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A legfrisebb esapolás.
— A *  uj mértékhitelesitéa. —

Nem arról a csapolásról szólunk, a 
mit a vendéglő söntésében végzünk, 
hogy vendégeinknek friss, habzó sört 
nyújtsunk, hanem arról, melylyel leg- 
ujabban a vendéglősöket csapoljak. 
Vadonat uj adó ez, mely ezentúl minden 
két évben fizetendő, mert hát az eddigi 
adó és illeték még nem elég, amit raj
tunk, vendéglősökön bevasalnak. A kor
mány ugyanis szükségesnek tartotta a 
mérték-eszközök egységesítéséről, azok 
használatáról és ellenőrzéséről törvényt 
alkotni és ezen cim alatt: „A m értékek
ről, azok használatáról és ellenőr
zéséről szóló 1907. év i törvénycikk“ 
életbe léptetni. A törvény most van 
végrehajtás alatt és ez újabb tehert ró 
a vendéglősökre is.

A törvény maga 42 §-ból áll. A végre
hajtására vonatkozó öt különböző mi
niszteri rendeletnek 308 §-a van, s igv 
ha valaki a törvényt, annak alkalma
zását és végrehajtását ismerni akarja, 
annak 350 szakaszt és ezenfelül egy 
zárszó függeléket kell keresztül tanul
mányoznia, hogy megértse és ha már-, 
jól tud mindent, akkor a tanulmányo
zásnak mégis csak az a vége, hogy 
mindenkinek, aki üzletében mérő-esz
közöket használ, annak hitelesítési dijat 
kell fizetni az állam részére és igy a 
vendéglős is kénytelen ezt az újabb 
adót viselni, mivel ő is használ mérő
eszközöket. És magától értetődik, hogy 
azt, aki a törvény köve (élményeinek 
nem tesz eleget, azt büntetik. Az állam
nak sok pénzre van szüksége s hogy 
az iparosok pénzkészlete meg ne pené- 
szedjék, hát gondoskodik az állam annak 
szellőztetéséről

A budapesti állami mértékhitelesitési 
hivatal öles plakátokon értesítette az ér
dekelteket, hogy gondoskodjanak a mérő
eszközeik hitelesítéséről, mert máskép
pen büntetés éri a mulasztót. Ámde ez 
az öles plakát ugv van megszerkesztve, 
hogy minél többször olvassa az ember, 
annál kevesebbet é t̂ belőle. Ez a hir
detés azonban csak Budapest és Pest
megye területére vonatkozik. A vidék 
mindenesetre járások szerint kap ilyen 
értesítést, melynek végső akkordjai ab
ból állanak, hogy fizessenek.

Ezt a mérték hitelesítést a törvény 
'údőszakosti-nak nevezi és minden két 
év után a mérő-eszközök újra megvizs- 
gáltatandók és újra fizetendő a dij. És 
ez minden két év után ismétlődik 
egészen az örökkévalóságig.

A budapesti mértékhitelesitési hivatal 
úgy osztotta be a hitelesítés munkáját, 
hogy az 1909. év  végéig  a főváros 
páratlan számú kerületeiben, vagyis 
az I, III, V., VII. és IX. kerületekben 
üzlettel biró vendéglősök (és egyéb 
iparosok és kereskedők) kötelesek mérő
eszközeiket hitelesíttetni; 1910-ben pedig 
a páros ssámu kerületekben , vagyis 
a 11., IV., VI., VIII. és X. kerületekben 
üzlettel biró vendéglősök stb.

restvárm egyére  nézve megállapí
totta ugyanez a hivatal a hitelesítési 
központokat és ezekből ez évi decem
ber hó végéig  a következő városok 
és községek mint központok és a 
hozzájuk legközelebb eső községek ke
rülnek sorra. Éspedig:Szt.-Endre város. 
A biai járásban : Bia, Budafok, Buda
keszi, Budaörs, Nagytétény, Páty, Perbál, 
Törökbálint, Zsámbék, — a pom ézi 
já rásban : Békásmegyer, Csobánka,
Dtmabogdány, Nagykovácsi, Piliscsaba, 
Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pócsmegyer, 
Pomáz, Solymár, Tahitótfalu és Visegrád.

A ráckevei járásban: Csepel,
Erzsébetfalva, Kiskunlacháza, Makád, 
Ráckeve, Sorok-ár, Szigetszentmiklós, 
Szigetujfalu, Taksony és Tököl. A 
monori járásban: Kispest.

Ezekben a községekben még ez év
ben fogják elvégezni a mértékhitelesi- 
tést, melynek időpontjáról külön értesí
tést kapnak.

A vármegyéből itt meg nem nevezett 
városok és községek nem ebben az 
évben, hanem csak 1910-ben kerül
nek sorra.

Nézzük most már az időszakos hite
lesítés dijait. Nem egyformák ezek, 
hanem a lakosság számaránya szerint 
vannak a dijak megállapítva. A díj
szabásnak csak ezt a részét ism er
te tjü k , ami a vendéglősökre és 
kocsmárosokra vonatkozik. A dijak 
a következők: Budapesten és ennek 
területén, valamint 50 ezernél több 
lakossal biró községben: 12 kor.,
10 ezertől 50 ezer lakossal biró község

ben: 10 kor., 3 ezertől 10 ezer lakossal 
biró községben: 8 kor , ezertől 3 ezerig 
terjedő lakosságnál: 6 kor. és ezernél 
kisebb lakosságú községben: 4 kor. 
Ez a díjszabás az egész ország 
területére szól és minden befejezett 
k é t év után ismétlődik.

Most már meg kell tudnunk, hogy a 
vendéglős és kocsmáros milyen eszkö
zöket köteles hitelesittetni. 'Hitelesít
tetni köteles: minden, az üzletben 
használt ármértéket a féldecitől kezdve 
egészen a literig, azokat a mérőeszközö
ket t. i., melyekkel italt mér. Azonkívül 
a söntésben használt mérleget és azok 
súlyait. A konyhában használatban lévő 
súlymérleget is hitelesíttetheti, de erre 
nem köteles. A dij egyforma, ha akár 
több darabból is áll az anyag.

Ha uj mérőeszközöket vásárolunk, 
ügyeljünk arra, hogy olyanokat vegyünk, 
melyek már az u j hitelesítéssel van
nak ellátva. Ezeket nem kell ellenőriz
tetni

Megirtuk mindezt részletesen, hogy 
vendéglős-kocsmáros kartársaink telje
sen tájékoztatva legyenek, nehogy bünte
tésnek tegyék ki magukat. De megírtuk 
azért is, hogy kartársaink eme legújabb 
csapolásukról tudomással bírjanak.

A bornyilvántartás.
Julius elseje óta benne vagyunk az 

uj bortörvény »áldásaiban« és ezek 
egyike: a bornyilvántartás. Megterhelése 
az a vendéglősöknek általában, de leg
inkább a kisebb üzletek tulajdonosainak, 
kik a legjobb akarat mellett sem lesz
nek képesek a várt és kiránt rendet 
megtartani és ez oknál fogva állandó 
bírságolásnak lehetnek kitéve.

Többször foglalkoztunk ezzel az áldat
lan dologgal és kijelentettük, hogy nem 
szabad, hogy a törvénynek az legyen 
a célja, a vendéglősöket belekergetni az 
állandó büntetésekbe. Mert ha az a 
célja, akkor a kincstár meg nem enge
dett módon akar hasznot huzni a 
vendéglősöktől.

A törvény 14. í?-a módot nyújt arra. 
hogy a törvényhatósági bizottságok 
előterjesztést tegyenek a földművelés
ügyi miniszternek a bornyilvántartás 
vezetése alól való fölmentés iránt. De 
ezt az előterjesztést a miniszter határ
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időhöz kötötte, mely már lejárt. Tettek-e 
a törvényhatósági bizottságok eziránt 
előterjesztést vagy nem, — nem tudjuk, 
de annyit tudunk, hogy a miniszter 
még a legkisebb kocsma tulajdonosát 
sem mentette fel a bornyilvántartás 
vezetése alól.

Ha azonban a gyakorlati élet olyan 
jelenségeket vet a felszínre, melyek 
kézzelfoghatóan igazolják a törvény 
eziránti rendelkezésének végrehajthatat
lanságát, akkor — azt hisszük, — bár
mekkora legyen a bürokratizmus, a 
miniszter nem zárkózhatik el a törvény
ben megjelölt keretben rendeleti utón — 
az ügy reperálása elől.

A »Székesfővárosi vendéglősök 
é> kocsmárosok ipartársulataa még 
a rendelkezésre álló időn belül, tehát 
akkor, mikor a törvényhatósági bizott
ságok még előterjeszthették eziránti 
kívánságaikat, kérvényt terjesztett a 
székesfővárosi tanács elé, melyben a 
törvényhatósági bizottsággal kimondatni 
kérte, hogy Budapest székesfőváros 
területén üzlettel bíró vendéglősök és 
kocsmárosok, kiknek évi borforgalma 
nem haladja túl a 150 hektolitert, a 
bornyilvántartás vezetése alól való fel
mentés iránt felír a földmivelésügyi 
miniszterhez. A kérvény elment, a 
minisztérium nem enyhítette a bajt

Most ugyanez az ipartársulat, mely
nek tevékenysége folytán a vendéglős
ipar terén általános vezérszerep jutott, 
újabb kérvényt adott be és ezúttal köz
vetlenül a földmivelésügyi miniszterhez, 
melyben a székesfővárosi tanácshoz 
intézett kérvényét megismételte.

Hogy a vidéki vendéglősipartársula- 
tok a kedvezmény elnyerése érdekében 
a maguk részéről is eljárhassanak és 
a vidékre nézve is kérhessék a fel
mentést, leközöljük a beadványt, mely 
igy szól:
135/1909. sz.

Nagyméitóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A bor nyilvántartását elrendelő törvé
nyes rendelkezés kivétel nélkül kiterjed 
a kisvendéglösre és kocsmárosra épugy 
mint a nagyforgalmu vendéglőre, holott 
a forgalom aránya nagyon eltérő a két 
üzlet közt

Az uj bortörvény 14. §-ának utolsó 
bekezdése értelmében ipartársulatunk 
kérte a székesfővárosi tanácsot, hogy a 
törvényhatósági bizottság utján kérje 
meg Nagy méltóságodat, hogy a kisebb 
italmérési üzleteket, melyek borkimérése 
nem haladja túl az évi 150 hektoliter 
forgalmat kegyeskednék a bornyilván
tartás vezetése alól felmenteni, mert 
ezen üzletek tulajdonosai (a könyvelés 
nem lévén mesterségük) a legjobb 
igyekezet mellett sem képesek arra, s 
igy biztosan és kíméletlenül a sok 
bírságolásnak vannak és lesznek kitéve, 
ami nem lehet célja a törvénynek.

Az ilyen kisebb vendéglősök és kocs
mái osok családjaikkal együtt vezetik

üzletüket, pincért nem igen tartanak; 
hol ők maguk, hol nejük, hol gyermekük 
hoz fel bort a pincéből, elfelejtik vagy 
nem tudják feljegyezni a naponként, 
illetőleg hetenkint felhozott bort és előáll 
a különbözet anélkül, hogy akarnák.

Nagyméltóságod bizonyára hasonló 
okokból kegyeskedett felmenteni a négy 
holdnál nagyobb területtel nem biró 
szőlősgazdákat, alázatos tisztelettel kér
jük ezt a kedvezményt a kisebb vendég
lősökre és kocsmárosokra, kiknek évi bor
forgalma nem haladja meg a 150 hlt.-t, 
szintén kiterjeszteni

Az ellenőrzést a főváros vámhivatalai 
(kirendeltségei) sikerrel gyakorolhatnák, 
úgyszintén a vasúti és hajóállomási 
pénzügyőri kirendeltségek ugv, hogy ebben 
a tekintetben a visszaélés ki van zárva.

Kegyelmes Urunk! A kisebb vendég
lős és koesmáros amúgy is nagy anyagi 
gondokkal küzd, mert köztudomású, 
hogy manapság csak annak nincs még 
italmérési engedélye, aki még nem 
kérte. Ahány szatócs, fűszeres, hentes, 
csemegeüzlet, cukrász,kávéház, sajtos stb., 
annyi italmérö van és ezekkel, kik az 
italmérést mint mellékes üzletágat keze
lik, sokkal kevesebb adóval és illetékkel 
vannak megróva, a kisebb vendéglős 
és koesmáros nem képes versenyezni.

Ez is indokolttá teszi, hogy ezeknek 
a kisebb üzleteknek a tulajdonosai 
mint becsületes adófizető honpolgárok, 
lépten-nyomon a törvény segítségévéi 
büntetésnek ne legyenek kitéve.

Alázatos kérelmünk megújítása után 
maradtunk stb.

A „Székesfővárosi vendéglősök és 
kocsmárosok ipa rtársulata “.

Országos szövetségünk e lőkész ítő  
bizottságának m egválasztása.

— Munkára fe l! —
A magyar vendéglüsiparhoz tartozók 

országos szövetségének létesítési teen
dői ide s tova három éve folynak. 
Folynak pedig ezek a munkálatok 
szakadatlanul s bár lassú, de szép 
sikerrel. A Fogadó nem kiméi sem 
fáradságot sem áldozatot és minden
képen azon igyekszik, hogy ezek a 
teendők a közóhajnak és a közérde
keknek megfelelően s a legjobban 
sikerüljenek.

Ugyanígy törekszik a »Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartar- 
sulata« is a nagyjelentőségű célok meg
valósítására Ez a #kicsiny« és minden 
más jelzővel illetett társulat a leger- 
nyedetlenebb szorgalommal végzi az 
alapozásnak fontos és nagy dolgait. 
Közben a fölmerülő s az ország 
vendéglősségére nézve sérelmes törv. 
rendeletek kibocsátásánál nyomban 
intézkedik, föliratokat készít s terjeszt 
föl a kormányhoz s ezek megtételére 
mindannyiszor fölhívja az összes ipar- 
társulatokat, ismertetve egyszersmint 
a föliratok szövegét is. így járt 
el az iparunk képesítéshez kötése

kérdésében, a bornyilvántartásra vonat
kozó rendelet s több a fővárosi és a 
vidéki szaktársainkat érdeklő rendelet 
kibocsájtása alkalmával. Ez az ipar
társulat tehát folytonosan dolgozik s 
az általános érdekű teendők teljesítésé
nél a többi ipartársulatokat és illetve 
a vendéglösiparhoz tartozókat irányítja. 
Ha a vendéglős szakma képesítése 
kérdésében kedvezően fog rendelkezni 
az uj ipartörvény, ez is ennek az ipar- 
társulatnak lesz köszönhető.

Az általános érdekű teendőknek 
egyik legfontosabbját pedig most telje
sítette nevezett ipartársulat. E hó 
28-án ugvanis, a társulati választmányi 
ülése alkalmából megválasztotta a 
létesítendő országos szövetségünk  
előkészítő bizottságát. Az előkészítő 
bizottságban helyet foglal az egész 
választmány, a társulat agilisabb tagjai, 
a Fogadó szerkesztősége, a vidéki 
ipartársulatok vezetőségei s minden 
városból és nagy községből, ahol 
ipartársulat nincsen, egy-' ét ismert 
fogadós, vendéglős vagy kávés. Az 
előkészítő bizottságfeladata raszervezési 
és alakítási teendőknek a jövő évben 
Budapesten tartandó országos vendég
lős-kongresszusig való befejezése.1! \

A székesfővárosi vendéglősök ipar
társulata, a magyar vendéglősségnek 
ez a dolgozó társulata ezen nagyjelentő
ségű tényével eleget tett ama missziónak, 
melylyel az 1907-ki Szabadkai országos 
vendéglős kongresszus megbízta s 
amelyet annál inkább is jobban teljesí
tett, mert a megbízatástól mostanig 
terjedő időben folytatott munkálatait 
a létesítésnek megfelelően és a Szövet
ség szellemében végezte. A további 
ténykedés illetőleg az orsz. szövetsé
günk létesítési teendőjének végleges 
befejezése, az előkészítő bizottság 
kötelességét képezi. Erősen hisszük, 
hogy a vendéglős osztály minden réte
gével szorosan kapcsolódó ez a bizott
ság teljesiti is a reá bízott nagy köz
érdekű munkálatokat. A választási 
értesítést és a munka programmot 
mindenki megkapja. Úgy vegyék azt 
szaktársaink, mint ha az a saját leg
fontosabb es legsürgősebb elintézést 
váró ügyük volna.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei

A z  i p a r  t á r s u l a t  h i v a t a l o s  h e l y i s é g e  
V i l i . ,  R á k ó c i - u t  1 3 ,  I I .  20 . s s .  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., 
Ullői-ut ő. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes;

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

Az ipartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo- 
zadó'1 utján közöltetik.

Figyelmeztetés. Az ipartár3ulal t. 
tagjait figyelmeztetjük, hogy « mérték- 
hitelesítésről szóló törvény szerint a 
vendéglőkben és kocsmákban használt 
mérőeszközök újra hitelesitendök. Ehhez 
képest a söntésben használt mérleg, 
valamint az árm értékek időszakos 
hitelesítésnek vetendök alá. A mérték- 
hitelesitési hivatal úgy rendelkezett, 
hogy az 1909. év  végéig  a székesfőváros 
páratlan számú kerületeiben üzlettel 
birók tartoznak a jelzett mérőeszközei
ket hitelesíttetni és pedig az L, III., V., 
VII. és IX. kerületbeliek, mig a páros 
számú kerületbeliek az 1910 évben 
kerülnek sorra A hitelesítés céljából el 
kell vinni a mérleget és az ürmértéke- 
ket. Akár hány darabból álljon a 
hitelesítendő edény, a hitelesítési dij 
12 kor. Hitelesítési h e ly : a Vili. kér. 
Kun-utcai mérlékhitelesitési hivatal, 
vagy pedig a VII. kér. Izabella- és 
Józsika-utcák sarkán lévő ideiglenes 
hitelesítési helyiség. Azemlitettkerületek- 
beli üzlettulajdonosok ez év végéig 
büntetés terhe mellett kötelesek említett 
tárgyaikat hitelesíttetni. — Budapest, 
1909. szeptember hó 21-én. A választ
mány nevében: Gömbös Lajos, a'elnök.

TÁRSULATI  ELET.
Felterjesztések a kormányhoz. Az

Erzsébet falvai vendéglősök, kávésok és 
italmérők ipartársulata a kassai ven
déglősök ipartársulatának a bortermelők 
töl elvonandó italmérésés a székesfővárosi 
vendéglősök és koesmárosok ipartársula- 
íának a vendéglősipari jogviszony tárgyá
ban a pénzügyi, illetve a kereskedelem
ügyi ministerhez intézett felirataikat 
magáévá tette é* ugyanebben az értelem
ben feliratot intéz a ministeriumhoz. 
A lapunkban ismertetett feliratot ugyan
csak a Debreceni vendéglősök ipartár
sulata is magáévá tette Nagyon kívánatos 
volna, hogy az ország valamennyi 
vendéglös-iparlársulata hasonló egyön
tetűséggel járna el ezekben a fontos 
kérdésekben.

A Gundel J.-fóle orsz. vendéglős-
szövetség: szept. 20—21-ki közgyűlésére 
nézve egy a közdolgaink iránt mindig 
élénken érdeklődő vendéglős szaktár
sunktól a következő sorokat vettük :

. . .  Az országos vendéglős szövetség 
közgyűlésén immár ötödször vettem 
részt, bárha ezelőtt két évvel erősen 
megfogadtam, hogy aziránt nem fogok 
érdeklődni többé. Ezt az elhatározásomat 
ezután betartom, mert igazán céltalan 
az érdeklődés. Amit ugyan nemcsak 
én, de tapasztalhattak azon szaktár- 
«aim, akik az ilyen közgyűléseken meg

szoktak jelenni. Mit tapasztalhatunk itt? 
A két vagy három órán át tartó gyűlé
sen Gundel János üdvözölni szokja 
hosszasan Gellérit és más a mi iparunk
hoz nem tartozó nagyságokat, azután 
egyik-másik kiváló barátját, (kartár
sat), majd következik a nagy türelmet 
igénylő titkári jelentés, amelynek 
ugyan semmi gyakorlati vagy cél
szerű eredménye sincsen, és csak 
arra jó, hogy a gyűlés idejét kitöltse. 
Ami kevés idő marad még, azt az 
indítványok és elhatározásokra és az 
ismételt Gundel-üdvözlésekre szentelik. 
Tehát üdvözlünk, indítványozunk, be- 
adványozunk, határozunk és újból üdvöz
lünk! — ez ennek a közgyűlésnek a 
rendes teendője és lefolyása. Sokat 
okoskodtam, sokat tanulmányoztam én 
ezeknek a közgyűléseknek a kérdését, 
és végre is oda jutottam következteté
semmel, hogy a 9Fogadódnak a Gundel- 
féle közgyűlésekre vonatkozó véleménye 
teljesen helyes és megokolt. Ezen

hogy a pincér-szakiskola céljára aján
dékozni szándékozik a kizárólagos kamat
felhasználás feltételeivel s e célra a 
saját elnökéhez 12473 kor. 90. üli. 
értéket őrizetbe is adott; ezen Hvi 
határozatot, kijelentést azonban a meg
ajándékozni szándékozottal nem közölte, 
viszont az ajándék elfogadása vágyé! nem 
fogadásáról ny ilatkozatot nem kapott, ami 
természetes is, mert hisz a megajándé
kozni szándékolt pincér-szakiskola a 
mai napig sem jött létre. — Egy elvben 
elhatározott, de erőre nem kapott, s 
ezidőszerint nem is teljesíthető igére! 
tartja tehát lekötve a »Győri pincér- 
egylet# vagyonának egy jelentős részét. 
— Tekintettel arra, hogy a Győri pincér
egylet maga is szűkében van a pénznek, 
szükségesnek látszik, hogy ez a cél'ala- 
nul lekötve tartott 12473 kor. 90 fill. 
felszabaduljon, miért is a következő 
indítványt terjesztem elő a tek. köz
gyűlésnek.

Indítvány:  Mondja ki a »Győri
okoskodás közben kezdtem több figye-«  pincér-egylet# közgyűlése, hogy 1908. 
lemmel kisérni ennek a lapnak a Gundel-^ évi január hó 27-iki közgyűlésen a 
félének nevezet csoport és szövetségrőlf?  pincér-szakiskola céljaira a megszabott 
írott dolgait. Hát,őszinte leiekből mondom,” -; feltételekkel elvben elhatározott, de 
hogy azok a többször hozott iK itanitásttá  tényleg nem foganatosított, s a megaján- 
cikkei a Fogadónak egészen jó alapon g  dékozni szándékolt által el sem is foga- 
mozognak. Ha nem olvasta azokat a ^  dott ajándékozási Ígéretét tovább nem 
közleményeket még valaki szaktársaim .- tartja fenn. ezt mint eddig is hatály
közül, igyekezzék elolvasni. Rá fog i talant, visszavonja s az ajándékozási 
jönni, mint ahogy magam is rájöttem '» Ígéret fedezetéül a Győri pincér-egylet 
azon igazságra, hogy mi vendéglősök előző elnökénél. Kuster Géza urnái őrizet
magunk vezetjük félre magunkat, amikor!■ ben lévő 12473 kor 90 fill. értéket házi 
Gundeléknek követőivé és gyűléseiknekkezelésébe veszi vissza s megbízza 
résztvevőivé szegődünk. Tessék ezene lnöké t és pénztárosát, hogy ezen értékei 
szavaimon komolyan gondolkozni s a ‘4  Kuster Géza úrtól átvéve, azt alap
kérdést tanulmányozni és t szaktársaim ̂ szabályszerű módon gyümölcsözőleg el- 
okvetlen rájönnek arra, hogy igazam van.ígi helyezzék.

Jegyzőkönyvi kivonat. A Győri 5  Mondja ki továbbá a közgyűlés, hogy
pincéregylet f. é. szept hó 20-án éjjel 12 
órakor László József vendéglőjében 
tartott rendkívüli közgyűlése alkalmából. 
Tóth Sándor a következő indítványt 
lerjesztelte elő:

Tekintetes közgyűlés 
A Győri pincér-egylet 1908. évi január 

hó 27-én megtartott közgyűlésen ugv 
határozott, hogy 12473 kor. 90 fillért 
ajánl fel ajándékul az alapítandó 
pincér-szakiskolának azzal a feltétellel, 
hogy a tőke fel nem használható, a 
kamatok pedig csakis az iskolafentartás 
céljaira szolgálnak. — E 12473 kor. 
90 fill. érték erre a célra a Győri 
pincér-egylet akkori elnökénél, Kuster 
Géza urnái maradt őrizetben, s ma is

a Győri pincér-egylet addig is. mig a 
L? pincér-szakiskola megalakul, a pincérkar 
re szellemi előhaladását biztositó minden 
Jfr intézményt szívesen pártol, s ezen okból 
f?;a győri vendéglősök és kávésok szak
ir á n y ú  tanonciskoláját évi 400 koronával 

támogatja mindaddig, mig a pincér
szakiskola megalakul, vagy e határo
zatot egy későbbi közgyűlés meg nem 
változtatja.

Ezen indítványt a közgyűlés egy 
hangulag és lelkesedéssel elfogadta.

A nagy kabaré.
Kltanitás.

— A G. J.-féle szövetség közgyűlése. — 
Irta: Minden T.

ott van.
A pincér-szakiskola, melynek javára 

a közgyűlés az ajándékozást elhatározta, 
még ma sem jött létre; s abból a 
körülményből, hogy a győri vendéglősök 
és kávésok azóta egy szakirányú tanonc
iskolát létesítettek, joggal feltételezhető, 
hogy a megajándékozni szándékolt 
pincér-szakiskola belátható időben nem 
fog létre jönni.

ügy áll tehát a dolog, hogy a Győri 
pincér-egylet kifejezést adott annak,

Eleve is bocsánatot kérek nagyra- 
becsült olvasóimtól, ha netalán zavaró
lag hatna ezen Írásomnak a cime a 
jobbik érzelmükre. Mert bizony ez*, az 
eset bekövetkeznék, azaz csak : bekövet
kezhetnék ezen tiszteletteljes figyelmez
tetésem nélkül, tekintettel a többrendbeli 
körülményeknek ama részére, mely]vei 
a fenti cim kapcsolatban áll. Emlí
tett körülményeknek ez a része: a »Gun- 
del János országos szövetségiének a 
minapában hirdetett és tartott köz-
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gyűlése, melyen a vendéglősipar helyzeteg|senki se jellemezte ily talpraesetten, 
és illetve ennek sorsa iránt jóhiszemüleg^mint az a fogadós szaktársunk. Mert
gondolkozó szaktársaink közül is többen 
részt vettek. Miért vettek részt ? Mert 
azt a G. J. 0. Szöv-t s az általa hir
detett közgyűlést néhányan még mindig 
komolynak vélték. De a legtöbbje azért, 
hogy tapasztalja, lássa, hogy vájjon az 
a nemes szövetség mily munkát 
folytat vagy végez. Láthatni persze 
sem ezek, sem azok nem láthattak 
mást, mint egy — nagy kabarét.

Megjegyezni kívánom még— némelyek 
megnyugtatására, — hogy a kartell- 
szekér-toló Gundel J. közgyűlésének 
kabarés elnevezése nem az én találmá
nyom. K. fogadósé ez a dicső ötlet, akivel 
21-én reggel a Rákóei-uton találkoztam 
és a menetele célját illetőleg kérdezős
ködtem tőle.

— Hogy hova megyek. — felelte — 
hát kabarézni! Megyek a *Gundel- 
papa«-féle szövetség gyűlésére. . .

Megjegyeztem, hogy talán még sem 
illenék igy aposzírófálni azokat a munká
latokat, amelyek végre is közérdekbeli 
célt szolgálnak. (?)

— Hagyjuk Tami öcsém, azokat a köz
érdekbeli ügyeket meg célokat — mondta 
széles kézlegyintéssel K. fogadós. Ilyen 
célt Gundelék sohasem szolgáltak és 
sohasem is fognak szolgálni. Most se 
tesznek mást, mint kabaréznak. Az em
bereket nagy hű-hóval, újság-reklámok
kal egybecsalogatják, összetoborozzák 
s az összetoborzott egy- vagy kétszáz 
embernek rendeznek egy nagy kabarét. 
De legalább csak »bevehető« volna az 
előadás. A lehető leggyatrább, amit be
mutatnak. És mindig csak egyet, mindig 
az egyforma, unalmas dolgot. Én pl. 
ezelőtt 10 évvel Berlinben végig néztem 
egy kabarét, melynek tárgya egy amerikai 
törzsfőnök-féle volt, aki egy koldus em
berből cseperedett fel és birtokosa lett 
egy nagy darab földnek, melynek lakóit 
nagy ügyesen vérig szipoly ózta és évente 
egyszer székhelyén összehivatta és mi
ként egy fenség, nagy kegyesen közéjük 
ereszkedett, cerclét tartott velük, meg
dicsérve egyiket-másikat, nagyszerű mo- 
■ olyok kíséretében. A népe pedig olyan 
b> Idog volt erre, mint a hal a vízben. A 
' • undelék kabaréja is ezt a darabot 
adja évről-évre. A tegnapi ismerkedési 
estélyen is ezt adta, a mai közgyűlésen 
is ezt adja, a banketteken, sőt még a 
Törley gyárban is ezt fogja adni. És 
mi, ezeken a kabarékon résztvevő 
vendéglősök, boldogok vagyunk, mert 
a kabarék fensége: a milliomos Gundel 
János mosolya sugarában sütkérezhe
tünk. Mindez különben mellékes A 
fődolog, hogy mi vidékiek, akik egész 
éven át egyformán be vagyunk fogva az 
üzleti igába, — három-négy napot 
magunknak szentelhetünk. Hogy mily 
módon és körülmények mellett — az 
is mellékes. De Isten vele, Tami öcsém, 
megyek a kabaréba.

A Gujánoszö vétség-féle közgyűléseket 
és ezen »kongresszusok« munkálatait

ez igazi hü és valódi jellemzése a 
Gundel-féle működéseknek Vagy nem 
igazi kabaréi állapot az, hogy Gundel 
János, akiben a sörkartell leghívebb szol
gáját látja, hogy azok közül a vendéglősök 
közül, akiket a sörkartell egyformán 
tart kezekbe és zsákmányol ki, egy 
jelentékeny csoportot maga köré képes 
gyűjteni és ezt cselekszi kitartóan 
évente s csak azért, hogy a sörkartell 
azt mondhassa neki: Kedves szolgánk, 
te jól végzed kötelességedet. Légy 
nyugodt, a bál a és elismerés részünk
ről nem fog elmaradni.

És Gundel János élvezi a hála-elisme
rést. Élvezte akkor is,amikora vendéglős
érdekek gúzsbakötésére a fővárosi sör
gyárak kartellbe léptek. Élvezte akkor 
is, amikor a 90-es évek végén, a sör 
hektóját 120.-rel fölemelték. Élvezte 
mindig és élvezni fogja mindig — 
mert a sörkartellt illető szolgálatot 
kitünően teljesiti. De teljesítheti is. 
Egy ipartársulat és évenkint valami 
gy4lés-féle mindig áll a háta mögött, 
ami a sörkartellnek fényes dokumentum 
a tett szolgálatok igazolására. Amikor 
pedig az italt kimérő vendéglősök, 
kiknek keze mintegy önkénytelenül 
szorul ökölbe, ha a sörkartellra gon
dolnak, — a Gundel mögötti ezeket 
a csoportosulásokat látják, kételkedni 
kezdenek a Gundel-játék kétszínűségé
ben, mert hisz a nagy kabarét rendező 
társaságában a saját pályatársaik, ven
déglősök szerepelnek . . .

Ez a kétszínű játék azonban már 
nem tarthat soká Végre is föl világoso
dott korszakban élünk s a mi iparun
kat űzők is a fól világosodott emberek
hez tartoznak. A vendéglősiparhoz 
tartozóknak be kell látni és végre 
be is fogják látni, hogy az a Gundel 
János, akiben évek hosszú során 
át a vendéglős érdekeket képvi
selő vezérembert láttak; a vendéglös- 
ipari-érdekeket valósággal kijátszóba,- 
elkabarézta. M. fővárosi vendéglős szak
társunknak a szavait idézem erre:

— A szatócs-boltokban a korlátolt 
italmérés, a Grünfeldék és a hasonló 
pálinkamérések ö krajcáros .sörkimérései 
ezelőtt 8 —9 évvel kezdtek mindinkább 
szaporodni, a sörkartell és gyorsan  
erre a sörárak fölemelése is ezen 
időtáji szakadt a nyakunkba, kapcsolat
ban a termelők borozói (buteliás boltjai) 
úgy a fővárosban, mint a vidéken, 
gomba módra nőttek, közben az illeté
künk, a fogyasztási stb. adóink egyre 
emelkedtek, aztán jött a bornyilván- 
tartási galiba sat. sat Ha a Gundelék 
társulata komolyan fogta volna fól 
és töltötte vön be hivatását, mindezek
nek sose lett volna szabad bekövetkezni. 
De a G—1 társulat és szövetség egy 
lépést se tettek sem ez sem más tekin
tetben . . .  — A mostani cécóra én is 
megváltottam a 16 koronás belépőt azzal, 
hogy ezekben az égető kérdéseinkben

talán, bárha idő után is, fogok valamit 
hallani Nem hallottam én egy hangot 
sem. Csupán csak magam tárgyaltam 
az ügyről elég hangosan és boszusan, 
de csak a szomszédaimmal.

A Gundel-féle kétszínű játék jellem
zésére még egy esetet hozok fel.
1 A kassaiak ipartársulata kivitte az 

ottani sörgyárnál, hogy a gyár csak a 
vendéglősöket szolgálja ki, (másokat 
ezeknél jóval magasabb árban) s ennek 
következtében se szatócs, se más nem 
konkurálhat vendéglőssel, akit még 
jéggel és minden szükséges dologgal 
tartozik ellátni és ezenfelül egy tekin
télyes összeget befizetni évente az ipar
társulat kasszájába. Hasonló közérdekű 
dolgot végzett a Pécs- és Baranyai 
vendéglősök ipartársulata is. Ez a kél 
férfiú, t. i. a kassai és pécsi ipar
társulatok elnökei és illetve az a két 
ipartársulat ama tettükkel többel tettek 
a vendéglősök közügyének, mint Gun
del ipartársulata és szövetsége minden 
közgyűlésével, mint Gundel János egész 
életében.

Mindazonáltal a nagy kabar’ista megy 
a maga utján és rendezi a maga kabaréit, 
természetesen megfelelő belépők mellett. 
(A horvát vendéglősök nem váltották 
meg a 16 koronás «biletát« — nagy 
okosan, — de nem is vehettek részt a 
— kabarén ) De csak had’ rendezze. 
Én azt hiszem, hogy a közelebbi kabaré
ját Gundelnek, a kebel barátokon vagy a 
sörkartell szorosabb érdekeltségeben 
állókon és a rendezőségen kívül — 
igen-igen kevés vendéglős fogja fölkeresni.

Az igazi úton . . .
Szatmár, 1909. szeptember 23-

Alig pár hete annak, hogy a szat
mári vendéglősök és kávésok az első 
értekezletüket tartották, a melyen foglal
koztak mindama visszaélésekkel, melyek 
ma-holnap már lehetetlenné teszik a 
megélhetésüket is. Akkortájt magam 

■sem tulajdonítottam a mozgalomnak 
^komolyabb jelleget, — mert régi dolog 
az, hogy ha nagyon megrugnak bennün
ket, jajgatunk amíg faj, de azután el
felejtjük az egészet. A vendéglősök és 
kávésok is, ha <‘gy-egy nagyobbszabásu 
visszaélésre jönnek rá, vagy már kime
rülnek az őket »lámogatók« sanyarga
tásában, az utolsó mentség várát kere
sik a tömörülésben. Örömmel konstatálom, 
hogy a mai nehéz és a vendéglős
iparra válságos időben a szatmáriak is 
sorompóba állnak, — hogy együttesen, 
tömött sorokban verjék vissza a táma
dásokat.

A zászló ki lett bontva! Lelkesen, az 
ügy fontosságának megfelelő komoly
sággal határozták el, hogy itt az idő 
a cselekvésre! És tényleg elérkezett 
már a leszámolás ideje, hogy a vendég
lősök kiszakítsák magukat azokból a 
karokból, a melyek ölelése fojt és hogy 
véget vessenek mindenkorra az idege
nek gyámkodásának. A következő mese
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aposlrofálja leghübben a mi vendéglő
seinket.

Egyszer egy vendéglős kiment az 
erdőbe sétálni. Már hazamenőben volt, 
midőn a távolban észrevett egy orosz
lánt, amely épen felé tartott. A vendég
lős hiába igyekezett menekülni — 
jobbra, balra, mindég szembe találta 
az oroszlánt, mig végre is elhatározta, 
hogy belemegy a biztos halálba.

Midőn az oroszlán elé ért, a leg
nagyobb meglepetésre az nem falta fel, 
hanem oda tartotta az első két lábát, 
a melyben egy nagy szálka volt.

A vendéglős a már tehetetlen oroszlán
ból kihúzta a szálkát és nem is gondolt 
arra, hogy egyszerűen leüsse azt. Az 
oroszlán pedig állandó védelmébe vette, 
de egyben örökös rettegésben is tartotta 
a vendéglőst.

Ez a kis mese teljesen ráillik a mi 
vendéglőseinkre is. Azok is elszigetelve 
— egyedül állanak az élet nehéz har
cában és a létért való küzdelemben nem 
egymás támogatását keresik, hanem 
inkább kihúzzák az ellenségből a 
szálkát, semhogy összefognának és 
megtisztítanák az utat a zsírjukon élős
ködőktől. Inkább élnek idegenek gyám
kodása alatt, semhogy szövetkeznének 
az őket elnyomók megsemmisitésére.

Hiszem, hogy ezek az állapotok vég
leg megszűnnek és a vendéglősök, 
kávésok és kocsmárosok lelkesedésében 
nem szalmatüz lobog, hanem egy sokat 
zaklatott, hányt-vetett élet leszürödött 
meggondoltsága követel magának meg
felelő helyet.

Hogy a vendéglősök tudatában van
nak a rájuk nehezedé igazságtalansá
goknak és hogy elérkezettnek látják az 
időt a cselekvésre es belátják, hogy 
csakis egymásban kereshetnek segítséget, 
annak igazolásául beszéljen a tény.

A szatmári vendéglősök és kávésok 
szeptember hó 20-án a Pannónia ét
termében népes értekezletet tartottak, 
a melynek tárgya volt: állásfoglalás a 
vendéglősök és kávésok rovására űzött 
visszaélések megakadályozására; és egy
ben határozat hozatal egy szatmári 
központtal létesítendő »Szatmár-vár- 
megyei vendéglősök, kávésok és kocs
márosok ipartársulatának megalakítását^. 
Az előkészitő bizottság elnökévé az 
érdemekben gazdag Valkovits Sámuelt 
választották meg és egyben a vidék 
szervezésére az értekezleten jelenlevő 
Fekete Gyulát, a »Fogadó« munkatár
sát kérték fel.

Ehhez csak annyit fűzök még hozzá, 
hogy a legelső napon Szatmárott 40-en 
felül jelelentették be csatlakozásukat.

Márkus Pál.

Az utolsó fertály.
Elérkeztünk az esztendő végét jelző, 

utolsó fertály kezdetéhez. Itt van október 
elseje, mely a mi t. előfizetőink közül 
is nagyon soknak jelenti az uj negyed 
kezdetét. Tisztelettel kérjük föl azon4

előfizetőinket, akiknek előfizetése október^ 
elsejével járt le, hogy előfizetésüket? 
szíveskedjenek a lappéldány vétele után ‘ 
megújítani. T. előfizetőink az előfizetés 
megújításnak ilyetén eljárásával, az 
azonnali való intézkedésével elejét 
veszik annak, hogy a lap kiadóhivatala 
esetről-esetre előfizetési felszólításokat 
intézzen, ami egyrészt az előfizetőre 
kellemetlenséget, m g a lapra nézve 
igazán nagy és súlyos kiadást jelent.

Abban a szerény nézetben vagyunk, 
hogy ha valamely sajtó igyekszik ki
érdemelni a közönség pártolását, hát eb
ben és elsősorban a Fogadó tesz eleget 
ebbeli kötelezettségének, mert ez a lap 
nemcsak szellemileg, hanem más és 
minden utón meg akar és illetve meg 
is felel az ő közönsége szükségletét 
illető teljesítésnek.

És a mi lapunk, a Fogadó semmi
féle teendője vagy dolgáért mást nem 
kér, nem vár, minthogy a t. előfizető 
közönség is hasonlóan teljesítse a rá 
háramló és ugyancsak csekély előfizetési 
kötelezettséget. A Fogadó szerkesztősége 
ennek reményében, a derék közönsége 
ily jóindulatú támogatásának és intéz
kedésének elvártában, köszönti az utolsó 
negyed küszöbén t. olvasóit és a mi 
iparosztályunk tagjait.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A Fogadó előfizetőinek (vidékieknek 

is) ingyenes jogitanácsot ad dr. Gj'enes 
Manó ügyvéd, lapunk jogi munkatársa. 
(Lakik V., Alkotmány-utca 23)

T. kartársa ink  és olvasóink közül 
azokat, kik a lapra előfizetésükkel 
hátralékba vannak, felkérjük, hogy az 
előzőleg b címükre küldött postautal
vány felhasználásával szíveskedjenek 
tartozásukat kiegyenlíteni. Akiknek 
előfizetésük a mai számmal járt le, az 
előfizetés megújítását a csatolt utalvá
nyon kérjük elintézni. Kartársi üd
vözlettel a nFogadóc szerkesztősége és 
kiadóhivatala, Budapest, Vili. kér., 
Rákóciut 13.

Hymen hírek. — Papp Lajos, a 
miskolci ismert Böcögő József fogadós
nak társa, e hó 27-én eljegyezte Hor
váth  Ilonkát, a miskolci (írand fogadó 
volt tulajdonosa: néhai Horváth János 
szépmiveltségü leányát Budapesten — 
Papp József, a belvárosi történelmi 
nevezetességű Pilvax-kávéház derék gaz
dája nem Mayer Adolfné úrnőt, mint 
ezt sajtóhiba folytán múlt számunk kö
zölte, hanem Mayer A.-né bájos leányát, 
Irma kisasszonyt vezette oltárhoz, aug. 
lő-án. — Ozv. Seress Mártonné kassai 
vendéglősnőt eljegyezte Franki Frigyes 
máv. főművezető Miskolcról. — Vukán 
Lajos ismert főpincér a vasmegyei Buza- 
helyen Pável József vendéglős szaktársunk 
bájos leányát Teréziát eljegyezte. — 
Fülöp Antal nárai vendéglős szaktár
sunk e hó 29-én tartotta egybekelését 
Kovács Mariska urhölgygyel, Szombat
helyen.

a H orváto rszág i vendégünk. A líor-
 ̂vát-szlavonországi vendéglős szövetség 
agilis titkárja és az ottani szaklap 
szerkesztője, Puvlekovics  Zrecsko a 
fővárosban tartózkodván, meglátogatta 
szerkesztőségünket és behatóan tudako
zódott a magyar vendéglősök viszonvai- 
ról. Előzőleg a »Székesfővárosi vendég
lősök és kocsmárosok ipartársulatao 
titkárját kereste fel. kitől az ipartársu
lat ügyeiről informáltatta magát. A 
két titkár a tanácskozás folyamán 
arra a meggyőződésre jutott, hogy 
miként a kereskedelmi és iparkamarák 
titkárjai szoktak időnként szaktanács- 
kozásra összejönni, célszerű volna, 
hogy ezt a példát a vendéglős stb. 
ipartársulatok titkárjai is követnék, 
mert a vendéglősipar ügyes-bajos dolgai 
az Ö kezükön mennek keresztül, ók 
intézik azokat és igy abban a helyzet
ben vannak, hogy a mozgalomnak 
helyes irányt tudnak kijelölni. Vendé
günk tudomásunkra hozta, hogy mihelyt 
a jelenlegi kormányválság meg fog 
szűnni, nagyobb vendéglős-küldöttség 
jön fel Horvát- és Szlavonországbúl a 
pénzügyminiszterhez, ki elé az ottani 
vendéglősipar tarthatatlan állapotát 
ismertető emlékiratot fognak terjesz
teni, kérve abban a bajok orvoslását. 
Már most is kérte, hogy a »Székes- 
fővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulatao annak idején csatlakoz
zék a küldöttségükhöz. A magunk 
réskéről az ipartársuiati titkárok időn
kénti kongresszusának eszméjét igen 
üdvösnek tartjuk, mert voltaképpen 
ők az ipartársulatok szellemi vezelöi 
és megbízottai.

E rd é ly i ven d ég lő s  s za k tá rsa in k  köz
érdekű ügyét támogassuk azzal, hogy ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 2J—30 fillérrel emelt 
áron) „Borszéki11 vizet.

A pesti vendég lők  h itv án y ság a.
A ''Pesti Hirlap«, melynek a vendéglők 
és kávéházak, de különösen a vendég
lősök iránti oktalan és határtalan gyűlö
letére nemrég a Fogadó vezető helyén 
figyelmeztettük szakköreinket, megint 
kiruccant ellenünk és ezúttal a pesti 
vendéglőket a következő nyájasságokkal 
méltatta:

. . .  A jajszó egy budapesti vendéglőjóró 
halandó ajkairól fakad s valójában a gyomor, 
a meggyötört, meghurcolt, kigunyolt gyomot 
lázadó siráma Mert, hogy mit müvei a buda
pesti vendéglős ipar. az már tényleg olyas
valami, amit nyugodt elmélkedéssel nem lehet 
tárgyalni. Itt már a jajszó, a düh-kitörés, az 
iivöités, toporzékolás van helyén. Aminthogy 
ezek a féktelen kitörések nap-nap után tapasz
talhatók is a mi legelőkelő! b vendéglőinkben. 
Csakhogy persze az egyéni szórványos dühön
gésnek nincs messzebbhaló eredménye: a 
dühöngő vendéget lecsit.tja a pincér, a fő- 
pincér, esetleg a tulajdonos s marad minden 
a régiben. Mert hiszcD a pesti vendéglők 
hitványsága, mint minden az életben, szerves, 
tömérdek más jelenséggel összefüggő dolog.

Ebben az esetben a Budapest nevű k n- 
fész- k szerves alkatrésze a vendéglői nyomorú
ság. Méltó párja a lakás-nyomornak, amelynek 
ecseteléséhez a Dante poklának színei szük
ségesek. Rettenetes, hogy ebben a városban 
az élet nagy alapszükségletei, a lakás, a 
táplálkozás, mily hihetetlen sirahnasságga
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Tannak kielégítve. Tizenkét év óta járok pesti 
vendéglőkbe, ismerem a legalsó zug-kocsmáktól 
kezdve egész a nagy hotel-éttermekig vala
mennyit s merem állítani, hogy nincs tíz oly 
hely, hol müveit inyü és normális (! ?) gyomra 
ember büntetlenül étkezhetik. Ennek a hely
zetnek szörnyűsége akkor érződik meg egész 
erejével, ha az ember a bécsi viszonyokhoz 
(!!) hasonlítja. Mig Budapesten a jó vendéglő 
ritka kivétel s csak a nagyon járatos ember 
tud minden városrészben egy-két helyet, ahova 
nyugodtan betérhet, Becsben éppen meg
fordítva, a rósz alkot kivételt s a kószáló 
idegen harmad-negyedrangu vendéglőkben talál 
ízletes, olcsó táplálékot, sat. s a t . . .

Ez az alapot nélkülöző s csupán a 
vendéglősök iránti féktelen gyűlöletből 
származó közlemény a Gundel-féle 
gyűlések alkalmával jelent meg, amit 
persze ez az érdekcsoport ügyelemre 
sem méltatott. Igazán itt volna már az 
ideje, ha fővárosi szaktársaink eme 
rosszmája és folyton ellenünk agyarkodó 
lap ellen akcióba lépnének.

A Gundel-csoport-féle közgyűlések.
A Gundel-szövetség és a kapcsolatos 
nyugdijegyesület e hó 20 -21-én tar
tották közgyűlésüket a nyilvánosság 
kizárásával. Úgy tudniillik, hogy a 
gyűlésekre a sajtót, köztük a »Fogadót« 
sem hívták meg A napilapokban meg
jelent közlések mind aféle leadott 
jelentések voltak. . . Ezen körül
mény a legékesebben szól amellett, 
amit a »Fogadó« annyiszor mondott 
és irt, hogy a Gundel-féle szövetség a 
nyugdijegylet sat tartozékával együtt 
nem más, mint a vendéglősipar terét 
a különböző törekvéseknek mindenáron 
biztosítani akaró Gundel-csoportnak 
(klikk) érdekszövetkezete. Az igazi 
közérdeknek ezekhez semmi köze 
. . . Mindazáltal a gyűléseken a 
Fogadót több ismerős vendéglős és 
P. Z. horvát újságíró kollegánk kép
viselte. P. Z. szerkesztő ezt a tudósí
tást adta le lapunknak : — A nyugdij- 
egyleti gyűlésen 25-en, az ezt követő 
ismerkedési estélyen 80-an, a (luszöv. 
közgyűlésen pedig 50-en vettek részt. 
Az egész gyülekezési história azt a 
határozott meggyőződést keltette ben
nem, hogy itt egy valóságos érdek- 
csoport működik oly irányban, hogy 
a vendéglős-iparhoz tartozókat elvonja, 
tévedésbe ejtse a közjót illetőleg a 
saját ipari érdekeik céljára való törek
véstől. Ha a magyar fogadós, vendég
lős és kávés testvéreink a mi iparunk 
érdekeit célzó törekvésekről és munká
latokról fogalmat, azaz: meggyőződést 
akarnak nyerni, — jöjjenek le Horvát
országba, ahol a harmadéve létező és 
4500 tagot számláló vendéglősök stb. 
szövetsége  biztosítja és biztositotta 
máris a talajt érdekeinek. Itt a vendég
lősökkel valóságos játékot, tréfát űznek. 
Csodálkozom, hogy az itteni szaktár
sak ezt nem látják és nem veszik észre. 
Egy vendéglős szaktársuuk eme tudó
sítás után ezt az értesítést adta: — 
Voltunk mi többen is, csakhogy a 
többség a gyűléseken nem vett részt. 
Aminek az a magyarázata, hogy szak

társaim nagy részét, magamat sem zárva 
ki, egészen más okok hoztak fel Buda
pestre. mint a Gundelék gyűlései. Ez 
értesítést még frappánsabban H. d—i 
szaktársunknak e szavai egészítik 
ki: — Én a gyűléseken nem vettem 
részt, csak a mulatságokon. Ezek 
eléggé sikerültek.. .  Szaktársadalmunk
nak egy intelligens tagja, D. kollegánk, 
aki először vett részt a Gundel-gyülé- 
sen, megfigyelését ekként közölte ve
lünk : — Cirkuszban sokszor voltam, 
de érdekesebb bohócságokat sehol se 
láttam, mint itt. Megjegyezzük, hogy 
szaktársainknak eme hitelt érdemlő 
közléseiben nem lehet kételkedni A 
nyugdijegyleti közgyűlésen különben 
elhatározták, hogy az egylet meglévő 
vagyonán házat vásárolnak. Úgy ezen, 
mint a Guszöv. gyűlésén többen dicsér
ték a csoport fejét, Gundel Jánost. 
A gyűlések rendezése üzletszerű jelle
géről emez esetek szólnak: Mikor a 
horvát vendéglősök öten megérkeztek 
s »nagyo nehezen a színhelyre találtak, 
azt kérdezték tőlük: — Megvan-e 
16 koronás jegyük? — A horvát 
szaktársak persze az ilyen fogadtatás 
után nem kívántak részt a — mulat- 
ságbó. Így járt több vendéglős és 
kávés, akik a Törley gyárba készülőd
tek s akiknek vagy nem voit jegyük, 
vagy elvesztették és a nagy sampany’os 
mulatságra nem eresztették be őket. 
Ezek azonban föltalálták magukat; 
bementek a szomszédos Franeois- 
gvárba. A konkurrens-gyár szívesen 
látta és fejedelmileg megvendégelte 
őket. Igy^legalább — mondta M. győri 
kávés szaktársunk — amily hűséges 
fogyasztója voltam a T—y háznak, 
ép úgy fogom ezentúl az évi fogyasztást 
megosztani, amit tenni kötelességem 
is a szives vendéglátással szemben.

Fogadó a tiszadobi Tisza partján. A 
m. hó utoljával nagyszerű ünnepély színhelye 
volt a regényes Borsodnak a Tisza folyó felé 
hajló rónasága. A nagy Andrássy Gyulának 
emlékművét leplezték le ott nagy ünnepséggel 
és sok előkelő notabilitás részvétele mellett. 
A várostól, községtől messze cső ünnepély 
színhelyén egyidejűleg hatalmas vendéglői 
sátor emelkedett, ahol a leleplezés után a 
miskolci ismert Böeögő és Papp fogadósok 
által készített díszebédhez ültek az ünnepély 
tagjai. A föltálalt étkek elkészítésének sikerült- 
sége, kitűnő ízletessége általános meglepetést 
keltett s csodálkozásuknak többen kifejezést 
adtak. A kegyelmes asszony, Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter felesége pedig személye
sen nyilvánította elismerését és köszönetét 
Böeögő fogadósnak, megjegyezvén, hogy a 
tiszaparti sátorfogadóban élvezett bankett a 
fővárosi Pannónia vagy Bristol fogadókban 
sem sikerühetett volna jobban. A Pesti Hírlap
nak kocsmát sose látott munkatársacskái pedig 
ebből az esetből is láthatják, hogy a magyar 
fogadókés vendéglők konyhái nemcsak a fő
városban, hanem az ember nem lakta tájon, 
kint a pusztaságon is dicséretreméltóan képe
sek érvényesülni.

Az ásványvizek királya. A mai 
Fogadó •Magyar Giszhübli* cimen 
hosszabb cikkben foglalkozik Nagy
bánya gyöngyével, a régi borpataki 
borviz néven ismert ásványvízzel, 
amely ízben és minőségben nemcsak

egyforma, de sokkal kitünőbb, mint 
a mindenütt bevezetett csehországi 
Mattoni-féle Giesshübler viz. Hogy az 
erdélyi Kárpátoknak ezt a nemes kin
csét, a magyar Giszhüblit megismerhet
tük és hogy a hazai vendéglősök és 
kávésok a drága cseh-osztiák Mattoni 
Giszhübli-vizet ezen sokkal olcsóbb 
és mégis jobb minőségű vízzel pótol
hatják; eme körülmény a kolozsvári 
Iparbanknak és Fiala János, a Magyar 
Giszhübli kiváló vezérképviselőjének 
köszönhető. A Magyar Giszhübli fő
raktára : Budapest, IX. kér., Bakács- 
tér 5. szám  alatt létezik, ahova a 
megrendelések intézendők. A Magyar 
Giszhübli-vizet minden magyar fogadós, 
vendéglős és kávés szaktársunk jó
indulatú figyelmébe ajánljuk.

Egy vendéglős találmánya. (Dugó
kiemelő.) »Vége a spárgának meg a 
drótnak® cimen még a tavasz elején 
megírtuk, hogy Bors János nagy
váradi vendéglős szaktársunk egy olyan 
eszközt talált ki, melynek segélyével 
és minden erőfeszítés nélkül egész 
könnyedén, egy pillanat alatt kiveszi az 
üvegbe csúszott dugót. Bors szaktár
sunk a múlt hó— augusztus— végével 
szabadalmaztatta ezt a praktikus talál
mányát, a melynek már gyártását is 
megkezdte. A szabadalmi hivatal és a 
szakkörök, ahol zseniális vendéglős 
szaktársunk bemutatta találmányát, a 
legnagyobb elismerés és csodálkozás 
hangján szólották Bors nDugókie- 
me/ó«-jének preciz és egyben művészies 
kiállitásáról. A »dugókiemelő« fontos
ságát legjobban az igazolja, hogy a 
föltaláló: Bors János szaktársunk már 
az előző híradásunkra közel 200 meg
rendelést kapott vendéglősöktől és 
főpincérektől. A Bors-féle kiemelő 
különben nemcsak a vendéglősök és 
föpincéreknél, hanem háziasszonyaink
nak a befőttes üvegekkel kapcsolatos 
teendőinél is megfizethetetlen szolgála
tot fog teljesíteni. Az érdekes találmány 
megrendelhető Bors János kőrösparti 
vendéglősnél, Nagyváradon.

B úcsú  s ió .  KneíTel Ede, a vasmegyei 
németujvári Kneffel Józsefnek fivérbátyja, 31 
évig bírta Kiskunfélegyházán a .Kneffel0 
néven ismert .Korona" fogadót, s  ez idő alatt 
az ottani polgárság első és legtekintélyesb 
sorába küzdte fel magát. Kneffel Ede szak
társunk e bó 1-én megválik az üzlettel s feDti 
cimen szép szavakban búcsúzik el a közönség
től és egyben a közönség jóindulatába és 
bizalmába ajánlja Béla fiát, aki január havában 
fogja megnyitni az uj Kneffel fogadót. Midőn 
a távozó Kneffel Edének a jól megérdemelt 
nyugalmát legkellemesben eltölteni kívánjuk, 
szívesen üdvözöljük szakavatottkezü • utódját, 
Kneffel Béla uj fogadós szaktársunkat.

Óvatosság a szállodások, vendéglő
sök sat. cím tára rendelésnél. »Magyar- 
országi szállodások, vendéglősök és 
kávésok címtára® hangzatos címmel 
egy nyomdai kiadvány jelent meg, 
amelynek ára 10 koronában van meg
jelölve. Ez a címtár, mint több helyről 
értesítenek bennünket, teljesen haszna
vehetetlen és megbízhatatlan és alapo
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san becsapódik, aki azt megrendeli. 
A » Győri p incér-egyle t« szintén két 
példányt rendelt, s a kapott példányok
kal ugyancsak felsült, mert semmire 
sem használhatja őket. Magából Győr
ből igen sok és olyan üzleti címeket 
közöl, amelyek már réges-rég megszüli - 
tek. A <iv. p.-egylet titkársága ezúton 
figyelmezteti a szaktársakat, hogy a 
fenti cimü — »eimtárnak« nevezett 
kiadvány rendelésétől tartózkodjanak. 
Ezen kiadvány összeállítására a régi 
Leth-féle kiadást használták fel, már 
pedig ez utóbbi miként ez a legújabb 
címtár ezidőszerint,egy petákot sem ér.

Vasárnapi kocsmazárás Berekben. 
A vasárnapi kocsmazárás eszméjének 
derék szülői és keresztkomái, Bereg- 
megyenek vezetői, merész lépésre hatá
rozták el magukat Ugyanis egv a 
múlt héten tartott értekezletükön el
határozták, hogy a vármegye területén 
a kocsmákat vasárnapokon, ünnepnapo
kon, a sorozások napjain és minden 
nagyobb összejövetelek alkalmával be
zárják. Másszóval, a beregmegyei kocs- 
márosoknak egyszerűen kitekerik a 
nyakát. Mert azt talán még a leg- 
laikusabb sem hiszi el, hogy a fent 
említett napok üzleti bevétele nélkül 
a kocsmárosság meg tudjon élni. Ezt 
ugyan a kocsmárosság tönkretételét 
célzó beregi uraknak is tudnia kell 
és épen ezért kételkedünk is a fenti 
oktalan határozatuk megvalósulásában. 
Mindazonáltal beregmegyei szaktársa
ink nagyon helyesen teszik, ha a 
létérdeküket veszélyeztető ama terv 
ellen sürgős akciót indítanak.
SSAPRÓ HÍREK . — É th o rd ó  avatás. 
Tuladunának egyes részein még meg van az 
* jó szokás, hogy apincértanone amikor 
y-.'t évi inasidejét befejezte, ünnepélyes formák 
közt avatják segéd pincérré, illetve éthordóvá, 
így történt a múlt hó utoljával a szombathelyi 
Szabina fogadóban is, ahol Koller Rezső 
boriiul léptették elő éthordóvá, melv alkalom
mal Balog Tivadar föpincérje és Webnr Károly, 
az ottani Polgári-étterem főpincére intéztek 
hozzá tanulságos szép beszédet. — Búesu 
Vasbau. Szombathelyen az Arena-kerti ven
déglőben szept. hó elejével, amikor a levelek 
sárgulni kezdiek és az Arénában működött 
szinészlársaság is vándorútra ment, az ugyanilv 
célzatú Sváb Gyula föpineér búcsú síélyt 
adott, amelyen a pincérkar lehető szép szám
mal volt képviselve. Az estélyen a vasmegyei 
pincérek összetartására szép telköszöntöket 
mondtak és a legjobb hangulatban kivilágos 
kivirradtig kitartottak.

Visszakövetelt eg-yleti vagyon. A 
Győri pincér-egylet szeptember 20-án 
tartott rendkívüli közgyűlésén egy (la
punk más helyén bemutatott) indítványt 
fogadott el, melynek értelmében az 
1903. január 17-én tartott közgyűlésen 
a szakiskola céljaira feltételesen meg
szavazott egyleti pénzt visszaveszi, 
feszi pedig ezt azért, mert a pincérek 
fillérjeiből fölállítolt szakiskolánál a 
pincérség teljesen ki lett játszva és 
illetve ily pincértanone-iskola még 
eddigelé sem lett felállítva. A pincér
egylet ezen vagyonán, mely még-most 
is az akkori egyleti elnök, Kuster

Géza ő. izeiében van, házat szándékozik 
vásárolni.

Gyászpovat. — Skrile tz  Iván. Ven
déglős szaktársadalmunknak egy ifjú 
törekvő tagja dőlt ki az élők sorából, 
élte legszebb idején s akkor, amidőn 
az előző évek küzdelmes munkája és 
szorgalmának élvezni kezdte a gyümöl
csét. Ezelőtt három évvel nyerte el 
a nagyszombati vasúti vendéglő bérle
tét és ugyanakkor alapított családot 
is. E hó 16-án rövid szenvedés után 
vált meg az élettől, itt hagyva virágzó 
üzletét és ifjú szép nejét. Temetése 
szept. hó 17-én történt igen nagy 
részvét mellett.

Kovács Árpádot, a kolozsvári New- 
york fogadó éttermének főpincérét 
szomorú csapás érte. Neje, sz Strebo- 
lovszky Julianna f. hó 13-án, 53 évet 
korában jobblétre szenderült. Az el
hunytat szép', ló-én temették el a 
szaktársak és a közönség nagyszámú 
részvételével.

„A  Háziorvos" inti népszerű egészség
ügyi folyóirat utóbbi száma gazdag tartalom 
é s  érdekesség tekintetében felülmúlja az eddigi 
megjelent számokat is. A Háziorvosnak csekély 
2.4U kor. az előfizetése egy évre, teliál oly 
csekély összeg, amelyet a legszűkebb anyagi 
megerőltetés nélkül áldozhat bárki. Mutatvány- 
számat szívesen küld „A Háziorvos" szerkesz
tősége és kiadóhivatala, Budapest VI. kér., 
Andrássy-ut 27.

Magyar Giszhübli.
A magyar föld kincsei lassan-lassan 

kerülnek felszínre. Ennek okát az ké
pezi. hogy a magyar E ke a legcseké
lyebb kockázattal sem mer vállalkozni. 
De ha már felszínen vannak, önma
guknak törnek utat, ho?y az emberi
ség javát szolgálják, akkor nem törő
dünk az ismertetésével, hozzáférhető
ségével, hanem hagyjuk amint van, 
gondolván: akinek kell, majd csak el
jön érte. így pedig nem tehetünk 
hozzáférhetővé semmit, bármilyen ál
dásos legyen annak használata a ma
gyar népre.

Nagybánya  bányavárosnak van egy 
ilyen kincse. Jókai-forrásnak nevezi 
azt a vízszolgáltató sziklás űrt, mely
nek vizét»Borpataki borviz«-nek ismerik 
már évszázadok óta és ugyanazóta 
annak üdítő és gyógyhatásút. A forrás 
naponként 6000 liternél nagyobb meny- 
nyiséget szolgáltat, aminek hozzáfér- 
hetése és közhasználatba hozatala pan
gott. Most a kolozsvári iparbank vette 
kezébe a természetnek ezt az áldásos 
adományát és forgalomba hozza, hozzá
férhetővé teszi mint karteilen kívül 
álló gyógyvizet, mint kitűnő borvizet, 
olcsó áron. Tehát természetes ásvány
vízzel állunk szemben, mely alkat
elemeinél fogva bátran mondható 
» Magva r Giszhüblin ek.«

A vizet megizleltük és konstatálhat
juk, hogv az ásványvizek közt az elsők 
osztályába való. A ->Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipar

társulatának választm ányi tagjai e 
hó 23-án szintén m egizlelték a vizet 
és azt kitűnőnek találták. Magában
élvezve kitűnő üdítő ital, borral fo
gyasztva elsőrangú. Gyógyhatásúra or
vosi szaktekintélyek megegyező véle
ménye szerint ja va iva  van az emésztő 
szervek bántalmainál. alhasi pangások
nál, aranyér, sárgaság, máj- és lép- 
daganatoknál, továbbá a légcső és 
légző szervek bántalmainál. Aki tehái 
fogyasztja, egyúttal a természetadta 
gyógyhatású erejénél fogva egészségét 
is rendbentartja, illetőleg rendbe
hozza.

Ha a közönségünk inegizleli. előre 
tudjuk, hogy a természetes ásvány
vizek közt ezt a » Borpataki bor vizet* 
fogja előnyben részesíteni.

Vendéglős kartársaink figyelmét erre 
a kiváló tulajdonságú vízre a fogyasztó 
közönség érdekében is ezennel felhív
juk és közöljük velük, hogy a viz itt 
a fővárosban a központi irodában, 
(hol a főraktár is van) IX.. Bakács- 
tér 5. sz. : . megrendelhető. Ugyanide 
intézendők a vidéki megrendelések is, 
melyek részint vasúton, részint bajon 
való küldéssel nyernek kielégítést.

A viz félliteres palackokban kerül 
forgalomba: ára 2Í fillér.

Pincérek figyelmébe.*)
A pincérruházat tárgyában felvetett 

eszme élénken foglalkoztatja pmeér- 
kartársainkal és ha ilyen módon meg
állapodásra jutnának, akkor bizonyára 
a jövő nyári idényig eldőlne a kérdés 
és dr. Zaliler Emil budapesti orvos ur 
praktikus javaslata általánosságban el
fogadtatnék, a nagy nyári hőséggel széni
ben a pincér-kartársak könnyen fel
vehetnék a harcot

Újabban Láng  Ferenc szombathelyi 
fizetőp. szólt a tárgyhoz. Közleményét 
a következőkben adjuk.

A pincérek ruházati kérdéséhez nekem 
is volna egy pár szavam. Ez a kérdés 
most igen foglalkoztatja az egész magyar 
pincérkart és alapos megfontolásra van 
szükség, mielőtt bármely irányban uj 
lépéseket tennének. Azt a felfogást, mely 
a fehér szinü blúzt vagy ruhát szeretné 
pincér öltözéknek bevezetni, nem oszt
hatom. A fehér szín a szakácsok szine 
és nem a pincéreké. Akik a fehér ruhá
ban bizony nem sokáig maradnának 
fehérek. A mai frakk természetesen 
tarthatatlan. A pincérek uj ruhája a 
löszter-ruha  lehelne. Ez célszerű, 
kellemes és az eddigi igényeket is ki
elégíti. Tapasztalatból beszelek, mert 
nálunk a nyáron Köttbaum Gyula ur 
bevezette a lüszterfrakk viselését, és mi 
valamennyien éreztük ez uj viselet 
kellemes előnyeit.

Azért maradjunk csak a fekele színnel, 
és csupán egy lépést tegyünk meg a 
szövet frakktól a lüszter frakkig

") Lásd a  Fogadó 17. és 18. számát.
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Hozzászóltak továbbá Honyadmegyé- 
böl a szászvárosi kartársak is, kik a 
felvetett eszmét magukévá teszik, hozzá
járulásukat kijelentik és ké-ik az ország 
többi pinoér-kartársakat is, fogadják el a 
javaslatot egészségügyi és kényelmi 
szempontból. Aláírták: Németh Ferenc 
fópineér, Kurnkócy Sándor és Vladutin 
Peter pincérek.
Hol rendeljünk paprikát?
Van szerencsém valódi szegedi külön örletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
I). megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 3 kor. 40 rill., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fül., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 ti 11. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállítója: Horváth hercnc. Szeged.
I JuránoTics Tia/a nagyszálló 6 éven á t Tolt szobafönöke.)

ALAPITTATOTT: 1889 BEM.

MULÁC5 FERENC
cimfestő mester

=  BUDAPEST =
Vili., Baross-utca 98. szám.

ÜZLETI HÍREINK
Kérelem. Tisztelt kartársainkat, 

akiknek előfizetése október 1-én járt 
le, kérjük, hogy esedékes előfizetésüket 
a mai számmal mellékelt utalványon 
szíveskedjenek beküldeni.

Figyelmeztetés. 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 árusítson!

Unger István a tolnamegyei Zom- 
bának előnyösen ismert nagyvendég
lőse, a sárbogárdi nagyfogadót e hó 
elejével átvette.

Budapesten a »Fogadó« szomszéd
ságában, a Rákóei-ut 15. sz. alatt lévő 
•>Fehérló« fogadót valamint a központi 
pályaudvar vendéglőjének vezetését, 
Stadler Károly elhunyta következé ben 
Glöck Erős, Gliick Frigyes fővárosi 
kiváló fogadós szaktársunk fivére át
vette.

Pécsen az Aranybajó fogadót 
Gerencsér József szaktársunk, mint 
előzőleg irtuk, megvette s azt egész

ujan renoválva és berendezve e hó 
elejével veszi át saját kezelésébe.

Németh Sándor .szaktársunk a VII., 
Garay-utca 7. sz. alatti vendéglőjét 
újonnan renoválta és újból e hó köze
pén nyitotta meg.

KneíTel Béla fogadója . Kiskunfélegy ázán 
a Kossuth Lajos-sugáruton egy nj nagy fogadó 
épül. melynek szobái, éttermei és kávéháza a 
mai modern igényeket kielégítő kényelemmel 
lesz berendezve. A/ impozáns fogadó tulaj
donosa Kneffel Béla, az október 1-én nyuga
lomba vonult és széles körben ismert félegy
házi KneiVel F.dének szakképzettségben méltó 
derék fia lesz. Az uj „Kneffel fogadó1’ ünne
pélyes megnyitása január havában történik.

Nagy Lajos, a jó konyhájáról 
messze ismert ungvári Széchenyi ligeti 
vendéglős, az ottani korona fogadó 
éttermeit átvette.

Sárbogárdon a Vukán I. szaktár
sunk vasúti vendéglője vezetését Lulhk 
Ferenc az ottani nagyfogadónak volt 
kedvelt gazdája átvette.

Reehtorisz Samu ismert szaktársunk 
az V., Katona József-utca 6. sz. alatti 
házban egy uj vendéglőt létesített s 
azt ünnepélyesen e hó 1-én nyitja 
meg. Az uj üzlet vezetését Reehtorisz 
Márton intézi

S zatm áron  ;t Pannónia fogadót derek 
tulajdonosai,Márkus Zoltán és Lendek Pál egész 
újonnan renováltatíák. Az egvszersniint ujan 
rendezett szép fogadói üzletnek ilyen formá
ban való ünnepélyes megnyitása e hó 28-án 
történt.

Ágh Antal ismert gyulafehérvári 
vendéglős szaktársunk, ugyanott a 
Lőrinci-féle vendéglőt e hó elejével 
átvette.

Huszár Bálint szaktársunk a VII, 
Lehel-utca 53. sz. alatti vendéglőt 
megvette s azt ujan rendezve szeptem
ber 10-én nyitotta meg.

Halász Ferenc, mint előzőleg jelez
tük, Nagykanizsán a Polgáriegylet 
nagy vendéglőjét f. évi okt. 1-éu veszi 
át. Halász szaktársunk a régi üzletnek 
volt jó menetelét és jóhimevét rövidesen 
megfogja alapítani.

Gerstenbrein Miklós a VIII. kér., 
Szigetvári-utca 18. sz. alatti vendéglőt 
átvette s annak ünnepélyes megnyitá
sát a m. hó folyamán eszközölte.

Szigethy Ede, a pécsi Aranyhajónak 
volt jóhirnevü fogadósa ugyanott meg
vette a Hóval kávéházat Kádár István
tól. Az ugyancsak jóhirii és jómenetelü 
üzletet Szigety szaktársunk november 
1-én veszi át

Fogadó nagyobbitás. A bácskai 
Cservenkán, Wilging Jakab szaktár

ALAPITTA T O T T

A leg m ag asab b  u d var é s  Jó z sef fő h erce g  udvari szállító ja .

FANDA ÁGOSTON és  ZIMMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC halnagykereskedése
A BA'ATON HALÁSZATI R. T. KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE. 

TELEFOI 61-24 BUDAPEST, K özponti v ásá rcsa rn o k . TELEFŰS 61 24. 
M i i x l e i i n e n i i i  t e » i u : e r i  é s  -i l e s v i z i  i x i l a u .  
Egyedüli halszálütó cég. mely az előkelő házak és éttermekben szük
ségelt összes halfajokat triss állapotban állandóan raktáron tartja.

sunk fogadóját megnagvobitotta és uj 
modern berendezéssel látta el.

Gyulafehérváron az Európa fogadót 
mint előzőleg jeleztük, Újhelyi Adóit 
volt sepsiszentgyörgyi iogadós szak
társunk megvette és azt teljes újon
nan s nagy fénnyel berendezte. Az 
ünnepélyes megnyitás e hó 15-én 
történt meg.

Búza Antal szaktársunk Rákospalotán 
a Fö-ut 15. sz alatti Csörgey-féle 
(nem Csengey) vendéglőt vette át.

Búd János volt Lónyai-utcai vendég
lős a IX. kér., Soroksári-ut 6. szám 
alatti vendéglőt szeptember hó 15-én 
átvette.

Gutgeszell Lajos, előnyösen ismert 
pécsi vendéglős szaktársunk ugyanott 
a Deák-utca 6. sz. alatt lévő Rehling 
János-féle »Központi« vendéglőt megvette 
és azt saját kezelésébe november 1-én 
veszi át.

Held József a VII. kér., Dob-utca 
92. sz. alatti Gazda-féle vendéglőt a 
m. hó folyamán átvette.

Raposa István fővárosi vendéglős 
szaktársunk a váci-ut 60. szám alatti 
(volt Monspartj vendéglőt megvette s 
azt saját kezelésébe augusztus végével 
vette át.

Máramarosszigeten a Korona foga
dót Csillag Sámuel szaktársunk az 
ungvári Korona fogadó volt jóirü vendég- 
jöse átvette.

Kávéhíz vétel. Unger Pál szombat
helyi jónevü kávés megvette a Posch- 
féle kávéházat a házzal együtt Unger 
szaktársunk uj üzletét november 1-én 
veszi át és egész újonnan fogja átala
kítani és berendezni.

Milasin Péter a Vili., Rákóci-tér 
17. sz. alatt e hó közepével egy szépen 
berendezett uj vendéglőt nyílott.

Szekszárdon az Úri kaszinó ven
déglője! Strénver  Ferenc előnyösen 
ismert főpincér szaktársunk e hó ele
jével átvette. Sok szerencsét!

Zomborban a vasúti vendéglő bérle
tét Kerekes Sándor, volt érmihályfalvi 
vendéglős nyerte el. Kerekes szaktár- 
snnk az üzletet október 1 én vette át 
saját kezelésébe.

Szvetkó Gáspár ismert fővárosi 
szaktársunk megvette a Király-utca 
52. sz. alatti Jurysik-féle vendéglőt, 
melyet sajat kezelésébe szept. 16-án 
vett át.

Sü rgönyök : |
ZIMMER HALÁSZMESTER BUDAPEST '
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Szombathelyen a Varasdi-féle Royal 
kávéházat, mint értesülünk, megvette 
Földes Mór, az ottani Hu ngária vol 
Kávésa.

Kunszentmártonban az újonnan 
épült »Kőrős« fogadót Lebovits Mór, 
volt karcagi jóhirnevü fogadós szak- 
tarsunk kibérelte és azt a modern 
ízlésnek megfelelően rendezte be. Az 
új szép üzlet ünnepélyes megnyitása 
e hó 1-én történik.

Dicsőszentmártonban, a Nemzetit 
fogadót Halász Mórtól átvette Svéd  
Dániel volt fehérgyarmati fogadós 
szaktársunk, aki ez uj üzletét egész 
ujan renoválva nyitotta meg.

Danics Mihály szaktársunk a Vili., 
Tisza Kálmán-tér c. sz. alatt egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott.

Uj 'ogadós. Bem László föpincéri 
karunknak széles körben ismert tagja 
Buziás-fürdőu az Arany csillag fogadót 
Dohos Lajos szaktársunktól megvette. 
A jóhirü üzletet uj fogadós szaktársunk 
e hó 1-én vette át. Sok szerencsét.

Navala Ferenc a Népszinház-utca 
40. sz alatti vendéglőt megvette s 
ujan berendezve e hó 15-én nyitotta meg.

Harró Ferenc, volt alvinci vendéglős 
szaktársunk Gyulafehérváron, a várban 
levő ..gh-féle vendéglőt átvette. Harró 
szaktársunk uj Üzlete jóhirét és mene
telét biztosítja.

Miskolcon a pályaudvarral szemben 
lévő Friedmann-féle jóhirnevü vendéglő 
vezetését F enyves  Miksa szaktársunk 
átvette.
^Dómján János a VII., Ovoda-utca 
38. sz. a. vendéglőjét uj berendezéssel 
látta el. A szakkörökben is jónevü 
szaktársunk üzletét az ismerősök köz.ül 
is szépen látogatják.

Baranyi Mór a IX., Csarnok-tér 5. sz. 
alatti Balogh-féle vendéglőt október 1-én 
veszi át.

Székesfehérvár on az Lntersz-féle 
Feketesas fogadót Ileberling  Adolf, 
volt máramarosszigeti kávés szaktársunk 
megvette. A jóhirnevü üzletet uj gaz
dája november 1-én veszi át.

Torda Mihály a V III, Kenyérmező
utca 4. sz. alatti házban egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott.

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

Honig Antal utolján Eperjesen, a Palkovics 
étt íremben volt éthordó hollétét Honig Sándor 
főpincér Szatmár, Nemzeti kávéház e;men 
kéri tudatni.

Novotny József hollétét kérem egy lev.-lapon 
tudatni, Novolny Károly, Huszt cimen.

Rózsa Sándor főpincér (utóbb Sepsiszent- 
gy&rgyőn a Városi szálloda éttermének volt 
főp ncére) jelenlegi hollétét kérem egy lrv.-lapon 
tudatni, Kubik Viktor főpincér Temeskubin, 
Sólyom szálloda.

Pacseten, a Magyar király volt foga
dósa Volk János az állomás közelében 
uj fogadót építtetett, s azt a modern 
igényeknek megfelelően berendezve, 
»Erzsébet« cimen nyitotta meg.

FOGADÓ 9. oldal.

Sehuller Ferenc ismert szaktársunk 
a VII., Kertész-utca 32. sz. alatt egy 
több termekből álló csinos berendezésit 
vendéglőt nyitott, melyet jó konyhája 
és italaival máris szép lendületbe hozott.

C saládi öröm  Gittek Imrét, a csapi vasúti 
vendéglő főpincérét derék neje, egy csinos kis 
leány-babával ajándékozta meg.

lotzer Ferenc, szegedi előnyösen ismert 
vendéglős szaktársunkat, kedves neje egy 
derék leánykával ajándékozta meg. Az uj hon
leány Katica nevet nye't a keresztséghen.

Rátz Mihály szaktársunk a Vili., 
Alföldi-utca 3/a sz. alatti vendéglőt a 
m. hó elejével vette át.

Nagykárolyban a »Központi« foga
dót Havas testvérek szaktársaink egész 
ujan renoválták és rendezték és azt 
újból ünnepiesen e hó 2b-án nyitot
ták meg.

Lipárt Pál a V ili, Kákóci-tér 11. sz. 
alatti jóhirnevü vendéglőt e hó 10-én 
átvette.

Figye lm eztetés. A ..Magyar Giszhiiblt, 
(Borpataki borviz) nincs bent a Fekete Mór-féie 
borviz-kartellban. Rendeljük és fogyasszuk az 
ásványvizek királyát, a kitűnő magyar Gisz- 
hüblit!

Orbán Ferenc volt Szondy-utcai 
vendéglős szaklársunk szeptember 1-én 
átvette a IV.. Régi posta-utca 9. szám 
alatti »Aranykéz« fogadó vendéglőjét. 
Jó konyhája és borai biztosítják üzlete 
jómenetelét.

K rajcár József megvette Koch Ta
más szaktársunk Teleky-tér 2. sz. alatti 
jóhirnevü üzletét.

Helyvaltozások. - Nyíregyhá
zán a Korona fogadó szobafőp. állását Unter 
berger László tölti bo. Munkácson a Csillag fo
gadó kávéháza főp. állását Pálinkás József töl
tötte be. Korbadics Antal Szatmáron az Európa 
kávéház főp. állását tölti he. Hónig Sándor u itt 
a Nemzeti kávéház fp. teendőit te jetii \. Jurasics 
Imre Tordán az Otthon kávéház főp. állását 
elfoglalta. Szegeden a Kovács kávéház főp. 
állását Spitz József töltötte be. Witecsek Rezső 
Debrecenben a Központi fogadóban éth állást 
foglalt. Ehrenwald Géza az alsókubini Nemzeti 
fogadó főp. állását tölti be. Kubik Viktor a 
temeskubini Sólyom fogadó főp. állását foglalta 
el. Crvenkovits Vladiszláv Szerencsen a vasúti 
vendéglő L, II. oszt. éttermi főp. állását töl
tötte be. Zomborban a Vadászkürt szállodában 
Horváth József főp. mellett mint éth. Flandor- 
fé r  János és Tenkö János működnek. A kávé
házban Mangiiár Endre főn. mellett a segédp. 
teendőket Stern Sándor és Mihály Dániel 
teljesitik. A szobafőp. állást Beinhauer Ede 
tölti be, m g a főszakácsi teendőket Pfund 
Márton látja el. Miskolcon a Kepes nagyfogadó 
söresarnuk főp. állását Szcntmiklósi Gábor 
foglalta el. Mellette mint étb. Banay József 
működik. Nagykárolyban a Magyar király- 
fogadó főp. állasát Kirchner Antal és Szatmá
ron a Károlyi fogadó főp. állását Stibli 
Antal töltik be. Pápán a Hungária kávéházbau 
Kankovszky Rezső tekeőri és Vados János 
segédp. állási nyertek. Szombathelyen az 
Elité kávéház főp. állását Várad' G. és u. itt 
az éjjeli főp. állást Falalin Elek töltik be. A 
Hungária éttermi és szobafőp. állását Kutassy 
Mihály foglalta el. U. itt Gyurátz János rn. 
éth. nyert alkalmazást Az Oroszlán fogadó főp. 
állását Kiss József foglalta el. Kőszegen az 
Elité kávéházban Nagy Kálmán m. r.-íizetőp. 
és Kapu Vilmos m. segédp. nyertek alkalmazási. 
Szabó Mihály Léván a Központi kávéház föp. 
állását töltötte be. Vukán Lajos Balassagyarma 
tón a Magyarkirály fogadó kávéházi főp. adá
sát foglalta ei.

50° o pénzmegtakarítás, í‘ í í" hi S .
essenciáhól készíti likőreit, u. alasch, 
a n i  z e t i , c h a r  t r  e u s e, eacao, co g n ac’ 
e sá szá rk ö rte , m arns/.kiuo, vanília sib!

1 liíi-i 1.28. Huni i liter elkészítve 1.28. 
K«y«;dttl kapható K U  l i  I  C S  l i  K  

ÍV I.» O  h !  IV Á J . , ,  . Vörös kereszt' 
drog- ria, GYŐR, B aross-u tca 21.

NYÍLT TÉR.
IC I i s m e r ő  l e v é l .

Szentelek (Vas m.i
T. Hercog Sándor árnak, Csáktornya. 

Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egv 
szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, a 
gép nagyon jól működik. Tisztelettel

K áhr Alajos 
vendéglős

e llá tá sra  egy iskolásfiu vágy- 
leány elfogadtatik gyermek
telen házaspárnál. Budapest. 
Nefeljts-utea 1.1. II. 14. G. J.

K érele m  a jo s z iv ü  k ö zö n s é g ü n k h ö z.
Egy tönkrement kávés, aki 8 tagú családjá

val a legnagyobb nyomornak néz elé, csekély 
segélyért fordul a jószívű szaktársakhoz. Az 
eleve is hálás köszönettel nyugtázott adomá
nyok 8 . B. R á k o sp a lo ta , Pázmány u. 31. sz. 
alá intézendők

E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget aszerkesztőség.

EGYRÖL- MÁSRÖL.

Az idegenekről.
Bendegúz megáll egy készülő kávéház 

előtt és nézi a címet. -  Ostende! — 
hát ez az idegen név megint mi ördö
göt je len t! — Mit jelentene, azt, hogy 
szaporodnak az idegen kávésok. Volt 
eddig City-országi, Szimplon-országi, 
Nippon-országi, Terminus-országi sat. 
sat és most van Ostende-országi is, 
— mondá társának Balambér : és azzal 
tovább mentek.

Egy pohár sört!
A Bendegúz fogadó vendégszobájának 

uj főpincére nadrágot rendelt, de a szaltó 
a nadrágját tűrhetetlen rövidre szabta. 
Amikor aztán pár nappal később beállít 
egy pohár sörre, a főpincér elkezdi 
korholni a szabót, akinek közben el
hozza sörét a borgyerek s ugyancsak 
szörnyűséges sok habbal, amit látva az, 
indignálódva dörrt n Balambérra, hogy 
ő se nem genárl s, se nem kalamáris, 
hanem csak egy szerény — szabó. 
Mindezekre pedig Balambér ezt a meg
nyugtató választ adja, hogy a sok hab 
azért van, mert friss a sör! — Ja, 
mert friss a sör . . . Tudja-e főpincér 
ur, kérdi a kecske hirtelen, hogy miért 
rövid az ön nadrágja ? — Mert kigyelmed 
rövidre szabta. — Dehogy, mert friss 
a szövet! — mondta nevetve az ötle
tes mester.
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= =  j^irdetmény. =
A Győri pincér-egylet

vezetősége tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes elhelyező  irodá já t 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalmazottakat.
A  rendes egyleti tagok elhelyezése in gye n e s!

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

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

Tagdijak: I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borfiu. kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fül., beiratási díj 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivata los  ó rá k  d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. V asár- é s  ü n n epnapokon  d. e. 
10—12-ig.

I^evél és sürgönyeim: Pincér- 
egylet Győr.

D énes M iklós László Józse f
jegyző elnök.

Szerkesztői üzenetek.
I. ÍV. L. K .-sziget. A kaszinók saját tagjaik 

részére a helyiségen belül való fogyasztásra 
rendesen kapnak italmérési engedélyt. De 
védekezni is lehet ellene. Kérvényt kell intézni 
a pénziigyigazgatósághoz és kimutatni, hogy 
nincs szükség arra az uj italmérésre, mert a 
községben elég kocsma van. A kaszinóbeli 
urak igyanak limonádét, teát, feketekávét és 
hasonló italokat, de ne szaporítsák (az átvitt 
értelemben mégis csak) a Kocsmák számát.

F. K. L - vár. A gazdasági egyesület sem 
fő-, sem alelnöke nem adhat olyan engedélyt, 
mert az a pénzügyigazgatóság hatáskörébe 
tartozik. 11a mégis ilyen engedélyről van szó, 
(arról tessék meggyőződni) emeljen panaszt a 
pénzügyigazgatóság előtt. Felebbvitelhen a 
pénzügyminisztériumhoz tartozik.

Z om hor. Ha a mérőeszköz a most életbe
lépett törvény követelménye szerint már a 
készítője által lett hitelesíttetve, akkor azt 
bemutatni ugyan lehet, de fizetni nem kell 
érte. Mert a törvénynek az a célja, hogy min • 
den mérőeszköz ellenőrzés alatt álljon. Külön
ben utaljuk lapunk mai vezércikkére, abban
— azt hisszük — terjedelmes tájékoztatást 
fog találni.

K aposi kom a, S om ogyország  Az az
indítvány rósz helyre lett atreszálva (címezve
— magyarul). Azért t. i., mert az ott is és 
ezután is csak — indítvány marad, ügy vagyunk 
ezzel is, mint az osztopáni .pógar az ő 
csizmájával, amelynek megint leszakadt a talp
foltja és a helybeli csizmadiához elvitte a 
foltot, hogy: — igazijja meg a dógát. — Hál 
hol a csizma! — kérdi a mester. — Hm, hát 
azt bion nem hoztam el, mer’ máj’ megint 
u' tanálok járni, mint a mű t télen, ho’ nem 
lesz se csizma, se főt, — hát csak reperálják 
Így meg. — Meglássa Kománk, hogy annak a 
fölterjesztésnek se lesz külömb sorsa. Olt fog 
az pihenni hónapokig, évekig, mint az osztopáni

csizmadiánál a javításra adott csizmák. Egyéb
iránt a legszívesebb komái tiszteletünk.

F. Gy. G y.-fehérvár. Hiába, a régi gárda 
mégis csak régi gárda. Itt a korrespoderizia 
drótszárnyon, amott meg -  a fiatal gárdánál — 
vontatóhajószerüen intéződik. Gyors értesíté
sért szives köszönet és — köszöntés! — 
H. J  Z om hor. Tudósítás jött, közlések tétet
tek, minden irányban. Üdv M .I. N .-várad. 
Azt kérdezi, hogy helyesen járt-e el, amikor 
a ny -egyletet illető nagy kapacilálásnak ellent 
állott. Helyesen. Ha valamely dologra eről
tetik, úgyszólván kötéllel fogják az emberi, v.v 
a dolog bizonyára — nem jó. Könyvái jegyzék 
A.-tói ment. — M. F. Sz.-vá r. Teendő intéz
kedésért köszönet, l üzlés jött. Üdv! -  L. 
K. T orontó i. Mind a két víz a Fekete Mór- 
féle borviz-kartell vizeiből való. Rendelést ne 
tegyen. .Jó borviz*-nek ajánljuk az erdélyi 
borvizek gyöngyét, a magyar Giesshüblit. 
Központi cim : Budapest, Bakács-tér 5. — 
S. F. B.-csalin. A tárgyalás hosszú, az idő 
rövid volt, igy a terv nem sikerülhetett. .Majd 
más alkalommal Üdv!

„K epes“ nagyszállóba, Miskolc.

j j £  Fogadó átvétel 5
Van szerencsém hírül adni, hogy Miskol
con a Óraiul szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italuk. Pontos kiszolgálás. Üdvözle tel 

Kepes Béla 
száll oda-tulajdo nos.

Vennék
kisebb községben egy jóforgalmu kocs
mát vagy örökáron. Szives ajánlatokat 
ezen címre kérek: N ém eth  Im re  
vendéglős, V ízvár, Somogy ro. 1—2

Üzleti berendezés
„fogyasztási cikkek*' bevásárlásánál elő
fizetőinek díjtalanul jár el a „Fogadó1* 
kiadóhivatala. Budapest Vili., Rákőci-ut 13.

Málna-szörpöt
ajánlok vendéglősöknek, kávésoknak, 
erdélyi illatos havasi m álnábó l, kiadó
sán készítve 5 k iló s  ko rsó kb an , bár
mely állomásra, franco szállítással, 10 
--------korona utánvétel m elle tt---------
T A R 1 S N Y Á S  J Á N O S  
-------- SZAMOSUJVÁR. --------

3VI inclen
s zá llo d a  k á ve h á z é s  ven d églő
ú jság-m app áit, étlap -táb lá it é s  újévi 

rek lám -n aptárait

VIDOR A. utóda
k ö n y v k ö t ő n é l  rend e li meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
M inta-példány ingyen és bérm entve.

Vendéglős Legalább 12 millió ember kezében
ne vegyen más naptárt, í 
mint a „V endég lősök  í 
-  N a p tá rá “ át, mert -  í

fordul meg 11110. évben  a

„m a g y a r  f ü r d ő k a l a u z **
ebben mindent megtalál 

am re szüksége van.

Erzsébet
városon

a Központi szálloda: 
é t t e r e m ,  kávéház, 
veudéírszobák, k e r t
h ely iség , istá llók  és
egyéb hozzátartozóval 
-  teljesen berendezve - 
világítási eszközökkel 
sat. együtt azonnal 
kiadó. Értekezhetni a 

tulajdonos:

,  vasúton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő- és , ' nyaralóhely' ken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszi- '  
,  nókban. Egyszóval mindenütt megtalálható — ezért fogadósoknak, vendég- , 
'  lősoknek és kávésoknak a  reklám terén nem  m indennap  k iná lk  zo ked- '  
/  vezö alkalom ezen nagyszabású munkában való hirdetés. ,
í  A >MAGYAR FÜRDŐKALAUZ* IV évfolyama 1010 ja n u á r  havá- í
'  b á n , tehát csak egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, mint a '
- ^Magyar Védöegyesillet' h iva ta  os hoz őn y e  jelenik meg, s hite lesen  /
í  ig a zo ta n d ó  huszonnégyeze r pé ldányban  ingyen és bé rm entve  lesz '  
'  szet.iüldve. ,
;  Ezen hézagpótló és nagy horderejű munkát egész éven á t a  nagy- '
'  közönség milliói olvassák, — a hirdetőnek olyan előnyöket biztosit, am i- , 
í  ly«nt sem m iféle m ás rek lám  á lta l nem  é rh e t e l. '
;  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  »MAGYAR -

FÜRDŐKALAUZ.-bán megjelent minden hirdetés, mert a  tapasztalat be- J 
'  igazolta, hogy az eredmény olyan meglepően nagy volt, hogy a  hirdetők - 
5 önként íjito tták  meg hirdetési megbízásukat. *

í HIRDETÉSI ÁRAK :
I A hirdetések közö tt: (10-—
/ A szöveg a la t t : 80-—
í A szöveg közötti színes 

| '  mellékleten.- 70.—

>l< , |4 old1
«";ios "V™

3 5 - 20— 4 0 - kor.
45  — 25  — 5 5 -

38— 22  — 45-—
/ Kérjük szives hirdetési megbízását soron-kivül beküldeni, hogy a
J hirdetésnek még jó  helyet biztosíthassunk. '

Szentpétery í 
Gusztávval. í

Telefon 173 — 17, 

3—*

„MAGYAR FÜRDŐKALAUZ" í

E R D Ő S  J Ó Z S E F  :
B udapest, VI., E ö tv ö s-u tca  36. I. 9. '

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


