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A vendéglősipar jogviszonya.
Sokszor mutattunk rá a »Fogadó« 

hasábjain, hogy a vendéglősipar jog
viszonyát sürgősen kell szabályozni, 
mert úgy, ahogy ez a fontos iparág 
a mai változott viszonyok között tengő
dik, törhetetlen. Mint iparág nem fejlőd
hetik, a jogos önvédelem eszközei 
hiányzanak, a vendéglősök szervezkedé
sére hiányzik a társadalmi cselekvés 
biztosítéka és ami megvan, az a jogta
lanság és lealázás maradványa. A hazai 
vendéglőskar manapság számottevő és 
törekvő iparososztály. Hogy ipari hala
dásában és ekszisztenciájanak biztosíté
kában talpalatnyi területet nem foglalhat 
el, annak részben önmaga az oka, de 
leginkább oka a kormány szükkeblüsége 
és a helyes belátásnak a hiánya, amit 
kormánykörökben tapasztalunk.

Mért van ez az iparág más országok
ban rendezve? Mért kell éppen nálunk 
jogtalannak lenni a vendég ősnek mint 
iparosnak ? Mért nem iktatják nálunk 
törvénybe a vendéglősipar jogviszonyát 
és a társulás ulján elérendő haladás 
biztosítékait? Ilyen és hasonló kérdések 
egész láncolatát vethetnénk fel és 
mindegyikre csak azt a választ nyer
nénk, hogy ezzel az iparággal szemben 
igen kényelmes a kormány helyzete és 
gén szűkkeblű a felfogása. Nincs törvé

nyes biztosíték a haladásra, a szervez
kedésre, hanem ahelyett megvan engedve, 
hogy a vendéglős legyen napszámosa 
a bortermelőnek, a sörgyárosnak és 
adószedője, és a roskadásig adófizetője 
a kincstárnak.

Dicséretére válik a »Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
:ársulatánuk«, hogy ez ügyben, a 
hazai vendéglősök és iparuk érdekében 
tartalmas beadványnyal újból fordult a 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz, kérve 
őt, hogy ebből, a mivel sem indokolható 
szégyenletes helyzetből szabadítsa fel a 
hazai vendégi'söket és az uj ipartörvény
ben szabályozza’ ipari jogviszonyaikat 
és nyújtson biztosítékot gazdasági és 
kulturális fejlődésére, hogy szervezkedve, 
erőt nyerjen az önvédelemre.

A magvas tartalmú beadványt be
mutatjuk a »Fogadó« olvasóinak, hogy 
azt megismerve, a létező szakipar

tá rsu la to k  írjan ak  fel a  kereskede lem 
ü g y i m in isz te r úrhoz és je le n tsé k  k i 
h ozzájá ru lásuka t a b e te r je sz te tt  k é r 
vényhez.

A f. hó 8-án beterjesztett kérvény 
igy szól:

Nagyméltóságu Minister Ur!
Kegyelmes U runk!

^ Ipartörvényünk revizionális munkái 
ez idő szerint még nincsenek befejezve, 
legyen szabad a vendéglősipar érde
kében a következő időszerű kérvény
nyel Nagyméltóságod elé járulni.

A vendéglősipar jogviszonyainak 
törvényes szabályozása iránt ipartár
sulatunknak nem első beadványa ez. 
Már korábban is bátorkodtunk ennek 
a fontos iparágnak az érdekében Nagy
méltóságod elé kérvényt terjeszteni, 
rámutatván abban a tarthatatlan viszo
nyokra, melyek következtében a kisebb 
üzletek egymásután tönkre mennek.

Pedig a vendéglősipar többszörös 
hasznot hoz az államkincstárnak. A 
bortermelő gazdaközönségnek, a sör
gyártásnak mintegy eladási közvetítője 
szerepel. A vendéglős, hivatásánál 
fogva iparkodik az italokon túladni és 
ebben a szerepében ő szerzi meg a 
termelő hasznát, annak adóját, a sör
gyár, a húsipar hasznát és adóját és 
igy a kincstár legszorgalmasabb adó 
szedője és fizetője. A vendéglősipar
nak ezen tényéknél fogva közgazdasági 
tekintetben fontos szerep jut, ami 
érdemessé teszi arra, hogy jogviszonyai 
szabalyoztassanak. A vendéglős üzleti 
haszna nem a saját egyén i haszna, 
hanem országos közhaszon.

Az uj ipartörvénytervezet azonban 
a vendéglősipart éppenséggel abban az 
állapotban hagyja, amelyben eddig volt. 
Mikor minden téren a haladást, a 
természetes fejlődést észleljük, ebben 
az iparban nemcsak haladást nem 
látunk, hanem a folytonos megszorítá
sok, az ital mérés óriási mértékben 
való decentralizálása folytán egyenes 
visszafejlődést tapasztalunk. Ha ez 
tovább is igy tart, akkor ez az iparág 
az anyagilag erősebbek kiváltságát 
fogja képezni és az anyagiakban 
gyöngébbek alá fognak merülni a létért 
folytatott nagy küzdelemben. A köz

terhek folyton emelkednek, a megél
hetés feltételei folyton súlyosbodnak, 
az egykor megelégedett közeposztályu 
vendéglős koesmáros társadalom már 
is roskadozik a megélhetés terhének 
súlya alatt.

Ennek az állapotnak lényeges oka 
az, hogy ennek az iparágnak a törvény 
nem nyújt módot a hathatós önvéde
lemre, az öusegitségre. mert amit az 
egyik része felépít, azt lerombolja a 
másik része, tudatlanul bár, de elfásult, 
apathikus egykedvűséggel és pedig az 
ebből az állapotból önként keletkező 
elkeseredettségből. Ebben az iparág
ban nincs meg a kötelező biztosí
téka  az együttm űködésnek, mintha 
akár társadalmilag, akár gazdaságilag, 
akár iparpolitikai szempontból ked
vezőbb volna a széthúzás, az anyagi 
tönk, az erbölcsi-ethikai sülyedés.

Ez az állapot arra vezethető vissza, 
hogy ez az iparág mint ipar három 
mimsterium rendelkezése alatt áll. 
Holott annak ipari része kizárólag — 
úgy mint ez Ausztriában van (az 
ipartörvény előtti időben már mint 
Céh volt szervezve) — ahol ez úgy
szólván évszázadok óta fényesen be is 
vált, az ipartörvény rendelkezése alá 
kellene hogy tartozzék. Ennek figye
lembe vételével a vendéglősökre vonat
kozó rendelkezései az 1899. évi XXV.
t. c.-nek megjavítva és a gyakorlati 
élet követelményeinek megfelelően át
alakítva, az ipartörvény keretebe tar
toznak.

A pénzügyi hatóság hatáskörébe 
tartozik a vendéglő adó és illetékügye, 
de semmi esetre sem ennek ipari 
vonatkozása. Hiszen más iparágban 
nincs beleszólása a pénzügyi hatóság
nak az ipar rendészeti ügyeibe és ez 
természetes is. A vendéglősipar ipari 
fejlődése ezen természetellenes rendel
kezés folytán valósággal békékba van 
verve. Haladás helyett vissza'ejlödést 
szült eddig is és a változott gazdasági 
viszonyoknál fogva rohamos hanyat
lásnak indult.

Kegyelmes Urunk! Szabadjon hivat
koznunk a most hatályban levő Ausztria 
„Gewerbeordnung"-ra és különösen 
annak 16., 20. és 107. §§-aira, melyek
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segítségével Ausztriában és különösen 
Wien-ben olyan vendéglösipartár- 
sulatok fe jlődtek, m elyek ipari 
szempontból m aguk tartanak rendet 
ebben az iparágban és olyan kultu
rális intézm énnyé fe jlesztettek, m ely- 
nek gazdasági, erkölcsi-etbikai, szak
ipari nevelési eredményei kizárólag  
a köz ja v á t szolgáljak.

Az ausztriai törvény áldásos rendel
kezései folytán pl. Wienben, hol 
m agunk győződtünk meg a valóról, 
az ottani 4000 vendéglős kőtelező  
társulás következteben  egy táborban 
vannak. Ezáltal vált lehetségessé, hogy 
az ottani vendéglósipartársulat sa
já t  hajlékában szakipari tanonc
iskolákat tart fenn, melyekben a 
növendékek, mint a vendéglősipar 
jövendő nemzedéke, az ipari kiképzés 
mellett általános tudást és műveltséget 
szereznek. Fentartanak fözóiskolat, 
melyben szakácsokat nevelnek. Szá
mos jobb módú polgárcsalád leány- 
gyerm ekei it t  tanulnak főzni, külön 
föntartott tanfolyamok alatt. Fön- 
tartanak pincekezelési tan folyamot 
mint a tanoncképzés egyik lényeges 
kiegészítő részét. Fentartanak a saját 
iparuk céljaira pincérelhelyezö  
intézetet, van nagy könyvtáruk és 
kiadnak szaklapot. A tanoneszerzödést 
és felszabadítást maguk végzik és 
egyéb tekintetben is állandó támoga
tói az iparhatóságnak, mely úgy szak
ipari, közigazgatási mint iparrendészeti 
tekintetben nagy hasznát veszi a 
vendéglősipartársulatnak. Az iparban 
magúban pedig példás rendet ké
pes tartani; főnök es szem élyzet 
közt felm erülő differenciákat mind 
a ké t fé l megelégedésére rendezi.

És hogy mindezt a közérdekű mun
kát fényes sikerrel elvégezheti, arra 
egyedül és kizárólag az ipartörvény 
nyújt módot, melynek nevelési hatását 
nem lehet tagadni.

Kegyelmes Urunk! Mindezt látva és 
tapasztalva s meggyőződve arról, hogy 
a gyakorlati életnek milyen kiváló 
szolgálatot lehet tenni bölcs törvény
kezési intézkedéssel; azon tisztelet- 
teljes kérelemmel bátorkodunk Nagy
méltóságod elé járulni, miszerint mél- 
tóztassék a magyar vendéglösipar 
jogviszonyát a jelzett módon az uj 
ipartörvényben szabályozni, hogy ez 
az iparág megérdemelt biztosítékot 
nyerjen gazdasági és kulturális fej- 
őldésére. Ezek után maradtunk a leg
mélyebb tiszteiettelNagyméltóságodnak 
alázatos szolgái — a

Székesfővárosi Vendéglősök 
és Kocsmái osok Ipartársulata.

A Fogadó előfizetőinek (vidékieknek 
is) ingyenes jogitanácsot ad dr. Gyenes 
Manó ügyvéd, lapunk jogi munkatársa. 
(Lakik V., Alkotmány-utca 23.)

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok Ipartarsulata 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  
V I l l . ,  R á k ó 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—fi 
óráig.

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.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

Az ipartársulai mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „F o 
g a d ó "  utján közöltetik.

TÁRSULATI ELET.
^Közgyűlés. A »Tolnavármegyei ven
déglősök és kocsmárosok ipartarsulaia« 
e hó 2-án tartotta é. r. közgyűlését a 
Szekszárd fogadó kistermében, meglehe
tős látogatottság mellett. A »Fogadó-t« 
Fekete  Gyula munkatársunk képviselte. 
— Tóth Gyula elnök a közgyűlést meg
nyitva, üdvözli a megjelent tagokat és szép 
szavakban vázolja az egyesület célját, mely 
immár a vármegye területén levő vendég
lős és kocsmáros szaktársak tekintélyes 
hányadát közös együtlmunkálkodásra 
kézteti. Örömmel jelenti, hogy az egyesü
letnek már 128 rendes és 5 alapi tó tagja 
van, s igy alapos bizalma van arra 
nézve, hogy a íiatal egyesület rövid 
idő múlva az ország tekintélyes szak
egyesületei között foglalhat helyet. Be
számol azután az egyesület múlt évi 
munkásságáról, megemlítve azokat a 
tevékenységeket, melyeket az egyesület 
a vásári jog megszorítása, a korlátolt 
italmérési engedélyek visszaéléseinek 
megszüntetése, a zárórák igazságos és 
méltányos szabályozása, továbbá a 
vendéglői iparnak szakképzettséghez 
leendő kötése tárgyában kifejtett. Öröm
mel konstatálja, hogy az egyesületi élet 
eléggé élénk volt, amennyiben 1 rendes,
1 rendkívüli és 7 választmányi ülést tar
tott, mely utóbbiakon az egyesület belső 
ügyeit vitatták meg. Ezután az évi zár
számadásjelentéstételét rendel te el. Követ
kezett a tisztikar megválasztása. A közgyű
lés újból és nagy lelkesedéssel Tóth Gyulát 
elnöknek és alelnököknek Obernik 
Károly (Szekszárd) és Raisz Ferencet 
(Dombóvár) választotta meg. A választ
m ány tagjai le ttek  (szekszárdiak): 
Almási Lajos, Dömötör Sándor, Komlósy 
Antal, Horváth Vince, Nagy Sándor, 
Boday Gusztáv, Scháffer Sándor és 
Waldmann Dezső; Erdős Zsigmond 
(Bonyhád), Rudnyánszky Ferenc és 
Pillér Mátyás (Báttaszék), Döme István 
és Győri István (Paks), Hirsch Lajos 
(Tamási), Jáger János (D.-föld vár), Kovátsl

Jenő (D.-földvár), Komáromy Ferenc 
(Decs), Wirth Henrik (Tolna). Szabó 
Jenő (Dombóvár) és Vice János (Döbrö- 
köz). ti.zámvizsgálók: Haspell József 
(Szekszárd) és Pfeifer Konrád (AIsó- 
nána). Ezután a közgyűlés elhatározta, 
hogy a szövetségi közgyűlésen 2 taggal 
képviselteti magát s a képviselettel 
Tóth elnököt és Raisz alelnököt bízta 
meg. A tárgysorozat ezzel kimentvén, 
elnök az ülést berekesztette.

A szatmári vendéglősök és kávésok 
mozgalma. Tudósítónk jelenti, hogy a 
szatmári vendéglősök és kávésok aug. 
hó 20-án a Pannónia éttermében népes 
értekezletet tartottak, melynek tárgya 
volt: a vendéglősök é kávésok rovására 
űzött visszaélések megakadályozása. 
Elhatározták, hogy küldöttséget menesz- 
tenek az elsőfokú iparhatóság főnökéhez, 
kitől sérelmeikre orvoslást kérnek. Egy
ben mozgalom indult meg a kávésok 
és vendéglősök iparlestülete megalakulá
sára, melynek megvalósulása már a 
közel jövőben várható.

Alakuló közgyűlés. A »Marosvásár
helyi és Marostordamegyei vendéglősök, 
kávésok és kocsmárosok ipartársulata« 
f. hó 13-án délután tartotta véglegesen 
megalakuló és tisztújító közgyűlését, az 
ottani Transylvania fogadó éttermében. 
A közgyűlés lefolyását közelebbi szá
munkban ismertetjük.

Keddi összejövetelek. A «/-*écs- és 
Baranyai vendéglősök ipartarsulata» 
tagjai keddi összejöveteleiket a követ
kező rendben és helyeken tartják: 
Szept. 21-én H e n tz  J. . Ferenciek-u

,  28-án H a b e r fe ld  M. . Makár-u.

.Szövetkezésben az eró . .
Szatmár, 1909. szeptember 7.

Ez a jelszó alapja a mai egész 
világrendszernek, mert manapság bár
mely foglalkozási ágnál eredményt elérni 
csak úgy lehetséges, ha leomlik az 
egymást elválasztó kenyéririgység válasz
fala, ha egymásban nem a konkurenst 
keressük, hanem minden ténykedésün
ket a testvéries együttműködés hatja 
át és mindenben közös elvek alapján 
járunk el.

A szorosabb értelemben vett kézmü- 
iparágaknál mindenütt megtaláljuk a 
helyes utat gyártmányaiknak a fogyasz
tókhoz eljuttatására is.

A vendéglős és kávésipar pedig 
semmivel sincs hátrább a többieknél. 
Elmúltak örökre azok az idők, hogy 
minden jött-ment vendéglőt meg kávé
házat nyitott; a modern ember tul- 
finomult ízlése, de maga ezen iparágak 
fejlettsége is megkívánja — a müveit, 
tanult embert. A vendéglősök és kávé
sok eminens érdeke az, hogy maguk 
között csak a becsületeseket és a 
tisztességeseket tűrjék meg, de pellen
gérre állítsák azt, ki nem közébük való. 

i Mindezek nem ötletszerűen jutnak 
* eszembe, hanem az alkalomból, hogy a
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szatmári vendéglősök és kávésok csak 
most jöttek rá azon igazságra, hogy 
egyesülésben az erő, hogy érdekeik 
eredményes kivívását csak az esetben 
remélhetik, ha üzleteiket közös elvek 
alapján vezetik A kívülről jövő táma
dások ellen hathatósan csak úgy tudnak 
fédekezni, ha mindnyájan mint egy 
ember lépnek fel és kizárólag úgy 
tudják megélhetésüket biztosítani, ha 
egymást becsületesen támogatják

Kevés város van az országban, hol 
a vendéglősök és kávésok existenciáját 
közelről érdeklő oly nagymérvű vissza
élésekkel találkoznánk, mint Szatmárott. 
Itt általánossá vált az a szokás, hogy 
bort inni nem a vendéglőbe járnak, 
hanem a bortermelők házaiba, kik 
valósággal kocsmákat tartanak fenn. 
A közönség pedig szívesen és tömege
sen keresi fel ezeket a helyeket, mert 
olcsóbb italhoz jut, hisz ez természetes 
is, mert ők mentesek attól a nagy 
rezsitől, amely a vendéglősöket meg a 
kávésokat nyomja. Ugyancsak meg
rögzött szokás Szatmárott a fűszer- és 
csemegekereskedésekben a törvény által 
szigorúan tiltott poharankénti kimérés 
is. A vendéglősök és kávésok helyzete 
rózsásnak egyáltalában nem mondható, 
örökös dolog — örökös vesződség és 
a mai nehéz viszonyok között jó ha a 
megélhetésre jut.

A nagyobb és apróbb bajok egész 
tömege nehezedik úgy is a vendéglő
sökre és kávésokra, támogatást pedig 
csakis egymás által és egymásban talál
hatnak. Az emberek nevetnek a gyön
géken, de megbecsülik és komolyan 
veszik az erőseket. Itt a legfőbb ideje, 
hogy mindenütt, hol a kávésok és ven
déglősök ipartársulata még nincs meg, 
habozás nélkül alakítsák meg azokat, 
mert csakis ez által érhető el, hogy a 
jogos igények becsületes és humánus 
kielégítést tatáljanak.

A fejlődő Magyarország virágzó városai 
közé tartozik Szatmár, hol a lüktető 
élet egészében van meg, hol a vendég
lősök és kávésok feladata már súlyos, 
de ezek feladatuk magaslatára emelkedni 
mindaddig nem tudhatnak, mig benső
jüket át nem hatja egymás megbecsü
lésének — egymás támogatásának át- 
érzett tudata.

Márkus Pál.

Darányi m iniszter és a Tokaji bor.
Mi csak azt sajnáljuk, hogy a mi 

fogadós, vendéglős-iparunk nem Darányi 
Ignác fóldmivelésügyi miniszter reszort
jába tartozik. Ha a vendéglőispar sor
sát illetően itt történne döntés és 
irányítás, egész más volna a gazdasági 
eredmény úgy ezen ágra, mint a szőlé
szeti és borászati ágra nézve. Most ezek 
a fontos részek ketté vannak osztva és 
pedig az utóbbi Darányi minisztériumába, 
mig a vendéglősipar háromfelé: a pénz
ügyi, kereskedelemügyi és belügy
minisztériumba. Ez a széttagolás termé

szetesen nagy hátránya nemcsak a 
vendéglősiparnak, de a szőlő- és bor
termelésnek is, mert a különböző 
minisztériumok intézkedései ennek a két 
résznek az érdekeit valósággal szembe 
helyezik egymással, holott az érdekek 
nem különbözők, hanem egészen egy
formák.

A szerencsésebb helyzete tehát, a 
szőlőszeti és borászati résznek van, 
mert ezt abban a fóldmivelésügyi 
minisztériumban kezelik, ahol minden 
osztály vezetőbe és minden tisztviselőbe, a 
miniszteri titkártól kezdve, teljesen be
vésődött a bölcs vezérlő: Darányi Ignác- 
nak a jó szelleme és ambiciója. Már 
pedig ahol a tisztviselőket teendőikben 
jóakarat és ambíció vezérli, ott a 
kezelésre bízott bármely ügy csak hasz
nát és előmenetelét látja És ezt látja 
a szőlő- és borgazdaságunk ügye is, 
amelyet Darányi miniszter ugyancsak 
nagy szeretettel mivel és fejleszt s 
amiről ékesen az állami kezelésben 
lévő szőlőtelepek, a budafoki pince
mesteri tanfolyam s az okszerű szőlő
termelést, a pince- és borkezelést ismer
tető számos iskolák tanúskodnak.

De nemcsak igy működik Darányi jó 
szelleme. Körülvesz ez mindent, ott van 
mindenütt és nem hagy figyelmen kívül 
egy alkalmat sem, amidőn a bor
gazdaság érdekét lehet szolgálni, úgy 
amint az utóbbi nemzetközi orvos 
kongresszuskor is tette. A nemzetközi 
orvoskongresszus alkalmával ugyanis, 
amidőn az öt világrész minden államá
nak tudós és tudásra vágyó orvosai 
és állami kiküldöttei, közel négyezren 
jöttek össze Budapesten, Darányi fóld
mivelésügyi miniszter minden kongresz- 
sznsi tagnak 2—2 üveg tokaji bort 
küldetett a lakására.

Hogy a miniszternek ez a tette mily 
fontos és jelentőségteljes, azt csak borász 
ember és az tudja megítélni, aki ismeri 
Tokajnak híres borát, melyhez hasonlót 
a világnak egyetlen szőlőhegye sem 
terem, és amelyet a maga kitűnő való
ságában eddigelé ugyancsak kevés kül
földi Ízlelt. Darányi miniszter figyel
mének és jó eszméjének köszönhető, 
hogy a magyar földnek eme nevezetes
ségét a külföldiek is megismerték. 
£Hogy tehát a fóldmivelésügyi minisz
ternek ezen eljárása nemcsak fontos, 
de szükséges is volt, ép ez a körülmény, 
a messze külföldnek e tekintetben való 
tájékozatlansága igazolja. Ezt a tájéko
zatlanságot pedig a nemzetközi orvos- 
kongresszus néhány tagjának a követ
kező esetében látjuk. Megtörtént ugyanis, 
hogy néhány abstinens orvos a kül
dött tokaji bort visszautasította. Mikor 
azonban megmagyarázták nekik, hogy 
mi az a Tokaji és hogy ilyen 
kiváló dolgot még egy absíinensnek is 
célszerű megismerni, (ha nem is meg
inni), nagyon megbánták tapintatlan el
járásukat, amit ugyancsak szerettek 
volna visszacsinálni. Ezt ugyan már 
nem tehették, de azt már csak azért is

megcselekedték, hogy vendéglőben igye
keztek a magyar borok királyát meg
ismerni. Hogy azután ez sikerült-e ne
kik, azaz hogy jobban izlett-e ez nekik 
mint Darányi miniszter bora ízlett 
volna, — nem lehet tudni, mert erre 
nézve a boritaltól tartózkodók mit se 
árultak el.

Darányi ötletének a jóságát és célszerű
ségét a legjobban ez az eset mutatja. 
De muiat ez mást is. Azt, hogy nincs 
senkise, aki jobban viselné szivén sor
sát a magyar bortermelésnek és gazda
ságnak, mint maga Darányi Ignác 
fóldmivelésügyi miniszterünk.

A borviz-kartell.
A obojkottálta ásványvizek.

A Fekete Mór-féle borviz-konzor- 
cium ezeket a vizeket kartellirozta és 
emelte föl 140—160%-kal:

B o rs zé k i , B o d o k i  M a liid . B a r o s s ,  B o rh e g y i,  
B o h o ll i  E lö p a ta k i, F e lső rá ko s i. F ehérkő i, 
G lória , H a rg ita l ig e t , H o rg á s z , H a n k ó , K á s z o n -  
ja k a b fa lv i  (B o r p a ta k l, K á s z o n y i  f ő k u l  (S a lu - 
tá n s ) ,  R é p a ti, S z to jk a i.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
kartársaikat, hogy az itt fölsorolt vize
ket sehol se szolgáltassák ki (legfe jebb 
felemelt árak mellett) s a közönséget 
igyekezzenek a borvizkartell (Magvar 
ásványvíz forg. és k iv . részvénytár
saság) kapzsi céljairól fölvilágosítani 

A bojkottált »Borszóki«.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni 
vendéglősöket, hogy az erdélyi bor
vizekkel bojkottálják  a uborviz-kar- 
te lh  megalapítója : Fekete  i.IóroBor
széki* vizé t is. A nagyközönséget, 
de különösen a vendég lős-kocsmároso- 
kat kizsákmányoló kartell megérdemli, 
hogy gonosz merényletéért a vendég 
lősöknek egész nagy egyeteme sújtsa.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Közönségünkhöz. Fölkérjük azon 

tiszteltelőíizetőinket, akiknek előfizetése 
a mai számmal lejárt, szíveskedjenek 
a lappal mellékelt utalványon az esedé
kes dijat postafordultával beküldeni 
Ugyancsak kérjük hátralékos előfize
tőinket, hogy az előzőleg levél vagy 
lev.-lap utján intézett előf. kérelmün
ket szíveskedjenek figyelembe venni. 
T. szaktársainknak is előnye ez, mert 
ezzel elejét veszik a további előfizetési 
intés és fölszólitásnak és ezzel a saját 
lapjuk kiadóhivatalát horribilis kiadá
soktól mentik meg.

Kimaradtak. Mai számunkból a »Ki- 
tanitás*, a »A borviz kartell*, az »ldeges 
vendég« (Potyonditól) stb. közlésünk a 
jövő számra maradt. 
w Hymen hírek. — N ika  Antal fővárosi 
vendéglős szaktársunk szép műveltségű 
leányával, Lujza  kisasszonynyal. szep
tember hó 12-én tartotta egybekelését
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Rehling  Alajos építőmester, Kolozsvár
ról. — Papp József, az országoshirü 
Pilvax-féle kávéház uj tulajdonosa, a 
m. hó 16-án vezette oltárhoz özv. H aver 
Adolfné úrnőt, Budapestről. Mint nász
nagyok Tóth Gyula királyi tanácsos és 
csikszentkirályi Mártonfy Bélafőhadnagy 
szerepeltek. — Schátfer Sándor szek
szárdi kávés szaktársunk szépmivelt- 
ségü leánya, Sarolta, augusztus 26-án 
tartotta menyegzőjét Keller Sándor 
főpincérrel, Szekszárdon.

A tokaji bor értékesítése. Ugyan
ezen cím alatt lapunk utóbbi számában 
megjelent cikkünkre hiteltérdemlő oldal
ról felvilágosítás érkezett hozzánk az
iránt, hogy a cikkünkben kimutatott 
100°/o-os haszon nem marad ára meg 
egé-'zéhen a tokaji bortermelők társasága 
r. t.-nak. A bo ok t. i. 2 —3 évig, de 
tovább is fekszenek, itt az időközi 
kamatveszteség fedezetet kíván, továbbá 
a sok költség, stb. stb. Hát ez mind 
igaz és elismerjük, de minden olvasónk 
is tudja azt. hogy a tiszta haszon csak 
az üzleti költségek leütése után állapít
ható meg. Ez a külömbség a bruttó és 
nettó közt. Mi bruttót mutattunk ki, 
ami egyéb magyarázatra nem is szorul. 
Minden tisztességes üzlet megérdemli 
a maga hasznát, veszteséggel pedig csak 
ideig-óráig lehet üíletet fentartani. 
Cikkünknek nem is az volt a célja, 
hogy kétségbe vonnánk a kereskedő 
jogát tisztességes haszon elérésében, 
hanem az, hogy rámutassunk a közős 
szerzés előnyere, amit a vendéglősök 
közös borpincéjének szervezésével el 
lehet érni.

A polgAri sör. A napokban lezajlott 
Nemzetközi orvos kongresszussal kapcso- 
latban »sok száz« orvos a Polgári sör- 
gyárat látogatta meg. Ezen világhírű 
magyar gyártelep, valamint igaz magya
ros vendégszeretete kitűnő benyomást 
tettek vendégeinkre Egy new york inagy
nevű orvos kijelentette, hogy a kőbányai 
»Polgári sörfözde« kitűnő söre nem isme
retlen előtte, mert otthon is napon
kint azt issza; ezen kijelentésre egy 
egyptomi orvos viszont megjegyezte, 
hogy ő pedig Csirában lett hü barátja 
a polgári sörnek, amely ott is nagy 
kelendőségnek örvend.

E rdé ly i ven d ég lő s  sza k tá rsa in k  köz
érdekű ügvét támogassuk azzal, hogv ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 29—30 fillérrel emelt 
áron) „Borszéki-4 vizet.

Az antialkoholisták meg: a bunda
szesz. Borzasztó furcsa képekkel és 
tükrökkel vannak tele agattva falai en
nek a mai árnyékvilágnak, amelyben 
a jelen esenevész (ne mondjuk hogy: 
züllött avagy léha) korszaknak még 
csenevészebb nemzedéke morzsolja le 
csöndes és egyhangú életét. Vagy nem 
furcsa és rémséges torzképet, lehet-e 
látni a mi antialkoholistáinknak ama 
ténykedésében, hogy amikor a bor- és 
sörivásnak az egészségre rettenetes 
káros kihatását (!?) hirdetik gyűléseiken

és ezt a hóbortos eszmét propagáló 
egyes lapjaikban, — az embereket tény
leg nagy mennyiségben pusztító »bunda- 
szesz«-ről még csak említést se tesznek. 
Még egy gyűlésükből kifolyólag se volt 
alkalmunk hallani vagy olvasni, hogy az 
alkoholelleneseké a kormány figyel
mét igyekeztek volna fölhívni, hogy a 
pálinkák megmérgezésére használt fa
szesz gyártását tiltsa be. Pedig ez — 
és csakis ez — a talaj volna hálás 
ténykedésük számára, mert itt az állító
lagos nagy és emberbaráti céljukat 
érvényesíthetnék. Ámde, a »le az alko
hollal !« elvét vallók úgy vélik, hogy az 
emberiség nagy érdekiigyét ezen a 
téren szolgálja a rendőrség, mint ahogy 
ez a derék testület cselekszik is. Kassá
ról jelentik, hogy a rendőrorvosok 
vizsgálatot tartottak a kassai borkeres
kedőknél s e közben Pafkovics D. üz
letében 169 lit. methylalkohollal hamisí
tott szeszes italt találtak. Megállapították, 
hogy azitalokat az Atlanta ügynökei szállí
tották. A sok veszedelmet magában rejtő 
hamis árut persze elkobozták. Ha vala
mikor az ilyen áruknak a mérge, az a 
bizonyos methyl (faszesz) is elleend 
pusztítva, ez is a rendőrségnek és illetve 
mindenki másnak, csak éppen az anti
alkoholistáknak nem lesz köszönhető.
'~A szak lap  h ivatása cimen, a „Népszava* 
szeptember 9 Ki számában támadás és fenye
getés foglaltatik a ^Fogadó* ellen, mert" a 
marosvásárhelyi „Korzó' kávéház tulajdonosa 
és személyzete közt felmerült differenciát nem 
úgy közölte, amint íiz némelyeknek tetszett 
volna. Az is el van mondva a közleményből, 
nogy a pincérek közleméryét nem tettük közzé, 
hanem arra a .Fogadó” szerk. üzeneteiben 
válaszoltunk. Ennek következtében kérdik — 
ugyan nem tudjuk k.k, — hogy á Fogadó” 
szaklap-e és megfenyegetik azzal, hogy nem 
fogják olvasni és másokat is arra fogják bírni, 
hogy ne vegyék a kezükbe — EzeKre nézve 
a következőket jegyezzük meg: — A „Népszavát” 
tévedésbe ejtette az, aki azt irta, hogy a 
Fogadóhoz a p ncérek közleményt küldtek be. 
Ez nem történt meg; de kaptunk levelet 
-M.-vásárhelyről aug, 9 én, melyben a levél Írója 
[nem pmcér)az ottani Ellenőr--bői kivágott cikk 
közzétételét kérte. A közlemény a „Korzórémei" 
címet viselte, amit olvasván, tényleg oly rémes
nek találtuk, hogy nem mertünk neki hitelt adni, 
felelősséget pedig annál kevésbé voltunk haj- 
landók vállalni érte, mert maga a közlemény 
beküldője jelezte, hogy sajtóperre van kilátása. 
Jött erre még egy levél, mely nem volt aláírva; 
névtelen leveleket pedig, miként a „Népszava" 
vagy más sajtó, mi sem szoktunk figyelembe 
vonni. Kaptunk levelet az említett üzlet fő- 
pincérétől is, ki a megjelent közleményt 
ragalomnak minősítette. Ezt sem közöltük, 
hanem az első levélre a következőket üzentük 
az aug. 15-ki Fogadóban:

„mtenor , Marosvásárhely. Az érdekeltek 
nem fordultak hozzánk s így nem reprodukálhat 
juk a beküldöttet. Nekünk nem az képezi a 
feladatunkat, hogy alkalmazott és főnök közt az 
ellentéteket kiélesitsüfe, hanem az, hogv kiegyen
lítsük A beküldött közlés különben is annyira 
hátborzongató hogy akarva, nem akarva is 
i * eJnÜnk kel1 az esel megtörténtében. Ez a 
körülmény pedig, tekintettel a sajtó komoly és 
magasabb feladatára, óvatosságot és ellenőr
zést igenyel. Üdvözletu 

Ezek után pedig azt hisszük, a „Népszava" 
lf,az^  nekünk adni abban, hogy a szaklap 
hivatásának ep akkor nem felelt volna meg a 
fogadó, ha ebben az esetben másként járt volna el.

Miért pisszeg;! — A főváros egyik 
jómenetelü és jó konyhájáról ismert 
polgári éttermében, ahol a gazda maga 
teljesiti a főpincéri teendőket, (de nem
csak számol, hanem dolgozik is, akár
csak az éthordó vagy a borfiu) történt 
a napokban, — ami ugyan megtörténik 
mindennap és mindenütt — hogy az 
egyik vendég elkezdett pisszegni. — Miért 
pisszeg! — szól rá keményen, de azért 
jó modorban a vendéglős — A pincér
nek pisszegtem, — mondja a vendég
— Látja, láthatja, szól újból a vendég
lős — hogy itt mindannyian dolgozunk. 
Mért nem szól. ha valamit kíván, — 
mit pisszeg. Mint intelligens embernek 
tudni kell, hogy az embereknek nem 
szokás pisszegni. Már pedig én magamat 
és ezeket a dolgozótársaimat (a pincé
rekre mutat) az emberekhez tartozóknak 
tudom. — Az a vendég a vendéglősnek 
eme nyomatékos szavaira nem szó t 
semmit. De nem is szólhatott, mert 
megbántva, megsértve nem lett. Tehát 
nem volt mit szólni. Legfeljebb hálás 
lehetett, hogy arról a rósz szokásról, 
ami magára és másra is kellemetlen, 
leszoktatták. Mert hogy többé sem ebben, 
sem más vendéglőben nem fog pisszegni 
az az illető vendég, az több mint bizo
nyos. De az is biztos, hogy az ilyen 
eset nem árthat sem egyik, sem másik 
vendéglő jóbirének vagy menetének, 
mert hiszen egy forgat más és pontos üz
let az ilyen egy vagy két vendégének az 
esetleges »elmaradását*) meg nem érzi,

P a rd o n ! — Te szöszi! szól az egyik 
fővárosi étterem kis Bulaiübérjáhóz az asszonya
— szaladj csak ott a sardknál beforduló Kut- 
ágasi úrhoz és kérdezd meg, hogy az a bizo
nyos készülék mikor lesz kész ? — A mi 
Balambérunk pedig szalad és ott az utcasarkon 
megállít egy urat, azonban nem azt, akinek az 
izenet szól, amit ugyan a szöszi gyerek is 
rögvest észrevesz és igy szól: — Pardon, össze
tévesztettem Önt egy úrral! . * .

Igyunk Tokaji bort! Arra az ese= 
ményre, hogy Darányi földmiveíésügyi 
miniszter a nemzetközi orvoskongresszus 
tagjainak 2—2 üveg tokajit küldött, 
megindulta tokaji bort ajánló reklámok 
áradata, akárcsak a Tisza és Maros 
folyók, úgy tavaszi hóolvadáskor. Igyunk 
tokaji bort! — reklamálja egyszerre (?) a 
napilapok újdonság rovataiban és a 
hirdetések közt a sok borkereskedő. 
Mert, hogy mindazok borkereskedők 
az istenadták, akik a tokaji bort 
oly melegen és nagy hangon ajánlják 
megvételre. Hozzá az egyik: Abauj- 
szántóról, a másik Sárospatakról, a 
harmadik Munkácsról és a jó Ég tudná 
megmondani, hogy honnan, de mindenütt 
tokaji bort hirdetnek. Az ilyen meg
tévesztő reklámokra mindenkor figyel
meztette a Fogadó a fogadós-vendéglős 
közönségét, agy amint ezt ezennel is 
cselekszi. Vendéglős és kávés szak
társaink tehát legyenek óvatosak s 
tokaji bort csak Tokajból, vagy Tokaj 
közvetlen közeléből és csak termelőtől, 
de kereskedőtől egyáltalán ne rendel
jenek. Ha különben szaktársainknak
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szükségük van tokaji borra, egész 
bizalommal forduljanak a » Tokaji bor
termelők társasága R. T-hoz Tokaj-ra. 
Ezt a társaságot, mely csak termelőkből 
áll, és azért szövetkeztek, hogy a bor
kereskedők által elrontott jóhirét a borok 
királyának vissza szerezzék: ismerjük 
és mint ismerős bortermelőket bátran 
ajánljuk mindenki figyelmébe.

A nehezen fizetőkhöz Ugv látszik, 
az előfizetési pontosságot illetőleg nem
csak a szaksajtónál és nemcsak a mi la
punknál vannak nehézségek, hanem en
nek a körülményi)! k a súlyosságát érzik 
más lapok is. A »Rózsahegv és Vidéke* 
szinte nem ment ettől a bajtól, dacára, 
hogy e laptársunk az előfizetési dijak be
szedésére nézve szinte a legkényelmesebb 
módot, a -'postai megbízása útját válasz
totta. amit azonban az előfizetők szinte 
perhorreskáltak. Laptársunk ebből ki
folyólag ezt a kíméletes kitanitó figyel
meztetést intézte olvasóihoz:

. , . Lapunk második félévi előfizetési idő
szakának elteltével, az előfizetési dijakat f. 
olvasóinktól postai megbízás utján voltunk 
t-atrak beszedni. Úgy értesültünk, hogy t 
olvasóink egyike-másika a beszedés ezen mód- 
j i t  perhorreskálta. Pedig arra semmi ok nem 
Drog fenn. Azt tartjuk, hogy ha mi olvasóinkat 
megkíméljük attól a tárad-ág ól, ho»y az elő- 
fzetés megújítása alkalmával postautalványt 
állítsanak ki és azt a postára vigyék, az senkire 
nézve sérelmes nem lehet és pedig annál 
kevésbbe, mivel hiszen a beszedésnek ezt a 
Kényelmes módját valamennyi olvasónkkal 
szemben alkalmazzuk és mert az eddigi jövede
lemből egy jól javadalmazott pénzbeszedő 
alkalmazására — Isten bizony — nem telik, 

A kiadóhivatal
Higyjék el t olvasóink, hogy a 

»R. és V«-nek teljesen igaza van.
Stadler Károly. A hazai fogadós-kar 

egyik széles körben ismert tagja, Stadler 
Károly,aRákóci-uti Fehérló fogadötulaj- 
donosaés a keleti pályaudvari vendéglő 
bérlője, f. hó 4-én hosszas betegség után 
elhalálozott. A 64 évig élt Stadler 
Károly, nemcsak a fogadós-vendéglős- 
iparban, hanem társadalmi téren is 
általánosan ismert és közszereplő egyé
niség volt, s itteni kiváló tevékenysé
gűért a koronás arany érdem keresztet 
kapta kitüntetésül. Ezenkívül székes* 
fővárosi bizottsági tag, a kereskedelmi 
és iparkamara beltagja, a bpesti kir, 
kereskedelmi és váltótörvényszék ülnöke, 
a bndapest-erzsébetvárosi bank r. t. 
igazgatósági tagja és ugyancsak az 
Erzsébetvárosnak egyik vezérembere 
(törzsfönöke) volt. Az elhunyt fogadós 
temetése e hó 7-én, szép verőfényes 
délután és igen nagyszámú közönség 
részvételével történt a kerepes i-uti 
temető halottas házából. A temetésen a 
társadalom minden osztálya képviselve 
volt Ott voltak az elhunyt jóbarátai, 
többen a VII. és Vili. kerületi ténye
zők közül és sokan a vendéglősök és 
pincérek, valamint a vasúti tisztviselők 
é-s altisztek közül. A gyászszertartás 
befejezésével az eihunytat barátja: dr. 
Morzsányi Károly volt orsz. képviselő 
búcsúztatta el, mire a Máv. altisztek

dalárdája a »Miért oly borus« cimü 
gyászdalt énekelte; majd a gyászkocsira 
helyezték a díszes érckoporsót, amelyet 
Glück Erős és neje szül. Stadler 
Marianne és gyermekeik, azután Glöck 
Frigyes és neje és a résztvevők nagy 
sokasága kisért el a sírig, ahol egy 
vasúti tisztviselő mondóit búcsúztató 
beszédet az elhunyt fölött. Ezután a 
családi sírboltba tették a koporsót, 
amelyet a diszesbnél diszesb gyász- 
koszorúk nagy halmaza majd a kerepesi- 
uli temető nyugodalmas csöndje borí
tott be.

A PRÓ HÍREK. — Vasul m eg n y itás . A
Dunántúlt és Dunáninnent összekötő és gaz
dasági szempontból igen nagy jelentőségű 
Baja-Báltaszéki vasutat szeptember 4-én 
nyitották meg. Ugyancsak aznap a báttaszéki 

Arany nap“ fogadóban a vasút megnyitása 
emlékére nagy bankett volt, a következő 
menüvel: — Szárnyas ragu — Vesepecsenye 
pástétommal -  Szárnyasok — Saláták — 
Túrós-, Káposztás-és Almás-rétes — Gyümölcs
— Kertészke — sat. A jó magyaros étkek 
kitűnő ízletessége miatt Rudnyánszky Ferenc 
fogadós szaklársunknak a bankett rendezősége 
azzal fejezte ki elismerését, hogy a vasutmegnyi- 
tási aktusnak nem lehetett méltóbb belejezése, 
mint ez a jól sikerült diszlakoma — A 
B alaton  fia. A saisont befejező meleg napok
nak érdekes eseménye volt. A budatavai für
dőben ugyanis Hidegheti Mi iályné, egy vesz
prémi iparos neje, ép fürödni kezdett, amidőn 
hirtelen rosszul lett s  az elöhaladott boldog 
állapotban lévő asszony, a sekélves vízben 
egy egészséges fiúgyermeknek adott életet. A 
fiút és mamáját Mester János ottani vendég
lős szaktársunk neje vette párt'ogásába s 
ugyancsak ő is tartotta keresztség alá az uj 
honpolgárt, akit Buda névre kereszteltek. 
Balaton fiának, aki egyébként már is egy 
derék és virgonc legényke benyomását teszi, 
nagy jövőt jósolnak a balatonmentén — L e
ta r tó z ta to tt  boriin . Tomcsik József borfiut, 
aki Kirchner A. főpincérjétől 100 koronát 
sikkasztott és akit bicikli és egyél) lopással 
vádolnak, Kassán letartóztatták, Xvárad 5. I.
— F elta lá ló  k ir. hercegnő . A föltalálok 
nagy seregében most már nemcsak fogadósok, 
vendéglősök sat. foglalkozásúak, hanem képvi
selve van a legfelsőbb osztály: a kir. és hercegek 
osztálya is. Ugyanis Stefánia kir. hercegnő, 
Lónvay Elemér gróf felesége egy olyan alkal
matosságot talált ki, amelyben az ételek — 
egyforma melegségben tovább eltarthatok. A 
találmányát persze, az osztrák fővárosban 
szabadalmaztatta a föltaláló.

Rendreutasítás. Legelsőrendü kívá
nalma a vendégközönségnek — a sok 
mindenféle kívánsága közt, — hogy a 
vendéglős, kávés vagy pincér müvelt- 
modoru, előzékeny és szolgálatkész 
legyen. Ezt mi is helyesnek és jogos
nak ismerjük el. De ugyancsak helyén
valónak tartjuk azt is, hogy az a 
müveit közönség se viselkedjék máskép 
a vendéglők és kávéházakban részesí
tett udvariassággal szemben. Az külön
ben a legelemibb feltétele a művelt
ségnek, hogy a müveit ember udvariatlan 
nem lehet. Nos, és mégis mi tapasz
talható nagyon gyakran? Hogy a 
magát műveltnek tudó közönség — 
tisztelet a kivételnek -  ép ezt a leg
kisebb részt nem tartja be. T. i. 
udvariatlankodik, durváskodik. Amit az 
itteni eset is igazolni látszik. — A 
fővárosi Kolegerszky-féle kioszkban, 
egyik vasárnap délután, egy úri ember

vajat rendel, de a vajjal nincs meg
elégedve, amit Iáivá Fekete Sándor 
főpincér, udvariasan érdeklődni kezd, 
esetleg hogy a vajat kicseréltesse. A 
vendég ahelyett, hogy megmondaná az 
elégedetlensége okáf, a főpincért gorom
bán távozásra szólítja s amikor az 
tényleg megy is és fordul, hátulról 
öklével hozzá vág A főpincér erre a 
durva és nem várt inzultusra vissza
fordult. és innen és amonnan is ala
posan fölpofozta. A vajas vendég erre 
a szin én nem remélt s nvomós rendre
utasításra észnélkül igyekezett távozni 
a kioszkból Távozott pedig ugv, hogv 
az ott lévő nagyszámú közönségből 
senkise volt iránta részvéttel. Szinte 
leritt. különösen a közelben ülők 
arcáról, hogy ezt a rendreutasítást az 
illető ugyancsak megérdemelte.

A söradó jövedelme A pénzügy
minisztérium kimutatása szerint a f. é. 
julius hó végéig terjedő 11 hónapban 
befolyt a kincstár feneketlen kasszájába 
söradó címén: 7,661.020 korona; sör
adó pótlékra: 16,65-2.327 korona; össze
sen 24,273.317 korona. Ezt az adót 
a sörgyárak c-ak előlegezik, a vendég
lősök beszedik azt a fogyasztóktól, de 
annál valamivel többet, mert a szegény 
sörkartellistáknak is kell valamiből meg- 
élniök, amire tudvalevőleg a levegő 
egymaga nem elegendő. Ez a néhány 
sor is igazolja, hogy a kincstár leg
nagyobb jövedelmét, a bor- és söradót, 
a termelő jövedelmi adóját stb. a ven- 
déglós szedi be az ő munkájával, üzlete 
forgalmával, de hála fejében a tisztelt 
kormány megvon mindent a vendéglő
söktől és csupán a rendőrök, szolga- 
birák és fináncok szekatúráját és bünte
tését hagyja meg nekik. Gyönyörű 
állapot!

Gyászrovat. — Öz vegv WehofTer 
Józsefné soproni vendéglőimé, a múlt 
hó 20-án, 47 éves korában elhalálozott. 
Temetésén az ottani vendéglös-ip.trtársu- 
lat testületileg és a közönség nagy 
számban vett részt. Az elhunytban 
WehofTer János és Ferenc soproni 
vendéglős szaktársaink édesanyjukat 
gyászolják.

L usztig  Pál, az óbecsei nagyfogadó
nak éveken át volt és előnyösen ismeri 
gazdája, a múlt hó 20-án Budapesten, 
ahol súlyosabb műtétnek vetette alá 
magát, elhunyt. Temetése odahaza, 
Óbecsén igen nagy részvét mellett történt.

Portschy Tóbiás szombathelyi foga
dós szaktársunkat szomorú csapás érte 
Margitka, kisleánykája elhunytával. Az 
ártat>anságut e hó 1-én helyezték nagy- 
részvét mellett örök pihenőre.

Bem Rezső főpincért súlyos veszte
ség érte. Neje szül. Babics Mária e hó 
5-én rövid szenvedés után elhalálozott. 
Temetése szeptember 7-én történt nagy- 
részvét mellett.

Áldás és béke hamvaira!
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Pincérek figyelmébe.*)
Szentmiklósi Gábor a pincér-ruházat 

dolgában lapunk legutóbbi számában 
egy eszmét kezdett propagálni, mely 
máris visszhangra talált. Magát az 
eszmét dr. Zahler Emil orvos ur 
vetette fel, ki a tárgyat egészségügyi 
és gyakorlati szempontból bírálta.

Megjelent közleményünkre maga a 
nevezett orvos ur jelentkezett elsőnek, 
ki a tárgyat bővebben ismertetve, követ
kező levelet intézte hozzánk:

Igen tisztelt Szerkesztő ur!
B. lapjának múlt heti számában 

hivatkozás történt egy cikkben csekély
ségemre, engedje meg, hogy megtoldjam 
azt egynéhány megjegyzéssel, orvosi 
szempontból Kegyetlen dolognak, sőt 
tovább megyek, egyenesen emberkinzás- 
nak tartom azon rossz szokást, mely 
a nyári éttermekben, főképpen a túl
zsúfolt fürdőhelyeken, általánossá lett 
téve, t. i. hogy a szegény pincérek 
reggeltől napestig 25 30° os melegben 
fekete frakkban, keményre vasalt ing, 
gallér és kézelőben végzik rendkivüi 
fárasztó munkájukat. A bő izzadás, a 
testnedveknek fölös mennyiségben tör
ténő eltávozása bágyadtságot, erőtlensé
get. sőt olykor s nem is olyan ritkán 
ájulást idéz elő. S nem egyszer figyel
tem meg, hogy az a szegény agyon
izzadt pincér, hogy magát felfrissítse, 
közbe-közbe egy pohár jeges italt— vizet, 
bort, sört stb. — hajt le egyszerre, ami 
igen sokszor súlyosabb következmények
kel jár az illető egészségére. Mennyivel 
egészségesebb, kellemesebb s a vendé
gekre étvágvgerjesztőbb s Ízlésesebb 
dolog volna, ha ama cikkben ajánlott 
öltözködési módot választanák helyébe; 
helyesen és ízlésesen összeállítva az 
általam felvetett egyenruházási módot, 
emberséges munkát végeznénk vele és 
a jó Ízlésnek is jelentékeny szolgálatot 
tennénk anélkül, hogy a pincéreket 
valami nagyobb anyagi áldozattal adóz
tatnák meg. Ha ez irányban megindí
tandó mozgalmuk sikeresen végződnék, 
boldog volnék, mert emberséges cseleke
dethez adtam meg az eszmét.

Kitűnő tisztelettel dr. Zahler Emil
A kérdés maga elég fontos arra. 

hogy a pincérség elmondja róla véle
ményét é-i ha mintegy általános szava
zás utján a döntés meglesz, misem 
állhat útjában a célszerű újítás be
hozásának.

Két helyről már kaptunk véleményt. 
Az egyik Debrecenből jött, az »Angol- 
királynőa szálloda személyzetétől, mely 
igy hangzik :

Szentmiklósi Gábor ur kartársunk 
véleményét helyeseljük.

Mészáros Ferenc Szilágyi Ferenc 
Leszkó Mihály Salper Sándor Deák Ferenc.

") L. a* F ogadó* szeptember 1-én megjelent 17. azámát.
A szerk.

A másik hozzászólás Szabadkáról j ö t t ,  

mely már nem mindenben fogadja el 
az eredeti javaslatot, hanem más néze
tet fejez ki.de a lényeggel egyetért. A 
vélemény igy szól.

A »Fogadó« 1909. szeptember 1-én 
megjelent 17. számában közölte Szent
miklósi Gábor balatonberényi szaktár
sunk ajánlatát a pincérek ruházata 
tárgyában. Említett szaktársunk ajánla
tához több szaktársammal történt meg
beszélése után én is hozzájárulok. De 
én nem ajánlom a fehér szinüt, inkább 
a sötétkék vagy fekete lüsztert nyáron, 
télen pedig a drappszinü vagy kavé- 
szinüt, mint nálunk a Pannónia kávéház 
pincérei viselik, bárok szalon szabásban 
Én inkább ajánlanám ezt is blúznak, 
mint a fehéret Ugyanitt egy-két szak
társam ajánlja az említett szövetet 
blúznak, lehajtott gallérral, tiroli öltöny 
módjára; gallér sem kellene, csak a 
blúz nyaka körül selyem zsinórt kötni.

Én és kollegáim igazán célszerűnek 
tartanók, ha minél előbb életbelépne 
ez a viselet, amely bizonyára előnyösebb 
lenne a most divatban levő fekete frakk 
és zakó öltözetnél, s a keményített 
ingek és gallérok nem okoznának annyi 
kellemetlenséget a nyári forróságban.

Több kartársam nevében maradok 
kartársi üdvözlettel

Udvary I m r e  
Szabadka, Hungária Fogadó.

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 fii]., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika
1 kilogramm 2 kor. 80 fill.'. valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc, Szeged.
(Jnranovica Tisza nagyszálló 5 éven á t volt szobalönöke.)

ÜZLETI HÍREINK

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

Borszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója : Fekete Mórnak a vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusitson! °

Ászner József ismert fővárosi, utóbb 
voit Rottenbiller-utcai vendéglős szak- 
társunk u. itt a X kér. (Kőbánya) 
Fels:ívaspálya-u. 1. szám alatti jóhir- 
nevü vendéglőjét Schitter Vincének 
átvette.

Szegeden a Deák Ferenc-uteában 
lévő »Kabare« kávéházat Radó Ignác 
szaktársunk e hó 8-án átvette

Vésey János szaktársunk a IX kér. 
Soroksári-ut 6. sz. alatt levő Kolik-féle 
vendéglőt megvette és saját kezelésébe 
a mull hónapban vette át.

Tolnán a saját tulajdonát képező 
Féhérló fogad d W irth  Henrik szak
társunk újonnan fölépittette és azt 11 
szobával kibővítve s a mai modern 
ízlés szerint berendezve e hó 14-én 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Rektiílkáció. .Rechnitzer Adolf kávéháza* 1* 
cimen a múlt számunkban megírtuk, hogy a 
kolozsvári ismert Kikaker-kávéházat a maros- 
vásárhelyi jóhirü Korzó kávéház volt tulaj
donosa : Rechnitzer szaktársunk megvette A 
kávéházvétel azonban, mint Kolozsvárról és 
M.-vásárhelyről is értesülünk, nem történt meg, 
de még csak kombinációban se volt. Az eset 
rektifikálásával megemlítjük, hogy a hirt 
lapunknak F—m. Gy. gyulafehérvári vendéglős 
szaktársunk adta le, akit Kolozsváron keresz
tül utazlában valamelyik ismerőse ültetett fel.

Újvidéken az Andrássy-utcában lévő 
»Gambrinus«sörcsaruokot Dim itrievics 
István e hó elejével átvette.

Szitkovics Petem é volt nagy- 
becskereki vendéglősné a IV., Veres 
Pálné-utca 32. szám alatti vendéglőt 
kibérelte s azt újonnan berendezve múlt 
hó elején nyitotta meg.

Zalaegerszegen a régi»Fejérkép* ven
dég fogadót Berecky Emíliától Grünwald 
Aladár ottani vendéglős a m. hó 
utoljával átvette.

Nagyváradon a Feketesas fogadó 
nagy kávéházát Haraszthy Károlytól 
Sohr Mór és Sohr Miksa megvették. 
A nagyszabású kávéházi üzletet uj 
szakavatott tulajdonosai e hó elejével 
vették át.

Fülöp János Budapesten a VII., 
Szövetség-utca 24. szám alatti jóhirü 
vendéglőt e hó elejével átvette.

Kovács István, az aradi Vadászkürt
nek volt ismert vendéglőse elnyerte a 
petrozsényi vasúti vendéglő bérletét és 
azt saját kezelésébe e hó elejével 
vette át.

Nagy Lajos volt némedi vendéglős 
szaktársunk szeptember 1-én átvette 
Bpesten a Nefelejts-utca 4-ik számú 
házban levő lllits-féle vendéglőt.

Minkolényi János vendéglős szak- 
társunk nem a VI., Sziv-utca 30, hanem 
a 28-ik számú házában nyitott uj ven
déglőt A 30. szám alatt továbbra is 
Rechtorisz Samu jóhirü szaktársunk 
működik.

Doszpod Pál a tolnamegyei Harcon, 
a saját házában egy csinos vendéglőt 
rendezett be s azt »Diófási csárda« el
nevezéssel am. hó folyamán nyitottameg

Anti Ferenc szaktársunk az Üllői-ut 
39. sz. házban levő vendéglői üzletét 
áthelyezte ugyanazon ház Rákos-utca
17. szám alá eső részébe, ahol az üzletet 
több, csinos berendezésű helyiséggel 
bővitette ki.

Kocsis Pál, az újvidéki Polgári 
Lövészegylet vendéglője bérletét el
nyerte s üzletét október 1-én veszi át.

Borostyán Jenó ismert debreceni 
vendéglős szaktársunk Bpesten a VII. 
kér., Murányi-utca 57. »zámu házban 
levő vendéglőt megvette és saját kezelé
sébe augusztus elejével vette át.
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Uj fogadós. Zircen a Hattyú fogadót 
Fischl József ismert főpincér, utóbb 
a szombathelyi Elité kávéház főpincére, 
megvette és azt ujan renoválva és 
rendezve október 1-én veszi át. Uj 
fogadós szaktársunknak sok sikert 
kívánunk!

Ács Sándor budapesti vendéglős 
szaktársunk a Dembinszky-utca 38. 
szám alatti vendéglőt a m. hó 10-én 
vette át, melyet újonnan renováltatolt 
és rendezett be.

Nagykanizsán a régi jóhirii Szarvas 
fogadót Szilágyi Adolf szaktársunktól 
Haas Vilmos volt gyulafehérvári jónevü 
fogadós e hó 15-én átvette.

Tosaky János fővárosi vendéglős 
szaktársunk a IX. kér., Telepi-utca 2. 
sz. alatt lévő vendéglőt a múlt hó 27-én 
saját kezelésébe átvette.

Segesváron a jóhirnevii Csillag 
fogadót Weber Márton és Árva József 
szak társaink a medgyesi Szőlő fogadó 
tulajdonosai átvették és ez alkalommal 
újonnan rendezték be.

Péter János ismert fővárosi szak
társunk a VII., Gizella-ut 48. sz. ház
ban levő Varga-féle vendéglőt megvette 
s azt e hó közepével vette át saját 
kezelésébe.

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

Pataky Mihály pincér hollétét egy lev. lapon 
kérem tudomásomra adni: K -  y Árpád „Fogadd* 
kiadóhivatala cimen.

Vendéglős kartársaim közül s a t. pincéri karból 
felkérem azokat, akik Tolnay Károly (foglal
kozása: nevelő, Bicskei születésű, Fehér m.) 
jelenlegi hollétéről tudomást szereznek, szíves
kedjenek ezt tudomásomra adni. Kartársi 
üdvözlettel Buchnyicki József vendéglős, 
Taracköz, Mármaros m.

Kmetykó János fogadója. A fővárosi 
Elité kávéház volt derék gazdája, Kmetykó 
János, megvette a nagykikindai Nemzeti 
fogadót. A nagy üzletet Kmetykó szak
társunk egész ujan renoválva és beren
dezve e hó 15-én vette át.

Ligeti Károly volt Üllői-uti vendég
lős szaktársuuk a IX. Viola-utca 21. 
számú házban levő vendéglőt bérelte 
ki, melyet csinosan berendezve a m hó 
elején nyitott meg.

Récsei Gusztáv újvidéki fogadós 
szaktársunka fogadója kávéházát egész 
ujan átalakíttatta és pazar berende
zéssel látta el. Az ünnepies megnyitás 
e hó 4-én történt.

Vezér Péter fővárosi szaktársunk a 
Népszinház-utca 1. szám alatti Gebhard- 
féle vendéglőt a m. hó közepével átvette, 
és azt ez alkalommal egész újonnan 
rendezte be.

Uj vendéglős. Nagyváradon a 
Pannónia fogadó éttermeit Cipóth 
Ferenc szaktársunktól Fehér Károly, 
ottani ismert főpincér e hó elejével 
átvette. Sok szerencsét!

Jankó Ferenc ismert.szaktársunk az 
Üllői-ut 24. szám alatt levő »Zóna 
venaéglő«-jét átalakiitatta és kibővítette. 
Az ujan és csinosan rendezett vendéglő 
egy részét a »Luther 0tthon« tagjai 
foglalták el.

Farkas Lipót ismert főpincér és volt 
székesfehérvári vendéglős szaktársunk 
Mármarosszigeten megvette az Otthon 
kávéházat és éttermet. A jóhirü üzletet 
Farkas szaktársunk e hó ló-én veszi 
át saját kezelésébe.

Családi öröm. Szabó Imrét, az Erzsébet 
királyné fogadó ilju gazdáját derék neje egy 
kis trónörökössel ajándékozta meg. Az új
szülöttet Gyulára keresztelték.

Bonyhadon, Zucker  Sándor fogadós 
szaktársunk fogadóját a mai kor igé
nyeinek megfelelően újonnan átala
kította és egy csinos kávéházzal ki
bővítve adta újból át a forgalomnak.

Hruska János ismert fővárosi szak- 
társunk a 111., Lajos-utca 77. sz. alatti 
vendéglőt, melyet nemrég vett át, 
újonnan és csinosan rendezte be. Á 
jó italairól és Ízletes konyhájáról ismert 
szaktársunkat az óbudai és Pestről is 
oda ránduló közönség szívesen látogatja

H e l y v á  i t o z a s o k .  — MandI 
József Nagyváradon a Pannónia fogadé étter
mének föp. állását töltötte be. Ákossf Imre 
Besztercén az Európa kávéház főp. állását 
foglalta el. Horváth Károly Mármarosszigeten 
a Pannónia fogadó főp állását tölti be. Koch La
jos Petrozséuyben az Emkefogaéó kávéháza föp. 
állását foglaltáéi. Szekszárdon aSzekszárdnagy
fogadó főp. állását Weber János töltötte be. 
Bonyhádon az Erdős uagvfogadó főp. állását 
Dömötör Béla tölti be. .Mellette m. éthordók 
Gyurics Kálmán és Atyimovics Vilmos működ
nek. Hercog Vilmos az újvidéki Récsei fogadó 
kávéházában segédp. állást nyert. Segesváron 
a Csillag fogadó föp. állását Lakner Lajos 
foglalta el. ü. itt Rekker Gusztáv éth. állást 
nyert. Joó Imre Uhgváron a vasúti vendéglő 
főp. állását foglalta el. Augisztin Ferenc 
Esztergomban a Magyar király fogadó föp. 
állását töltötte be. Kenyeres István Sopronban 
a Pannónia fogadó főp. állását foglalta el.

Balf-gyógyfürdő
vendéglője 3 évre bérbe adatik.

■ évi bér 800 korona. =  
Fürdő-igazgatóság.

EGYRÖL- MÁSRÖL.
Stadler Károly megadóztatása

(vagy az ügybuzgó fióka-törzsfőnök).
Istenben boldogult Stadler Károly 

nemcsak tekintélyes fogadós és vendég
lős, hanem kiváló társadalmi ember 
is volt, mely körülményt a különböző 
magas társadalmi pozíciói és az igazol, 
hogy a legfőbb tekintélyt jelentő testület
nek is tagja volt. Hogy mi ez a nagy
tekintélyű testület? Hát, ez nem más, 
mint a törzsfönökök testületé, vagyis 
oly néhány főembernek a társasaga, 
akik egy városrészt uralnak, annak 
közéletét irányítják és minden téren 
befolyást gyakorolnak. Stadler Károly a 
VII-ik kerület ilyen testületének a tagja 
illetve ennek a városrésznek volt a 
törzsfönöke.

A törzsfőnökök karába bejutni, el
mondottaknál fogva is minden fővárosi 
halandónak fövágya, mi azonban c?ak 
igen ritka embernek sikerül. Rendkivül 
szerencsés összeköttetés, nagy vagyon és 
bizonyos nagyobb vívmány kell ahhoz, 
hogy valaki ide bejuthasson. De még ez 
sem elég. Illetőnek teljesen egyforma 
gondolkozásu és nézetet vallónak kell 
lenni a törzsfőnökökkel és türelemmel 
kivárni azt a próbaidőt, aminek alá van 
vetve s mely idő alatt illető a lióka- 
törzsfőnök nevet nyeri. Ilyen volt 
Kunstádter M. is, fióka-törzsfőnök, aki 
Ehrlich G. Gusztáv .-zárnyai alatt haladt 
nagy buzgalommal a cél felé. Vele, azaz 
általa történt meg a következő história, 
ami egy régi törzsfőnök megadóztatá
sába, migőneki több keserű órájábakerült.

A törzsfönököknél szokás, hogy egy vagy 
kéthetenként hol egyik, hol másik ad es
télyt, melyen persze más mint törzsfőnök 
nem vehet részt. Ezúttal Stadler Károly 
adta a vendégséget, ami azért is nevezetes
nek látszott, mert azon történt a fiók a- törzs
főnök: Kunstádternek rendes törzsfőnökké 
avatása. Az estély lefolyt a maga rendje- 
módja szerint. Másnap' az uj törzsfőnök 
elmegy a zsidó hitközség titkárához és 
megkérdezi, hogy mennyire van meg
adóztatva Stadler Károly. A titkár 
miután átnézte a könyveket, azt mondja:
— Semennyire. — No hallja, titkár ur
— szól Kunstádter, hát ez abszurdum 
dolog. Ha maga látta volna azt a 
tegnapi estélyt, amit Stadler adott és 
ha maga azon részt vett volna, hát 
nem tudom minek képzelné azt a hallat
lanságot, hogy Stadler nincs megadóz
tatva! . . .

A L A PITT A T O T T

A legm agasabb  u dvar és József fő h erce g  udvari szá llító ja .

FANDA ÁGOSTON és  ZIMMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC halnagykereskedése
A BALATON HALÁSZATI R. T . K IZÁ RÓ LA G OS K É PV ISE L Ő JE .

TELEFOi 81-24. BUDAPEST, Központi vásárcsarnok. TELEFOII Gl—24.
Mindennemű tengeri és édesvízi halak. 

E gy e d ü li h a lszá llitó  cé g , m ely az  e lő ke lő  h ázak  é s  étterm ekben s z ü k 
sé g e lt  ö s sze s  halfa jo kat fr is s  á lla p o tb an  á llandó an raktáron  tartja .
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A vége az lett, hogy Stadler Károlyt 
megadóztatta a zsidó hitközség valami 
200 és néhány koronára, s erről a 
titkár azonnal küldte is az értesítést 
Stadler nagyott nézett az adó-szám
lára és furcsán mosolygott hozzá. 
Rögvest leült és irt: — Tisztelt titkár 
ur! Nagyon csodálkozom ezen a nagy 
megadóztatáson, ami azért is nagy és 
szokatlan, mert én római kalholikus 
ember vagyok. Kérem a jövőben ne 
méltóztassanak engem az adózandók 
sorába felvenni. Itt küldök 10 forintot, 
s amig élek évente ugyanennyit vál
lalok — fizetni a hitközségnek. — Most 
már aztán a hitközség titkárán volt a 
sor, hogy csodálkozzék.

Az esetnek persze hire ment a törzs
főnökök közt és megtudták, hogy ki 
volt az eset okozója. No hiszen volt 
mit hallani a közelebbi törzsfőnöki es
télyen Kunstadternek. — Hát, te ugv 
vagy hálás azért a fölséges estélyért s 
az ott élvezett jókért Stadiernek, hogy 
őt a hitközséggel megadóztatod! — 
mondták neki Ehrlich és Morzsányi. De 
mondtak neki mást is mások, úgy hogy 
az estélyről szökni volt kénytelen az 
uj törzsfőnök.

Most már egyik sem tagja ennek a 
tekintélyes testületnek. Kilépett belőle 
Stadler is, Kunstiidter is; az utóbbi két 
héttel előbb. Eddig odafont már bizo
nyára találkoztak. Az a kérdés, hogy 
Kunstádtert, ezen eset miatt befogadják-e 
maguk közé az ottani törzs főnökök ?

NYÍLT TÉR.
Tek. Hercog Sándor v.-vendéglős urnák 

Csáktornya.
A küldött borszürövel rendkívül meg vagyok 

elégedve, nem mulaszthatom el, hogy ezért 
Önnek köszönetemet és elismerésemet ki ne 
fejezzem. Számításom szerint a szűrő rövid 
idő alatt kifizeti magát. Tisztelettel 
Muraszombat, Bankó Viktor

vendéglős.
Tek. Singer Antal és fia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mahagóu 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb köszö
netemet s biztosilom, hogy cégüket minden 
ösmerösömnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 1907. Rólh Sámuel ká.és.

E roTat a latt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

Szerkesztői üzenetek.
Azon L előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
M. G. Zombor. Ha az űr- vagy súly- 

mérték az uj mértékhitelesités szerint készült, 
akkor annak előállítója már a törvény követel
ményei szerint készítette azt. Az ilyen tárgyat 
a mértékhitelesítő megnézheti, ha akarja, de 
azért fizetés nem jár. Ha azonban nem tágí
tana, emeljenek távirati utón panaszt a 
kereskedelemügyi miniszternél. Abban a panasz
ban mondják el azt is, hogy a fél
literes mérő 1 kor. 20 filL, de annak meg
állapítása, hogy az uj törvény szerint készült e, 
10 koronába kerül. Hadd bámuljon egyet a 
miniszter is és hadd lássa, hogyan lehet a 
vendéglősökön minden ok nélkül eret vágni. 
Hát az ilyen 10 koronákat ne fizessék, mert 
nem tartoznak vele. üdvözlet.

K .  I .  f—b. A vendéglős és kocsmáros, bár
milyen jóminőségü itala és étele legyen, 
köteles az üzlet és szerelvényeinek tisztasá
gára is ügyelni, nemcsak azért, mert büntetik, 
ha nem tiszta minden, hanem azért is, mert 
nem tiszta helyiségeket a jobbizlésü vendég 
nem látogat. Az üzlet képe rendesen a kony
hában uralkodó állapotnak a tükre. A vendég 
ilyenképpen következtet. Világos tehát, hogy 
az üzlettulajdonos nagy érdekei fűződnek az 
üzlet tisztaságához. Az Ön kérdésére ebben 
találja a válasz lényegét. A szolgabiró eljárása 
ellen csak abban az esetben lehetne jogorvos
lattal élni, ha az ő beavatkozása holmi szőr- 
szálhasoga ásón alapszik. Ha pedig neki van 
igaza, bele kell törődni és a „ tandíj* rovására 
kell írni. Üdv!

Érdeklődők. Lapunk más részében már 
többször is megírtuk, hogy az a kartellista 
Gundel-szövctség-féle gyülekezés nem kongresz- 
szus, hanem csak közgyűlés, amely senki- 
más e szakmához tartozót nem érdekelhet, 
mint csak a Gundel-csoportban lévőket. Tehát 
önöket sem. Üdvözlet ! — K. M. Újvidék. 
A lapelkallódás ottani kézbesítésnél történ
hetett. Újabb példányok nyomban küldettek. 
Üdv. — S. J. Bpest. A „Pincérek figyel
mébe" közleményre irt véleménye amenynyire 
jó és helyes, ép oly helytelen az egész- 
i en való leközlést illető kikötése. Nálunk 
ugyanis azok a .szokásos kihagyások" nem 
holmi elvi szempontokból, hanem a laptéri 
körülmények miatt történnek. Más az, ha a 
személyt bántó részt tartalmaznak egyes 
közlemények, mely részt a legnagyobb térbőség 
mellett is kihagyjuk. Feltételét, a közlés ki
hagyásával. természetesen respektáljuk. — 
R. F. Zalaegerszeg. B. értesítését szives 
köszönettel nyugtatjuk és — köszöntjük. — 
Tűrje. A hordókra vonatkozólag bővebb 
értesítését és illetve névaláírást kérünk, amit 
t. i. a toliban felejtett szatársunk Üdv! — 
I). M. Miskolc. Ott ahol az irást<endőket 
illetően gépek vannak bevezetve; ennek a 
munkának is gépszerüen azaz pontosan, nem 
ala Cucilice kell történni. A körülmények 
ilyetén betartása esetén aztán nem fordulbat 
elő, hogy a „fogadó a tiszadobi Tisza' árion* - 
féle közlések ép lapzárásra küldetnek be Tehát 
több jóindulatot ott, ahol már rég cipőbe

jár a világ. Üdv! — F. L. Somogy. 1. A 
nyugd. egylet ebbeli állását illetően mi sem, 
de azt hisszük mások se tudnak többet mint 
Ön. 2. Ha nem tartja jónak, ne lépjen be. Lap 
ment. — S. L. Szeged. Jó időben jött érte
sítésért köszönet és köszöntés 1

5 0 %  p é n zm e g ta k a rítá s ,
essenciáből készíti likőreit, u. m alasch, 
an izett, ch a rtreu se , eacao, cognac, 
császárkörte, maraszkino, vanília' stb. 
27léle. 1 liter 1.28. Rum i liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható K  U B  I C  S  15  K  
S Á N D O R N Á L ,  .Vöröskereszt' 
= =  drogéria, GYŐR, Baross-ulea 21. =

Eladó
Nagykanizsán (Zala m.) a főtéren egy jó- ■ 
menetelő szálloda és vendéglői üzlet 8 

® teljes felszereléssel és ingatlanok- x
a  kai együtt örökáron ölesen, ig< n előnyős 2Í 
|  fizetési feltételek melleit. Az ingatlanok ^  

állanak: 4 vendégszoba, 10 szálló szoba, ja 
.  privát lakás, istálló s 2 óriási kertből. ® 
C Szálló szobák bevétele 4000 kor Kimérés jj 
*  400 bl sör, 300 hl bor, sat. Bővebbet x  
! levélileg vagy személyesen KONDOR g 

ADOLF, N agykanizsa, Arany g 
János-ut 2. >

Minden
s z á llo d a  k á ve h á z é s  ven d églő
ujság-mappált, étlap-tábláit és újévi 
-----  . reklám-naptárait = = = = =  f

VIDOR A. utóda
könyvkötőnél rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

Vendéglős
■ ne vegyen más napiárt. I 
f mint a „Vendéglősök 

- Naptárá“ át, mert - 
ebben mindentmegtalál, 

amire szüksége van.

Erzsébet
városon

| a Központi szálloda: j 
é tte rem , kávéház, 
vendégszobák, kert
helyiség, istállók és j
egyéb hozzátartozóval 1 

f -  teljesen berendezve - j 
- világítási eszközökkel 

sat. együtt azonnal - 
kiadó. Értekezhetni a j 

tulajdonos: |

Szentpétery í
Gusztávval. I i

L______ ___— _____ JllL

Legalább 12 millió ember kezében
fordul meg 1910. évben  a

„M A G Y A R  F Ü R D Ő K A L A U Z "
vasúton, bajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő- és 
nyaralóhely! ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszi
nókban. Egyszóval mindenütt megtalálható — ezért fogadósoknak, vendég
lősöknek és kávésoknak a reklám terén nem  m indennap  k iná lk . zo ked
vező alkalom ezen nagyszabású munkában való hirdetés.

A >MAGYAR FÜRDŐKALAUZ* iV évfolyama 1010 ja n u á r  havá
b a n , tehát csak egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a 
^Magyar Védőegyesület* h .va ta  o s  k ö z ö n y e  jelenik meg, s h itelesen 
ig a to ia n d o  huszonnégyezer pé ldányban  ingyen és berm entve  lesz 
szet.u.ldvc.

Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkát egész éven á t a  nagy- 
közönség milliói olvassák, — a  hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, am i
ly en t sem m ifele m ás rek lá m  á ltá l nem  é rh e t el.

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

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

HIRDETÉSI ARAK: „7^
A hirdetések közö tt: 60-—
A szöveg a l a t t : 80-—
A szöveg közötti színes

mellékleten : 79-—

« |4 
85- 
45  —

J* old*

Telefon 173-17,

nn-kivül beküldeni, hogy a

„MAGYAR FÜRDŐKALAUZ"
E R D Ő S  J Ó Z S E F

Budapest, VI., Eötvös-utca 36 .1. 9.

Nyomatott Hedvig Sándorkönyvnyomdájában Budapest, Bobény utca 12. szám.


