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A központi borpince.
—  M ozognak a  borkereskedők. —

A központi borpince eszméjét ven- 
déglős-szaktársaink — mint nálunk 
minden uj eszmével szokott történni — 
amolyan immel-ámmal fogadták és vár
ják annak nyélbeütését, hogy azután 
csatlakozzanak a mozgalomhoz. Elfelej
tik azonban, hogy a vállalatból nem 
lehet semmi, — úgy mint bármilyen 
vállalatból nem válhatik semmi, — ha 
résztvevők nincsenek. És ebben a vál
lalatban nagy anyagi érdekek nyernének 
felkarolást, mert az a célja, hogy kisza
badítsa a borkereskedőkre utalt vedéglő- 
söket és kocsmárosokat a borbeszerzés 
harmadik és negyedik kezéből. Hogy ez 
a ténykörülmény mit jelent, azt nagyon 
jól tudják azok a vendéglősök és kocs- 
márosok, kik a borkereskedőre vannak 
utalva, annak jóvoltát és hitelét kény
telenek igénybe venni és néha-néha 
megakadnak az úgynevezett részletek 
pontos betaitásában, ami a jelenlegi 
gazdasági viszonyok közt, bizony igen 
gyakran megtörténik.

Ne szépítsük a való tényeket; ne 
akarjunk olyasmit rózsás színben látni, 
amit, ha őszintén nézzük, torzkép gya
nánt ötlik szemünkbe. Vegyük a valót 
úgy, a hogy mindennap látjuk és legyen 
bátorságunk annak komolyan a szemébe 
nézni. A  szerénység, az üzleti álszemé- 
rem, a helyzet valóságának letagadása 
nemcsak hogy nem segít a bajon, hanem 
egyenesen árt.

Igen nagy a száma azoknak a ven
déglősöknek és kocsmárosoknak. (külö
nösen itt a fővárosban) kik nincsenek 
abban a helyzetben, hogy borszükségle
tüket közvetlenül a termelőtől — saját 
tetszésük és Ízlésük szerint beszerezhes
sék. A borügynök (ép úgy mint a finánc) 
kiszimatolja ezt az állapotot és rögtön 
siet a megszorult vendéglős-kocsmáros 
«segitségére». Itt az eladási vágy és 
üzletcsinálás, ott a megszorult helyzet: 
az üzlet igen hamar létre jön. Mintát 
is hoznak, vagy meghívják az illetőt a 
pincébe egy kis borkóstolóra és azután 
minden a maga rendje szerint megy.
A váltó nem mindig szükséges; elég a 
szállítmány átvételének elismerése. A 
lizetési kedvezmény is megvan. «Ugy 
fizethet, ahogy tud» és a szegény szak
társunk már le van kötve, de annyira, 
hogy mozogni sem tud. Ha nincs meg

elégedve az áruval, feltéve, hogy a bor- 
minőség megállapításában némileg szak
ember, hát akkor más kereskedőtől is 
vehet, de csak úgy és akkor, ha az 
előbbit előzőleg kielégítette, mert más
képen a nyakára megy és perli. F.z pe
dig költséggel jár, amit a szegény ember 
nagyon is meg szokott gondolni, mert 
tudja, hogy ő lesz a pervesztes és akkor 
megfosztják mindenétől.

A kezdőkkel pláne el lehet bánni. 
A kezdők rendesen nem értenek a bor
hoz. Adnak nekik kóstolót. Ízlik, jó. 
Szállítanak akár mást is s nem olyant 
ami neki a mintában ízlett és szerinte 
jó minőségű, üzlete céljaira megfelelő 
volt. Hiszen ő még nem ért hozzá 
annyira, hogy egy kis megtévesztést ne 
lehetne vele megpróbálni. Hátha a próba 
sikerül V És legtöbbször sikerül — a 
nem szákember kocsmáros vesztére. Az 
irigyek kóstolgatják a bort — amúgy 
titokban, megállapittatják, hogy baj van 
a kréta körül, megy a följelentés és jön 
a büntetés. A borkereskedő minden 
obligón kivül van, az ő pincéje «Iiszta 
mint a kristályt*, a manipuláció az újonc 
kocsmároson marad és kénytelen a 
következményeket viselni.

Ilyen képet láttunk a közelmúlt na
pokban egyik újonc vendéglősnél, ki 
még annyira is meggondolatlan volt, 
hogy elég korán értesítette a bor- 
szállitó céget a borral történt bajról. 
Mi sem természetesebb, hogy az illető 
borkereskedő cég elég okos és ügyes 
volt arra, hogy a saját pincéjének bor
kezeléséhez meg a gyanúnak az árnyéka 
sem férhetett, mikor a borvizsgáló bi
zottság vizitelt nála. Az Engelék és ha
sonlók esete iskola volt a borkereske
dők azon részére, kik nem igen irtóz
tak egy kis borsokszorositáslól. Az is
kola pedig az volt, hogy óvatosaknak 
kell lenniök és hamar ki a pincéből 
avval az áruval, mely nem hasonlít 
egészen a kristály tisztaságához.

Ezek az okok és a velük kapcsolatos 
más többféle okok teszik indokolté a 
központi borpince létesítését. Hiszen — 
amint már rá mutattunk, nem uj, ha
nem fényesen bevált régi dologról van 
szó. Ott vannak a lio rvá t vendéglősök 
az ő központi borpincéjükkel Zágráb
ban, ott van a pozsonyi vendéglősök 
borpince-társasága, mindkettő szép gaz
dasági sikert mutat fel és amellett va
lóságos jótéteményt gyakorolnak az anya

gilag gyengébb vendéglősökkel és ezek" 
nek az üzleteknek a vendégeivel.

Nálunk, sajnos, hiányzik a vállalko
zási szellem, de hiányzik az a belső 
szuggesztió is, ami a szegényebb kolléga 
támogatására a jobbmódut rábirná. A 
mi sorainkban meg igen nagy az egoiz
mus. Kézzel fogható elönynyel bitó ügyek, 
amiket minden anyagi kockázat nélkül 
lehetne megvalósitani, hajótörést szen
vednek a nemtörődömségen, az irigyke
désen és az ebből fakadó egoizmusból. 
Tegye mindenki kezét a szivére és Ítél
jen igazságosan és elfogulatlanul, — 
mert meggyőződésünk, hogy legalább 
önmagában fog,a mondani, a »Fogadó«- 
nak igaza van.

De nem igy fogják ám fel a kérdést 
kedves szaktársaink a borkereskedők. 
Alig, hogy a vendéglősök és kocsmáro- 
sok szőkébb köreiben kipattant a bor
pince eszméje, már is összeverődtek és 
hasonló alapon felépítendő bor-export- 
pincét akarnak létesíteni s hogy állatn- 
segélyt is biztosíthassanak maguknak, 
kötelességet vállalnak arra is, hogy bi
zonyos mennyiségű bort fognak külföl
dön elhelyezni. Éhez ugyan nem kell 
nagy tudomány, mint a hogy a jó  bor
nak nem kell cégér. Ez a társaság már 
alkudozik a kormánynyal, mely 10 
évre 300.0000 kor. államsegélyt helyezett 
kilátásba Ez az államsegély, kedves 
atyámfiai, 3,000.000 kor. amit a társa
ság az előzetes megállapodások szerint 
egyszerre is igénybe vehet.

És erős a meggyőződésük, hogy ez 
az »üzlet« létre fog jönni és a vendég
lősök, kocsmárosok csak bámulni fog
nak, hogy az ő eszméjük mily szép 
gyümölcsöket fog hozni. —  de nem ne
kik, hanem azoknak, akik mérnök A 
kalkulus olyan világos, mint a hogy a 
kétszer kettő négy. Mert ha nem 
ilyen volna, a borvállalatnak nem he
lyeztek volna kilátásba három millió 
államsegélyt.

Tisztelt szaktársak ! Mikor fogunk mi 
is merni ?

A pálinka és a bicska.
.Letárgyalták* a Fogadót.

A »Fogadó« 12. számában ezen cik
künk fölé irt cim alatt foglalkoztunk 
azokkal az okokkal, melyek különösen 
a székesfővárosban veszélyeztetik a köz
biztonságot és melyek sajnos, azt ered
ményezik, hogy igen sok embernek olt-
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ják ki az életét. Felfogásunkat minden 
józan gondolkodású vendéglős és kocs- 
máros osztja és szaktársaink nyíltan 
mondták, hogy a közleményünk igaz és 
tiszta nyomokon kereste és találta meg 
a brutális vérengzés okait. Akadtak 
azonban szaktársaink, kik nem gondol
kodva bírálják cikkünk tartalmát, ha
nem tévesen értelmezve, mást magya
ráztak ki belőle.

Perbe szállunk a „Nógrádmegyei 
kocsmúrosok és italmérők egyesülete" 
július 23-án tartott közgyűlésének rop
pant téves felfogásával és bírálatával, 
melylyel »Ietárgyalta« a » Fogadóin emlí
tett közleménye miatt, azt mondván 
a »Fogadó«-ról, hogy a nógrádmegy eiek 
néniekei ellen lazítottunk a akkor, a 
mikor a bundapálinka népbutitására és 
mint a bajok kutforrására rámutattunk.

A vendéglős és kocsmáros-kar itélő- 
széke elé lépünk perünkkel. Döntsenek 
és ránk néz ve illetékes döntésnek ismer
jük el — a hivatott szakférfiúk  Íté
letét, hogy kinek van igaza. Nekünk-e, 
vagy a letárgyaló húsz férfiúnak, kik
ből az a letárgyaló közgyűlés állt. És 
mert nincs semmi okunk arra, hogy a 
nögrádmegyeiek indokolatlan kiritikája 
elől kitérjünk, valamint arra sincs okunk, 
hogy az emlitett közleményünkből akár 
egy belüt is visszavonjuk, tájékozásul 
ismételünk néhány részletet a nógrádiak 
részéről inkriminált közleményünkből. 
Hadd lássa, hadd olvassa minden elfo
gulatlan kartárs, miről van szó és bí
ráljon mindenki elfogulatlanul a tiszta 
igazság szerint s mondjon Ítéletet, hogy 
vájjon van-e okunk a nógrádiak »letár- 
gyalását« komolynak  venni.

A nógrádiak részéről átokkal sújtott 
közleményünkben a többi közt a követ
kezők is foglaltatnak:

.A szegénység egyik igen lényeges elösegi- 
t'ije :i mértéktelen piílinkaivásnak, a másik 
igen lénye .es elősegítő je kincstárunk kapzsisága. 
Kz a kettő együtt jár, éppúgy, mint a pálinka 
meg a bicska A szegénynek nem jut pénz a 
drága borra és a drága sörre, pálinkát iszik. 
Igaz, hogy az sem nagyon olcsó, de annál 
komiszabb, úgy hogy 20—30 fillérért annyit 
és olyant kap, hogy megbolondulhat tőle és 
fokozhatja a .bátorságát* egészen a bicskáig.

A pálinkásbutikot és annak italát érijük 
ezalatt. Mert a jóminőségü, tiszta párlatu pá
linkát az a néposztályunk, mely oly könnyen 
bicskához nyúl, nein issza, mert az neki drága

kevés fillérért keveset kap belőle. Hogy ab- 
ból egészen az állatig leigya magát, az az ö 
anyagi viszonyaihoz képest, neki drága. Nem 
bírja. De hát rnért is tenné, mikor nyitva áll 
kora reggeltől késő estig a minden kényelem
mel berendezett pálinkás bolt, hol ő szívesen 
látott vendég mindaddig, mig lerészegedik, 
kényelmetlenné válik és kidobják az utcára,

A pálinkásbolt terített asztallal, székekkel 
van berendezve, akárcsak a bor és sörmérés 
Itt letelepedhetik a bicskára hajlamossággal 
bíró tudatlan és erkölcseiben züllött ember és 
kapja a mérget tetszés szerint. Mikor aztán 
lerészegedett, hát akkor kidobják az utcára. 
Nappal is garázdálkodhatik az utcán, de akkor 
hamarább fülelik le és teszik ártalmatlanná. 
Este azonban a rendőr nem látja, mert — sö
tét van.

Az ilyen pálinkától ittas és az utcára terelt 
■‘ ■abér azután a legközelebbi kocsmáig von- 
•"jlja magát, ott betér és ha nem kap italt, 
.;.or a kocsmárosra fogja a bicskát, amint

az már többször történt, lyenkor rendőr sincs, 
mert a kocsmároshoz könnyebben férhet hozzá 
a kihágási paragrafus, mint a bicskára hajla
mossággal bíró emberhez. Ilyenkor is a kocs- 
márost büntetik meg, mert részeg ember ga
rázdálkodott és háborgatta a csendet az ö 
üzletében, vagy az utcán, ha sikerült az illetőt 
bicskázás előtt'az üzletből kituszkolni. De hogy 
melyik pálinkás boltba rúgott be, azt nem ke
resi senki.

Ezen a bajon sürgősen kell segíteni. stb.“
Ez Lehat a Fogadó «büne», persze 

csak a nógrádi fűszeresek, szatócsok 
és szeszárusitók, nem pedig a nógrádi 
vendéglősök és kocsmárosok előtt. Az 
a nevezetes, hogy a bemutatott cikkün
ket egyik vidéki laptársunk, a tSom ogy - 
m egyei Vendéglősök Lapján «Bor- 
védelem# czimén teljesen reprodu
kálta, anélkül, hogy akárcsak egyetlen
egy szakférfiúnak is eszébe jutott 
volna a lap ellen izgatni

Ha azonban a nógrádiak elnöke, 
Rosenfeld Sándor ur, megengedte ma
gának a Fogadót az emlitett közleménye 
miatt, mint az ő érdekeik ellen lázitónak 
bemutatni a 20 emberből álló közgyűlés 
előtt, legyen szabad nekünk is a jogos 
kritikával élni Bevalljuk őszintén, hogy 
nem is sejtettük, hogy a nógrádi Rosen- 
feldek érdekét sérti, ha a magyar népet 
butitó és elvadító bundapálinkanak a 
mértéktelen fogyasztását mi megbolygat
juk. Nem tudtuk, hogy a Rosenfeldék 
érdeke a bundapálinkával olyan szoros 
összefüggésben áll, hogy azért a Fogadót, 
mint érdekeik ellen «lázitót» letárgyal
ják. Nem tudtuk, hogy a nógrádi fűsze
resek, szatócsok és szeszárusitókkal 
azonosítják magukat a vendéglősök és 
kocsmárosok. Bevalljuk ezt a bűnünket. 
De bevalljuk azt is és egészen őszintén, 
hogy a nógrádi oközgyülésnek» nevezett 
összejövetel, melyen a testület 240 
tagja közül csak 20-an voltak jelen, 
nem lehet közgyűlés, de legalább nem 
olyan, mely a tagok közvéleményének 
ethikai szempontból, jogosan adhatna 
kifejezést

Higyje el az indítványozó Rosenfeld 
ur, hogy nem vesszük tragikusnak az ő 
indítványát, sem a 20 urnák a véle
ményét, hanem mély sajnálatunknak 
vagyunk kénytelenek kifejezést adni, 
afölött, hogy akadnak magyar vendég
lősök és kocsmárosok, kik a bunda
pálinkával űzött visszaélést olyan szent
ségnek tartják, amelyhez hozzányúlni 
nem volna szabad és kik kénytelenek  
bevallani, hogy a pálinka meg a bicska 
szoros összefüggésének kimutatása az ő 
érdekeiket sérti. Ezt nagyon sajnáljuk.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok ipartársulata hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ,  II. 20 . ss. a. vau.

Hivatalos órák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
óráig.

Jogitanácsot ad az ipartársuiat 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 ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „ Fo
gadó1' utján közöltetik.

Az ipartársulat választmányi ülése. 
Aug. 7-én tartotta a Székesfóv. ven
déglősök és kocsmárosok ipar társula
tának választmánya rendes ülését, me
lyen a következők voltak jelen : Spitzer 
István és Gömbös Lajos alelnökök 
(előbbi mint elnöklő, miután az elnök 
kimentve távol volt) továbbá Noficer 
Károly, Sáska Gedeon, Koch Tamás, 
Tatay István, Braun Béla, Horváth 
József, Hajós Károly, Molnár Sándor. 
Chladek József, Mirth András, Tompa 
Lukács, Majer István, Schmauder Jó
zsef, Bisehof Pál és Boros Antal. A 
múlt ülés jegyzőkönyvét hitelesítette: 
Chladek József és Tatay István. Távol
maradásukat kimentették: az elnök, 
Vickó Pál és Aszner János.

A  napirend során beterjesztette 
titkár a pénztári és tagforgalmi ki
mutatást, egyben bejelenti 21 uj tag
nak a társulatba való belépését, mely 
jelentések tudomásul vétettek. Felol
vastatott Kossuth Ferenc keresk. mi
niszter leirata a képesítés ügyében, 
valamint a tavaly Szabadkán tartott 
II. országos vendéglős-kongresszus be
adványára a szabadkai testvértársulat
hoz érkezett miniszteri leirat. —  A ké
pesítés iránt indított mozgalomhoz való 
csatlakozásukat bejelentették a hód
mezővásárhelyi, nagykanizsai, eperjesi, 
kiskunfélegyházai, soproni, pozsonyi, 
esztergomi és zombori vendéglös-kocs- 
máros ipartársulatok, melyek saját ha
táskörükben a székesfővárosi ipartár
sulat mintája szerint külön is kérvé
nyezték a képesítésnek az uj ipartcr- 
vényben való kimondását. A jelentések 
örvendetes tudomásul vétettek. A néhai 
Törley József emlékére kezelt alapít
vány ez évi kamataira pályázat nem 
érkezett be. A pályázati hirdetmény 
két vendéglős-lapban hirdetve volt. 
Határoztatik, hogy a pályázat meddő
ségéről az örökösök értesitendők és 
a kamatok a jövő évben mint kétévi 
kamatok kerüljenek pályázatra. A közp. 
borpince ügyében a szervező bizottság 
áital indított mozgalom állásáról szóló 
jelentés tudomásul szolgált. —  A  k is
fuvarosok  ipartársulata zászlószente
lésére érkezett meghívót a választ
mány köszönettel tudomásul vette, a 
jegy megváltását elhatározta és a tár
sulat képviseletével Spitzer h. elnököt 
bízta meg. —  Titkár jelenti, hogy a 
zom bori vendéglős-kocsmáros és kávés
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ipartársulat megalakításán —  meghí
vásra —  és az elnök meghagyásával 
részt vett, tolmácsolja a zombori kar
társak üdvözletét és azon Ígéretüket, 
hogy csatlakozni fognak a székesfőv. 
vendégl. és kocsm. ipártársulat minden 
mozgalmához s ha megerősödnek, ta
nácskozni fognak a legközelebbi or
szágos kongresszusnak Zomborban való 
tartásáról. Örvendetes tudomásul szol
gált. —  Hajós Károly azon iditványa, 
hogy a társulat kebelében szereztes
sék temetkezési segélyalap, elíogadta- 
tott és az ősszel egybehívandó rend
kívüli közgyűlés elé való terjesztése 
határoztatok. —  A társulati tagok 
rendelkezésére bocsátott adóügyi szak
értő IV b hónapi munkálkodás után 
megszüntette működését, miután azon 
tagok adóügyét, kik hozzáfordultak, 
elintézte; tudomásul vétetett. —  Több 
apróbb ügy letárgyalása után, elnöklő 
az ülést d. u. 6 órakor berekesztette.

A tolnamegyei ipartársulat 
megalakulása.

A tolnamegyei vendéglősök egy évi 
fáradságos munkájuk eredményeként 
e hó 6-án tartották az első rendes 
közgyűlésüket Szekszárdon a »Szek
szárdi fogadó termében, melyre az 
egész vármegye területéről sereglettek 
egybe kartársaink

A közgyűlést, d. e. 10 órakor nyi
totta meg Tóth  Gyula elnök, üdvözöl
vén a megjelenteket s bejelentette, 
hogy az egyesület alapszabályait a 
kormány jóváhagyta. Bejelentette to
vábbá, hogy a pártoló tagságra fel
szólított cégek közül T örley  és Tsa 
(Bpest), Salamon Testvérek (Szekszárd) 
és Littke G. (Pécs) kisérő levéllel 
beküldtek 50—50 koronát.

Az évi jelentés felolvasása után 
megköszönve a maga és a választmány 
nevében az eddigi támogatást s elren
delte a választást, melynek eredménye 
a következő:

Tóth Gyula elnök, Obernik Károly 
és Raisz Ferenc (Ódombóvár) alelnö- 
kök, Almássy Lajos, Bíró Elek, Dömö
tör Sándor, Horváth Vince, Nagy 
Sándor, Reioprecht János, Schafler 
Jakab, Waldmann Dezső szekszárdi, 
Erdős Zsigmond, (Bonyhád), Pillér 
Mátyás (Bátaszék),Győri István (Paks), 
Hirsch Lajos (Tamási), Jáger János, 
Kovács Jenő (Dunaföldvár), Komáromi 
Ferenc (Decs), HelJer Simon (Döbrö- 
köz), Prack Péter (Nagydorog), Szalay 
Imre (Paks), Szabó Jenő (Dombóvár), 
Vice János (Döbrököz) választmányi 
tagokul, Komlósi Antal, Boday Gusztáv, 
Vig József szekszárdi, Denk József 
(Regöly), Szelestey Benő (Dunaföldvár), 
Schmidt József (Várdomb)választmánvi 
póttagokul, Haspel József (Szekszrd), 
Szerváci József (Döbrököz) számvizs
gálókká, Fehér József pénztárnokká 
válásztattak meg.

Választás után az elnök megköszönte 
a bizalmat, mire az egyesület ügyésze 
felolvasta a » Székesfővárosi Vendég
lősök és Kocsmárosok Ipartársuia- 
tá«-nak  átiratát, a képesítés tárgyá
ban a kereskedelemügyi miniszter 
elé terjesztett emlékirat szövegét és a 
kereskedelemügyi minisztertől az erre 
érkezett választ. Indítványozta, hogy 
forduljon a társulat hasonló beadvány
nyal a minisztériumhoz. Az indítvány
hoz a *Fogadóé kiküldöttje, Matsád 
János hozzászólt, fejtegetvén a bead
vány nagy horderejét. A közgyűlés 
ama módosítással fogadta el a felter
jesztendő beadványt, hogy arra is kérik 
a minisztert, miszerint necsak bpesti 
vendéglősöket hívjanak meg az ipar
törvény tárgyalásának ankétjére, hanem 
vidékieket is. Majd az italmérések 
kiadása körüli visszaélések tárgyalására 
tért át a közgyűlés és az egyesület 
ügyészének indítványára kimondotta, 
hogy a bajok szanálása céljából kér
vénynyel fordulnak a pénzügyigazga
tósághoz, s ha ott e jogos kívánságot 
nem vennék figyelembe, úgy a pénz
ügyminiszter elé viszik a dolgot. Szóba 
került a társas-körök és kaszinók 
visszaélései az italmérési engedélylyel 
és az ebből származó sérelmek orvos
lása. Matsád János hozzászólására el
határozta a közgyűlés, hogy a »Székes- 
fővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok 
Ipartársu!atá«-val karöltve memoran
dummal fordul a pénzügyminiszterhez, 
rámutatva abban arra a nagyszabású 
visszaélésekre, melyek országszerte 
jelentkeznek. Az elnök felvilágosítása 
után, mely szerint a kaszinók ép úgy 
kötelesek a zárórát betartani (?) mint 
a többi üzlet, elhatározták, hogy figye
lemmel fogják kisérni a zárórák be
tartását és adott esetben feljelentik 
az illető kaszinót vagy kört.

A közgyűlésre Raisz Ferenc alelnök. 
dombóvári vendéglős kartársunk lelkes 
levél kíséretében alaposan megindokolt 
indítványt küldött be a » Fogadód
nak, hivatalos lappá való megválasz
tása iránt, melyet Tóth  Gyula elnök 
terjesztett e lő : az indítványt a közgyű
lés lelkes éljenzéssel egyhangúlag el
fogadta.

A közgyűlésen szóba került a II I ' 
orsz. vendéglős és kocsmáros-kongesz- 
szusnak Szekszárdon való megtartása 
is, amit a »SzékesfŐvárosi Vendéglősök 
és Kocsmárosok Ipartársulatával« kar
öltve hivnánák egybe, s mely alkalom
mal a tolnamegyei hortermelők bor- 
kiállítást rendeznének.

Végül Tóth  elnök lelkes, buzdító 
szavakkal zárta be a közgyűlést, mely 
után társas ebéd következett, számos 
felköszöntővel fűszerezve. Az egybe- 
sereglett vendéglős-kartársak lelkes 
hangulatát Mácsik József faddi nagy
vendéglős ama cselekedete sem zavarta 
meg, hogy a közgyűlésre szóló meg
hívót visszaküldte.

Mint a kik munkájukat jól végeztek 
azzal a tudattal, hogy a társulatba 
minden tolnamegyei vendéglőst es 
kocsmárost tagul be k e ll vinni, utaz
tak haza a megyebeli szaktársak.

T Á R SU L AT I  ÉLET.

A vendéglősök szövetsége készülőben
A vendéglősök és kocsmárosok szer

vezkedése országszerte folyik, a ven
déglős-társulatok egyre mind nagyobb 
számban alakulnak, hogy azután az 
egész egy nagy testületbe, egy országos 
szövetségbe tömörüljön. Készülőben van 
tehát az a központi testület, mely a 
vendéglős-koesmáros iparhoz tartozók
nak védő helyéül, biztos otthonául szol
gáljon.

Tudjuk, hogy a vendéglősséget ma 
temérdek sok baj és kellemetlenség kör
nyékezi, — a vendéglős-ipar iránt meg- 
okolatlan antipátiával viseltető pénz
ügyigazgatóságok, az italmérési engedély
es jog megadása, átírása, az adó és 
illeték kivetés, a zárórai rendszertelen
ség és ezenkívül a veszedelmes »sörkar- 
tel* és sördepósok, a borkereskedők sat. 
sat. révén, s mindeme bajokkal szemben 
egyedül áll, nincs senkije, akire támasz
kodhatnék, akihez tanácsért, útbaigazí
tásért bizalommal fordulhatna. De még 
magához és kartársához se mer biza
lommal lenni, a mindenkinek való ki
szolgáltatása miatt, ami pedig mindennél 
nagyobb baj. A létesülő országos vendég
lős szövetség mindenekelőtt ezeken akar 
segíteni. Főcélja, hogy ügyes-bajos dolgá
ban, bármily irányú légyen az, mindenki 
azonnal segítséget és jogorvoslást nyer
jen. Igen sok, sőt a leglöbb kérdés a 
minisztériumoknál igényel eljárást, a 
minek távolság és megfelelő képviselet 
híján, a vidéki ipartársulatok nem ké
pesek megfelelni. A vendéglősök orszá
gos szövetsége e kérdéseken kivid a 
vendéglős-iparral kapcsolatos gazdasági: 
borpinee, élelmiszer ellátó szövetkeze
tek stb. kérdések megoldásához lát hozza 
teljes erővel.

A vendéglősök országos szövetsége 
a tavalyi szabadkai vendéglős kongresz- 
szuson elfogadott alapszabályok szerint 
fog létesülni s az alakítási teendőkkel 
megbiiott nSzckesfővárosi vendéglő
sök ipartársulataa a jövő hó folyamán, 
szeptemberben országos konferenciát 
hiv egybe, amelyen az elkészítendő, 
illetve felterjesztendő alapszabályokra 
nézve történnek végleges intézkedések. 
A vendéglősök országos szövetsége e 
szerint a jövő évnek lehetőleg mar ebi- 
részében megkezdi az ország vendéglő
seire uj korszakot jelentő nagy, áldáso- 
működését

Vendéglősök szervezkedése Az
italmérési iparhoz tartozók szervezke-h-e 
megindult országszerte. Hol itt. hol amott, 
alakul uj ipartársulat vagy indul meg a 
társulásra törekvő mozgalom. Vasmegyé
nek. mint előző számaink hírül adtak.
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minden járásában, utóbb a szentgott
hárdi és celldöm ölkiben  (kiscelli) is 
megindult a szervezkedés. Sepsiszent- 
györgyön  (az országnak egész ellen
tétes részén), Újhelyi, Kolb, Pogáts fo
gadós stb. szaktársaink, mig Kézdi- 
vásárhely  és járásában Miklós Mátyás 
és Zselénszky István fogadósok és a 
hunyadmegyei Hátszegen Vass Béla 
fogadós kezdeményezésére Vásárhelyi 
Albert. Groszmann Dávid és Salamon 
Márton szaktársaink dolgoznak az ipar- 
társulatok lét rejö vételén.

Győr. A » Győri Pincér Egylet® f. é. 
augusztus 17-én d. u. 2 órakor az 
Arany János-utca 22 sz. alatti egyleti he
lyiségében választmányi ülést tart, melyre 
a tagtársakat azután is meghívja. Tárgy : 
irodafönők jelölés.

Az orsz. nyugdijegyesületbe újab
ban a következők léptek be: Hordós 
Vince Budapest 1000, Wölfel Ferenc 
Debrecen 600, Salec Sándor Debrecen 
1000. Haasz Rezső Debrecen 2000, 
Szabó Gyula Debrecen 1000, Zsedely 
István Debrecen 1200, Deli József Deb  ̂
recen 600, Kispec Árvay Albert Debre
cen 1000, Kolfás József Debrecen 1000, 
Riber József Debrecen 1200, Rodler Jó
zsef Szombathely 600. Godavszky János 
Szombathely 1000, Kovács B. Mihály 
Budapest 600 korona, g .

Levél a Vág partjáról.
Rózsahegy, aug. 12.

Kedves Szerkesztő Uram!
Megígértem, hogy ha vándorlásaim 

közepette valami szép, kies vidékre vet 
sorsom, megírom annak említésre méltó 
szépségeit. Igaz, hogy a természeti szép
ségek méltó leírásához avatottabb toll 
kell az enyémnél, de segítségemre lesz 
rajongó lelkesedésem, fogékonyságom a 
természet fenséges szépsége iránt. Eddig 
is feltűnt nekem, hogy kiváló utleirók 
csak akkor kezdtek az elragadtatás 
hangján írni tájak szépségéről, mikor 
elhagyták szeretett hazánk határait... Pe
dig van itt annyi fenséges panorámája 
a természetnek, hogy valósággal elbű
völő látványt nyújt. Csak nem szabad 
kicsinyesnek lenni és azt hinni, hogy 
levon az ut vagy tájleirőnak az egyéni
ségéből valamit, ha a magunkét 
énekli meg.

Menjünk csak fel a Vág hídjára és 
tekintsünk észak felé. Ott látjuk a Vág 
hatalmas vizétől a felhőkig nyúló óriási 
fenyvestől átölelve a gróf Seifried gyö
nyörű villáját. (Királyunk unokájának 
férjéé.; Önkéntelenül megállásra készteti 
azt. aki először látja. Megragadtam a 
legelső szabad időmet, hogy körülmé
nyesen megnézzem e földi paradicsomot. 
A fökertész nagyon lekötelező szíves
séggel kalauzolt és mutatott meg min
dent, ami itt szép és fenséges s utóbb 
meggyőződtem, hogy itt minden szép 
és fenséges!

Igen kellemesen lepett meg a személy

zet lakásának bebútorozása. Tiszta ma
gyar Stylus. Remek park közepén egy 
forrás, melynek partján a legforróbb 
napon is olyan hűvös van, mintha jég
verem szabályozná a légkört. Gyönyörű 
vadaskert: igen hercig még a Daxli 
csoport is. Vannak vagy harmincán egy 
csapatban. Nem vagyok valami békétlen 
zúgolódó, de mindennek láttára igazán 
eszembe ötlött, hogy de jó is úrnak 
lenni . .  . Jellemző a fenséges asszony
nak férje iránti határtalan tisztelete, 
amennyiben szigorúan tilos bárkinek is 
másként szólítani, mint «frau Gráfin».

Innen gyönyörű ut vezet a lykavkai 
várromhoz, mely valamikor gyönyörű 
szép napokat látott. Mátyás király fiáé, 
Korvin Jánosé volt, ki Liptó és Árva 
hercege lévén, valóságos fejedelmi pom
pát fejtett ki. Leheveredve a pázsitra, 
a levegő tisztasága és a táj fenséges 
volta valósággal mámorossá tett — no 
egy kicsit hozzájárult a magammal ho
zott kulacsnak áldott tartalma is. Csön
des ábrándozásaim közepette, igaz szív- 
fájdalom leverő hatását is éreztem, mert 
néhány órányira az ország szivétől úgy 
érzi magát a magyar ember, mint tel
jesen idegen. Nem szeret itt bennün
ket senki

A pórnép valóságos gyűlölettel tekint 
a kabátos emberre. Milyen különbség 
ami tisztességtudó magyar parasztjaink 
és ezek között! Órákig mehet az ember 
az országúton, nem köszönti a tót 
atyafi. Csak a papját tiszteli. Egy érde
kes ilyen köszönési aktusnak voltam 
tanúja az üzletünk előtt, midőn egy 
ilyen csökönyös tót Pereszlényi Zoltán 
főbírót (aki a hírhedt csernovai esetnél 
olyan bravúrosan szerzett érvényt az 
államhatalom prezstizsének) köszöntötte. 
Megemelte ugyan zsíros kalapját, de a 
másik kezét ökölbe szorította Még azok 
is, akik a magyar állammal közeli érde
keltségi viszonyba vannak, azok az úri 
emberek is esküdt ellenségeink. Igaz, 
hogy burkoltan, de én láttam róluk ezt 
az erőszakolt burkot lehullani, ha né
hány pohár borral többet ittak: akkor 
az igazi hamisítatlan pánszláv tör ki 
belőlük.

De hadd térjek át a minket közvet
lenül érdeklő üzleti élet analizálására. 
Van itt négy jobb klasszisu s elég jó 
forgalmú üzlet, melyek tulajdonosai 
kiválóan képzett szakemberek, — no 
ha nem is a vendéglős ipar terén, ha
nem a kékfestő, tiakkeros és a szür- 
szabóság tisztes iparában. Csak az én 
gazdám az előkelő vendéglős, mert ő 
szolgabirósági hivatalnok volt. De neki 
legalább az a jogcíme, hogy édesatvja 
évtizedekig vendéglős volt.

Hej, képesítéshez kötés, vájjon mikor 
jön el a te országod! ?

Itt, távol a központtól, szakmozgal
munkról csakis a Fogadóból meríthetek 
tájékoztatást. És mondhatom, igazi öröm 
fogott el, mikor olvastam, hogy a 
«Székesföv. vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata» országos mozgalmat indí

tott arra, hogy végre-valahára a ven
déglős ipart az uj ipartörvényben vegyék 
fel a képesítéshez kötött iparágak közé. 
Nagy érdeke a pincérségnek is, hogy 
ezt a kérdést a megjelölt módon meg
oldják és a helyett, hogy a központban 
pincér kollégáim azon veszekedjenek, 
hogy melyik árnyalatnak van igaza 
gazdasági küzdelmeinkben, fogjanak 
hozzá ők is és segítsék kivívni a képe
sítés megállapítását, hogy végre-valahára 
a pincérek is, mint szakemberek köny- 
nyebben önállósíthassák magukat. Meg 
kell szűnni annak a visszás állapotnak, 
hogy a rendéglősöknek mintegy 80%-a 
kontárokból kerüljön ki. A következendő 
szakipari nemzedék hálásan fog azokra 
visszagondolni, kik az ő tisztességes 
megélhetésére az utakat egyengették.

Igyekezzünk munkás és munkaadó 
közt a jó és barátságos viszonyt fen- 
tartani. Hiszen egymásra vagyunk utalva. 
Mindakét érdeknek szem előtt tartásá
val teremtsünk kielégítő viszonyt, hogy 
a szükséges összhangot ne zavarja semmi 
és senki. Erre törekedjünk és ne vesze
kedjünk, mert — legjobb meggyőződé
sem szerint —  békés, egyetértő módon 
elérhetjük azt is úgy, mint sok egyéb 
mást is. K övárjr Jenő.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 
előfizetőinket, akik régebben vannak 
hátralékban s azokat is, akiknek előfize
tésük a mostani számmal járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előlizetésüket 
az előzőleg már kapott utalványon 
postafordultával beküldeni.

Lejáratos előfizetőinknek a mostani 
számmal postautalványt mellékeltünk

Hátralékos előfizetőinknek annál inkább 
is jóindulatába ajánljuk ezen kérelmün
ket, mert a lapnak szintén kötelességei 
vannak. Előfizetési pénzek: »F’ogadó« 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóci-ut 13. 
küldendők.

Az uj ipartörvény tervezet máso
dik és befejező része is megjelent, mely 
kiválóan az ipar közigazgatásával, 
munkás és munkaadó közti viszony 
szabályozásával foglalkozik. A törvény 
tendenciája erősen a képesítést képvi
seli és a kézművességben az önállósítást 
a néhai céhrendszerbeli mestervizsgák
hoz köti. Igen szépen férne el ebben a 
törekvésben a vendéglősök közóhajának 
kielégítése is a képesítésre nézve, ha a 
miniszter ennek szükségességéről ép 
úgy volna meggyőződve, mint a hazai 
vendéglősök összeségükben. A törvény
javaslat lényegesebb részét lapunk leg
közelebbi számában ismertetni fogjuk.

Hymen hírek. Ifj. Pelzmann  Ferenc, 
a fővárosi Pannónia étterme és kávé
házának bérlője: Pelzman Ferenc fia, 
eljegyezte Glück  Micikét, Glück Frigyes
nek, a Pannónia fogadó tulajdonosának 
bájos leányát. —  Vadász Boldizsár, a 
szegedi Tisza fogadó szobafőpincére.
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Juránovics  Ferenc nevelt leányát, Ma- 
tildot eljegyezte. —  Kurutz  Endre, a 
szegedi Kossuth kávéház főpincére e hó 
10-én vezette oltárhoz Bálint Annuskát, 
Bálint Ferenc tekintélyes sertéskereskedő 
szép műveltségű leányát.
A pálinkamérések vasárnapi szü

nete. A  vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvénytervezetben a pálinkamérésekre 
megszorító intézkedéseket vett fel a 
kereskedelemügyi miniszter. A tervezet 
szerint ugyanis pálinkát a törvényben 
megállapítandó szüneti napokon reggel 
6 órától d. e. 10 óráig lehet csak ki
mérni. Bor- és sörmérések egész nap 
nyitvatarthatók lesznek, de ezekben az 
üzletekben is tiltva lesz d. e. 10 óra 
után pálinkát kimérni. A vendéglősök 
és kocsmárosok nem fognak ezzel az 
újítással semmit sem veszteni, ellenben 
nyerni fog a fogyasztó közönség, mert 
a sokszor nagyon rósz pálinka helyett 
egy-két pohár egészséges bort vagy jó 
sört fog élvezni.

Magyar bor a vasúti étkező kocsi
ban. A napilapok megvádolták a »Nem- 
zetközi hálókocsi társaságot*, hogy a 
száguldó vendéglőjükből, az étkező ko
csikból kiküszöbölték a magyar bort. 
A vád elég súlyos volt, mert bizony a 
magyar bor —  eltekintve minden egyéb
től — még a nemzetközi társaság mél
tatását is megérdemli. A társaság vé
dekezett a súlyos vád ellen és konsta
tálta, hogy borszükségletét most is, ugv 
mint azelőtt, az »Erdélyi pinceegyleta- 
től, a 'Magyarád-ménesi bortermelők*- 
tői és a pozsonyi Palugyai cégtől szerzi 
be. Mi elhísszük mindezt, csakhogy egy 
kis baj van a dologban. Mind a három 
nborkereskedő cégnek« lehet jóminóségü 
bora is; igy pl. az erdélyi »Leányka« 
elnevezés alatt forgalomba kerülő bor 
olyan üsszetételii bor, hogy fogyasztójá
nak a bicskája önmagától nyílik ki a 
zsebében, a fogai meg éppenséggel más
fél centiméterre nyúlnak meg. Mindaz- 
által elismerjük, hogy a nevezett cégek
nek j óminősé gü bora is lehet, — azon
ban amilyen bort az utazó vendég az 
étkező kocsiban kap, legkevésbbé alkal
mas arra, hogy a magyar bornak úgy 
a beszerzési forrású három cégnek rek
lámul szolgáljon.

Ezustlakodalom. A fővárosi Pannónia 
fogadónak joviális és szeretetreméltó 
vendéglőse, Pelzmann Ferenc, e hó 
7-én tartotta ezüstlakodalmát nejével, 
SinghoíTer Irmával. Az eseményt emlé
kezetessé és még kellemesebbé az tette, 
hogy kitűnő szaktársunk lia, ifj. Pelzmann 
Ferenc, ugyanekkor ülte kézfogóját az 
ismert emberbarát, Glück P'rigyes foga
dós szépséges leányával, Micikével. A 
szép ünnepély hőseit a rokonok és jó 
ösmerősök a virágcsokrok seregével és szi
ves köszöntésükkel árasztották e l : ami
hez csatoljuk a mi üdvözletünket is.

Az ásványvizek megadóztatása. A 
hunyadmegyei Hátszegen, Magyarország 
e legkisebbje. t. városában egy uj jö

vedelmi forrásra akar szert tenni, (s 
elég fura módon) a magisztrácia. T. i. 
az ásvány- és szikvizek megadóztatásá
val, amelyre nézve egy utóbbi képviselő- 
testületi ülésén tett indítványt, amit 
szives egyhangúsággal el is fogadtak. 
Nem azonban ekként ottani vendéglős 
szaktársaink, akik az érdeküket és a 
közegészségügy érdekét is erősen sértő 
eme határozat ellen mozgalmat indi
tattak, s azt a kereskedőkkel együtt 
azonnnal megföllebbezték a miniszterhez. 
A miniszteri végzés pedig majd megfele
lően kioktatja a hátszegi tanácsot, (úgy 
mint ezt a »kártyás« Miskolc s a »pezsgős« 
Araddal tette) hogy uj haszon forrásokat 
ne a közegészség rovására, hanem más 
u<on keressenek.

A három napos csoda. Minden csoda 
három napig tart, mondja a magyar 
közmondás, azután közönséges, szimpleksz 
dologgá válik. A »Szimplicissimus« és 
a »Muskete« magyarfaló lapok ellen 
való fölzúdulás is ilyen három napos 
csoda volt. A napi lapok harsonát fújtak 
egyöntetűen (azaz dehogy egyöntetűen, 
— csak egy-két lap » kiabált,«  amit 
azonban a többi hírlap nem vett tudo
másul, csupán csak azért, mert a hirt 
elsőnek amaz közölte; ami azt látszik 
bizonyítani, hogy nálunk nem csak a 
közönség,de a sajtó is—  éretlen)... tehát, 
egy-két fővárosi és vidéki lap nagy re- 
cenzust csapott, hogy a fenti két lapot 
továbbra egy tiszteséges magyar ember 
se olvassa vagy járassa. És tényleg, az 
első két-három nap alatt, amig az egy
két napi sajtó agitálása tartott, néhány 
kaszinó- és kávéház ki is tiltotta a de
rék német vicclapokat —  állítólag a 
keresk. miniszter is, s aztán —  maradt 
minden a régiben. A Simplicissimust és 
Musketet a fővárosi és vidéki kávéházak
ban, valamint a vasúti állomások m. 
kir. dohányos bódékban, ma is csak úgy 
lehet látni, mint annak előtte. De na
gyon jól van ez igy, mert hát mért is 
ne volna jó, amikor minden úgy jó, 
ahogyan van.

A szekszárdi bor. A szekszárdi bor
termelők Hermann Frigyes szőlőbirtokos 
kezdeményezésére elhatározták, hogy 
boraik érdekében szövetkezetei létesíte
nek. A bortermelők a aSzölőbirtokosok 
Borértékesitő Szövetkezete« megalakítá
sát Boda Vilmos elnöklésével 24 tagú 
bizottságra bízták.

Ipartársulati disztagok. A »Nagy- 
szebeni szállodások, kávésok, vendéglő
sök és kocsmárosok ipartársulata< fé
nyesen sikerült ünnepség mellett adta 
át julius 29-én két disztagjának: Pan- 
k iev itz  Gyulának és Speck  Frigyes
nek a megválasztatásukat igazoló dísz
oklevelet. Kirscher »Unikurn« vendéglő
jében folyt le a családi ünnepnek he
illet alkalmi ünnepély, melyre küldött
ség hozta el az ünnepelt két disztagot. 
Kenzel Adolf, az 190Ö. évi bpesti vendég
lős-kongresszusból általunk is ismert és 
tisztelt elnöke az ünneplő társulatnak 
magas szárnyalatu üdvözlő beszéd kí

séretében nyújtotta át az ipartársulat 
két kitüntetjének az oklevelet, amit a 
nevezettek köszönettel fogadtak. Monda
nunk sem kel, hogy az ünnepséget ban
két zárta he, melyen igen számos áldo
más hangzott cl az érdemes kitüntetett 
férfiakra, a testület tevékeny elnökére 
és többekre, valamint az összetartásra 
és a társulat eredményes munkálkodá
sára. Mint utóhang hadd vegyüljön a 
»Fogadó« szerény üdvözlése is a többi 
közé Éljenek a nagyszebeni kartár
saink.

Az ásványvizek állandó összetételének 
egy érdekes példájáról rim alatt a Klinikai 
füzetek augusztusi számában közleményt irt 
Bauer Kálmán állami vegyész, akit az Orszá
gos Magyar C.hemiai Intézet a Kristályforrás 
ásványvizének vegyelmezése vévrett kiküldött. 
Ezen vegyelmezésnek a 10 év előttivel való 
összehasonlításából megtudhatjuk, hogy a for
rás ásványvíz ezen idő alatt nem változott 
semmit, a hajszálnyi eltérések a kísérleti hibák 
határain belül esnek, ami tekintettel arra, hogy 
ásványvízforrások az idők folyamán nagy in
gadozásokat mutatnak, az állandóság egy ritka 
esetét képezi.

Elitéltók a tapolcai Leszner bor
kereskedő céget, mint a -Magyar 
Paizs« egy németországi lapból ( !  V > 
értesült — borliamisitásért —  2 hétre 
és 50 koronára. Bővebbet közelebbi 
számunkban.

Kimaradtak. Lapunk mai számából 
túl anyaghalmaz miatt a Különféle 
Közlemények rovatából több közlemény 
és az »Egyről-Másról« rovat teljesen a 
jövő számunkra maradt.

Apró hírek. — A tapolcai tflz. Tapolcán, 
a napokban nagy tűz volt. Leégett valami 14C 
ház. A kár sok százezerre rúg. Állítólag a bor
hamisítással .nagy port fölvert” Lessner bor
kereskedő pincéje is leégett. Mi ezt a hírt 
kétkedve fogadjuk. Hordó vizsgálat — 
halállal. Mórié János győri vendéglős, egy fi hl. 
szesszel teli hordót vizsgálgatott az udvaron, 
gyufa világnál. T. i. gyufát gyújtott és a hordó' 
hibáiról igy akart meggyőződést szerezni. Ámde 
a szesz tüzet fogott, a hordó fölrobbant. s a 
nagy erővel kipattanó dugó Móricot haláír;; 
sújtotta. — A müncheni esaposlegény. Mint 
egy müncheni lap irta, az ottani törvényszék 
egy Mittermayer nevű csapost 8 hónapi fog
házra ítélt, mert a sörös poharak töltésénél 
csalást követett el. amivel másfél év alatt 
20.000 márkát szerzett. Hát, annak még csal 
volna némi alapja, hogy sörös pohárral lehet 
kisebb csalást elkövetni, de hogy' másfél évig 
20 000 mótrkát lehessen szerezni, ezt — bárha 
messziről is jön a hir, mégse hisszük el. 
— Mámor. Boldog mámor! — zeneik a 
bozontos fejű poéták ! Nem igy Pilner Mátyás 
tisztviselő, aki Szliáeson az egyik éjjel mámo
rosán ment fogadói lakására, s a sötétben ide
gen lakásba tévedt, és abban a tudatban, hogy 
saját lakásán van, lámpát se gyújtott, hanem 
ugv dobta le kabátját és vetette magát az 
ágyba. Ekkor azonban sikoltás és világossá- 
támadt, s előtte állt Rech M. dr. (kinek fele
sége az ágyban ijedten huzóidott össze) v  rd 
vén, hogy mint került idei — Hát hogy tud
jam én azt, — mondta a mámoros látogató). 
Az ügynek pedig egy-két pofon-féle, azonnali 
kiliurcolkodás és párbaj lett a vége - Pekk. 
Fridmann Artúr miskolci borkereskedő följe
lentést tett a karlsbadi rendörsénól. lm_y ■ 
Bécs és Karlsbad közti gyorsvonaton ellopták 
nyolcvankilencezer koronával telt tárcáját. 
Egy kocsi járos szaktársunk a hir hallatára 
megjegyezte; — Nem elég, hogy 28-as város
ból való, hanem még borkereskedő is ! 
Ezen a pekken ugyancsak nem lehet csodál- 
kezni.
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Paprikahamisitás. A földmivelésügy- 
miniszter egy hamisítási ügyben, papriká
ról lévén szó. kimondotta, hogy terményi 
hamisítási kihágás esetén az 1895. évi 
XLYI t. c. 3. cj-nak b. pontja alapján 
az büntetendő, aki a hamisításra alkal
mas anyagot, inig c. pontja alapján az 
u bűnös, aki a hamisított anyagot hozta 
''irgalomba. A : ilyen kihágási ügyeknél 
pedig, mivel civosok vegyvizsgálatot 
végezni a törv. :iy szerint hivatva nin
csenek, az általa teljesített vegyvizsgá- 
lat csak előzetes (eller őrző) vizsgálatnak 
tekintendő, s költségei -sak mint eljárási 
költség állapíthatók mtg.

Az őszinte sajtó. (A  m i bajnokaink.) 
Sokszor altunk már ’ ifejezést annak, 
hogy a mi •,tál”T,,:khoz tartozók nem 
szolgáltak ra arra az ócsárlásra, a- 
miben nagy gyakran egyes lapok ré
szesítik. Ha ugyanis valamely és csak 
holmi kisszerű csalás vagy sikkasztási 
eset fordul ebi, melynek esetleg pincér 
a tettese, azt úgy meg pertraktálják, 
hogy az egész szakma pirulhat bel*. 
Még a Rochetti franeiapincérbankár 
több milliós spekulációjánál is erősen 
éreztették a lapok, hogy: ez is pincér 
müve! Bezzeg, amikor Weisz Richard 
fővárosi kávés, a londoni olimpiádon 
a világbajnokságot elnyerte, az őszinte
séget alig ismerő lapjaink közül egy 
sem említette, hogy az a nevezetes 
férfi a mi szakmánkból való. Pedig, 
ugyanekkor lett volna alkalmuk egyéb 
(bár kisebb vonatkozású) esetről is 
megemlékezni. Ugyanis annak a nyolc 
magyar ifjúnak, kik ama nevezetes 
versenyen, kardvívásban az összes 
nemzetek vívóit legyőzték, egyike volt 
Földes Izsó dr. segédorvos is a mis
kolci derék veterán pincér: Grünfeld  
Fülüpnek a fia. Földes drt. mint leve
lezőnk írja. az ottani pincérség haza 
erkeztekor szintén ovációban részesí
tette. Azt hisszük, ez az ováció minden 
elismerésnél jobban esett a mi bajno
kunknak: mert ez legalább őszinte volt.

Paprika ügyben. A t. szállodás és ven
déglős urak figyelmébe! Alábbi, saját külön 
"fletü valódi szegedi rózsa paprikákról az 
arak és a külön örletü rózsapaprika kitűnő 
minőségéről, rendelés folytán kéretik meg
győződni. Valódi Szegedi édes nemes rózsa- 
i aprika 1 klg. 3 K. 50 f. Valódi Szegedi 
gulyás (félédes rózsa) paprika 1 klg. 2 K. 
•SO f .  — Horváth Ferenc Szeged, szállodások 
és vendéglősök paprika szállítója.

Siófok látogatottsága. A legutóbbi 
fúrdövendégek névlajstroma szerint eddig 
756 vendég volt a szép Balaton mellett. 
Az üdülök száma évről-évre örvendetesen 
szaporodik A három szálló nem képes 
be fogadni a vendégeket, tehát sokan a 
fúrdőtelepen és a községben keresnek 
hajlékot.

Hol rendeljünk halat? „Olcsó Kaviar és 
•riss halforrás14. Szál testvérek fióküzlete hal- 
t:s bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít: 
■"<», *0, 1'-! i Kor.-ért, harcsát 90—140 kor.-ért, 
kecsegét és tokot 240 -280 kor.-ért 100 kgként 
Friss, nagvszemü kaviár kilója 24 —28 kor. 
írsováról gyorsáruként és utánvét mellett. A 
. likiildemények gondosan kosárban, jég és 

sy.al magyékénybe csomagoltatnak. Telefon: 
|L|iuterurbán Orsóvá 30. (4—5)

Gyászrovat. Domszky Antal szabad
kai vendéglős kartársunkat, mint őszinte 
részvéttel értesülünk, súlyos családi csa
pás érte szeretett neje, szül. Tinschmith 
Julianna f. hó 5-én 47 éves korában 
bekövetkezett elhunytával. A megboldo
gultat férjén kívül két gyermeke és 
nagyszámú rokonság gyászolja. A vég
tisztességen, a szabadkai vendéglősök és 
kávésok, valamint nagyszámú közönség 
vettek részt, amiből Domszky barátunk 
merítsen enyhítést fájdalmában. — Szász 
Károly, Besztercebánya városának te
kintélyes polgára és egyik vezérférlia 
megyei törvényhat. bizottsági tag és az 
ottani Nemzeti fogadónak ösmert tulaj
donosa, e hó 6-án 56 éves korában el
hunyt. Temetése az egész város közön
ségének nagy részvételével augusztus 
8-án történt. Az elhunytban Szász Ist
ván besztercebányai vendéglős fivérét és 
P ók  Imre pöstyén-fúrdői fogadós sógo
rát gyászolják. —  Varga István hegy
falui vendéglős neje augusztus 3-án 
jobblétre szenderült. Az elhunylban 
Gosztolya Imre, körmendi kávés szak- 
társunk édes anyját gyászolja.

Lábizzadás, kézizzadás és hónaljizzadás 
ellen legbiztosabb az amerikai recept szerint 
készült Sudorán. Hatása nem abban nyilvánul, 
hogy — mint az eddig ismeretes izzadás elleni 
szereknél, a pórusokat eldugitja vagy össze
húzza; hanem az epidermisen at beszivódván, 
az okot gyógyítja meg, hogy az okozat magá
tól elmaradjon. Bekenés után az izzat ás és 
az esetleg penetrans szag azonnal elmúlik. 
Készíti: Molnár János gyógyszerész. Szombat
helyen. Ára 1 kor. 20 fii). — Kapható a készítő
nél; 1 kor. 40 fill. előleges beküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Török József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor" gyógyszertár
ban, Budapesten.

KONYHAMŰVÉSZÉT.
Rovatvezető: Lakomás Pál 

Kecöce leves.
A meggyet szárától megtisztítjuk (mag- 

vát —  tetszés szerint —  kiszedjük) 
kevés vízzel megfőzzük, megfelelő cuk
rot teszünk bele, s ha megfőtt, liszttel 
összekavart kemény tejfölt töltünk rá 
és forrni hagyjuk. Ezután felszeletelt 
zsemlyét pirítunk s apró kockára vágva 
leveses tálba tesszük s a meggyet rá
öntjük.

Urűcomb savanyúan.
Az ürücomból kiszedjük a csontokat, 

besózzuk fokhagymagerezdekkel meg
tűzdeljük és edénybe tesszük s hozzá 
hagymát, gyökeret, borsót, kakukfüvet, 
babérlevelet és annyi ecetet s vizet te
szünk, hogy a combot ellepje és puhára 
főzzük. Majd barna rántást készítünk, 
föleresztjük, savanyu lével, ha elfőtt, 
megszűrjük, tejfölt teszünk hozzá s 
a combot belehelyezzük. Tálaláskor 
makarónit vagy zsemlye gombócot adunk 
hozzá körözetül.

Francia borjú tekercs.
A borjú melléből a csontokat eltávo

lítjuk, besózzuk, linómra vágott s főtt 
füstölt nyelvvel megtűzdeljük, majd pá
rolt rizskásával és sárgarépával szoro

san összetekerjük, átkötjük és megsütjük. 
Tálaláskor kellvirágot adunk hozzá.

M eggy  torta.
V* klg. tört cukrot és 10 tojás sárgáját 

összekavarunk és ebbe V* klg- tört 
mandulát, kevés linóm fahéját és 3 
evőkanál zsemlyemorzsát keverünk, 
melybe habbá vert 5 tojás fehérjét te
szünk. Ezután egy tortaformaí kikenünk, 
felét a formába öntjük, ostyával lefcorit- 
jnk, a száraitól megtisztított meggyet 
rárakjuk s a többi tésztát is rátesszük 
és egy órahosszáig sütjük. Ha megsült, 
vanília öntettel megkeverjük 3 ismét a 
sütőbe tesszük, hogy megszáradjon és 
aztán föladjuk.

ÜZLETI  HÍREINK.
Az újabb Bőcögö fogadó. Miskolcon 

a Budapest fogadó széles körben ismert 
gazdája, Böcögő  József szaktársunk, a 
város tulajdonát képező ottani Korona 
fogadót, Papp Lajos, a vasúti vendéglő 
volt főpincére társaságában megvette. A 
városi közgyűlés e hó 12-én egyhangú
lag hagyta jóvá a két fogadóssal kötendő 
szerződést. Az uj tulajdonosok a nagy 
üzletet e hó 12-én vették át; a Böcögő- 
féle Budapest fogadót és éttermeket 
továbbra is és ugyancsak mint társak 
fogják vezetni. Szaktársainknak sok 
szerencsét kívánunk !

Kávéház átvétel. Groszmann Ármin, 
a fővárosi Elité kávéháznak volt derék 
gazdája, az Andrássy-uti Lidó kávé
házat megvette. Groszmann szaktársunk 
a szép üzletet újból renováltatta és új
ból a múlt hó elejével nyitotta meg.

Hévizén, mint előzőleg jeleztük, Sorg  
Antal egy a mai modern kényelemmel 
berendezett 60 szobás fogadót rendezett 
be. A megnyitás a m. hó folyamán 
történt.

Pozsonyban a Vödritz-uteábon lévő 
Huberth-féle kávéházat E dlinger La
jos, előnyösen ösmert szaktársunk kibé
relte, s azt egész ujannan átalakítva és 
csinosan berendezve julius 15-én nyi
totta meg.

Ordassy János Budapesten, a Vili. 
kér. Mária-utca 56. sz. alatti Horváth- 
féle vendéglőt átvette és e hó 8-án 
ünnepélyesen megnyitotta.

Huszton az Uri-kaszinó vendéglőt 
Novotny Károlytól R ich te r  Antal, is
mert szatmári főpincér a napokban át
vette.

Máté István, előnyösen ösmert török
becsi fogadós szaktársunk, Nagvbecskere- 
ken a Klein féle kávéházat és éttermet 
megvette. Az nj tulajdonos a jónevii 
üzletet aug. 1-én vette át saját keze
lésébe.

Prindl Nándor, volt oktogon-téri ven
déglős, a Damjanich-utca 5. sz. alatti 
saját házában egy kényelmes vendéglőt 
rendezett be és nyitott e hó elejével.

Fáber Lajos, a szegedi Newyork 
kávéháznak volt jónevü gazdája, Aradon 
a Baross (Kmetvkó-féle) kávéházat meg
vette, s azt saját kezelésébe a m. hó
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elején vette át. Fáber szaktársunk ez uj 
üzletét már is jómenelbe és lendületbe 
hozta.

Bács Imáson a Nemzeti szállodát 
Ste iner Sándor ismert temesi föpincér 
szaktársunk sógorával együtt átvette. A 
szakavatott kezű uj tulajdonos a csinos 
üzlet jómenetét biztosítani fogja.

Pittner Elek ismert zalamegyei ven
déglős, Budapesten, a VI. kér. Csángó- 
utca 6. sz. alatt lévő Novotny-féle ven
déglőt átvette.

Botha Ferenc, a kolozsvári Korona 
kávéház volt derék gazdája, megvette 
az ottani »Vilmos kávéházat«, amelyet 
saját nevén és ujan berendezve, augusz
tus 1-én fog megnyitani. Sok szerencsét!

Remzingr Mátyás volt torontáli jó- 
hirü vendéglős szaktársunk, Ujaradon 
átvette az uradalmi nagy sörcsarnokot, 
amelyet ünnepélyesen augusztus elejével 
nyitott meg.

Vendéglő átvétel. Schacherls  Ká
roly Budapesten, a Fóthi-uton lévő 
Krebsz-féle vendéglőt a m, hó folyamán 
átvette.

Adám Gusztáv, ismert érsekujvári 
vendéglős, a Lapka-féle »Arany Orosz
lán- fogadót átvette. Adám szaktársunk 
a nagy üzletet egész ujan fogja reno
válni és berendezni.
||Bózsa József, a petrozsényi vasúti 
vendéglő ismert gazdája, u. ott a fő
utcán egy csinos vendéglőt rendezett 
be, amelyet fivére, Bózsa Jenő »Minta 
vendéglő« címen nyitott meg és vezet 
tovább.

Gerber Jenő, ismert munkácsi ven
déglős szaktársunk, e hó t-én átvette a 
Népszinház-utca 33. sz. alatti Weisinger- 
féle vendéglőt. Jó borai az üzlet jóme
netét biztosítják.

Győrött az ujvásártéren, saját házá
ban, ifj Szabó .Jánosné a múlt hó ele
jével egy a mai igényeknek megfelelően 
berendezett vendéglőt nyitott.

Renováció. Veszprémben az Otthon kávéház 
derék gazdája, Gerstmann Ernő szaktársunk, 
üzletét uj, elegáns ruhába öltöztette. Ugyanis 
Gerstman szaktársunk az uj színházzal szem
beni kávéházát egészen ujan renováltatta és 
festette, azzal a szándékkal is bizonyára, hogy 
a Veszprém megyében gyakorlatozó és királyt 
váró hadsereg minél kellemesebb szórakozást 
nyerjen „Otthonjában.

Róth Manó ismert fővárosi vendéglős 
.szaktársunk, a Báday-utca 132. szám 
alatt lévő vendéglőt, mely évekkel ezelőtt 
tulajdonát képezte, újból átvette.

Ifj. Totzer Ferenc, ismert szegedi 
vendéglős szaktársunk a Rudolf-téri ven
déglőjét átadta, s u. ott a Püspök-térrel 
szembeni Mérey-utcában egy csinosan 
berendezett vendéglőt nyitott. Totzer 
szaktársunkat jó borai miatt ez újabb 
helyén is nagy számmal látogatják.

Klementz Frigyes Budapesten, a 
József-körut 47. sz. alatt lévő Deák-féle. 
vendéglőt átvette. Kleme.dz szaktársunk 
szaktudása biztosítja üzletének jómeue- 
teléL

Lobermayer József vendéglős. A
miskolci Korona fogadó volt szobafő- 
pincére, (s a »Fogadó«-nak is ismert 
poétája) Loberm ayer József szaktársunk 
vendéglős lett. Kibérelte a miskolci 
Pannónia fogadó vendéglőjét, amelyet 
ünnepélyesen a m. hó közepével nyitott 
meg. Barátunknak sok sikert kívánunk !

Füredi Gábor, ismert fővárosi ven
déglős, a Nagydiófa-utcn 19. sz. alatti 
vendéglőt e bő elejével átvette. Füredi 
szaktársunk jó tnoóri boraival már is 
föllenditette üzletéi.

Szabó Béla, előnyösen ösmert sárvári 
kávés szaklársunk, kávéházát a mai 
kornak megfelelő modern stílusban egész 
ujan átalakította és egy »kóser éttereim
mel kibővítette. Szabó szaktársunk üzle
tét az utazó közönség figyelmébe ajánljuk.

Besztercebányán a Lőwi Simon-féle 
vendéglőt Denyik János fogadós meg
vette, s azt e hó 30-án fogja átvenni.

Eltörött a hegedűm . . .  Dunkó János, a 
jó borról és dalról ismert budapesti vendéglős, 
„Eltörött a hegedűm- címmel a VII., Óvoda- 
utca 38. sz. alatt vendéglőt nyitott. A dallamos 
cimii vendéglő derék gazdájának az uj hege
dűre valót a sűrű kocsmai publikum már is 
behozta.

Schvartz Zsigmond, volt zentai foga
dós szaktársunk Temesváron, a József
városban lévő »Arany Oioszlán« fogadót 
e hó elejével átvette. Uj vállalatához 
sok sikert kívánunk.

Varga Lajos, e hó 5-én az Erzsébet- 
tér 5. sz. alatt lévő Füredi Gábor-féle 
vendéglőt átvette.

Weinberger Lajos aradi (s előbb 
volt fővárosi) főpincér szaklársunk, az 
ismert »Kispipa« vendéglőt kibérelte s 
azt egy tágas helyiséggel kibővítve, kávé
háznak alakította át. A jó helyen lévő 
üzletet uj kávés szaktársunk »Emke 
kávéház« címen aug. 2-án nyitotta meg.

Szegeden a Budolf-téren lévő ifj. 
Totzer-féle vendéglőt Bagits Bozál, 
jónevü szeged-alsóvárosi vendéglősnö 
megvette, s azt saját kezelésébe a m. 
hó elejével vette át.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy' 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljék.

Barta József hollétét (ki Gyulafehérváron az 
Európa kávéházban mint segéd]), működött) 
Webtr Márton szállodás Medgyes, egy l.-lapon 
kéri tudatni.

Rozits Lajos, volt szekszárdi főpincér hollé
tét egy 1-lapon Schodits Ferenc (Marosvásár
hely-, Transylvánia főpincére) kéri tudatni

Pandl József jelenlegi címét (tavasszid Abbá
ziában a Brisztol fogadóban mint éthordó volt 
alkalmazva) Stefanovszky Jenő, Budapest, VII., 
Dob-utca 92 I. em. 4. kéri tudatni.

Domsitz József, volt budapesti vendéglős 
jelenlegi cimét P. V. (Fogadó kiadóhivatala) 
kéri tudatni.

Perily József pincér hollétét, ki Aranyosmaró- 
ton is volt alkalmazásban, egy lev.-lapon kéri 
tudatni Bognár Mihály regg.-fizetőp. Győr, 
Royral kávéház.

Schmuck Endre hollétét kéri egy lev.-lapon, 
tudatni Schmuck György vendéglős Csapod 
(Sopron-megve.)

Budapesten, a Báday-utca 63. sz 
alatt levő vendéglőt T&tay István, is

mert vendéglős szaklatsunk átvette, s 
azt újonnan herendezve augusztus 1-én 
ünnepélyesen megnyitotta. Tatay szak- 
társunk ezen üzletének vezetésével SzőI- 
lösi Sándort bízta meg.

Aradon a József föberceg-ut 1. sz. a 
Hámedli-féle vendéglőt és sörcsarnokot 
W ilbelm  Lajos á m. hó folyamán át
vette.

Zombán Zimmerman Márton szak- 
társunk régi jónevü üzletét U ac/ie 
Sándor kibérelte. Wache szaktársunk 
az üzletet e hó elejével vette át.

Brassóban, mint előzőleg irtuk, l ’opo- 
vici Péter egy nagyszabású fogadót ren
dezett be. A negyven modern szobás 
fogadónak Klein  Ernő lett a szobaföpin- 
cére, ki szakavatott vezetésével az uj 
fogadó menetét ugyancsak föllenditette.

Tóth Imre. Aradon az Európa kávé
ház volt derék gazdája, a Japán kávc- 
házat, mely hosszabb ideig zárva volt, 
kibérelte, s azt csinosan berendezve, e 
hó elejével nyitotta meg.

Hátszegen a Hunyadi-fogadót Gros/.- 
mann Dávid, a tövist vasúti vendéglönek 
huzamosb időn át volt deiék föpincére 
átvette. Uj fogadós szaktársunk a régi 
üzlet jómenetét már is megalapította. 
Kívánunk sok szerencsét!
Helyváltozások. — Brádl Jó

zsef a miskolci vasúti vendéglő főpiacéi: 
állását újból elfoglalta. Szegeden a Kováts k..- 
réház főpiacén állását Hajdú Vilmos tölti be. 
A szegedi pályaudvari vendéglő főpiacén 
állását (1. és 1L oszt.) Talzl Aulai és Aiohay 
Sándor (a 111. oszt étler.) főji. állását foglal
ták el. Kurutz Endre a Kossuth kávéház lőp 
állását elfoglalta. Mellel le m. segédpincérek 
Kövesi Géza és Fekete László működnek. RuifJ 
József B.-caabán a Fiume fogadó föp. állásai 
töltötte be. U. itt a Nádor fogadó főp. állásál 
Bauer József foglalta el. Aradon a Fehér ke
reszt fogadó fé>p. állását Kralovánszky Béla 
foglalta el. li. itt mint étlapiró Bacher Jenő. 
Matz Aladár és Juhász Antal ni. éthordók 
működnek. Láng János, ki Nordanav tenger
parti fürdőn 2 hónapig működött, a Fehér 
kereszt fogadó főszakácsi állását újból elfog
lalta. Vradotits József u. itt a sörcsarnoki főj', 
állást tölti be. Schudi Mihály a Millenium étte
rem föp. állását foglalta el. Hultyán Kálmán a 
Vilhelm (Hamedli-féle) sörcsarnok főp. állását töl 
tötle be. Szonn Péter, Nagyszebenben a Városi 
park-étterem föp. állását fogialta el. I . itt Dengel 
József m. éth. működik. Szedlák János Mód- 
gyesen a Szölőfogadó föp. állását foglalta el 
U. itt Csenger Béla Fíajer Péterrel az étiiord. i 
állást töltik be. Recker Rudolf Brassóban az 
Elité kávéház főp. állását töltötte be . helv< ; 
a v. fizetőp. állást Oláh Henrik foglalta < I 
Krausz Henrik az Elité kerti-kávébáz ’etn: 
állását foglalta el. Kerccsényi Károly a la •■-sy 
(Transylvánia) étterem főp. állását tölti be. I 
itt m éthordók: Lessing András Tabán V. 
hály, Sveitzei Lajos, Kotnféld Károly . - 
Miiosovits Pál működnek. Vízakna fürdőn a 
Bressler vendéglő főp. állását Jancsik Ant, I 
a Pelikán vendéglő főp. állását Groh Adolf > 
a Leich-féle föp. állását Esztergom Győr , 
töltik be. Ézsely Géza Sepsiszentgvörgyön .: 
Városi fogadó kávéház főp. állását tölti be. I 
itt az étteremben m. fizetőp. Joó Imre műkö
dik. Baumgariner Jenő a Kossuth kávéház ■ ; 
állását foglalta el. Lusztig Gyula Élőpatak 
fürdőn a nagy vendéglő föp, állásál tölti ! 
Schein Ferencié ismert fözönő Zsolnán a !!•., 
fogadó főszakácsnői állását foglalta el. Preszh r 
Viktor Komáromban az Otthon kávéház fű; . 
állását töltötte be Cséry Samu Rimaszombat'
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a Gömöri fogadó föp. állását foglalta el. 
Lenzsév Dezső Győrött a Hollós vendéglő főp. 
állását töltötte be. U. itt a Fehér hajó fogadó 
sörcsarnoka föp. állását Buga Lajos foglalta el. 
Martinék Ferenc Szombathelyen a Hákóci fo
gadó föp. állását foglalta el. Zsivetz Miklós 
lírodItan a Sárgaház fogadó tőp. állását foglalta 
el. Huszár György Szombathelyen a Hungária 
fogadó éttermi föp. állását tölti be.

Jtirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetiiségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tózó, férfi és női alkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A nem egyleti tagok, női- és sth. 

segedalkalmazottak elhelyezése ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket, — levél, távirati díj, 
—  tartoznak megtéríteni, úgymint a r. 
tagok.

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

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagdijak: 1. o. fő- és fizetöp. 3 kor., 
II. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt borliu, kávés
legény, csapos és szállodai bérszolga 
1 kor. 20 fiII, beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órákd.e. 8— 12-ig, 
d. u. 2—5-ig tartatnak. Vasár- és ünnep
napokon d e. 10— 12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér- 
egylet Győr.

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

Az üzlettulajdonosok szíveskedjenek az al- 
k. Imazottra vonatkozó adatleirást részletesen 
és pontosan leírni

Alkalmazást keresők ugyancsak kéretnek, 
hogy a kor, vallás és alkalmazási idő (hol 
és meddig volt) stb. körülményről pontos és 
olvasható levelet küldjenek, mellékelve a tag
sági dijat, mely egy hóra: 1. oszt, 3 kor. li. 
oszt. 2 kor. és 111. oszt. 1 kor. 20 fii. és foc
ira tási dij 1 kor. tesz ki.

Salf gyógyfürdő vendéglője
azonnal bérbeadó. Évi bér berendezés- 
— sel együtt 800 korona. --

B A L F e y ó e y f ü r d ő
igazgatósága.

N Y I L T - T É R .
K iism erő  levé l.

Csáktornyáról Hercog Sándor ur b o r -  
s z ű r ő j é t  nagyon ajánlhatom.

Körmend, 1908, január ló-én.
Ebenspanger Rezső

Korona szállodás.

Pályázati hirdetmény.
A G yőri P incér E g y le t  ingyenes elhe

lyező irodájának iroda főnöki állására ezen
nel pályázatot hirdetünk.

Fent hirdetett állást csak tiszta jellemű em
ber nyerheti el, aki a szakmában széles körű 
jártasságra tett szert, nagy helyi és vidéki is
merettel b/r és az iroda vezetést önnállóan 
végezni képes. Javadalmazása a választmány 
és a közgyűlés határozata szerint évi 1H00 K. 
törzs fizetés.

A pályázati kérvények f. évi augusztus 22. 
napjának déli 12. óráig adandók be az alulírott 
Pincér egylet címére ; hővebb felvilágosítások
kal az alulírott jegyző készséggel szolgál.

A Győri Pincér Egylet ingyenes elhelyező 
irodája nevében.
Dénes Miklós László József

jegyző. elnök.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk nlézett levelükre fele
etet nem kaptak, a megfelelő választ jelen rovatunkban 
találhatják. A sserk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
K. M. Sajtoskál. A regálebérlőnek joga van 

minden a fogyasztási adóterületre behozott 
fogyasztási adó alá tartozó élelmieikk után 
a községre nézve megállapított összegben 
fogyasztási adót szedni. Ez természetes dolog. 
Mindazáltal nem lehet igy az általában feltett 
kérdésre, általános választ adni. Mert a köz
ségekben egymástól eltérően van a behozott 
bor, hús, pálinka és egyéb cikk után a 
fogyasztási adótétel megállapítva, ugyszinle a 
súly vagy mennyiség, mely után adót nem 
kell űzetni. Az ön bérleti szerződésében való
színűleg vannak erre nézve megállapodások, 
ha pedig nem volnának, akkor saját tetszése 
szerint járhat el. Az önnek megfelelő könyveket 
akár melyik nagyobb papirkereskedésben be
szerezheti. Üdvözlet.

K. L. Borosznófürdö. Hát bizony igaza vau ked
ves kollega úr. Az a bemutatott bizonyítvány 
nemcsak görbe, hanem annyira görbe, hogy a 
lenyomatást sem érdemli meg. De ne felejtsük 
el. a Kraxelhuberek Wien melletti városából 
került ki és pláne — április 1-én állitották ki. 
Ez a dátum egész'.n rúvall az ékes németre, 
no meg aztán a kiállítója maga is egész Ber
lin, mely város tudvalevőleg a németek fő- 
és székvárosa. Azonban ne búsuljunk öt sor 
görbe irás miatt, mert a magyarság még a 
Kraxelhubereket is tözsgyökeres magyarokká 
fogja gyúrni — idővel. Üdvözlet

R, J. A feltett kérdésre nézve, kővetkező vé
leményt mondhatunk. Ha a most nyitott ajtót 
annak idején saját elhatározásából falaztatta 
és a befalazás előtt is italmérési üzlet volt 
abban a helyiségben, akkor jogosan nyitotta 
ki. Ha azonban egymástól elválasztva (nem 
egymásba nyíló) két helyen tart fenn üzletet, 
még ba egyazon házban is, igen könnyen rá
foghatják, hogy két üzlet, noha nem az. Óva
tosságból he kell az ilyesmit jelenteni a pénz
ügyigazgatóságnak s ha nem veszik tudomá
sul, tervrajz melléklete mellett, megfelebbezendő 
az elutasító határozat. Ha esetleg bírságot 
állapítanának meg, akkor ez ellen is kell jog
orvoslattal élni. Eljárása feltétlenül jóhiszemű 
és a törvényesség minden kellékével bír, — 
mert sehol sincs tilalmazás. Az iskolára való 
hivatkozás sem állhat meg, mert a vendéglő 
ajtaja ott már akkor is nyitva volt, mikor ott 
még nem volt iskola. Budapesten ilyesmi ellen 
nem emelnek kifogást, sőt közvetlenül iskola
épülethez épített házban is engedélyeznek ital- 
mérési üzletet, amire esetleges felebbezésében 
bátran hivatkozhatik.

W. D. — 1. Az a kolozsvári „Erdélyi pince

egylet, több borkereskedőből álló szövetkezet, 
vagyis „üzleti cég", amely ügynököt utaztat, 
elhelyezése és értékesítésére a „borkereskedő" 
módjára kezelt boroknak. Az a kérdéses bor 
tehát nem más, mint közönséges borkereskedői 
bor, amivel jó üzletet „nem csinálni", hanem 
csak rontani lehet — 2. Nagyon helyesen járt 
el, amikor azt a sördepóst üzletéből kiparan
csolta. Végre is nem a depós urnák, hanem a 
depós ur tartozik tisztelettel a vendéglös-koes- 
márosnak, ha másért nem, azért, mert ugyan
csak szép exisztenciát és jövedelmet számára 
azok biztositanak. Ha a sörkérdést mindenki 
hasonló módon igyekezett volna megoldani, úgy 
ma nem uralna sörgyáros és raktáros egy ven
déglőst sem. 3. A szövetségi és i.-társulaü te
endőkre nézve utasítást és alapszabályokat 
küldtünk. Sz. G. Sümeg. Kívánt tárgy Braun 
Gyulánál (Vili Sip-utca 14) szerezhető be. Ér
tesítés (ajánlat) egyébként ment 

— K. J. Rozsnyó. A szép leírásból, miután a 
diszonans ágakat lccsipkedtük s nyesegettük, 
lett egy szép, zöldelö bokor. Hogy is mondta 
a poéta ? — Zöldelö bokor tövében, pihenni 
be j ó ! Egyebekben — üdv ! — H. W. Neu- 
Helgoland. A gesztenye erdős, bárkás, csolna- 
kos szép helyről jött gratulációt hasonló 
szives köszöntéssel viszonozzuk — M Gy. Tér- 
szüke miatt a közelebbi számban kerül sorra.

Sz. G. Miskolc. A fontos sport ügyet (az 
ilyesminek magunk is barátai lévén) fölhasz
náltuk. A másikat várakozó pozícióba helyez
tük. Addig is hadd virítson — mint a sárga ki
kerics. Üdv ! — F. Gy. Ny.-háza. Hat t. szak
társunk. ön nagyon furcsa jkönyvi kivonatot 
küldött be hozzánk. Ilyen jkönyvet, — t. i. ily 
módon — még a.-társaság sem szokott produ
kálni. Épen ezért cáfolatnak se tekinthejük. 
— B. J. Barlangiiget. Kérdezett fogadó bérleti 
hirdetményéről nincs tudomásunk Bár ugyan 
az is lehet, hogy' kikerülte figyelmünket. — 
S. H. Szekszárd. Globuszékhoz az illető pasasér 
érdekében átírtunk, úgyszintén az Újságírók E.- 
hez is ; mig innen a válaszok beérkeznek, le
gyen türelemmel.

Automobil
20—24 lóerős, valódi francia kocsi vado- 
nat uj, 6 hétig használva szálloda ré
szére, megváltozott körülmények folytán 
a beszerzési ár feléért azonnal eladó, eset
leg a vezető is átadandó. Megtekinthető

KOVÁCS BÉLÁNÁL
BUDAPEST, NÁDOR-UTCA 39. szám.

Ügyetlen
12 esztendős, budapesti polgári iskolába járó 
leányomnak hasonló korú, bármily vallásu vagy 
anyanyelvű leánykát tanuló- és játszótárs : 
keresek. Ingyen lakást, szülői gondozást 
jó nevelést adok. Szülőket iskoláztatás, ruhái'.: 
és élelmezés költsége terheli. Cim megtudhal" 
— -  a .Fogadé* szerkesztőségében. —

[ (  V i d é k i  n a g y o b b  s á r o s b a n
,0 vendéglőm részére keresek egy jó meg

jelenésű fiatal vendéglőst, kinek neje 
kitűnő szakácsné (lehetőleg gyermekte- 

,t len) f>00 korona óvadékkal elszámolásra, 
ví Az üzlet szeptember 1-én átvehető. A 
f i  pályázó közelebbi megbeszélés végett , 

- - személyesen megjelenni kéretik. - -

? L Á N G  B .
I \  szálloda és étterem tulajdonos, Léva.
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