülőknek fővárosi iskolát látogató 
gyermekei a szülők felkérésére az üzlettulaj
donos felügyelete alatt ebédelés végett keresik 
fel a vendéglőt.

25. §. A főváros területén levő 
vendéglők (a fogadóbeliek is) éjfél 
után 1 órakor bezárandók és reggel 
4 óráig zárva tartandók, mely idő 
alatt az üzleti helyiségekben vendége
ket megtűrni, azokat kiszolgálni, vagy 
vendégeknek ott időzni még zárt ajtók 
mögött sem szabad.

28. §. A m. kir. államrendőrség főkapitánya 
méltányos indokok mellett egyes vendéglőknek 
vagy fogadóknak akár esetről-esetre, akár 
hosszabb időre engedélyt adhat arra, hogy 
üzletüket a 25. §-ban megszabott zárórán túl 
is nyitva tarthassák; fogadóbeli vendéglőktől 
ez az engedély, amennyiben a kerületi elöljáró
ság megadását javasolj 1, meg nem tagadható.

_  jogában áll a főkapitánynak az is, hogy oly 
.vendéglőkben, vagy fogadókban, amelyek köz-

Íbiztonsági vágj- közerkölcsiségi szempontból 
alapos kifogás alá esnek, a zárórát akár 

"esetről esetre, akár huzamosabb időre, mely 
azonban három hónapon túl nem terjedhet, 
az illetékes kerületi elöljáróság előzetes meg- 
1 altatásával éjjeli 11 órára korlátozhassa.

A'főkapitány úgy a záróra meghosszabbítása, 
mint annak korlátozása tárgyában hozott 
határozatát a széke-főváros tanácsával közölni 
tartozik

27. §. A székesfőváros területén 
levő vendéglőkben kizárólag rézfuvó- 
hangszerekből és dobból álló zenekar
ral való zenélés éjjeli 10 órától kezdve 
az éjjelen át egyáltalában tilos. Ezen 
üzlethelyiségekben vegyes zenekarral 
való zenélés éjjeli 11 óráig van meg
engedve, de csakis olykép, hogy a 
rézfuvóhangszereken és dobokon játszó 
zenészek száma az összes zenészek 
számának egvharmadát meg nem 
haladhatja.

Éjjeli 11 órától éjjeli l óráig ezen 
üzletekben csakis vonós és fafuvő 
hangszerekből álló zenekarral szabad 
játszani.

Udvari és kerti helyiségekben éjjeli 
12 óra után a zenélés tilos. Ezen időn 
túl csak zárt helyiségekben, betett 
ajtók és ablakok mellett szabad zenélni 

Éjjeli 1 órán túl reggeli 8 óráig 
mindennemű zenélés szigorúan tilos. 

A lármás dalolás egyáltalán tiltva van.
Hol rendeljünk paprikát?
Van szerencsém valódi szegedi külön őrletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 3 kor. 40 Ml., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fii]., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 üli. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth kenne. Szeged. 
(Juránovics T is/a nagyszálló 6 éven á t volt szobafónöke.)

Málna-szörpöt
ajánlok vendéglősöknek, kávésoknak, 
erdélyi illatos havasi m álnából, k adó
sán készítve 5 k iló s  k o rsó kb an , bár
mely állomásra, franco szállítással, t0 
= =  korona utánvétel mellett
T A R I S N YÁ S J Á N O S  
------- 5ZAM05UJV7ÁR. -------

Ü Z L E T I  H Í REI NK,
Kérelem. Tisztelt kartársainkat, 

akiknek előfizetése lejárt, kérjük, hogy 
esedékes előfizetésüket a mai számmal 
mellékelt utalványon szíveskedjenek 
beküldeni.

Skrabán Ferenc munkatársunk állá
sát a »Fogadó«-nál újból elfoglalta.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a -Fogadót* a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Szászsebesen a jóhirnevü Arany- 
oroszlán-féle fogadót L engyel Béla a 
múlt hó közepével átvette.

Nagyváradon a Pannónia fogadó 
kávéházát H arasztby  Károly, az ottani

Feketesas fogadó kávéházának volt 
(első) tulajdonsa, megvette. A nagy
szabású üzletet Harasztby szaktársunk e 
hó elejével vette át Ugyanezen alkalom
mal a szállodai részt a házigazda saját 
kezelésébe vette át.

Budán a Színkör kávéházat Schaben- 
böck József, a Petőfi kávéház volt 
tulajdonosa megvette és saját kezelé
sébe nov. 1-én veszi át.

Kiskunfélegyházán a Korona fogadót 
D ecker János, az ottani Európa fogadó 
bérlője e hó elejével átvette.

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

Budapesten, a Rákóei-uton lévő 
jóhirnevü Munkácsi kávéházat megvette 
Fried Gyula, volt ismert főpincér s a 
»Szeged város« kávéház volt tulajdo
nosa. Fried szaktársunk az üzlet átvéte
lét e hó elejével eszközölte.

Pongráe Ferenc a győrmegyei 
Ásványon, Poci Sándor szaktársunk jó
hirnevü vendéglőjét átvette.

Pathó Andrásné vendéglösnő meg
vette a VII., Thököly-ut 33. sz. alatti 
Knezics-féle vendéglőt, amelyet újonnan 
renoválva a m. hó 16-án nyitott meg 
ünnepélyesen.

Kőszegen a Struc fogadót Karrier 
János lékai vendéglős szak társunk meg
vette és azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Szabó Jenő a Boulevard kávéház 
volt t-tulajdonosa, a budai rész egyik 
csinosabb és szép látogatottságnak ör
vendő S zívó s féle Pfiladelphia kávé 
házat megvette és azt saját kezelésébe 
a múlt hó végén vette át.
^G yőrö tt az ipartestületi vendéglőt 
(Pernitz L.volt üzletét) Klausz Márton 
ottani ismert vendéglős szaktársunk 
átvette.

Tieber Károly a IX., Ferenc-körut
22. sz. alatti Weber-féle vendéglőt e hó 
elejével átvette.

Kézdivásárhelyen a Szalon kávéházat 
Vucsák János megvette. Vucsák szak
tanunk üzletét ujan rendezlette és 
ünnepélyesen a m. hó 7-én nyitotta meg.

Uj vendéglős. Főpincérségünk ismert 
tagja Kajtár Pál, a VI., Sziv-utca
4. sz. alatti Gróf-féle vendéglőt megvette 
és azt ünnepélyesen e hó Í9-én nyitja 
meg. Uj vendéglős szaktársunknak 
kívánunk sok szerencsét!

Szanyi János, volt körmendi főpincér, 
Prisznyák János szaktársunknak bozsoki 
(vasm) vendéglőjét a m. hó közepével 
átvette.

Tóth Lajos szaktársunk a IX., 
Üllői-ut 79. sz alatti Oláh Bajos-féle 
vendéglőt átvette. A jónevü üzletet e 
hó elejével nyitotta meg Ünnepélyesen.

Mápamarosszigeten a régi jóhirnevü 
»Korona« fogadót derék gazdája( Ligeti 
Hermán szaktársunk egész újonnan 
renováltatta és egyúttal a mai modern 
Ízlésnek megfelelő teljes uj berendezés
sel látta el.
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Ezer Ferenc szaktársunk a IX., 
Mester-utca 31 sz. alatti Delgassé-féle 
vendéglőt megvette és azt saját kezelé
sébe a múlt hó közepével vette át.

Török János szaktársunk, a kőszegi 
Bárány vendéglő ismert gazdája, üzletét 
áthelyezte u. o. a Király-ut 24. szám 
alá és azt egész ujan berendezve 
nyitotta meg újból.

Kukucska Mihály a IV., Gerlóci- 
utca 7. szám alatti vendéglőt megvette 
és azt egész ujan renoválva ünnepélyesen 
e hó 17-én nyitotta meg.

Novotny Károly ismert szaktársunk 
utóbb volt székesfővárosi vendéglős 
szaktársunk Felsővisón az úri kaszinó 
vendéglőhelyiségeit november 1-én veszi 
át saját kezelésébe.

Sáfár Pál szaktársunk az I., 
Kemenessy-utca 4. sz. alatt egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott. Üj válla
latához kívánunk sok szerencséi!

Celldömölkön a vasútállomással 
szemben lévő Magyar király szállodát 
Scheidl Antal volt répceszemerei jó- 
hirnevü vendéglős szaktársunk megvette 
es azt saját kezelésébe e hó elejével 
"ette át.

E rhardt Ferenc szaktársunk megvette 
sizV.,Harminead-utca4. sz.alattiSchrantz 
\endéglőt és ünnepiesen október hó 
l-én nyitotta meg.

Szombathelyen a II. Rákóei Ferenc 
eimü vendéglőt Gosztonvi János, a 
muraszombati Dobray fogadó volt fő
pincére kibérelte és saját kezelésébe 
ráült hó 15-én vette át. Sok szerencsét!

Marton József előnyösen ismert
VI. kér., Levente-utcai vendéglős szak
társunk Újpesten a Váci-ut 54 sz. alatti 
vendéglőt október 1-én vette át.

Lókán az uradalmi nagvvendéglöt, 
Kerner J. volt üzletét, Kriohknop Rezső 
szaktársunk október 1-én átvette.

Száger József szaktársunk a IX., 
Márton utca 1. sz. alatti Kocsis-féle 
vendéglőt megvette és azt újonnan 
renoválva e hó 1-én nyitotta meg. 
Száger gazda ismert jó bora és kony
hája biztosítja üzlete jó menetelét.

Weber Ágroston budapesti vendéglős 
szaktársunk Siófokon a Karlsberger-féle 
vendéglőt megvette és azt saját kezelé
sébe e hó elején vette át.

Hellebrant József ismert szaktársunk 
Budán a II, Városmajor-utca 10. szám 
alatti vendéglőt átvette és ez alkalom
mal uj csinos berendezéssel látta el.

S zak tá rsa in k  figyelm ébe. A .Magyar
Giszhübli“ (Borpataki JJorviz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle borviz-kartellban. Az ízben és 
minőségben a  csehországi IMattony-féle) Giess- 
hübler“-rel teljesen egyenlő, sőt ennél sokkal 
jobb minőségű Magyar Giszhüblit rendeljük, 
fogyasszuk és ily célból ajánljuk a szaktársak 
figyelmébe.

Antal Imre ismert szakiársunk az 
V., Zrínyi-utca 14 sz. alatti Szalay- 
féle vendéglő vezetését e hó elejével 
átvette.

Dorner Ferenc volt répc-esarudi ven
déglős szaktársunk Kőszegen a jónevü 
Fehér bárány vendéglőt átvette, amelyet 
ez alkalommal ujan alakíttatott át és 
rendezett be.

Éder Ferenc szaktársunk, volt Csángó
utcai vendéglős a VI. kér., Fóthi-ut 31. sz. 
alatti Krebsz-féle vendéglőt e hó 1-én 
saját kezelésébe vette át.

Zalaegerszegen a Korona fogadót 
N agy  Dezső ottani vendéglős szaktár
sunk megvette és azt jó boraival és 
konyhájával máris jó lendületbe hozta. 
Törekvő szaktársunk uj üzletéhez sok 
sikert kívánunk

Kávéház eladás. A fővárosi »Mátyás 
király« kávéház, a Rákóci-uti Balaton 
kávéház szomszédságában gazdát cserélt. 
Az uj gazda N agy  Sándor, utóbb a 
Mienk kávéház tulajdonosa lett.

C saládi ö röm . Takáts Jenő győri vendéglős 
szaktársunkat bájos neje egy derék leány- 
babával ajándékozta meg. Az uj honleány a 
szentkeresztségben Emília nevet nyert.

Verbőci Lajos volt Dorottya-utcai 
vendéglős megvette Kass Gusztáv szak
társunk belvárosi Városház-utcai ven
déglőjét.

Fazekas Antal Kőszegen a Fehér rózsa 
vendéglőt Molnár Istvántól a múlt hó 
folyamán átvette.

Szabó József a VI., Csángó-utca 7 sz. 
alatti Eisinger-féle vendéglő vezetését 
átvette.

Oláh Lajos volt ÜlIői-uti ismert ven
déglős szaktársunk a IX., Tömő-utca 
56. sz. alatt egy uj és csinosan beren
dezett vendéglőt nyitott

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

Izrael János (Jenő) jelenlegi címét kéri egy 
lev.-lapon tudatni We/sr Vilmos főpincér Eger. 
Széchenyi fogadó étterem.

Werderícs Ferenc főpincér hollétét egv 
lev.-lapon kéri tudatni Tatay Pál Szalma r, 
Batthyány-utca 9.

Nagyszalontán a Nemzeti fogadó- 
Szabó Imre megvette. Szabó szaktárt

A leg m ag asab b  u dvar és Jó z se f f ó h e re rg  udvari sz á llító ja .
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sunk üzletét a mai modern Ízlésnek 
megfelelő egész ujan rendezlette be és 
saját kezelésébe a múlt 15-én vette át.

Gadova Mihály a VII. kér., Garay- 
tér 11. sz. alatt e hó elejével egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott, amelynek 
forgalmát jó dunaszentgyörgyi boraival 
máris föllenditette.

Uj kávés. Szombathelyen a Nemzeli 
kávéházat Papp János, az ottani Orosz 
Ián fogadó volt főpincére november 1-en 
veszi át saját kezelésébe. Sok szerencsét:

Hann János szaktársunk a VI. kér.. 
Levente-utca 12. sz. alatti Marton-féle 
vendéglőt október 1-én átvette

H e l y  v á l t o z á s o k .  --  Honig Jenő 
Lúgoson a Royal kávéház főp állását foglalta 
el. Schöck Gusztáv Ipolyságon az Asbóth 
vendéglő íöp. állását tölti be Kenyeres István 
Sopronban a Pannónia fogadó főp. állását 
foglaila el. Hlinyicky Endre Nagybányán a 
Köz; önti fogadó főp. állását loglalla el. Győrött 
a vasúti vendéglő 1—11. o. étterem főp. állását 
Koch Samu nyerte el. U. o. a I I. o. étterein 
fizetőp. állását Kovács József tölti be. Mint 
éthordók az I. II. oszt. étteremben Németh 
János és Élő Péter működnek. A Hollós étterem 
föpincéri állását Kováts Lajos foglalta el. 
Pápán a Hungária fogadó éttermi föpincéri 
állását Kürthy Mihály foglalta el. Ugyanitt 
a kávéházi föpincéri álást Mika János tölti 
be. Celldömölkön a magyar király fogad', 
föpincéri állását Takáts Lajos foglalta el 
Szombathelyen a gyalogsági laktanyai vendéglő 
főp. állását Schwáb Gyula foglalta el. A püspöki 
Posch-féle étterem főp. állását Kovács Sándor 
tölti be. Sopronban a  Pannónia fogadó szobalöp. 
állását Takáts Antal foglalta el. Kőszegen az 
Arany struc fogadó főp. állását Lakner János 
töiü be: mellette az élb állást Módi Viktor 
nyerte el. Az Elité kávéházban Opitz Vilmos 
mellett m. fizetőp Rőtben Ferenc es ni. segédp. 
W irt fi Sándor működnek- A Tremmel (volt 
Karner) kávéliáz főp. állását Wutsek József 
tölti be Obermayer Nándor Kecskeméten, a 
Bcrelvás fogadó szobafőp állást tölti be. Szupek 
József u. itt a vasúti vend. főp. állást fog
lalta el. Benkö István Félegyházán a Korona 
fogadó főp. állást töltötte be. Petiás Márton 
Szegeden a Kossuth kávéház főp. állást fog
lalta el. Fehér Deésen a Hungária fogadó 
főp. állását töltötte be. Zsivetz Miklós Orsován 
a Schweitzer fogadó főp. állását foglalta cl. 
Neményi József Kassán az Európa kávéláz 
főp. állását foglalta el Tóth Lajos Fiúméban 
a vasúti vendéglő főp. állását töltötte be. 
Tatay István előnyösen ismert fővárosi ven
déglős a Vili. kér,. Futó- és Nap-utca sarkán 
lévő vendéglőt vette ál és e hó l+-én nyi
totta meg.

5 0 %  p é n zm e g ta k a riíá s ,
essenciából készili likőreit, u. m alasch, 
a n i z e t t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao, cognac, 
c sá szárk o rié , m araszk iuo , vauilia slb. 
27léle. 1 liter 1.28. Bum 1 liter elkészítve 1.2«. 
Egyedül kapható K U B I C S E K  
9 « * 'Á J V D O K N Á L ,  . Vörös kereszt- 
=  drogéria, GYŐR, B aross-u tca 21.

S ü rg ő n .Ő k :
ZIM M ER H A LÁ SZM ESTER B U D A PEST J
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N Y Í L T  T ÉR.
Glismerö levél.

T. Hercog Sándor urnák. Csáktornya — 
A küldött borszürő teljesen bevált, kérünk 
postafordultával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Mayer Ferenc és  Társai Nyergesujfalu.

e llá tá sra  egy iskolásfiu vagy 
leány elfogadtatik g\ennek- 
telen házaspárnál. Budapest, 
Nefelejts-utca 13.11. 14. G. J .

E rovat a latt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség. _______________

j-firdetmény. =
A Győri pincér-egylet

vezetősége tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

Ingyenes e lhelyező  iro d á já t 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

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

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

A »6yőri pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszközli.

Tagdijak: I. oszt. fő- és fizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és 1 ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borliu, 1 ávéslegénv, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kar. 20 till., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivata los  ó rá k  d. e. 8-12-ig, d. u. 2 —5-ig 
tartanak. V asár- é s  ü n n epnapokon  d. e. 
1 0 - 12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincer- 
e á y l e t  G y ő r .

Dénes M iklós László Józse f
jegyző elnök.

J  ^ MI— \
„K epes“ nagyszálloda, Miskolc.

! £  Fogadó átvétel. 5
Van szerencsém hírül adni. hogy M iskol
con a líra iu l szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok. Pontos kiszolgálás. Üdvözle tei 

K e p e s  B é l a ,  
szálloda-tulajdonos.

b — — i— /

Szerkesztői üzenetek.
H. J .  K. -m ad a ra s. A szövetség alap

szabályai most készülnek. Elkészültük után 
a Fogadóban közöljük, hogy kartársáinknak 
módjukban legyen esetleges észrevételeiket, 
módosítási javaslatukat megtenni, A megala
kulás, az eddigi megállapodások szerint, a jövő

év tavaszán Budapesten tartandó országos 
vendéglős korgresszuson fog megtörténni. 
A kongresszus előmunkálatai is folynak már. 
Az uj ipartörvényből alig lesz addig valami, 
mert nem tudni, hogy a kritikus po'itikai idő
járás meddig fog tartani és m lyen végű lesz. 
Mi azonban készüljünk a nagy munkára és ne 
számítsunk eshetőségekre. A járási értekezle
teket bizony már most lehetne megkezdeni. 
A szüret után kell, hogy erre is jusson idő. 
üdvözlet!

B aranyai, P écs . Azt kérdezi tőlünk, hogy 
mi különbség van egy biztosító-intézet és a 
száll., v.. k. és p. nyugdijegyesülete közt '? Az, 
hogy itt 35 éven át tartozik törleszteni a biz
tosított összeget, nagy százalékkal, mig egy 
biztosító-intézetnél a megállapított összegnek 
megfelelő részletek fizetése 15—20 évig, kis 
kamattal és sokkal méltánvosabb módon és 
forma mellett történik. Mindazáltal azt, hogy 
melyikbe lépjen be, Önre bízzuk. Üdv. — 
Zs. F ., D obronak. Amerikában ebben a 
kérdésben is egesz eltérők a viszonyok. Ott 
az uralkodó vallás az anglikán, ép úgy mint 
nálunk, Olaszországban vagy Ausztriában a 
r. katholikus és Poroszországban az evange 
likus vallás. Dacára annak, az újvilágban min
denki szabadon gyakorolhatja vallását, sőt 
ki-ki alapíthat olyan újabb vallási, amilyen 
neki tetszik és építhet ennek megfelelő tem
plomot Keresztek azonban nincsenek utoii- 
utfélen, ami a katholikusok kis számánál 
fogva és talán azért van igy, mert ott az 
emberek a jót és nemeset bensőjükből vall
ják. — .1. fivére jelenleg Pozsonyban van : 
megérkezésével címét tudatni fogjuk. Szívélyes 
üdv ! T  h  K. é s  R - r  L. 1. Hogy a mi nyug- 
dijegyesületünknél .mit csinálnak, hogy csinál
nak*, azt mi közönséges lényei e földgolyóbis
nak nem tüdjuk, nem látjuk. Csak abenfentesek 
bírnak arról tudomással, hogy ott mit sütnek- 
főznek. 2. Arra, hogy az említett gyüleke
zeten valaki az összes pincérek nevében 
beszélt, az a nézetünk, hogy az illető roppant 
tévedésben van a dolgokat illetőleg. A dolog 
valójában ugv áll. hogy’ a mi nyugd jegyietünk 
egy afféle szükséges rossz, amelybe a pincé
reket belekényazeritik és erőszakolják az inté
zet jóságát és humánusságát dicsérő ékes 
szólamok megdolgozásával. Ezt természetesen

nem mi, hanem azok állítják, akik a nyugdíj
intézetbe ily módon léptek be avagy — a 
beiratási 10—20 koronák veszni hagyásával — 
nem léptek be. így állván a dolog, a nyug
díjintézet jósága, de annál kevésbbé hutná- 
nusságáról, a pincérség nevében senki sem 
beszélhet 3. Erre a kérdésre nem felelünk, 
mert ez személyi és nem közügy. — B. L., 
K olozsvár. Ha Ön azt az összeget, amit senki 
sem akart átvenni, kifizette, az ebből háramló 
haszon egyedül Önt illette, mint ahogy' Önt 
illette volna az esetleges veszteség is. Ez az 
igazság. — M. B , G yőr. A kérdés végső 
igazságában tehát teljesen egyeznek a vélemé
nyek, úgy amint azt b. levele és illetve mint 
a mai Fogadónak erre vonatkozó közlése írja. 
Szives üdvözletünk! -  C. V., S ze ren cs . Az 
ügy az ön részéről tényleg már előzőleg eliu- 
téztetett. A zsablyat C cs egyik legrégibb 
előfizetőnk é* jó ösmerősünk. Üdvözlet! — 
IV. M., B pest. A hatósági ügyet sorai követ
keztében félretettük. Cd. ! — W . K., Szom 
b a th e ly . Az egyik eset jött, a más k, sajná
latunkra, helyszűke mialt kiszorult. Üdvözlet

Hordók minden nagy
ságban, uj és keveset 
használt kádak, borprés, 
-  -  szh'lDmalom, -  -  
borszivattyu legolcsób
ban e la d ó k . - - - - - - - - - -

Kávéháznak
különösen alkalmas uj, adómentes, 8 
s o b ás  aa ro k h az , vármegyei szék
városban, forgalmas utcák keresztezésé
nél, 8 5 0 0  fo r in té r t  sürgősen eladó.

T udakozódásokra válaszol: 
ifj. T I S Z T T A R T Ó  S Á N D O R ,  

= V e s z p r é m . ^ = = =

Vendéglős
ne vegyen más naptárt, 
mint a „V endég lősök  
- IV aptárá“ -át, mert - 
ebben mindent megtalál, 

am re szüksége van.

Bérbeadó
vendéglő

f Hajdú megyében na- f 
! gyobb forgalraö község :
I ben albérletbe k a dóegy 

s z á l l o d a ,  k a s z in ó  
hely iség g e l, 5  ven- í 
dégszobával, is tá i-  5 
lóval és a szükséges \ > 

| mellékhelyiségekkel. Az / 
üzlet és a vendégszobák ' 
elvannak látra bérén- í 

; dezésse*. Értekezhet ) | |

Áron Móricnál \
U a jdudorog . t

Legalább 12 millió ember kezében í
fordul meg 1910. évben a

„m a g y a r  f ü r d ő k a l a u z *4 \
vasnton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő- és 

; nyaralóhely ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, koszi- '  
. nókban. Egyszóval mindenütt megtalálható — ezért fogadósoknak, vendég- „ 
| lösőknek cs kávésoknak a  reklám terén nem  m in d e n n ap  k inálk  za  ked- '  
í. vező alkalom ezen nagyszabású munkában való hirdetés. i

A .MAGYAR FÜRDŐKALAUZ. IV évfolyama 1010 ja - u á r  h av á 
b a n , tehát csak egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a 

| .Magyar Védöegyesület= h iv a ta o s  hoz ö n je  jelenik meg, s h itelesen 
; ig a zo la n d ó  h u szonnégyeze r pé ldányban  ingyen  és be rinen tve  lesz 
i szetxU dve.

Ezen hézagpótló és nagy horderejű m unkát egész éven á t a nagy
közönség milliói olvassák, — a  hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, a m i
lyen t sem m iféle m ás rek lá m  á lta l nem  é rh e t el

A .MAGYAR FCRDOKALAUZ.-ban megjelent hirdetések egész 
éven á t folyton szem előtt vannak és akaratlanul is szembeötlenek.

Busás kamatot hoz és országos reklámot idéz elő a  .MAGYAR 
FÜRDŐKALAUZ--bán megjelent m inden hirdetés, mert a tapasztalat be
igazolta, hogy az eredmény olyan meglepően nagy volt, hogy a  hirdetők 
önként jito tták  meg hirdetési megbízásukat.

HIRDETÉSI ÁRAK: xV'm «|i» j\* old’

A hirdetések között : GO— 35— 20— 40— kor.
A szöveg alatt: 8 0 - 4 5 - 2 5 - 55—
A szöveg közötti szines 

mellékleten .• 70.- 3 8 - 22— 45— »

„M AGYAR FCRDŐK ALAUZ"

Telefon 173-17 . E R D Ő S  J Ó Z S E F
4—4 B udapest, VI., E ö tv ö s-u tca  36. I. 9.

Nyomatott Hedvig Sándorkönyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. szám.


