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Dup!amalátasört 

Világszerte utánozzák.
G y ár t ja :

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

BUDIK GYÖRGY
szálloda, kávéház és 

vendéglői ügynökség.

Busföíieü, Bili., llkü Síiíárá-aísa 21.
Szakmabeli tranzak
ciók és bankkölcsö
nök lehonvolitása. o

Az ország összes eladó üzletei nyilvántartva.

„ T A T R A "

Keríelen Kiviili szikvizp?
Budapest, IX. kér , Gyep-utca 28. sz.

Telefon József 3 —48. és József 6—57.
Megszabadultak a vendéglősök a kartel lidércnyomásától a 
szikvizellátás terén. Minden vendéglős beszerezheti szik- 
vizszüksógletét a kartelen kiviili szikvízgyártói. Megren
delhető a „TATRA11 szikvizgyár helyiségeiben. A gyár 
vezetősége S c h m id t J á n o s  és Z sin  G yula ven
déglős kartár-ak. == =

i e i j e S e n t  az 1910. évi

minden eddigi háborús kiadást 
felülmúló bő tartalommal és Íz
lésesen kiál lití'tt kemény kötésben. 
A szakmához tartozóknak nél
külözhetetlen. csinos zsebnaptárt

kapja a „Fogadó" minden elő
fizetőié, ha az 1919. évi december 
hó 31-éig járó előfizetési dijat 
a kiadóhivatalnak beküldi, o o
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Ongár, lorti is  Társa fo g a d ó i (sz á llo d a i) , v e n d é g lő i  
k á v é h á z i a d á s - v é t e l i  =

Budapest, Vili., József-körut (I sz.
Szakmabeli tranzakciók es

ügynökségi irodája
-- Telefon: József 26—32.

bankkölcsönök közvetítése.

Koritnik Károly

Kolozsvár.
A város központján, 8 i  modernül berendezett 
szoba, hideg- és melegviz, központi légfűtés. 
Fényesen berendezett kávéház, francia és ma
gyar konyha. Külön termek lakodalmuk és tár
sas ebédekre. Kisküküllömenti és balatonmelléki 
saját szüretel csü fajborok. Az eidélyi un közön- 
-------------  ség találkozóhelye. -------------

PÁNTOL MARTON
é t t e r m e i

Budapest, Vili., Rákóci-ut 29. szám.

SCHWEITÜER ADOLF
Tnnsylvania fogadója, Marosvásárhely.

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

bőcögő József Korona-fogadója <.
, P annón ia*  k á v c h á z s , M is k o lc . Kávéház, 
elsőrendű éttermek, sörcsarnok. Magyar konyha, 

kitűnő borok.

QZAN1TS n a g p l l É
Orsován.

Elsőrendű szálloda 40 szobával. Kávéház, étte
rem és cukrászda, iz’etes magyar konyha, saját 
szüreteléstt fajborok. Figyelmes kiszolgálás. -  
Kereskede mi utazó uraknak kedvezmény. Köz
vetlen a hajóállomásnál. Állandóan cigányzene.

Füiedi András és Nagy István
tulajdonosok.

Irnnovszky Károly
hygienikus játékkártya tisztitó in

tézete.
Budapest,

IX., S z v e te n a y -u . 16.

Budapest Bécs fővonalán fekvő vidéki forgal
mas városban egy igen jó menetelü elegánsan 

berendezett

k á v é h á z
házzal együtt azonnal e la d ó .
Bővebbet dr. Drechsler Hugó ügyvédnél Érsekújvár

ózsef
étterem és kávéház

—  Kolozsvárott. —
80 elsőrendű, ízlésesen berendezett szoba hideg,
melegviz, gőzfűtés, vacum dáaner, felvond gép 
Saját syflretelésu fajborok. Í z l e t e s  magyar
konyha, portos és lelkiismeretes kiszolgálás

Idb. Gráf János és fia Gyula
tulajdonosok.

j Kiss Ernő Korona-fogadója j
: N a g y k a n iz s a  — a város központján. Étterem i 
; *örcsarr:ok, kávéhál, szép nyári udvar ker*i — • 
• vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok j

laabaer Sála
cukrászdája

Orosháza, Kossuth-tér 403. (Saját ház )

Otthon étterem és kávéház.
Saját szöretelésü fajborok, 
ízletes magyar konyha. Az 
étterem és kávéház vezetője 
Dömötör Béláné vendéglős.

lobb házból való intelligensebb fiuk, lehetőleg 
két középiskolát végzettek

t a n u l ó n a k
felvétetnek

IC E S Z  E Y - é t t e r e m h e n
Budapest. VII., Rákóczi ut 40.

FIGYELEM!
Felhívjuk miniazon üzh~ttul?.jdonosok figyel
mét, akik Ötletüket eladni, vagy másikat venni 

kívánnak, úgy forduljanak bizalommal

NEUIVa A Ü N
hatóságilag engedélyezett és bejegyzett s 

országszerte előnyösen ismert
közvet í tő  i r o d á j á h o z
Budapest, VII. kér., Akácfa utca 18. sz.

Színház-tér, Stefánia park mellett.
M inden kényelemmel berendezett GO szoba. Központi fűtés 
H ideg melegviz szolgáltató m inden szobában Fürdővel óllá 
tott szobák — külön fürdők. Lakosztályok 2—8 szobával Elő
kelő nagy étterein. P ilreni sörház. — Nagy fényes kávéház 

Villamos megálló.

PAPÍRSZALVÉTA különböző minőség- I
-----------------------------------  ben és jutányos áron
szerezhető be: „Fogadó-nyo?ncJá“ -ban , 

B u d a p e st, V ili., J ó z s e f  u tc a  56.

Iárífi-fiirü ílii
R eigl L á sz ló

OSfiBíéílsrsné&en
és kávéházában kitűnő magyar konyha és faj- j 
borok. — Napi ellátás 12 koronától kezve oo ] 

f ty á r i  és t é l i  s z e z o n .

99IN IP E R IA L “  nagyszálló éttermei
Budapest, YIII., Bákőczi-ut 90. szám.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü tájborok. Társas- és lakodalmi 
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .
-------------  Esténként SOVANKA NÁNDOR muzsikáld ----  —

Számos látogatást kér Kádár M iklós tulajdonos.
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Előfizetési ár :
Egy évre...............2-t korona
Fél évre.............12 „
Negyed évre . . .  6 „
Egyes szám ára: 1 korona.

Lapmegjelenés: 
Minden hó 1-én és 15-én. 
lír. poslatakarekpéoziár számla 2S$3f. sí.

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

Pál-utca 9. szára.

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

12 korona.

A FOGADÓS-, VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A PINCÉREK ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

SZERKESZTŐ: Dr. CSIZMADIA IMRE.

Hivatalos szaklapja:
A t ,.Országos Vendéglős Egyesületnek"-, a „Székesfővárosi Ven
déglősök és Koosmárosok Ipartársulatáiiak*'-, & Szabadkai-, T olna, 
rárm egyei-, K assai-, Rrzsóbetfalvai-, Brassómegytíi-, C sepeli- ; 
Sárvár és vidéke-, Pécs-Buranyai-, K ispestszeiulörmci-, Német- 
újvárt-, Lévavidéki-, Szatm ármegyei-, Zombori-, Nemesöc&a és 
vidéke-, Huny ad  vármegyei-, Csongrádvármegyei-, SopronaU ó- 
vidéki-, Sárcsrnegyei-, Budátok és környéke-, Érsekújvár én 
vidéke-, Ceglédi-, M arosvásárhely és Marostorda-mogyei-, Mezöiur-, 
Turkeve és D évaványai togadós (szállodások) vendéglős, kocsma- 
toa és kávés ipartársulatok illetve egyleteknek ; az Aradi pincér 
Öns. és elh. egylet és több jótékony pincér-asztaltársaságnak é* 

községi Tendéglős-csoportnak.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET.
Hivatalos helyiség : Vili. kér., G y u la i  P á l - u tc a

á. SZ.
Hivatalos orá!<: minden hétfőn , szerdán és pén

teken délután 3—6 óráig.

Fölhlvís Ós értesítés. Fölhivatnak azon Tidéki vendéglősök és 
kocsmárosok, akik az „O rszágos Vendéglős E g y e sü le tin e k  még 
nem tagjai, hogy lépjenek be és belépésüket jelentsék be. Beje- 
eniéfulk után megküldjük az alapszabályokat. Betratin dij : 2
korona. Eri tagdíj: 4 korona. Az O. V. Egyesület”  tagjainak 
acak&gyekben tájékozást és esetleg jogitanácsot díjtalan nyújt, ha 
az irodához fordul. Ilyen esetekben a levéllel válaszbéíyeg m ellék
lendő. 'f a  elnökiig.

SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCS 
MAROSOK ÍPARTARSULATA.

Hivatalos helyiség: Vili . ,G y u ! a i P á l - u t r u 9 . s z .

Hivatalos Órák : minden héffón, tzerőán és pén- 
teken délután 4—8 óráig.

Jogitanácsct az ipartársuht minden tagja ingyen 
kaphat ha az iránt az ipartársulat irodájához 
fordul.

Az ipartársulat nrindsnnemü hivatnlo3 kázíeraénye 
kiz.iiólag a „F o g a d ó '4 u t j á n  közöltetik.

A vendégioi éíelárak csökkentése.

Előre volt látható, hogy ha a úgy
nevezett akcióhu-sa! való kísérletezés csak 
némileg is be fog válni, a vendéglői étel
árak újabb megdrágítása nyomon követni. 
Ez a sejtés ténnyé vált. Az árvizsgáió 
bizottság revideálta az eddigi árakat és 
az árakat leszállította.

Az Árvizsgáió Bizottság ugyanis köte

lezte ez összes vendéglősöket és kávéház
tulajdonosokat, hogy az 1918 december 
9-től kezdődóieg a marhahúsból készölt 
összes húsételek árát 25 százalékkal, e z  

örö- és birkahúsból készült ételek és a 
főzelék és egyéb köretek árát pedig 10 
százalékkal száiiitsák le. Azok a vendég
lősök, akik 7 korona és 80 fillérnél drá
gább menüt szolgáltak ki. kötelesek az 
alapárból legalább 15 százalékos redukció! 
él tbe léptetni. A bizottság a 7 korona 
80 filléres menü árát egyelőre nem vál
toztatta meg, mert a tőváros a nagyszámú 
menekültek számára minden esetben ven
déglői jeayeket ad ki és ezek felhaszná
lásával a 7 korona 80 filléres úr 1 korona 
60 fillérrel csökken, viszont a főzeléket 
vagy köretet ezentui a ve ndég az étlapon 
megjelölt főzelék vagy köret közül szaba
don választhatja. A vendéglősöknek az 
uj árakat szigorúan be kel! tartani, mert 
vi-szaélés esetéber. nemcsak elzárással 
vagy pénzbüntetéssel, hanem a hatósági 
engedély megvonásával is lógjak őket 
büntetni.

Igv szó! kivonatban az Árvizsgáló
bizottság rendelkezése. A vendéglősök 
kénytelenek annak eleget tenni é ebhez 
alkalmazkodni. A rendelkezés íöiöft azon
ban nem lein t hallgatagon átsiklani, ha
nem keli vele két szempontból is foglal
kozni. Az egyik a vendéglős, a másik a 
fogyasztó szempontja. Es itt mindjárt meg 
kell állapítani, hogy az úgynevezett ak- 
c.ió'.bust nem használhat minden vendég
lős. Magától i tolódik, hogy ha a vendég
lő- öle óbb áron tudja beszerezni a nyers
anyagokat. olcsóbban is adhatja az éte
teket és mi— is, mert hát itt is konkur
enciát találunk. A fogyasztó érdekét 
kétségtelenül ez'képezi, hogy az eddigi 
árnál oic óhban jusson ételhez. Van sok 
olyan vendége is a vendéglősnek, ki 
kevésbé finnyás a husminőség iránt, csak 
olcsóbb legyen a húsétel. Van azonban 
sok olyan i*n aki elé az akcióhusból 
készült ételt tenni nem lehet. Ez a kü
lönbség mindig a vendéglő kategóriájától 
lügg. Amit a kisebb, úgynevezett polgári 
vendéglőben élkező polgártársunk elfo
gad, azt a nagyobb vendéglő, az étterem

vendége visszautasít. O van módon tehát 
a nagyobb vendéglő és étterem tulajdo
nosa, a jobb minőségű hús felhas^ná ása 
által, anyagilag megint c ak károsodik. 
Az árak ieszálülása minden vendéglősre 
egyformán kötelező, tehát -világos, hogy 
ott, ahol csak jobbniinő.végO húst dolgoz
tatnak lel, az eredmény: rálizetes.

Ha most a vendéglősöknek a háború 
egész tartama alatt nem szünetelt r.yag- 
gattatását szemügyre vesszük, arról ki 11 
meggyőződnünk, hogy bizony folyton 
károsították őket. minden kompenzálás 
nélkül. A nyersanyagok hiánya, elrejtése 
és a velük űzött uzsora igen nagy tu'- 
tizetesre kénvszeritette a vendég é-öket 
az anyagok beszerzésénél. A menürend
szer kötelező bevezetése ráfizetése jelen
tett nálunk. A veszteség ellenértékéül 
ígért kedvezmények elmaradtak, mert 
nem elegendő a nyersanyag. Az illetékes 
hatóságok büntetés mellett görcsösen ra- 
gaszkool k a menürendszer változatlan 
fentarlásáboz. Azután következett a sze
szes italok kiszolgálásának eltiltá-a. köz
érdekbői. Hát itt is a közérdek megóvá
sának ez árát a vendcg'ő'ö' i u k kell 
megfizeti!', Kapcsolatos, vo'í ezrei és van 
ma is az üzletnek zárva!, rtása bizonyos 
időben, amit még a szesztilalom előtt 
rendeltek eb Fiz is közérdekből történt.

A székesfővárosi vend* nősök és kocs- 
márosok ipartan u nta megokol! bead
ványban kérte a Nemzeti Tanácsot, hogy 
enyhítse a tilalmat, ha egészen nem tudná 
még megszüntetni. E; r megint megjelent, 
hogy az ebéd és vacsora közt nz étke
zőnek lehet boríto tt mennyiségben (3 
deci) italt adni. Az időtartam déli 12 órá
tól 3 óráig és este 7—10-ig. A;t izonban 
senki sem kérdi a vendéglőstől, h&gv az 
ilyen közérdekű tilalmak mellett, vagyis 
a vendéglő* forgalom ilyen n arányú 
kényszercsökkentése n irh li, ho.-nél és 
miből szerezze a vendéglői a Habért, az 
adót és illeték t, a tétlen meiyzet fize
tését és élelmezését, az üzlet sgyéh :k em- 
kö'tségeil és a cselédek fenntart:* hoz 
szükséges anyagi eszközöket, — ha az 
üzleti haszonról, a befektetett tőke kama
taitól, közérdekből lemondani bénvsze-

B E M E M  é s  P O L L IK
szálloda, vendéglő, kávéház és az ö s s z e s  s z a k m a b e l i  üzletek és ingatlanok adás-vételét közvetítő irodája.

F ele in k n ek  h ite l-  é s  kolcsersiíjfgíjfás.
Budapest, V8I., Sip-utca 7. s z .
T E L E F O N )  II— II C ln ta ru rh a ii)  é »  3 8 -6 1 . --------------
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ritik. Nem haüoüuk. nem olvastuk eddig 
sehol, hogy a vendéglősök ezért a köz
érdekű károsodásért valamelyes kárpót
lásban fognak részesülni, ha azt nem te
kintjük „kárpótlásnak", hogy az ital
mérési illetéket most 1918—1920-ig ter
jedő három évre 100 és 200 százalékkal 
emelik. Az ilyen kártalanítást nagyon kö
szöni n a vendéglősök.

Az A 'vfzsgáló—bizottság figyelme miért 
nem terjed k; a legfontosabb szükségleti 
cikkek még mindig rettenetes magas áraira? 
Egy pár cipőéit még mindig 3—400 ko
ronát kel! adni. A kereskedők és cipé
szek lüiyülnek a maximált árakra. Az ing 
ára még mindig 100—120 kor., a nyak
kendő ára még mindig 25—45 kor., a 
kalapé még mindig 80—120 kor., egy öl
tönyért még mindig 800—1200 koronát 
fizettetnek. így tovább sorolhatnánk lel a 
legszükségesebb ruházati cikkeket, melyek 
árát a kere-kedők nem akaródznak le
szállítani. Azt hozzák lel oknak, hogy 
nincs anyag. Ha nincs, akkor amúgy sem 
árulhatnak, ha pedig van, akkor tessék 
kényszer utján leszállítani az árakat. Meg 
kelt mondani a kereskedőknek, ha eset 
lég már elfelejtenék volna, hogy a háború 
első évében a raktáron volt normális áru 
porlékéjukat mindjárt 2—300 és több 
százalékkal magasabb áron adták el, te
hát jogtalanul olyan hasznot húzlak, ami 
bő! most anyagi károsodás nélkül enged
hetnek. Mondja meg az Árvizsgáló-bizott- 
ság a kereskedőknek is: „le az árakkal/“ 
Nem érinti őket olyan érzékenyen, mint 
a vendéglősöket, akikkel ugv rendelkez
nek. mintha állami vagy közhatósági tu
lajdon! képezne a vendéglőüzem.

Ne higyje az Árvizsgáló-bizotlság, hogy 
mind arany, ami fényük. Nagyon kevés 
azoknak a vendéglősöknek a száma, kik 
a vasutak közvetlen közelében a háború 
ideje alatt valamelyes forgalmat értek el. 
Olt is nagyobb volt a lárma, mint az 
üzleli forgalom. A legnagyobb része a 
nagyobbiorgalmu városrészen kivül esik, 
o ‘t bizony desperaíus üzletmenet volt és 
van ma is. Igen sok vendéglőt zárt ik be. 
mert a tulajdonos nem bírt tovább ráfi
zetni. Nem maradt semmije és vár bol
dogabb időkre. Ezt ne íelejtse el az ár- 
vizsgáló-bizottság, sem a rendőrség, mely 
minden csekélységért érzékenyen sújtja a 
vendéglősöket.

A vendéglősök a hozott igen sok és 
súlyos áldozatokért joggal tarthatnak 
igényt a kíméletre és méltányosságra. Ne 
m  úljanak állandóan és folyton a zsebükbe. 
Hagyják őket élni. mást ugvsem akarnak.

HIVATLOS KÖZLEMÉNYEK. 

Felhívás
az ipartársulat tagjaihoz!

A budapesti kereskedelmi és iparkamra 
a társulat tagjaival leendő közlés végett 
a következő miniszteri rendeietet küldte 
hozzánk:

48. Pr. 31—1918. H. M. sz.
A népköztársaság akaratából az öt leg- 

íiatalabb korosztálynak (azoknak, akik 
1896-tól 1900 ig születtek) a népköztársa
ság rendjének és biztonságának lenntar- 
tására be kell vonulnia. Gyárban, műhely
ben, üzletben, irodában nem szabad al
kalmazni senkit, aki e katonai kötelezett
ség alá tartozik s a Népköztársaság a 
legszigorúbban fogja megbüntetni azt a 
munkaadót, aki e rendelkezést megszegi. 
Minden gyáros, iparos, kereskedő, pénz
intézet. vállalkozó, szóval minden mun
káltató 24 órán belül levélben bejelenti 
a hadügyminisztériumnak, hogy alkalma
zottjai közül kiket utasított a katonai 
szolgálat azonnali megkezdésére s hogy 
az illetők — névszerint (elsorolva — hova 
vonulnak be. Ezt a bejelentést a posta 
díjmentesen továbbítja. Nem vonulnak be 
a testileg alkalmatlanok és egyelőre azok. 
akiknek fölmentése még érvényben van.

A rendelet szigorú betartására figyel— 
mezieljük a kartársakat.

Az elnökség.

A munkaközvetítés rendezése.
— A haladás utján. —

Midőn a Fogadót Flór Győző elhalálo
zása után átvettük, a múlt évi junius hó 
1-én megjelent számunkban közölt „Be- 
köszőníő“-ben többek között a követke
zőket irtuk: -Programmunk egy további 
lő pontját fogja képezni a munkaközve- 
tités helyes megoldásának propagálása. 
Ez a kérdés ugv a tulajdonosok, mint az 
alkalmazottak szempontjából egyaránt 
(ontos. Miután pedig napjainkban álta
lában kialakulóban van a munkaközve
títésnek egy talán államilag való szerve
zése, hát igen tontos, hogy ebben a kér
d ésen  is kifejtsük, megvitassuk kívánal
mainkat.

Nézetünk szerint a közvetítésnek leg
helyesebb formája az úgynevezett pari
tásos rendszer, mely úgy a tulajdonosok, 
mint az alkalmazottak érdekeinek ligye- 
íembe véteiét leginkább garantálja. Ugv, 
hogv ebben az esetben, ha az állami 
munkaközvetítés a fogadós-, vendéglns-

j és kávésiparban is kötelezővé válna, 
ennek a fentebbi elvek szerint való meg
valósítása lehetne csak a közmegelége
désre alkalmas".

Amit mi lapunk programmjaként eze
lőtt másfél é ’vel hirdettünk a közvetítés- 
kérdés állami rendezése paritásos alapon 
— mint az alább közölt kollektív szerző
désből kivehető — megvalósult. Az ügy
nöki rend zernek immár lealkonyuU. Kí
vánatos volna, hogy a közvetítés kérdé
sének rendezése a vidékre is kiterjedjen. 
Félulon nem szabad megállni, ennek a 
szipolvozó zsebrák rendszernek egyszer 
és mindenkorra véget kell vélni.

Alább közöljük a kollektív szerződés 
teljes szövegét, valamint az ipartársulat 
körlevelét.

Kollektív szerződés,
mely alulírottak között egyrészről a „Bu
dapesti szállodások, vendéglősök és kocs- 
márosok ipartársulata", másrészről a „Ma
gyarországi szállodai, éltermi és kávé
házi alkalmazottak országos egyesülete" 
tagjaira jogosító és kőtelező hatállyal 
alulírott napon és helyen kővetkezőkép 
köttetett.

I.
1. A szerződő felek kötelezik magukat, 

hogy a szállodai és éltermi iparüzemben 
alkalmazott összes személyzet — kivéve 
igazgató, irodaszemglyzet, gazdasági lő- 
nők. üzletvezető, raktári alkalmazónak — 
közvetítése kizárólag az Állami Munka
közvetítő Intézetnek a szerződő leiek ré
szére szervezendő osztályát veszik igénybe. 
A közvetítést eszközlő tisztviselőt, aki 
csak a „Magyarországi szállodai, éttermi 
és kávéházi alkalmazottak országos egye
sületének" tagja lehet, a szerződő felek 
közösen delegálják, e tisztviselő műkö
dését közös bizott'ág ellenőrzi, melynek 
tagjait a szerződő telek egymásközt 
egyenlő arányban választják. Ideiglene
sen — addig is — amig ez osztály mű
ködését megkezdi, a kizárólagos közve
títésre a „Magyarországi szállodai, éltermi 
és kávéházi alkalmazottak országos egye
sülete" jogosult.

2. A munkaadók a háborúból vissza
tért éttermi segédeket és éttermi munká
sokat minél nagyobb számban munkába 
helyezik és a munkanélkülieket a szer
ződő felek együttesen segélyezik.

3 A „Gespann" rendszerbev dolgozó 
és felszolgáló szállodai és étlermi segéd 
hetibére 40 koronában, a kisegilő éttermi 
segéd hétköznapi, úgyszintén ünnepnypi 
járuléka 12 koronában állapitlatik meg

V

tudakozd irodája és országos adás-vételi iroda

Biiapsst, VII. Ver., Eethlen-aíca 6. sz.
A legmegbízhatóbb vállalat. Törvénvszékileg bejegyzett cég. Közvetil úgy eladásra, mini 
bérbe és elszámolásra szállodát, vendéglői, kávéházat, mindenféle üzleteket és ingatlanokat.
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4. Ahol női személvzéí végzi tovább is
a felszolgálási, ugyanaz a bér fizetendő, 
mint a férfiaknak.

5. A törvényben biztosított szabadnapot 
a szauodai és éttermi munkások szigorúan 
betartják, a munkaadók pedig kötelesek 
erre ügyelni.

0. A szerződő felek elhatározzák a 
lOVo-os íelszoi iáiási díj rendszeresítését. 
Ezen ujitas keresztülvitelével megbízandó 
bizottság megállapítja a rendszer életbe
léptetésének időpontját.

7. A munkaadók elismerik a bizalmi- 
féríi rendszert. A bízalmiiérfi hatásköre 
kizárólag a munkaviszonyra vonatkozó 
megállapodás ellenőrzésére terjed ki.

8. Különösen nem jogosult a bizaimi- 
íérli a munkaadótól valakinek alkalma
zását vagy elbocsátását követelni, sztráj
kot rendezni. Nem jogosult a bizaimiíérli 
rendelkezni. Amennyiben hatáskörén beiül 
sérelmet tapasztal, egvezíejést kísérel meg, 
amelynek nem sikerülése esetén jelentést 
tehet a békéltető bizottságnak.

9. A rnun kasok szabadon szervezked
hetnek, e szervezkedés azonban nem tör
ténhetik az üzleti órák alatt.

10. Vitás kérdésekben a békéltető bi
zottság dönt.

11. Ezen megállapodás tartama három 
hónap. Amennyiben ezen idő előtt egyik 
íél sem terjeszt elő indítványt, a szerző
dés újabb három hónapra niegujitottnak 
tekinthető.

II.
1. Azon szakácsok, akik a háború alatt 

katonai szolgálatra bevonultak, régi állá
saikba lehetőleg visszahelyezendők.

2. Lehetőleg visszatérő katonák kelye- 
zendők ei elsősorban.

3. Az összes konyhákban a szeraély- 
zelnek a heti szabadnap biztosítandó.

4. A munkanélküli szakácsok segélye
zésére minden egyes üzletben levő sza 
kácskartárs felvétele napjától állandóan 
fizetésének 5% át tartozik fizetni.

5. A nem képzett szakácsok mielőbb 
felcser .-lendők.

G. A munkaadók a legmesszebbmenő 
áldozatkészséggel járulnak a munkanél
küli szakácsok segélyalapja megterem
téséhez.

7. A minimális bérfizetések a követ
kezők :
Konyhatő:,ők havifizetése.........  800.— K
Konyhiifőnökhelyettes haviltze-

tése ... ... ..... ................. ..... ...... 500.— „
III. szakács havifizetése ____ 350— „
Gyakornok (kitanult) szakács havifizetése 
200 korona. Ezen bérek azon üzletekre 
értendők, amelyekben mosást és italt ter
mészetben adnak. Ahol ezeket nem biz- 
to itják, ott a bérminimum 100 koronával 
magasabb. Legalább három napig kise
gítő szakácsnak a napi fizetése 40 korona. 
Azon üzletekben, amelyekben jelenleg 
szakácsnők működnek és azokat szaká
csokká óhajtják felcserélni, a havifizelés

F O G A D D  __

550 korona és mosás és iial, vagy pedig 
100 koronával több.

8. Azon üzietekben, amelyekben a fize
tések a jeienleg megállapított bérmini
mumnál kevesebb, a fizetések felemelcn- 
dók; azokban az üzemekben, amelyekben 
nagyobbak, le nem szállíthatók.

9. Ezek a bérek a nyári üzletekre nem 
vonatkoznak.

10. Ezen követelésekből kifolyólag senki 
ei nem bocsátható.

11. A bizalmiféríi és békéltető bizottság 
tekinielében a szerződő leiek magukévá 
teszik a fenti 1., 7., 8., 9. és 10. pontokban 
foglalt megállapodást. Jelen szerződés tar
tama egy év.

Budapesten, 1918 november hó 28-án.
A budapesti szállodások, vendéglősök 

és kocsmárosok iparlesliilcte.
Pótlólag megjegyeztelik:
A szerződés I. rész 1. pontjához: „A 

munkaközveíitő csakis szervezett munkást 
közvetíthet kizárólag az ezen szerződésben 
megállapított bérek és fettételek mellett."

A szerződés I. rész 3. pontjához: ..Ahol 
jelenleg magasabb munkabérek vannak 
érvényben, azok le nem szállíthatók." A 
felmondási idő a szakmában eddig szo
kásos három nap.

Az élelmezés mindenkor kielégítő. él
vezhető és tápláló legyen. Ebédiészta a 
jegy leadása ellenében kiszolgáltalik. 
Palkovics Ede s. k., elnök. Gundel Ká
roly s. k., Marencsics B. s. k.. Frenreisz
G. s k., Keszeg Vince s. k , Mitrovác Adolf 

s. b.. F. Kiss Lajos s. k. titkár. 
Ladányi Kálmán s. k. elnök, Csáky Sán
dor s. k , Theiszler József s. k., Kuyler 
János s. k., titkár. Kodra Karoly s. k., 
Szabó József s. k., Kálmán Vince s. k.

Körlevél,
A segédszemélyzet bérminimumának 

megáliapilása folyamatban van és a leg
közelebbi külön körlevélben fogjuk kö
zölni kartájainkkal az erre vonatkozó 
adatokat is.

Felhívtuk az igen tisztelt kartárs urat. 
hogy a lenti megállapodásokat — melyek 
rnindannyiunkra kőtelező erővel bírnak — 
minden részletében szigorúan betartsa.

Ez iparunk belső békéjének lonlos 
érdeke.

Különös sutvt helyezzünk a heti sza
badnap megtartására és a munkaközve
títő kérdésére.

Kizárólag az Állami Munkaközveíitő 
Intézetet vegyük igénybe és annak (elállí
tásáig — anniői t. Kartárs Urat haladék
talanul értesíteni togjuk — a „Magyar- 
országi szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak Országos Egyesülete" heíy- 
közvetitő irodájához (Mari la-kávt ház) 
VII.. Dohány-utca 36. sz., telefon 89—04. 
fordultunk személyzetért.

A személyzetnek munkateljesítményhez 
mert kielégítő és tápláló ellátása is rend
kívül fontosságú, miért is kívánatos, hogy

3._olrial

lehetőleg a déli étkezéshez tészta is adas- 
sés, mely esetben a tészta-jegy leadása 
a személyzet részéről köteh z ' . '

Kartársi üdv őz... ttel:
-4c ipariársulat elnöksége.

Az Országos Vendéglős Egyesület.
Magyarország újjá alakulásával a hivas 

taior háborunar. az úgynevezett külsj 
impei ialisztikus bábomnak beíejezésév I  
aktuálissá letl a belső rendezkedés s ezzel 
együtt a magyarországi vendéglőssé# or- 
szagos szervezetének az Országos Ven
déglős Egyesületnek reorganizálása is.

Leplen, nyomon tapasztaljuk a ható
ságok helytelen és főleg a vendéglős ér
dekek nem ismeréséből szá: mazó céltalan 
intézkedésekéi, amelyek sokat ártanak a 
vendéglős érdekeknek, anélkül, hogv más 
egyetemes érdekeknek hasznára lenné
nek. Ez pedig csak abból magyarázható 
hogy az intézkedő hatóságok mellett 
vendéglőssé# érdekképviselete nem ju 
szóhoz.

Ezzé! mielőbbi megszünlelése és a ven 
déglősseg szakérdekeinek megvédése éi 
dekében elhatározta a Vendéglősök Oj 
szágos Egyesületének elnöksége, bog 
amint csak lehetséges a forgalmi viszo 
n\ ok némi javulása mellett azonnal ssz* 
hívja a választmányt, hogy ez u jászer- 
vezes munkáját megbe zéljeé- megindíts''

Erre vaió figyelemmel felhívjuk a 
déki ipartarsuLlokat is, hegy a háború 
miail bizonyára elhanyagolt társulati éle
tet mielőbb újít ált 1: !. szervezzék ujja a 
társulatokat, vagy olt ahol még társuk' 
egyáltalán nem volt alakítsanak mielőjf' 
es jelentsék be c-at’ahozásukat az Ors/g 
gos Vendéglős Egv. sáli t elnökségén 
Budapest. Vili.. Gyulai Pái-u. 9. szám.

Igen sok olyan kérdés van, amely sü 
gős és halasztás! nem tűr, ezeknek éli 
tezéset az 0. V. E. elnöksége, amennj 
ben módjában van igen természetest 
addig is eszközölni fogja, amíg a hív 
lalos egyesületi élet újra meginduló 
Azért ilyen kérdések elintézése vég 
bátran fordulhatnak a vidéki társulati 
az elnökséghez.

A szervezkedésnek a mostani időb 
óriási jelentősége van, mert most mej 
mutaihatja a vendéglős'ég a kormán; 
nak is, hogy milyen hatalmas testület 
joga van követelni, hogy a kormány ii 
tézkedéseinél annak szakérdekcit figy 
lembe vegye.

Szervezkedjünk tehát a legsürgősebbe 
mert a szervezettségben van az erő.

Budapesten, forgalmas helyen, beteg
ség miatt egy nagyon j ó m e n e t e l ü

venüégie elei,
C'm megtudható: József u 56 (nyomda



f

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Hadköteles egyéneket tilos alkalmazni. Yeí- 
a következő rendeletet s felhívjuk a 

.döglős és kávésokat — kellemetlen
nek elkerülése végeit — a hadköteles 
véneket nyomban elbocsájtani. Másolat 

i 48. Pr. 31—1918. H. M. számhoz. Vala- 
nennyi gyároshoz, iparoshoz, kererkedő- 
iöz, intézethez. vállalkozóhoz, minden 
juakáitatóhoz! A népköztársaság akara- 
íból az öt legfiatalabb korosztálynak 
izoknak, akik 1896 tói 1900 ig születtek) 
népköztársaság rendjének és bíztonsá- 

ín.'k lentartására be kell vonulnia. Gyár- 
;(i. miihelyben, üzletben, irodában nem 
<bad alkalmazni senkit, aki e katonai 

itelezettség alá tartozik s a Népköztár 
ság a legszigorúbban fogja megbüntetni 
t a munkaadót, aki e rendelkezést meg 
•gi. Minden gyáros, iparos, kereskedő, 
jzintézet. válla kozó, szóval minden 
unkáltaló 24 órán belül levélben be- 
lenti a Hadügyminisztériumnak, hogy 
kalmazoiíjai közül kiket utasított a k;.- 
nai szogáiat azonnali megkezdésére s 
így az idetők — névszerint felsorolva — 
óva vonulnak bt. Ezt a bejelentést a 
osta dijmen esen továbbítja. Nem vonul- 
ak be a testileg alkalmatlanok és egye
sre azok. akiknek iöímentése még er
ényben van. A kereskedelmi miniszter 
•vében is. A másolat hiteléül: Budapest, 
18 november hó 26 ár>. Aláírás iroda

Ma írvar hadügyminisztérium. 48 Pr. sz. 
H918 Minden kereskedelmi és ipar- 
maréhoz. Állomáshelyeiken. Budapest. 
18 november hó 26-án. A kereskedelmi 
niszter úrral egyetértőén rendel, let ad- 
n ki, amely munkaadókat felhívja, hogy 
íépkőziársaság akaratából katonai szói
d ra  köteles öl korosztályba tartozó 
tiakat ne alkalmazzanak. Felkérem a 
met) hogy e rendelet a kamara terü- 

.én levő valamennyi gyárossal, iparossal, 
íreskedővel, intézettel, szóval minden 
unkáltatóval baiadéktalanut közölni szi- 
iskedjt'k Bartha s. b. hadügyminiszter 
Kávéházi és vendéglői trafik. A háború 
itt, a cigaretta- és szivarhiány beáldá- 
1, a kávéházi és vendéglői dohányáru 
idási engedélyek be lelttk vonva és szi- 
ruan megtiiiotiák, hogy a fent emütetl 
.lethelyiségekben dohánygyártmányokat 

rusitsanak. Akkor meg volt ennek a ren- 
:kezesnek az értelme. A háborún túl 
gyünk azáltal clőre'áthaiólag most már 
gyobb szivar és cigaretta készlet fog 
ndeíkezésre állni, így tehát már semmi 

nincs arra, hogy az ideiglenesen be
nt dohányárusrtási engedélyeket ne 
ják vissza. Hogy még nincs elegendő 
var é:> dohány ez most már nem lehet 

íog.ls, mert egy beavatott szivarcsem

pész állítása szerint a keleti pályaudvaron 
és vé-gig a Rikoci-uton az ott ordiíó 
munkakerülő alakok által naponta 15—
20.000 korona traiik íorgalom lesz csi
nálva. A balkáni cigaretta és dohány- 
csempé-zet már szünőiéib.n van, úgy 
mondják ezek a zugárusok, most az egyes 
trafikokban szerzik be tuláron az árat 
és ezzd kereskednek. Ha már álhuma
nizmusból ezt a tratikzsibvásárt gyöke
resen nem akarják megszüntetni, úgy 
adjanak módot, hogy a dohánygyártmány 
árusítás iámét rendes és jogosított kezekbe 
kerüljön és hogy megfelelő készlettel 
azok mindig el legyenek látva, ez eset 
ben hamarosan magától lóg megszűnni a 
trafik-uzseráskedás.

A tiszti étkezdében is tilos az alkohol.
A hadügyminiszter rendeletet bocsájíoti 
ki, amelyben utasította a tiszti étkezdé
ket, hogy a polgári éttermekre vonatkozó 
szeszkimirési tilalmat szintén betartani 
kötelesek.

Újévi üdvözlések. T. előfizetőink figyel
mét felhívjuk, hogy a szokásos újévi üd
vözleteket, a január elsején megjelenő 
számunkban közölni fogjuk. Az ujéui üd
vözlések beiktatási dija ezúttal 5 korona. 
(Nagyobb' hely cégeknek 15 és 25 korona.) 
Az üdöziések diját legkésőbb e hó 29 én 
dédg kérjük beküldeni. Az ezen idő után 
beérkező üdvözlések a január 15 iki szá
munkban közölíetnek.

Pécsett elzárják a munkakarüiöket. A vá
rost megszállott szerb csapatok parancs
noka rendeleiet adott ki, amely meg
hagyja. hogy 24 óra alatt keressen min
denki mnr.kát. Aíit tét.en ácsorgásban 
találnak az utcán, azt bekísérik és ha 
nem tudja igazolni, hogy saját hibáján 
kívül van munka nélkül, azt előállítják. 
A munkakerülőket eiső Ízben egy hónapi 
fogsággal büntetik. Akit másodszor is 
munkakerülőkén érnek, az már három 
hónapi logsággal bűnhődik s ha a má
sodszori büntetés is hasztalan marad, 
akkor az ilyen notórius munkakerülő egy 
évre a dologházba. vagy a fogházba kerül. 
A -szigorú eljárás kétségtelenül alkalmas 
a járványossá lelt munkakerülés meg
szüntetésére. A szerb parancsnok ezen
kívül megtiltotta az egyenruha viselését 
is. Az egyenruháról ei kei! távolítani a 
•zines parolin!, sarkantyút, fényes gom
bot és nem szabad viselni a rangjelző 
csillagokat sem. Kafonasapkákaí két hét 
múltán csak polgári jeliegüre való átala
kítással lehet viselni.

A paprikakivitel lebonyolítása. A minisz
térium 6076/1918. M. E. számú rendele
tének 3. § a értelmében a paprikakivitel 
lebonyolításával a Hadi Termény-Rész

vénytársaság bízatott meg. A H. T. ezen 
munkát a hivatásos paprikaexportőrök 
bevonásával óhajtja lebonyolítani, miért 
is a H. T. ezúton is felhívja az illető cé
geket, hogy e tárgyban sürgősen „Paprika 
osztáiyhoz“ (V. Nádor-u. 17.) forduljanak, 
ahol az egyes országokra nézve megálla
pított kiviteli feltételek és egyéb szállítási 
módozatok közöltétől lógnak.

Munkácsy kávéházban Budapesten, Rákóczi-ut 59. 
srám alatt esténként Rácz Józsi közkedvelt zene
kara muzsikái. Számos látogatást kér a tulajdonos, 
Horváth Mihály kávés.

Mindenki olvassa a szaklapot. A berlini 
birodalmi törvényszék a kereskedőket 
vendéglős és kávésoka: különösen érdeklő 
Ítéletet hozott a napokban. Egy német 
kereskedő elleni büntetői ljárá, során keit 
a szóbanlevő itéiet, aki valamelyik hábo
rús rendeletet áthágta és az eljárás torán 
azzal védekezett, hogy az illető rendelet
től nem volt tudomása és nem is leheteti, 
mert 6 a szaklapokat nem olvassa. A bi
rodalmi törvényszék beleiének megoko 
lásában súlyosbító körülménynek tekin
tette a kereskedő védekezését, mert a mai 
rendkívüli viszonyok közölt a gondos 
kereskedőnek még fokozottabb mértékben 
kötelessége az olyan szaklapok állandó 
olvasása, amelyek a háborús kormány
intézkedésekről kellő időben és népies 
formában kioktalják olvasóikat.

Kávéházi alkalmazottak fizetés rendezése.
A kávésipari személyzet bérmozgalmn vé
get ért, amennyiben a kávésipurtársuiat 
az alkalmazottak egyesületével kollektív 
szerződési kötött. Ennek a szerződésnek 
alapján a kávéházi pincérek heti fizetése 
Budapesten dec mbt-r elseje óta 50 ko
rona, kávéfőzők heti fizetése, ahol három 
vagy kevesebb pincér dolgozik. 100 ko
rona, ahol 6 pincér dolgozik. 120 korona, 
ahol hatnál több pincér do gozik. otl 140 
korona. Konyhaleány heti fizetése 60 ko
rona A fe'irónők heti íizeláse 80 korona 
és ebéd vagy vacsora. Á kisegítő munka
bér a hetibér egv hatoda, szombat este, 
vasár- és ünnepnapon a kávéssegédeknél 
2'50 koronával, a kávéfőzőknél 5 koro
nával több. A kávésok elismerik a bi- 
zalmiférfi-rendszert, továbbá a munka
közvetítés kérdését paritásos alapon ol
dották meg. A munkáltatók kötelezettséget 
vállaltak ti katonai szolgálatból vissza
érkezett munkások sürgős alkalmazására. 
A női fölszoigáíók fizetése nem lehet

■ B

Üzletvezető
elsőrangú rtlerettdákkal, úgymint: 
Nemzeti Caaino (Park club). Udvari 
kávéház, vasúti vendéglő Ruitka. stb..
harctérről jövet, megfelelő állást 
o keres Cim a kiadóhivatalban, o
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Terv. oltalom alatt álló
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lillmlítHir.
Folyton emeikedö forgalmunk titka

gyártmányaink kiváló minősége. „
Év! 168.060 hl.-es termelési képesség. = PÉQSStt.

kevesebb a féríiraunkásénál. A munkások 
heti fizetése hat napra értendő és igy 
számolandó el. A hetedik, illetve a sza
badnap fölött a munkás szabadon ren
delkezik. Uj rendelkezés, hogy a íőpincér 
napilapok vásárlására nem kötelezhető 
és hogy az óvadék csak a napi bevétel 
kétszerese lehet.

Gyászrovat. Piánk János volt monyorókerék’, lég 
utóbb pusz aszcnimihalyi (Vas m.) vendéglős f. hó 
6-én hosszú kínos szenvedés után Kőszegen bO éves 
korábán meghalt.

Deulsch Pál fővárosi vendéglőst súlyos csapás 
érte, neje szül. Schwab Erzsébet múlt hó 2 -én 
45 éves korában rövid szenvedés után meghait. 
Nyugodjék békében.

TÁRSULATI ÉLET. 

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a „Szállodások, Vendéglő

sök, Kávésok, Pincérek és Kávéssegédt-k 
Országos Nyugdijegyesülete" Igazgatósá
gának lolyó 1918. évi november 29 én 
d. u. 4Vs órakor az Egyesület központi 
irodájában megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voitak: Bokros Károly elnök, Kő- 
váry Jenő. Szánló Ferenc, Frenreisz Ist
ván. Páris Vilmos, Kittner Mihály igaz
gatósági és íeiügyeíőbizottsági tagok.

Elmaradását kimentette: F. Kiss Lajos.
Elnök az ülést megnyitja a jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri Paris Vilmos urat, hi
telesítésére pedig Kittner Mihály urat.

Titkár felolvass?, a múl! havi üiés jegyző
könyvét melyet az Igazgatóság észrevétel 
nélkül hitelesít.

Titkár bemutatja a választmányok el
számolásait:

a budapesti választmány november havi 
elszámolása szerint a bevétel 1763 korona 
30 fillér, a kiadás a folyó ilolt nyugdi
jakkal együtt 1762 korona 37 túlér volt. 
Csekkszámlára beküldetelt 93 fillér.

A pozsonyi választmány november havi 
elszámolása szerint a bevétel 476 korona

70 fillér, a kiadás 56 korona 90 fillér volt. 
Csekkszámlára beküldetelt 419 korona 
80 fillér.

A szombathelyi választmány november 
havi elszámolása szerint a bevétel 610 
korona 06 tiilér. a kiadás a loK-ósilott 
nyugdijakkal együtt 114 korona 99 fillér 
volt. Csekkszámlára beküldetett 49o ko
rona 07 fillér.

A kassai választmány november havi 
elszámolása szerint a bevétel 206 korona 
22 fillér, a kiadás 20 korona vö t. Csekk
számlára beküldetelt 186 korona 20 fillér

Igazgatóság a válaszmányok eiszámo 
lásail jóváhagyólag tudomásul veszi.

Titkár jelenti, hogy a Postalakaréktól 
a Magyar Banknál levő folyószámlára 
3500 koiona utalható át.

Tudomásul szolgái.
Több tárgy nem lévén elnök az ülést 

bezárja.
K. ni. f.

Hitelesítik :
Páris Vilmos s. k. Bokros Károly s. k.

felügy. b. tag. elnök.

Hasznos Tudnivalók.

Az élelmiszerek íáp’áió értéke.
(Folytatás.)

Jómagámmal esett meg vagy 11 évvel 
ezelőtt.

Nagyon megerőltető szellemi munka 
ideges gyomorbajba döntött, Orvoslól- 
orvoshoz jártam rossz gyomrommal. Lev
erte! müleg megállapították, hogy szervi- 
bajom nincs. Nagyon gyenge a gyomrom. 
Egyedüli orvosság a pihenés, meg a hozzá 
való könnyen emészthető napi élelemrizs, 
borjúhús, tej, tejberízs, teinekása, dara.

Pihenni? Az hiú tréfának vo t jó Ámde 
a másikat, az élelmet illetőleg pontosan 
betartottam az orvosi rendeléseket, de 
nemhogy jobban iettem volna, h nem 
inkább rosszabbul, úgy hogy lefogytam

74 kilogrammról 61 kg.-ra. Ekkor az or
vos gyomormosást ajánlóit. Tizszer mos
ták a gyomromat, de csak annyiban si
kerrel, hogy rengeteg nyálkától menekült 
meg a gyomrom. Különben maradtam és 
vegetáltam mint előbb s utoljára maga 
az orvos is tüdővészesnek ininősitett a 
hátam megetl és már titokban feleségemet 
előkészitgelték a katasztrófára.

Ekkor az utam egy idegen városba vitt. 
Ott persze újra az volt a legelső gondom, 
hogy orvosnak mulattam meg magamat, 
meg azt aiániotla, hogy ha már „annyira" 
vagyok, liát egyem többszőr gyümölcsöt 
is. de mindenkor tisztított, hámozott és 
pűrolt gyümölcsöt.

Megtettem. Ámde nemhogy javultam 
volna, hanem inkább csak egere gyen
gültem. Mar szinle szédeleglem. annyira 
voltam.

Ekkor történt, hogy egy alkalommal 
kisétáltam a piacra.

Éppen ditinyeérés volt. A piacunk ugv 
tele volt dinnyével, hogy már senkinek 
sem kellett. Olt álltak a tele kocsik kere
setlenül

Ahogy óit őgyelgek. megszólít egy diny- 
nyes fc c-i.

j „Tekint les Uram. vegye meg a diny- 
nyémel, o csőn adom.'

„Ugv sem «z:>bad megennem, minek 
vegyem meg?"

„Vegye meg a családjának."
„Hát hogy adta?"
„Négy forintért."
..Vigye macska, hát kettőt adok érte."
E ii> ni a nyakamba hagyta?
L ti vagy bárom nagy zsák dinnyém 

görög, sirga vegyest.
Mi-tor házas;állíttattam, feleségem kor- 

lio'vá fogado'l:
„Miért vetied? Úgy sem szabad neked

be ő e emred!"
„Nem is ezért vettem, hanem nektek."
De azért a :egelső görögdinnye fölvá- 

gásánál kialkudtam magamnak egy sze-
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urad. ásványvizeinek 
bérlőségénél, Szolyva.

letet. Aztán feleségem szőrnyüködése mel
lett még magam is hozzávágtam egyet, 
olyan jói esett.

Feleségem csak leste, hogy mikor kez
dek el tőle nyögni.

Nem nyögtem. Sőt suttyomban lemen
tem a pincébe, ahol a dinnyék voltak s 
a görögből egy felet bekebeleztem.

Nagyszerűen esett.
Mire a feleségem észrevetle, akkorra 

már jócskán L, veregettem a görögöket 
és mellette az étvágyam visszatért, a 
gyomrom rendbe jött s egy szép napon 
csak azon vettem magamát észre, hogy 
nincs a gyomromnak semmi baja: eszem, 
mint a* farkas.

Súlyban kezdtem visszatérni a régire.
Szóval meggyógyultam. De azt is észre

vettem, hogy különösen akkor van rend
ben a gyomrom, ha nyers gyümölcsöt 
eszem.

Eitem is. Mikor a dinnye-szüret elmúlt, 
rátértem a szőlőre, nyers almára, kertére.

S akik kimondták rám a halálos szen
tenciái, fejüket kezdték csóválgatni, hogy 
no meg ilyent sem láttak.

Modom, mindez 11 évvel ezelőtt tör
tént, amikor még se skorbuíról, se angol- 
kó lói nt-m tudtam azt, amit m« tudok, 
akkor, amikor peliagrárói még nem is 
hallottam s a beriberinek hírét sem is
mertem.

Én pedig azóta el nem mulasztom a 
sok-sok nyers gvümö’csevést azelőtt ösz- 
tőnszeiüleg, ma tudatosan.

1 ;enis tudatosan, mert ma már tudom, 
mért gyógyultam, meg a gőrögdinnye- 
evévtői, hogy mi idézi elő a skorhuiot, 
angolkórt, pellagrát, bériben!. Azt is tu
dom, mi gyógyítja azokat meg.

Nem is olyan régen még csak tapasz
talták, hogy' a korpátlan rizsből, korpátlan 
gabonából, kukoricából készült étel. agyon- 
lorralt, melegítsIt tej, agyoníozöit sütött 
ételek, különösen a konzervek. aszalvá- 
nvok idézik elő az említet! betegségeket, 
míg a korpás kenyér, nyers gyümölcs, 
ki tűzön lőtt zöld főzelékek stb. megszün
teti. Tehát arra a következtetésre jutot
tak, hogy a gabonafélék korpájában, a 
gyümölcs héjában, a növények leveleiben j 
van a természet áital föiraktározva az az 
anvag. amire a közismert zsíron, kemé
nyítőn, cukron, vason, foszforon, fehérjén 
kívül föltétien szüksé e van az embernek. 
És ezt az any'agot elnevezték vilamin-nak.

Ez adja magyarázatát annak-, hogy gvo- 
morbeteg embereknek mért sütnek kor
pás kenyeret s ez adja magyarázatát 
annak is  hogy a gyermekek ösztőnszeru- 
leg mért adnak előnyt a nyers gyümölcs
nek a „főtt-étellel" szemben.

Ezt a vitámat a korpáílanitással, agyon- 
főzéssel-sütéssel mesterségesen eltávolít
juk s ezzel megfosztjuk az ételeket táp
láló értéküktől, amit csak úgy tudunk 
ellensúlyozni, hogy lehetőleg sok nyers 
gyümölcsöt eszünk, még pedig héjjastól. 
azután gyakran élünk agyon nem lőzött 
zöld főzelékekkel is. Különösen ajánljuk 
a parajt.

Ezért van előnye a korpás kenyérnek 
a r.em korpás felelt.

Ezért van, hogy a gabonaszemek leg
értékesebb részével, a korpávai tápiá it 
állatok makkegészségesek, mig a „finom” 
üszien élő ember finnyás, válogatós és 
nyavalyás gyomru.

Tej. bús, tojás, főzelék, gyümölcs vala
mennyi csak nyers állapotban bir vita
minnal, csak nyersen igazi táplálékok. 
Ámde tudjuk, hogy a gyümölcsöt kivéve 
egy sem élvezhető nyersen, mert vagy 
veszélyesek, mint a tej, hús, tojás, vagy 
élvezhetetlen, mint a főzelékek. Ezen 
tehát más segítség ciöcs, mint először is 
csak a szükségig süTük-főzzük az étele 
kel s akkor is mindig a saját levőkben, 
másodszor pedig az, hogy lehetőleg min
den étkezésnél ott legyen a tisztára mo
sott nyers gyümölcs, ami! héjjastól együnk 
meg.

A szántott főzelékben színién nincs már 
meg a vitamin. Azért tehát szárított, kon
zervált dolgokat csak kisegítőül együnk 
és soha ne hiányozzék mellőle a nyers 
tápszer se. pl. zöld hagyma, retek stb.

A skorbuí, angolkór, pellagra, beriberi 
betegség immár a múlté lesz. Hiszen ma 
már a rizskorpából eíőáililofíák a gyógy 
szeré!, a kristályos alakú vitanint, ami! 
orpamn-nak, onjpún-nak neveztek el s 
amellyel azonnal megszüntetik' az emlí
tett betegségeket.

Meg kelt azonban jegyeznünk, hogy 
egyik másik zöldségféle nbm tartalmaz 
vilanint, valamint nem tartalmaz egyik
másik gyümölcsféle sem, különösen nem 
tartalmaznak a mesterségesen, melegház
ban fejlesztettek, sőí ezeknek egyenesen 
azt tulajdonítjuk, hogy a skarbuínak elő
idézői.

Meg kei! emiéke-nünk végül még egy 
betegségről, az éjjeli vakságról. Ez a be
tegség ahbói áll. hogy nappsl kitünően 
látó emberek naplemente után semmit 
nem látnak, mindennek nekimennek és 
elesnek. Ezt a betegséget is a vitamin- 
hiány- okozza. Az állandó éjjeli vakságot 
az okozza, hogy az illető éjjeli vak, cse 
csemő korában viianiintalan anyatejen 
táplálkozott. A hirtelen fellépő éjjeli vak
ságot viszont a vitaminmentes élelmisze
rekkel, pl. konzervekkeí való állandó táp
lálkozás okozza s ami azonnal meg is 
szűnik, tnilieiyí a táplálkozás régi rend
jére visszatér a beteg, mig az állandó 
éjjeli vakság eddig gyógyíthatatlan.

Az élelmiszerek tápláló értéke tehát 
nagyon is bonyolult dolgokon alapszik 
és sokszor nincs más útmutatónk, mint 
a természetadta ösztönünk.

Azért ne gáncsoljuk a káposztatorzsát, 
nyers sárgarépát kérő és ropogtató gyer
meket, aki viszont a „főtt ételt" meg 
néha-napján elutasítja, hanem keressük a 
természet ujjmutatását és kutassuk az 
okokat minden ilyen jelenségben. A ter
mészet nem mesterké), mint az emberek, 
azért ezt követnünk, hozzá alkalmazkod
nunk a legtermészetesebb és épp ezért 
a legjobb is!

így vagaunk az élelmiszerekkel is. Annál 
táplálóbb értékű minden élelmiszer, mi
nél természetesebb s annál értéktelenebb, 
sőt egyenesen veszélyes lehet, minél job
ban „belemüvészkedik" az ember.

Ar. Üzleti hírek és hirdetés rovatodért Fekete Gyula 
t. szerkesztő felel.

Ajíoiok
iisniil! sziiieii

mig a készletem tart:
Legelső minőségű törköly, 

szilvórium, borovicska, 
seprű és rumeszenciát ki
logrammonként . . . ____ K

Cognac eszenciát _______ „
Császárkörte, rosztopsin, 

meggy, barack, angoike- 
serfi eszenciát kg.-ként_„_ „ 

Benediciiner. coantio. csoko
ládé, cacao, kávé, narancs, 
absynth, curacao. maras- 
qaino eszenciát kg.-kéní „

Mindezen áruk kiváló minőségűéit, 
cca 90°/o szesztartalommal. Ezen áru
hó! í00 liter legfinomabb pálinka, iikör, 
rum vagy cognac előállításához 1 kgr. 

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

kilogrammonként 60.-— korona.

M Ó L  M Á R
„líniversal" vígyészeti laboratóriuma
Budapest, IX., Mester-utca 2 — 4.

80.-
90-

95.-

135.—
»!r

Szerkesztői üzenetek.
Aior előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre külön 
valsszt Kirnafc, v&laszbilyeget v a jy  válaszos levelezőlapul 

mail‘keljenek soraikhoz.
Caukis előfizetőink!?»k ráleszo'utyV 

A  aerat, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük mindenkor 
pontosan es olvashatóan kiírni !

Sivto'on leveliket figyelőmbe nem veszünk.

Kismartoni. Nem kell annak a bécsújhelyi «11- 
deotsrh hentcsmeiteraek a handabandazásánák fel
ülni. Ez az ur Üzleti érdekből akar magának egy 
jó nagy bevásárlási területet biztosítani hol azutan 
országhatár, finánc én határrendör nem akadályezra 
üzletének fellendítésében. Az osztrák szomszédi; ink 
most szeretnék viaszacsinálni a háború előtti időket, 
mikor tízóraira efy hatalmas csonthü3t 32 fillérért 
és egy korsó sört 20 fillérért fogyasztotta*. U^y 
gondolják, hogy ha a 3 határos megyét sikerülne 
„átkapcsolni* úgy a „régi jó időket* megint vissza
állíthatnák. Szóval a gazdálkodók termeljen é* te- 
nyésxen n«kl olcsó élelmi cikket. A derék „Bohn- 
züchtereket* nem kell félteni, de azért nem ártaná, 
őket ilyen értelemben felvilágosítani legalább bottal 
zavarnák ki az éhes zavart csináló agitátorokat.

B. Szeged. A „Délsaagyarorsiág" közleményét mi 
is olvastuk. Tessék csak az Országos Vendéglős 
Egyesülethez fordulni.

K. I. Balassagyarmat. Nem szabad kétségbe esni; 
nem eszik oly forrón a kását . . .
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Az „Artesia1* részvénytársaság

ILONA
ü d ítő  v iz e

legyen mindennapi italod! 
Megrendelhető:

„ARTESIA“ R.-T. nál RUDAPEST. 
TELEFON József 92—26.

PiiTlíNYT
és egereket kiirtja a
„patkáhy halál “
Házi állatokra ártal
matlan. Ára 4 korona. 

3 doboz 9 korona.

POLOSKA
bolha, sváb, tetü és 
ruzzlikat petétől ki- 
pusztitja a „URA S“. 
Ára 3 K. 3 doboz 7 K. 
Hozzávaló rovarpor 3 K.

Számtalan köszönő levél és utánrendelési

KEMÉNY, Kassa, 1—8
Postafiók 12/R. 138

Alföldi 14.000 lakossal bíró városban a

Városi napzálloda
18 szobával, kávéház, étterem, söntés és melek- 

helyiségekkel együtt
JL J  * Cim megtudható a ki- 

3  O *  adóhivatalban. 2 — 3

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

R u h a m o só t 4 k o ro n á é r t .

GAÁL fűszeres, Bpest, József u. 54.

I i é í  á l lá s t  k e re se k
azonnaira 10.000 kor. óvadékkal. Aján
latok Molnár János Budapest, IX. kér.. 
Soroksári-ut 38. fodrász fiziét. 1—2

fagylalt, jegeskávé. hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értefcitést szó
beli vagy Írásbeli kérdezősködésekre díjmentesen 
nyújt a M a g y a r  K irá ly i Só jövedék  V szé r-  
O gynöksége Budapest, V., Vilmos császár ut 32.

Krondorfi savanya víz

re re k s ie s f ie it lÉ lie !
Csak Krondorfi 6avanyuvizet ajánljanak bor
vagy pezsgőhöz. A Krondorfi kutvállalat minden
kor támogatja a jótékony intézményeket.

Dienes Kálmán
tapolcai jóhirnevü szállodáját

betegség miatt

t é r b e  a l j a
hat évre. Feltételek a luiuidonosnál 
megtudhatók. Örök ároni eladás nin 
csen kizárva. 12—20

K á v é h á z a t
vagy szálloda kávéházat

v e n n é k
50—lOo.OOO korona készpénzzel, esetleg ilyenhez 
társulnék. Halász vendéglős, Léva. 4—4

A gyors meggazdagodás titka megtudható
Első Magyar Zneaitnata

kölcsönző ős eladási intézet 
Budapest, V il i ,  Rákóci-ut 14.

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

nélküli zeneinket, melyekért

5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésekre és hetenkénti hengercsere. Zeneink
ben a modern technika minden vívmánya, mandolin, xvloph n, 
hegedű stb. be van építve — Meghívásra az ország bármely 

részében felkeressük az érdeklődőket.
P é n z b e d o b ó s ra  j á r ,  t e h á t  ö n m a c á t k if iz e t i .  N incs k o c k á z a t

H a v ib é r le t  2 0  k o r o n á tó l  k e z d v e .
H a szn á lt  a u to m a tá k  fé lá rb a n .

ZENEAUTOMATA"

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

és kávéházi
nyomtatványokat íz
léses és szakszerű 
kivitelben kész.it a

Fo s s i  nyomda
e s  la p k ia d ó  r . - L
BU D APEST , 

Vili., Jozsef-utca 56

P in cé rek  f ig y e lm é b e !
Értesítem a tő- és fiz< tőpincér urakat, hogy a borhiány miatt 
egyelőre sem oldalzsebtárcát (papírpénz) sem pincértáskát 
apró és ezüslpénz számára) nem szál [ihatok. Szintén ezúton 
fogom az igen tisztelt lő- és fizetőpincér urakat értesítem, ha 
a szállítást újból megkezdhetem.

SVEoínár Vilmos sérvkötőgyáros
B .  d a p e s t ,  IV., K i r á l y  k i r á l y  u t c a  3 8 .  ( K ö z p o n t i  v á r o s h á z . )

F O G A D Ű  N Y O M D A
vendéglői- és kávéházi cikkek beszerzési forrása
Budapest, Jozsef-utca 58.
R a k tá ro n  ta r tu n k  söntés- és konyhakönyveket, söntés- 
konyha- és kávéházi íeliró iveket, bon blokkokat (10 télé szín* 
ben), táblakrétákat, dákókrétákat, dákóbór-ragasztókat. dákó* 
bőröket és Laibachi csiszolt fogvájókat stb. stb. = = = = =

Papírszalvéták ára
IOOO d a r a b o n k é n t i

40x40 puha éttermi szalvéta _ _... 5 3 . -

35 \35  cm krtpo fH szalvéta ____ _______ 36 —

30x30 fod«*os szélű szalvéta ______________ 27 —

Szives figyelembe! A rende’ések, a szállítás egyszerűsítése céljából, utánvét mellett eszközöltetntk.



IV. oldal. F 0  G A D 0 24 szám

Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi. Dupla- 
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szant- 
Istyánsort, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbaáozóknak mint tápgyógyitalt 
ajánlja az elsőrendű üupiamaiáta tápsör küiőn- 

----- legességet. -------- ■ —

Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési 
és hizlalás! célokra pedig maíátacsirát és sörtörkölyt.

s e g g e l  sz o lg á lu n k .

FOGADÓ SZERKESZTŐSÉGE ÉS KIADÓHIVATALA: BUDAPEST, Vili. KÉR., GYULAI PÁL-UTCA 9. SZÁM.

Kiváló uj fajborok!

I l m t i i  é s
légim ó  borok nagy választékban!

i á i  S i S l s H ' '
Alapiló: Nagyméltóságu Dr. KALLAY ZOLTÁN v.i.b. t. t., Hevesvárm. főispánja. « no . ,  Sürgönyeim:
igazgatóság székhelye: i l Y Ö H Q f ó S  (Főtér, Lubyház. Uj bankpalota). f QSt2llöK 4-i, SZ. ! liliOi) o J, Si, Viscntamátra

Hazánk legnagyobb termő hegyi oltvány szöíötelepei 
Beültetett terület 540 hold. Évi termés I2.ÖQÖ Hitr

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

Borfajok: Mézes, Eze-jó, Rizling, Furmint (Som), Háríl&veiü, Muskát-Qtoneii, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, 
—  Mustos, Madaiaine, Kadarka, Gíeilo, Oportó, Burgundi, Kabernet. —

felvétetnek a Foga
dó kiadóhivatalába n

BUDAPEST,
V!!!., Gyulai Pál-u.9.

Vendéglősök, koesmárosok és 
=  kávésok Ügyeimébe I =

Üveg é* porcellán áruk nagy válasz
tókban é* eredeti gyári áron kaphatók

llj. Ö R Ű N W A L D  M Ó R
üveg- ós porcellán n agy  raktárában
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

(<t F e re n c  J ó * ie f - k id  k o n e lib c H .)

kaphatók a legjobb minőségben és mérsékelt 
áron, cégnyomással vagy anélkül, gyors szállítás 
mellett: FOGAD O-N Y QH D A  B udapest, 
VII!. k a rú ié t, Jó z se f-u isa  56. sz á m .

Ü H e g j e i e r s t

flloiaő Scsgyelemüzenet 2 ?liá§

a sieuM sti e in ü e r is é p i ie L  □
Irta: Graef Mária.

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

Kémet nyelven is kapható.
1

Kiadja a  Fogadónyom da és l&pkia ló vállalat r  -t. Budapest, V il i . ,  Gyulai Pál-u. 9. Teletcu N yom da: V m ., Józsoí-u. 56. T ele lő n : József 89—70.


