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E légedetlenség szakköre inkben
»Drága minden, kevés a forgalom, 

nagy a kkbér és az adó és nem törté
nik semmi, ami ezt az állapotot meg
szüntetné#. Ilyen és ezekhez hasonló 
panaszokat hallunk különösen a kisebb 
vendéglős-szaktársaink részéről. De külö
nösen most hangzanak el ezek a pana
szok, mikor itt a kedvező alkalom a 
borvásárlásra, mikor a nagy üzleti költ
ségeket a kedvező borárak mellett már 
a bevásárlásnál lehetne behozni. A pa
naszok leginkább azok részéről hang
zanak el, kik a kedvező alkalmat meg
felelő tőke hiányában a maguk részére 
kihasználni nem tudják.

Hát ez mind igaz és sajnos, hogy 
igy van. Azonban vannak bajok, me
lyek okának elhárítása első tekintetre 
sem egyénileg, sem testületileg keresz
tül nem vihető. Ilyen pl. az élelmisze
rek drágasága, amit rendesen kartell- 
szerüen készítenek elő és tartanak fenn. 
A nagy lakbér, amit a háztulajdonos 
szuverén! jogainál fogva állapit meg. 
Az adó- és illeték, amit a kincstár vei 
ki kénye-kedve szerint, ha nem véde
kezünk ellene. Ilyen a sörkartell halalma 
és a borkereskedő joga, — ha rá vagyunk 
utalva. Ilyen a tüzelőanyag kartellje és 
ilyen természetű minden egyéb, amire 
a kocsmárosnak üzletében szüksége van.

Mindezek a bajok azonban csak azért 
látszanak enyhiletlenekké, mert még 
kísérletet sem teltek azokkal szembe
szállni. Azaz, a kísérlet meg volt már 
alapozva, az ut és mód egyikre-másikra 
nézve már ki volt jelölve, de még a 
kísérletezés stádiumában halt meg az 
eszme, mert nem volt hozzá bátorság, 
hiányzott a komoly akaraterő a cselek
vésre, hanem a helyett a kishitűség, a 
féltékenykedés, az irigykedés és vég
eredményében a gondolkozás és mérle
gelés hiánya kerekedett felül és agyon
csapott minden tervbevett haladást és 
sok nyűgtől való felszabadulás lehető
ségét.

Ez a kritika azonban nem szól álta
lában, hanem leginkább a főváros saját
ságos viszonyaira nézve.

És ezt egy kissé igazolni is akarjuk, 
már csak azért is, hogy jobban lássuk 
az okokat, melyek a bajok elhárítását 
lehetetlenné teszik és kikutassuk az 
elégedetlenség gyökereit, melyek évtize

dek óta elágaztak a vendéglős ipar 
talajában.

Igaz, hogy elégedetlenség nélkül nincs 
haladás. De ha az elégedetlenség meg
van, amint hogy meg is van, akkor nem 
szabad tétlenül nézni és összefont 
karokkal várni, inig az elégedetlenség 
megszokott, krónikus bajjá válik, hanem 
kell, hogy igazán haladást teremtsen és 
komoly törekvést fakasszon a megszün
tetésére. Erre maga az egyén képtelen, 
azt sok egyénnek együtt, társulás utján 
kell megalapozni.

Nézzünk csak nehány konkrét esetet, 
hogy tisztán lássunk.

Kísérletek tétetlek bizonyos élelmi
szerek (konyhaszükséglelek i nagyban 
való (tömegesj beszerzésére, hogy ilyen 
módon a nagyban való bevásárlás elő
nyeit minden résztvevő kocsmáros 
élvezhesse. Készen volt a terv; részvé
tel hiányában meghiúsult. Kísérletek 
tétettek tüzelő anyagnak nagyban való 
lekötésére, hogy a résztvevők olcsóbban 
juthassanak hozzá: oz is meghiúsult, 
mert az érdeklődő kocsmárosok azért 
is máshol vásároltak. A szikvizkarlell 
alól való szabadulásra és a szikviznek 
minimális árban való megszerzésére 
kocsmáros-szikvizgyár létesítése volt 
tervbe véve és a (érv már nagyon kö
zel állt a megvalósításhoz — dugába 
dőlt a sok nhátlia igy meg amúgy# 
miatt. Amit egyszer sokan akarlak, az 
máskor senkinek nem kellett. Készen 
volt a terv és folyt a szervezés a ven
déglős sörgyár létesítésére; mert az 
érdekeli vendéglősök, kik meglehetősen 
szidják — és joggal szidják a sörkar
tell nyűgét, nem akarták, vagy nem bír
ták összehozni a szükséges részvénytökét. 
Olcsóbb husbeszerzésre szövetkezeti 
alapon mészárszék jött léire: a létesí
tők vagyont fektettek bele, de a ven
déglősök csuk üzért is nem ott, hanem 
másutt szerezték be husszükségleliikeL 
A mészárszék is megszűnt. Legutóbb a 
nagybani borbevásárlás előnyeit óhaj
tották a kevésbbé módos kocsmárosok 
részére biztosítani s erre a célra köz
ponti borpincét létesíteni, —  részvétel 
hiányából a tervet nem lelieteil meg
valósítani.

Hát tisztelt szaktársak, hol a hibás 
Magukban az egyénekben, minden egyes
ben és az egyeseket összevonva vala
mennyiben. Elégedetlenség mellett min
den kibontakozási tervet meghiúsítani;

a haladás kerekét megkötni és a tét
lenség maradiságában nagyokat károm
kodni, nem segít a bajon, hanem ellen
kezőleg csak fokozza, növeli a bajt. ami 
természetszerűleg azután önmagától 
olyan gyökereket ver, hogy az orvos
lásra még csak gondolni sem merünk. 
Ahol a haladásra az akaraterő hiány
zik. hol a komoly cselekvésre az öntudat 
nincs meg, ott a lamentálások nem 
használnak, ott az elégedetlenség nem 
szít haladást.

Tessék az embereket megváltoztatni 
és jobb belátásra birni. De amíg er. 
meg nem történik: vessen mindenki 
m agám !

A városi borpincék kérdése.
í r é i : Liptai /Albert.

B. lapjok legutóbbi száma foglalkozott 
azzal a javaslatommal, hogy kereskedel
münk szervezetlenségére és önző maga
tartására való tekintettel necsak a ter
melők maguk létesítsenek borértékesitö 
szervezeteket, hanem a vendéglősök is 
alakítsanak egy borvásárló szövetkeze
tei, hogy a kereskedelemtől függetlenít
hessék magukat és jobban szolgálhassák 
a fogyasztó nagy közön ség érdekét mint 
eddig.

Erről a javaslatomról azt mondta a 
» Fogúdé", hogy nem uj. Keresztülvite
lét azonban szükségesnek vagy legalább 
is kívánatosnak tartja. Hát az. hogy 
uj-e ez a terv vagy sem. az teljesen 
mellékes, a fő dolog az, hogy jelentős 
és - aktuális. Tehát keresztül kellene 
vinni. Az idei termés nagyobb a ren
desnél, a kereskedők kiadták a jelszót, 
hogy: zuvarten'■ I várni), ebből önként 
következik, hogy a másik két tényező
nek : a termelőknek és a vendéglősöknek 
maguknak kell gondoskodniuk a bor 
elhelyezéséről. Ez pedig most már nagyon 
sürgős dolog.

Legcélszerűbb módja az volna, amit 
én javasoltam.

A termelők, hiszem, nem fognak a 
vendéglősök mögött maradni. Meggyőző
désem az, hogy a szükség fogja most 
mind a két tényezőt arra kényszerűeni. 
hegy megfelelő nagy tömegű és egyen
letes minőségű borkészletet teremtsenek 
az ezt a célt szolgáló szervezetek utján 
A termelők megfogják csinálni a vidéki 
szürételő és értékesítő szövetkeze
teket. szervezni fognak egy nagy érté-
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kesitö központot, borárveréseket 
fognak tartani és végül i de nem utolsó 
sorban) fel fognak állítani az egész 
országban városi borpincéket.

A vendéglősük pedig szervezzék 
mielőbb a bevásárló szövetkezetei, 
mert annak kimondhatatlan nagy hasz
nát veszik.

Hogy a borértékesítés szervezésére 
szükség van. sízt Önök is elismerik. És 
létesítményeinket szívesen fogadják, az 
egy városházi borpinee kivételével. Hát 
erről akarok most különösen szólani.

Azt állítom, hogy agy a termelőnek, 
mint pedig a vendéglősöknek is szüksé
gük van arra. hogy ez az intézmény 
létesüljön. Mindkettőjüknek azért, mert 
a borforgalomba realitást ezen a réven 
lehet legkönnyebben és leggyorsabban 
hozni. Egy borait a tisztaság és meg
bízhatóság teljes garanciája mellett 
tartó és forgalmazó intézmény a legjob
ban egyengetné az útját annak, hogy a 
magyar bornak ugv idebenn, mint külö
nösen a külföldön megrendült hitele 
helyreállittassék és megszilárdittassék, 
másrészt a többi értékesítő szervezetnek 
is ez az intézmény volna mintegy elő- 
futárja, a mely a többiek bevonulását 
előkészítené.

Szerintem az első városházi bor
pincét országos alapon Budapesten, az 
ország szivében kellene létesíteni. Még 
pedig annak első anyagát a két állami 
intézmény (a budapesti pincemesteri 
tanfolyam és a mintapince) szolgáltatná, 
hogy abszolút realitással indíthassa meg 
működését. És ennek a horpineének 
okvetlenül állami felügyelet alatt kell 
állania és állami szakközegeknek kell 
a bort kezelni. Magában foglalná az 
ország legjobb borait, úgy asztali-, mint 
pecsenye- és csemege borait. Nemcsak 
vendéglővel volna kapcsolatos, hanem 
borkiméréssel, kostolóval is.

Minthogy a városházi borpíncék 
( Bathhauskellerek) végeredményben ven
déglők, semmiképpen sem tudjuk belátni, 
hogy miért tulajdonítanak Önök az 
intézménynek vendéglősellenes tenden
ciát ? Hiszen egy szakmabeli, persze 
elsőrendű emberük vezetné a vendéglő 
tizemét, illetőleg ő bérelné a »Magyar 
borpincét#.

Azt mondják Önök, hogy »városházi 
borpincéket azért létesíteni, hogy a 
hivatásszerű italmérök erős konkuren
set kapjanak azon a címen, hogy a 
magisztrátus pincéjében jó és »olcsó« 
bort fognak mérni, helytelen eljárás és 
minden erővel meg kell akadálvozni«.

. nők úgy látszik nem tudják, hogy 
a fiddmivelésügyi minisztérium, a mely 
ezt a kérdést már komolyan előkészíti, 
elsősorban a bort nem termelő vidéke
ken tervezi a városházi borpincéket, 
hogy a borfogyasztást általánosítsa. 
Kbböl természetszerűleg következik hegy- 
ezekben a pincékben nem fogják a 
magisztrátus borát kimérni. Továbbá, 
minthogy ezek a pincék is végeredmé

nyükben vendéglők lesznek, ismét csak a

vendéglősök anyagi és erkölcsi hasznára 
szolgálnak majd.

Sajnálom, hogy ebben a kérdésben 
nem értünk egyet és szivesen állok egy 
pour-parler elé, hogy a nézeteket tisz
tázzuk.

Közöltük L ip ta i ur véleményét, mert 
a legjobb meggyőződéssel szól a »városi 
borpince« nálunk is meghonosítandó 
intézményéről. De nem tehetünk róla, 
hogy a mi meggyőződésünket nem 
ingatta meg közleményével. Ma is azt 
mondjuk, hogy a bor ke llő  ellenőrzése 
mellett nem szükséges központi (ható
ságii kimérési üzletet nyitni a vendég
lősök, kocsmárosok rovására. Mert két
ségtelen, az ilyen üzlet olyan erős 
versenyt idézne elő, melylyel a vendég
lősök, kocsmárosok nem tudnák a har
cot felvenni. Lehet és hajlandók vagyunk 
koncedálni, hogy az ilyen gondozott és 
ellenőrzött központ, bizonyos rugót fog 
képezni a borminőségének érintetlen
ségére, de azt a célt az amúgy is szük
séges ellenőrzés által kevesebb áldozat
tal lehet elérni, mint a milyent az a 
szervezés, előreláthatólag alkalmas maga 
után vonni. Tiszta borkezelést és a 
minőség érintetlenhagyását ilyen erős 
konkurencia nélkül is lehet biztosítani.

A  szerk.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá
rosok Ipartársuiata hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut í j ,  II. 2 0 . sz. a. van.

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a ,.Fo
gadó1 utján közöltetik.

T Á R S U L A T I  ÉLET

Kávésok közgyűlése A » Budapesti 
kávésok szövetségei október 12-én 
tartotta első rendes évi közgyűlését, 
Katona. Géza vendéglőjének külön termé
ben. tagjainak élénk részvételével. 
Mészáros Géza, a szövetség agilis el
nöke. megnyitó beszédében üdvözölte 
a megjelenteket s bejelentette, hogy az 
alapszabályok jóváhagyva visszaérkez
tek. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sebők 
Mórt és SzeiíTert Antal kérte fel.

Ezután Kem ény  Géza dr. szöv. titkár 
az eddigi működésről szóló jelentést ol
vasta fel. Eszerint van már a szövetség
nek 83 rendes tagja, kik 900 munkás 
után űzetnek leOO koronát: ebből a 
következő három hónapra a költség 
előirányzat kiadásra 1700 kor. és 100 
kor. a felesleg. A közgyűlés a jelentést 
elfogadta. A közgyűlés három meg
üresedett tisztségre: B rück  Kételyt, 
K aiser Miksát és Katona Gyulát 
választotta meg. —  Ezután Olmossi 
József azt indítványozta, hogy a közgyű
lést halasszák el, mert a meghivók té
vesen lettek- szétküldve. Ném ái Antal 
fölszólalása illetve Ólmosi válasza és 
Markai Mór, Gárdonyi József majd 
az elnök szavai után a közgyűlés napi
rendre tért az indítvány felett. Ezután 
az elnök az ügyrend felolvasását ren
delte el. —  Upor József a kártalanítás
ról kért felvilágosítást. Elnöki válasz 
után Ném ái Antal szólalt fel és 
megmagyarázta, hogy ez a végrehajtó 
bizottság hatáskörébe tartozik. Brück  
Károly szintén ily értelemben szólalt fel 
s hangsúlyozta, hogy a most alakult 
szövetségnek nem szabad kétkedéssel 
megnehezíteni a munkáját. Bízzunk a 
a vezetőségben s aztán nyert ügyünk lesz.
— Némái Antalnak a szövetség 
erejéről tartott beszéde és Gárdonyi 
József és Hurkai Mór felszólalása után 
az elnök szép beszédben fejtegette, a 
szövetség közel jövőbeni teendőit, mely
hez a tagok támogatását kérte. Ezután 
lelkes éljenzés közt, bezárta a közgyűlést.
—  A közgyűlés bezárása után E vva  
Lajos a tapasztalható s nehezen leküzd
hető indolenciáról beszélt. Az akadályok 
sikeres legyőzésére azonban megvan a 
remény; a szövetségnek ambiciózus és 
tetterős elnöke, intelligenciájával és szor
galmával garancia arra, hogy a fárad
ságos, nehéz munkáját sikerre juttatja. 
Mi ebben a munkájában segíteni fogjuk 
fejezte be szavait. — Brück  Károly a pin
cér terrorról emlékezett meg. Szerinte 
a pincérség java része örvend, hogy a 
nyomasztó terrorizmus alul kimenekül
het. Ép ez ellen a terror ellen köteles
sége a kávésságnak küzdeni. Ezután a 
»Nemzeti Állaim politikai hetilap 
munkatársa szólalt fel és biztosította a 
lap támogatását, amiért Ném ái Antal 
köszönetét fejezte ki, ami egyszersmind 
a gyűlés végleges befejezését is jelen
tette. —  A  »Fogadót« a közgyűlésen 
Matsád János munkatársunk képviselte.

Brassó. A »Brassó-yármegyei vendég
lős és kocsmáros ipartársulat« e hó 
6-án tartotta alakuló közgyűlését 
F orkert Rezső korelnök vezetése alatt. 
A jegyzőkönyv hitelesítésével Moek  Já
nos és K löck  Péter bizattak meg. A  tár
sulat célját Latzina  Viktor és Muntyán 
Lajos ismertették. Az előkészítő bizott
ság nevében Latzina  V. számolt be 
az eJdigi működésről, amit a közgyű
lés tudomásul vett és a bizottságnak 
megadta a fölment vényt —  Az alap
szabályok ismertetése után áttért a
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közgyűlés a választásra, melynek kö
vetkező eredménye volt; Elnök: La- 
tzina Viktor: alelnökök: Hermann 
György és Muntyán Lajos; pénztáros: 
Rottenbácher György: jegyzők: Gotts- 
mann Ede és V irá g  Kristó András. 
Ellenőrök: M ock  János és Forkert 
Gusztáv. Választmányi tagok: Forkert 
Rezső, Schmidts János, Schmidt 
Frigyes, Dakó  Bálint, Finta  Ferenc, 
W ichnanek  József, Hindák Ferenc 
és K I ős Keresztélv. Póttagok: Orendi 
Mihály és Tomendel Alajos. — La- 
tzina elnök lelkes szavakkal buzdította 
a megjelent vendéglős- és kocsmáros 
szaktársakat ernvedetlen munkára, a 
lokális bajok megszüntetésére és a 
vendéglős-ipar javára való közreműkö
désre. Dv. ÖíTeoberger Jakab ügyész
nek megköszönte eddigi szives fára
dozását, amit a közgyűlés azzal hono
rált, hogy megválasztotta társulati 
ügyésznek. — A vidék szervezésére 
elhatározta, hogy minden községben 
válasszanak a tagok 1— 1 bizalmi- 
férfiút, kik a választmányi üléseken 
résztvesznek. Nyomban 9 bizalmilerliut 
meg is választottak. Ezután megálla
pították az évi költségvetést és áttér
tek a vendéglői záróra ügyének rende
zésére. A rendezés ügyét a közgyűlés a 
választmányra bizta.

A »Fogndó« szerencsét kiván a 
brassói szaktársak szervezéséhez és 
kívánja, hogy munkájuk minél ered
ményesebb legyen úgy a saját maguk, 
mint a vendéglősipar javára!

Makó. Itteni szaktársaink megindí
tották mozgalmukat, hogy a »C-sanád- 
vármegvei vendéglősök,' kávésok és 
kocsmárosok ipartársulatát« megala
kítsák. A mozgalmat V óge l Péter 
fogadós. Pártos  Adolf és Tóth  István 
kávésok, Búza István, Szabó István 
és Varga Antal vendéglősök indítot
ták és vezetik.

Orosháza. Alakulóban az itteni »Ven- 
déglősök és kocsmárosok iparlársu- 
lata*. Az előkészítés munkái haladnak 
és már is nagy érdeklődés mutatkozik 
a társulat iránt. A szervezés élén 
H orváth  József, Vány a Alajos, Kovái- 
ts ik  István és N agy  Imre vendéglös- 
szaktársaink állanak.

Nagyszentmiklós.IUisnagyban folyik 
aszervezkedés a » Vendéglős és kocsmá
ros ipartársulat« létesítésére. Az egye
sülés eszméje hódit, annak szüksége 
ma már elismert dolog. Az előkészítés 
munkáját Farka  János fogadós, Poppe 
és Ferenciakovits  vendéglős szaktár
saink vették kezükbe.

Nagylak. A vedéglős-kocsmárosság 
társulási mozgalma itt is kezdetét 
vette, s remény van rá, hogy az ipar
társulat mielőbb létesül. A közérdekű 
munkálatokat Hellebrandt István szak
társunkkal Érben József, Rohár Ist
ván és H erceg  József végzik.

A Budapesti Pincér Egylet, szep
tember 24-én tartotta rendkívüli köz

gyűlését. Az ülés tárgya a vezetőség 
lemondása és uj vezetőség választása 
volt. A közgyűlésen kél párt állt szem
ben egymással, vörösek és nemzetiek. 
Az izgalmas választáson csekély szava
zat többséggel a vörösek győztek, az 
ellenpárt szerint csak azért, mivel a 
tagok nagyobb része nem kapott szavazó
lapot. Elnök lett Huas Imre, alel nők 
Ballá Mihály, pénztáros Porjesz  Sámuel, 
háznagy Schw artz  Viktor és könyv- 
táras N agy  László.

Budapesti Kávéházi Alkalmazottak 
Szakegyesűlete vezetősége, rendes és 
tiszteletbeli tagjai részére október 19-én 
az egyesület nagy termében társas 
vacsorát és ismerkedési estélyt rendez

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 
előfizetőinket, akik előfizetésükkel ré 
gebben vannak hátralékban s azokat 
is, akiknek előfizetésük most járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket 
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: »Fogadó« 
kiadóhivatala, Budapest, Kákúei-ul 13. 
küldendők.

A vasárnapi munkaszünet és az 
italmérés. A vasárnapi munkaszünet
ről szóló törvényjavaslatot a kereske
delmi miniszter szaktanáeskozmány 
elé vitte, mely befejezte a tanácskozá
sait. Az ilyen szaktanácskozásoknak 
rendesen csak akadémikus értékük és 
súlyúk szokott lenni és azért most még 
nem tudható, hogy milyen megoldást 
fog nyerni a szünet az italmérési ipar
ban. Kétféle nézet domborodott ki a 
vitában. Az egyik oda konkludált, hogy 
minden italmérési üzlet, vendéglő, kocsma 
és pálinkamérés vasárnap zárva legyen, 
mig a másik azt kívánta, hogy vasár
nap csak a kizárólagos pálinkamérés 
maradjon zárva. Hogy a törvényjavas
lat erre nézve milyen rendelkezést 
fognak felvenni, ezt most nem lehet 
tudni.

Zboray Aladár. A »Magvarország«-ot 
az utóbbi rövid 2 és Va esztendő alatt 
két nagy, úgyszólván pótolhatatlan 
veszteség érte. Az első a publicisliká- 
ban örökké ragyogó nevű Bartha 
Miklós, s a második, — az első nagy 
emlékének szeretetteljes híi gondozója: 
Zboray  Aladár elhalálozásával. A »Ma- 
gyarország« másfél évtizeden át volt 
főmunkatársa, cikk- és tárcaírója, e hó
11-én éjjel, alig egy heti betegeskedés 
után szenderült el, élete delén, 40 éves 
korában. A megboldogult, akivel nekünk 
is annyiszor volt dolgunk, s dolgainka* 
mindig igazi szeretettel és jóakarattal 
támogatta: sokaknak, igen sok ember

nek okozott fájdalmas szomorúságé* 
hirtelen elhunytéval. Mi is fájdalom
mal gyászoljuk az önzetlen jóakarót, 
az igazi irót és újságírót, a n.Magyar- 
ország«-nak és az összes fővárosi 
napilapok munkásainak szeretett nagv 
halottját, akit a főváros által ajándé
kozott díszsírhelyen e hő 13-án dél
után temettek el igen nagy részvét 
mellett. —- Legyen nyugodalma csen
des és emléke áldott!

Az adóprés fenyeget. Rózsahegyi 
vendéglős szaktársaink nagy meglepe
tésben részesültek a liptószentmiklósi 
pénzügy igazgatóság jóvoltából. A p. ij. 
igazgatóság ugyanis ráparanesolt a köz
ségi jegyzőre, hogy szorgalmasabban 
hajtsa az adót, mert máskép baj lesz. 
A jegyző különös figyelmébe ajánlott 
adózók közt, mind olyanok, a kik fizet
hetnek, a kocsmárosok is ki vannak 
emelve, tehát hajlani kell és ha nem 
megy szép szerével, hát akkor foglalni 
és árverezni kell. Ezt a parancsot kö
zölte a jegyző a kocsmárosokkal is. 
De ez nem volt elég. Ugyanis a p. ü. 
igazgatóság néhány nappal később újabb 
rendeletet adott ki, melyen rövid határ
időt szab meg a vendéglősök adóhátra
lékának befizetésére és ha a foglalás
nál az ingók nem nyújtanak elegendő 
fedezetét, — hát akkor vonják el a 
jegyzők a vendéglősök italmérési en
gedélyét. A rózsahegyi kartársaink a 
maguk részéről sem vették tréfának a 
fenyegetést és meglehetős önérzettel 
tiltakoztak a törvénytelen fenyegetés 
ellen és megírták a túlbuzgó pénzügy- 
igazgatóságnak, hogy a kereseti ad" 
hátraléka miatt nem áll jogában az 
italmérési engedély elvonására irányul" 
fenyegetése sem, de annál kevésbbé 
annak elvonása. Mi pedig ajánljuk a 
pénzügyminiszternek, hogy a túlbuzgó 
p. ü. igazgatót egyrészt tüntesse ki 
valamivel és másrészt oktassa ki, hogy 
mire van joga és mire nincs. Rózsa
hegyi kollégáink eljárásukkal feltétlenül 
helyesen cselekedtek.

Hymen hírek. — Ráth József fővárosi 
vendéglős, eljegyezte Baldauf Lajos 
malomlulajdonos bájos leányát, Maris
kát, a tolnamegyei Szakállon. — 
Thüringer Antal főpincér múlt hó 26-án 
tartotta egybekelését Fáby  Juliska kis
asszonnyal. Mikossy Imre volt zombori 
fogadós nevelt leányával.

Megszűnt sajtóper. Az osztályharc 
aiapján szervezett kávéházi pincéreknek 
a már megszűnt nKúvéssegódek Szak
lapja^ 1907. február 5-én megjelent 
harmadik számában Huligánok címen 
és durva hangon megírt közlemény je
lent meg, mely F ló r  Gv. lapunk szer
kesztőjéről és Matsád János dolgozótár
sáról, valamint Sarkudi Józsefről és 
Kalmár Fábiánról hazug tényeket állított 
és nevezetteket becsmérlő kifejezésekkel 
illette. A sértettek sajtópert indítottak, 
melynek tárgyalása október elsejére volt 
kitűzve. A markó-utcai büntető törvény
széken a feni nevezetteken kívül megjelen-
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tek asértettek jogi képviselője: Dr. Gyenes 
Manó ismert fővárosi ügyvéd és a köz
leményért helyt álló Zuckermandl 
Miksa és védője Dr. Ladányi Ármin 
ügyvéd. A vádlott védőjének közbenjá
rására, hogy az érdekeltek ne kívánjanak 
elmarasztaltatni egy gyermekes család
apát, a ki [libáját őszintén beismerte, 
elfogadták, hogy Zuckermandl Miksa, 
megfelelő és sértéseit visszavonó 
nyilatkozatot ad a törvényszék előtt 
s e nyilatkozatot a »Népszaváa-ban s 
a Száll. stb. alkalmazottak szaklap
jában közölteti és lizet 50 korona ügy
védi költséget. A tárgyalásin a sze
mélyazonosság megállapítása után a 
törvényszék elnöke a következő nyilat
kozatot olvasta fel:

Nyilatkozat. A »Kávéssegédek Szak
lapjának# 1907. február 5-én megjelent 
harmadik számában »Huligánok« felirat
tal cikket adtam közre, a melyben 
Sarkádi József, Kalmár Fábián, F ló r  
Győző és Matsád János urakról — 
téves információk alapján a harc hevé
ben olyan tényeket állítottam, amelyek 
valótlanságáról későbben meggyőződtem 
és ezért az ott állított tényeket vissza
vonom s a cikk megjelenését sajnálom. 
— Budapest. 190*. "kt. 1 Zuckermandl 
Miksa.

A kir. törvényszék ezen nyilatkozat
nak jegyzőkönyvbe való csatolása után 
Dr. Gyenes Manó kérelmére a további 
eljárást megszüntette.

Tiszteljük egymás munkáját. Több
ször tapasztaljuk, hogy t. laptársaink 
egyik-másika,in. pl. a »V. L.-a«ésa »Som. 
V’ . L.-a,« szószerint veszik át a »Fogadó# 
eredeti közleményeit a forrás megneve
zése nélkül. Ezt a Fogadónál nem 
tapasztalhatják, mert ha az átvesz vala 
mit, meg is mondja, hogy honnét vette. 
Kevésbé sincs kifogásunk az ellen, ha 
közérdekű közleményeinket laptársaink 
reprodukálják, de ahhoz jogunk van. 
hogy a forrás megnevezését kérjük 
tőlük.

Kitüntetett vendéglős. Nem holmi 
csillogó, vállonfüggő medalionnal való 
• tüntetésről van szó, ami a budapesti 
:: -lyörségi tiszti kaszinó derék ven
déglősét, Katona Gézát és kiválóan 
szakképzett üzletvezetőjét. Varga Ist
vánt érte, —  hanem a spanyol király 
elismerő nyilatkozata, aminek ittléte 
alkalmával a tiszti-kaszinó éttermében 
elfogyasztott reggeli után, kifejezést 
adott. A spanyol király ugyanis kísé
retével együtt a nevezett kartársaink 
által ellátott tiszti kaszinó éttermében 
jeggelizett. A terem díszítése, az étel- 
nemüek kitűnő ize, a terítés és kiszol
gálás ízléses volta, annyira megtetszet
tek a fiatal spanyol uralkodónak és 
fényes kíséretének, hogy mindnyájan 
igen élénken adtak kifejezést tetszé
süknek és elismerésüknek, ami annál 
is inkább figyelemreméltó, mert a 
spanyol udvari ettiket, mint közisme- 
Mtes, nagyon kényes természetű. Derék

kartársaink fényesen megálltak helyü
ket. akárcsak a spanyol ettiket szigorú 
iskolájában nyerték volna képesítésü
ket. A magas vendégeket Varga Ist
ván kartársunk szolgálta ki. —  Gratu
lálunk a szép sikerhez, aminek szak
köreink bízvást nagyobb jelentőséget 
tulajdonítanak, mint a csillogó meda
lionnak. Az étlap remeke volt a 
nyomdásziparnak, mely a spanyol ki
rály arcképével volt ellátva Az étrend 
a következő volt:

Olio. — Fogas du Balaton Satice Nlousseliane. 
i'otelcttes de Veau — petits pois Haricots et 
pommes frits — Selle du Chevreuill a la Ri- 
chelieu — Chapons de Styrie — Saladé variée — 
Compot i alifornie — Bombes Parfait Rovaté — 
Fromages — Fruits Assorties — Mocea — 
Liqueurs. — Biére de Kőbánya — Neszmélyi 
szemelt — Egri bikavér — Champagne.

Kritika a debreceni közgyűlésről.
A »Somogymeg\vi Vendéglősök Lapja« 
október 1-én megjelent számában kritika 
tárgyává teszi a Debrecenben tartott 
szövetségi közgyűlést és olyan horderőt 
tulajdonit magának a szövetségnek, ami 
éllen alighanem maguk a vezetők is 
tiltakoznának — ha elolvasnák. De ez 
a felmagasztalás talán csak azért kellett 
bevezetésül, hogy azok, akiket illet, ne 
vegyék nagyon tragikusan ugyanezen 
közleményben a mosdatást, amit laptái- 
sunk a következőképpen végzett. A 
többi közt ugyanis ezeket Írja:

„De ha nem akarunk hazudni, úgy föl kell 
jegyeznünk azt is, hogy szövetségünk vezető
sége ezúttal nem remeteit valami kiváló gon
dossággal. Hanyag volt, fölötte lagymatag, 
hogy úgy ne mondjuk: tapintatlan.

Nem kicsinyes érzékenykedés késztetett ben
nünket ennek a kijelentésére. Debrecenben 
épp a vezetőség becsülte meg legkevésbbé az 
összegyűlt vendéglősöket. Alig hogy épp észre
vette őket. A vezetőség összebújt és nem igen 
akarta meglátni, hogy az a glória, amely az ö 
fejük fölött ragyog, azt a vendéglősök kölesönzik 
neki. Figyelmetlen, tapintatlan volt a vezető
ség: az ipartársulatok küldötteivel nem törő
dött és velük szemben a legelemibb udvarias
ságot sem tanúsították

Ez a nagy negligálás épp oly buszanló, 
mint amennyire érthetetlen. Babért ebből 
aligha főzhet a homloka köré a szövetség 
vezetősége.

Teljesen hasonlatos eljárást tanúsítanak 
egyébként hivatalos és félhivatalos szaklapjaink 
is. Arról, hogy vendéglősök is voltak a debre
ceni kongresszuson, nem igen emlékeztek meg, 
de hugi- a méltóságos miniszteri és udvari 
tanácsosokat miként dicsérte fejbe a vezető
ség s hogy a vezetőséget miként magasztal
ták az égig a méltóságos miniszteri és udvari 
tanácsosok, arról hasábokat jegyeztek föl.

llát ez nagy hiba : A szövetség nem a veze
tőség kedvéért alakult, de azért van a veze
tőség, hogy a szövetség egyetlen tagjával se 
kövessenek el tapintatlanságot.*

Deficit az italadóban. Az államház
tartás 1908.11. félévi számadása szerint, 
mely egyébként a tavalyi hasonló idő
belihez képest igen kedvező, a fogyasz
tási és italadóban 2,360.000 koronával 
kevesebb folyt be, mint a mennyinek 
befolyni kellett volna. Az eltérés indo
kolásában azt mondják, hogy az csak 
látszólag eltérés. Lehet, mert ez adó- 
végrehajtók majd segítenek a bajon, 
csak legyenek, akik fizessék.

Nagyvendóglösök szórakozása. Már
régi szokás Budapesten, hogy a szállo
dások és vendéglősök nehányai minden 
pénteken délelőtt más-más nagy vendég
lőben közös reggelire jönnek össze, szóra
kozás céljából. Más feladatuk ezeknek az 
összejöveteleknek alig van, ha csak néha 
pénteken egy-egy kisebb vendéglős nem 
kerül oda, ’ ki teszem Macedóniáról 
vagy az önálló bankról mondja el 
politikai meggyőződését, de ezeket ren
desen leinti Gundel bátyánk. Megjelen
nek ezeken az összejöveteleken a bor 
és pálinka ügynökök meg a birabtrágerok 
is üzletkötés céljából, ami ellen nem 
igen lehet kifogás, mert a kelle
mest a hasznossal összekapcsolni, nem 
ütközik a szabályba. Ámde leginkább 
ezek az urak szokták rosszalásukat 
kifejezni azon vendéglősök fölött, kiknek 
vagy idejük vagy kedvük nincs ilyen 
módon szórakozni vagy a kik ezt az időt 
hasznosabbra tudják fordítani. Nem 
szabad elfelejteni, hogy ezek a szóra
koztató összejövetelek egyik-másik részt
vevőnél másnap reggelig is szoktak 
eltartani. Legutóbb történt, hogy egyik 
italügynök éppen Kaszás Lajos felett 
mondott kritikát, mert nem jelenik meg 
a * szórakozáson«. Igaz, hogy az illető 
ügynöknek semmi köze sincs a dologba, 
de azért mégis megcselekedte s azt 
Kaszás Lajos tudomására adták. Erre 
nézve Kaszás kartársunk a következő 
nyilatkozatot küldte hozzánk közlés 
végett:

T. szerkesztőség! --  Ismert dolog, hogy a 
Száll, és Ven. (Gundel féle) Ipartársulala minden 
pénteken más-más helyen reggeliket szokott 
tartani, tizeket a reggeliket pár vendéglősön 
kívül, nagyobbrészt pálinka-, bor- és sörügy
nökök látogatják, az utóbbiak azon célból, 
hogy ott üzleteket kössenek. Nekem nincs, 
de nem is lehet ez ellen kifogásom. Azonban 
igenis az ellen van kifogásom, hogy az ott 
résztvevő, bár esekélyszámu kartársaim előtt 
eni3 pálinka ügynökök különféleképen pertrak- 
tálják az én meg nem jelenésemet. Hogy miért 
nem jelenek meg ? Hát csak azért nem, mivel 
nincs időm arra, hogy én egész napokat evés- 
ivással töltsék. Teheti azt más vendéglős, ki 
esetleg üzletére mitse ád vagy ügynökök, 
kik e reggeliken — egyéb foglalkozás hiányá
ban — a törekvő, szorgalmas üzletemberre 
szorulnak. Budapest, ÍWH október 12. Jászapáti 
Kaszás Lajos.

Villamos Keszthelyről Hévízre. —
A »Fogadó«-nak régi álma valóra válik, 
Keszthely és Hévíz között villamos épül. 
a mi gyógyhatásában az egész világon 
egyedüli, páratlan Hévíz fürdőt 10— lő  
percnyi közelségre hozza a balaton- 
parti szép városhoz, Keszthelyhez. A 
csodás vizű Hévíz és Keszthely forgalmára, 
fejlődésére rengeteg befolyással leendő 
villamos-vállalatot egy a Keszthely (és 
Zalamegye) közönségéből alakuló rész
vénytársaság létesíti úgy, hogy a bala- 
ton-parti vasút elkészültével a héviz- 
keszthelyi villamos is útnak indulhasson. 
Érdekes és feljegyzésre méltó, hogy a 
midőn Keszthelynek közel 60 polgára a 
r.-társ. alakuló gyűlést megelőző érte
kezletét tartotta, egyedül Reisehl Ven
cel sörgyáros és Héviz-fürdö bérlője
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volt ellene a tervnek, azt gondolván, 
hogy a villamos létezése esetén minden 
íürdővendég Keszthelyen fog lakni és 
kosztolni Szegény tatár! — mondaná a 
szükkoponyáju cseh gyáros ilyetén fölte
vésére, Dobozi költője.

Mutató az uj ipartörvényhez. Dr. Dúci 
Sámuel, az országos iparegyesület ügyésze 
„Tematikus mutató az uj ipartörvénytcrvezct- 
hez“ címen igen gyakorlati füzetet irt, mely 
jóravaló segítőeszköz gyanánt használható. 
Célja a füzeinek az, hogy megkönnyítse a 
tájékozódási az ipartörvénytervezet SÍT. sza
kaszában ós ennek összehasonlítását a ma 
érvényben levő ipartörvény nyel, továbbá az 
osztrák és német törvénynyel. Ezt azáltal éri 
el, hogy megjelölvén a tervezel minden sza
kaszának alfabetikus rendbe foglalt tartalmát, 
melléje állítja az ezidö szerint érvényben levő 
magyar, osztrák és német törvény megfelelő 
szakaszának számjelzését. A füzet Rcnkö 
Gyula udvari könyvkereskedőnél (Dorottya- 
utza 2.) jelent meg és ára 1 korona 20 fillér.

A p ró  hírek. — Egyesültek. Máté Grün- 
blatt Ilonka, a szép festő-művész leány, akit 
szerelmes jegyesével vallása miatt nem enged
tek egyesülni, elérte szűzies lelkének egyetlen 
vágyát: vőlegényével, Görüncsér Gundel János
sal egyesülhetett. A tenger szenvedést, bút és 
keserűséget átélt szép leány az emlékezetes 
szobában és revolverre! önokozta halálos 
sebébe belehalt Hétfőn múlt egy hete temet
ték el a Gundel-féle családi sírboltba, jegyese 
mellé. Ezt már a szerelmesek frigyét nem 
acceptaló Gundel János, nem akadályozta meg. 
— Uszo fogadó, llyes valamit, usz'óvendéglüt 
és kávéházat tervez a dunára egy élelmes 
vállalkozó. .Száz öl hosszú és 40 öl széles és 
2000 vendéget befogadó lenne a nagy fa 
alkotmány és az Eskütértől u .M. szigetig úsz
kálna. A városi tanács közelebb foglalkozik a/, 
érdekes ajánlattak

Gyászrovat. A  T örley  g y á r gyásza. 
A budapesti Törley pezsgőgyárnak az 
elmúlt héten gyászos napja volt. Meghalt 
egy hűséges, régi derék alkalmazottja, 
Pető  Győző, fögépész, a kit szép társa
dalmi műveltsége és megnyerő modoráért 
az előzőleg elhunyt jó gazdáján kívül 
is igen sokan szerelték és tiszteltek. Az 
elhunytat nagy részvét mellett, október 
4-én temették el. A Törley gyár által 
rendezett díszes temetésen: Törley -Jó- 
zsefné is megjelent és ugyancsak ott 
voltak a gyár tisztviselői is. valamint 
sok jó barátja és (ismerőse, a kik az 
elhunytban egy igazi barátot, jó cim
borájukat vesztették. Halálát édes anyja 
és Miklós fivére gyászolja. —  Z ioh  
Henrik, Bajának egyik legrégibb és 
előnyösen ösrnert vendéglőse e hó 5-éti 
elhalálozott. Az elhunyt vendéglőst az 
ottani vendéglős-ipar társulat tagjai és 
a közönség nagy részvéte mellett temet
ték el. —  Le tö rt v irág. Szilvássy Pál, 
zentai vendéglős szaktársunkat súlyos 
csapás érte, 12 éves Ilonka  leánykája 
elvesztésével. A letöri virágszál temetése 
nagy részvét mellett történt. — Oros
házán a régi kocsmárosok egyik legti
pikusabb alakja, N agy  Nándor dőlt ki 
az élők sorából Az elhunytban Nagy 
Imre oltani vendéglős szaktársunk, édes 
atyját gyászolja. — Mezőhegyesen 
Petránv  György fogadós leánya Ilonka. 
21 éves korában -elhunyt, 'temetése októ
ber 5-én ment végbe. Az elhunytban

Saáry József szaktársunk menyasszonyát 
gyászolja. —  Esső Sziriusz, a gleichen- 
bergi Würzburg fogadó tulajdonosa, 
okt. 1-én jobblétre szenderült.

A magyar konyha.
Bálónc főztje — Zsolt ur kritikája.

Az elmúlt hó ulolsó napjaiban Mécs
ben, Thallócy közös pénzügyminiszteri 
tanácsos nagy ebédel adott, melynek 
elkészítésére, Bálóné, budapesti vendég
lősnél hivta meg. Bálóné föl is utazott 
és elkészítette az ebédet úgy, hogy az 
ebédre meghívott nagy számu és előkelő 
ottani közönség alig győzte a pompás 
étkek fölötti elismerések és hálálkodások 
kifejezését. Az esettel a napilapok is 
foglalkoztak, Wienben is, itthon is s a 
magyar konyha elsőbbségét újra és 
ismételten is hangoztatták.

Ezt megelőzően, talán másfél hónap
pal. Zsolt, a Pesti Hírlap »Esti Levelű 
rovatánák a vezetője tette szóvá a ma
gyar honyha ügyét oly képpen, hogy 
a magyar asszonyokat külföldre küldte, 
konyhát tapasztalni és tanulmányozni.

Mivelhogy —  n tulzsirozás, n tu l- 
paprikázás, általában az erős fűsze
rezés, a rántásos főzelékek és a gyű
rött tészták évenkint több százezer 
magyar embert küldenek a gyom or
bajos fürdőkbev, irta Zsolt. Továbbá 
pedig azt mondta: —  »a  külföld i kony
hákból megtanulhatják a magyar 
gazdaasszonyok a kevésből való 
ízléses főzést!«

Ezekből pedig mindenek dőlt álla
pítsuk meg, hogy a magyar kony
hának világszerte jó hírét, a kiil- és 
belföldi napisajtó nagy része újból is 
elismerte és hangoztatta, (a valóságnak 
megfelelően) míg azt Zsolt ur, a kiváló 
cikk-, tárca- és kritika iró, egy minden 
ismeret-alap nélküli kritikában egé
szen a sárgaföldig lecsepülte. Hát ugyan, 
ez kissé furcsa megállapítás a »sajá- 
tos« nézeteit oly gyakran ösmertető 
magyar Zsolt Íróról, a ki e sajátos és 
a magyar konyháról epyes-egyedül valló 
ilyen fölfogásával, egvszersmint arra is 
erős tápot adott, hogy egyébb rodalmi 
véleményei iránt szintén hasonló kétel
kedéssel legyünk. Hogy ebben a tekintet
ben, minden kis ismeret és tájékozott
ság nélkül kritizált és illetve akart véle
ményt nyilvánítani, az kélségtelen és 
szent bizonyos. A legszomorubb az 
egészben annak a konstatálása, hogy 
Zsolt ur, a magyar iró, — a magyar kony
hát nem ismeri. De ugyancsak nem 
ismeri a külföldi konyhát sem, amelyet 
illetően nagy tájékozatlanságot azzal 
árul el, hogy a kevésből való ízlé
ses főzést eltanulni, külföldre utasítja 
a magyar asszonyokat.

A ki egy kicsit utazott külföldön, 
lehetetlen, hogy ne ösrnerje a külföldi 
konyháknak, különösen a főzelék nem
ben való nagy szegénységét. Amig 
ugyanis a magyar konyha közel száz 
és egy cikkből is 5—6-féle főzeléket

tud produkálni és ízletesen elkészíteni, 
addig a külföldiek alig 7—S ételi. pl. a 
krumplit, babot, lencsét, borsót, káposz
tát, kalarábét, sárgarépát s még egy
két efélét képesek szerepeltetni. (Ezekben 
azu'án ki is merül főzelék tudományuk, i 
De hát, az étel nemeknek nem a 
száma, hanem az elkészítése teszi a jó 
konyhát, l essék a bécsi, berlini stb. ily 
nagy külföldi város konyháinak a lan
gyos vízzel és minden hozzátétel nél
kül föleresztett főzelékét megizlelni. Mii 
érezni azon ? A közönséges langyos 
vis izét, semmifele más izl. Ugyan 
ilyenek a mindenféle fűszer uéíkül 
készült pörköltfélék, melyeket, dacara a 
magyar »gulyás« és »|>örkölt«-től kiil 
csönzött nevüknek, csak az ottani kö
zönség iiir étvágygyal elfogyasztani. A 
nagy részint cukrászdában koszült tész
táikról szó se essék.

/.sóit urnák az az állítása, hogy a 
magyar konyhák töltik meg a gyomor
bajos fürdőket: inkább komikon, mint 
abszurdum, és ilyent csak Zsolt, azaz 
csak az mondhat, a ki a magyar kony
hát és annak ételeit nem ismeri, vag\ 
a kinek gyomorélete az éjjeli világnak 
sok számos és végnélküli pezsgös éjsza
káján ment keresztül. Az ilyen gyo
mornak, természetesen nem jó a magyar 
konyha: nehéz a királyi aszlaloknak i- 
• elite éteh-ét képező töltött káposzta: 
gyomort megfekvö, emészthetetlen a 
minden külföldinek isteni eledelnek 
tetsző turós-haiuska és palacsinta o  
^krónikus gvomorbajt« okozók mindamaz 
(általa nevezett) nemzeti specialitások, 
amelyekkel Bálóné, sok-sok vendéglősnő 
társával és igen sok háziasszony 
örök jó nevet és dicséretet szerzett a 
magyar konyhának.

A mikor mindéhez az! a fentebb is 
emlilett megjegyzést fűzöm, hogy a 
beteges idegzetű, a sok "jókkal« elron
tott gyomru emberek egyedül el fogad
hatnak s jónak a pikáns izl adó 
francia-mártásosételeket véleményezik,— 
Zsolt urnák azt ajánlom, hogy - 
mielőtt a magyar asszonyokat külföldre 
utasilja — járja körül a magyar foga
dók és vendéglők konyháit, tanulmá
nyozás céljából. Amikor is arról fog 
meggyőződni, hogy a magyar fogadók
nak még a legfiatalabb szakácsa is 
olyan francia módú étkeket képes készí
teni, melyeknél kiliinőbbet, tökéletesebb 
franciái, egyetlen párisi vagy máskülföldi 
vendéglőben sem készítenek. Mt

ÜZLETI  HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a • Eogadóto a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Marossy János Marosvásárhelyen a 
jóhirii »Tag« vendéglőt Gusát János
tól megvette és azt saját kezelésébe a 
jövő hó elejével veszi át.
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Hermel Frigyes, előnyösen ismert 
fogadós szaktársunk, a mármarosszigeti 
Vadászkört-fogadó derék gazdája, Sza
badkán az állomással szembeni Erzsébet 
(volt Polgári) fogadót bérbe vette és 
saját kezelésébe november hó 1-én 
veszi ál.

Tatay István előnyösen ösmert fii- 
városi vendéglős szaktársunk a Hársfa- 
utca 18 sz. alatti vendéglőt november 
1-én veszi át.

Márton Vilmos vendéglője. A kolozs
vári Központi fogadónak volt ismert 
főpincére, Márton Vilmos, az ottani 
Kispipa vendéglőt megvette és azt sa
ját kezelésébe a in. hó folyamán vette 
át. Uj vendéglős .szaktársunk vállalko
zásához sikert kívánunk.

Németh Sándor, fővárosi vendéglős 
szaktársunk a Baross-tér lő  sz. alatt lévő 
•'Magyarországa kávéházat október else
jével átvette.

Németh Ferenc fogadója. A győri 
Erzsébet-kávéháznak volt előnyösen ös- 
mert gazdája, Németh Ferenc megvette 
Berecky Lajostól, az ottani Fehér hajó 
fogadót. Németh szaktársunk a nagy ki
terjedésű üzletét e hó elejével vette át. 
Vállalkozásához szerencsét kívánunk!

Diruváron a Mauthner-féle Szlavónia 
fogadót Steiner Vilmos átvette.

Porédos Iván előnyösen ösmert és 
volt Podmanicky-utcai vendéglős szak
társunk, a V I, Hajó-utca 16 sz. alatti 
vendéglőt vette át. IJj üzletének jó hír
nevét jó  borai és konyhája biztosítják.

Pancsován a Mánvik-féle vendéglő 
vezetését Dobay Lajos, volt alibunári 
vendéglős szaktársunk átvette.

Debrecenben a Hoyal fogadót, mely
nek 30 nagy kényelemmel berendezett 
szobája teljesen elkészült, Hauer Berta
lan szaktársunk e hó elejével nyitotta 
meg

Kintli Ferenc a tolnamegyei Görbőn 
a nagyvendéglőt augusztus elejével saját 
kezelésébe átvette.

Szeverin Jenő, a püspökladányi va
súti vendéglőnek huzamosb időn ál volt 
ismert vezetője, Budapesten az Aggteleki- 
utca 7. sz. alatti >»Deák Ferenc fogadói* 
kávéházát átvette. Szeverin szaktársunk 
az újabb üzletének jómenetelét és hír
nevét már is megalapította.

Üzletáthelyezés. Domszky  Antal, 
előnyösen ösmert szabadkai vendéglős 
szaktársunk Pilzeni sörcsarnokát novem
ber elsejével a volt Piszarovits és Scheib  
( jelenleg Szemáry) vendéglőbe helyezi át.

Tripsa Vazul, Budapesten a VIII., 
Sándor-utca 23 sz. alatti vendéglőt meg
vette és azt saját kezelésében, ünnepé
lyesen e hó 3-án nyitotta meg.

Popovits Sándor előnyösen ösmert 
szaktársunk Nagyváradon a Vitéz-utca 
26 sz. alatt lévő Pócsy-féle vendéglőt 
átvette és a mai igényeknek megfelelően 
rendezte be. Popovits szaktársunk jó 
borokkal és konyhájával kívánja üzlete 
jó birét és menetét fentartani.

Major István, fővárosi vendéglős, 
ugyanitt a IX. kér., Papp-féle vendéglőt 
átvette s azt ujan berendezve október 
:-én nyitotta meg.

Abbáziában Ozunits János, volt 
nagykikindai fogadós szaktársunk, 
»Liburnia« cimen egy uj és kényelme
sen berendezett fogadót létesített. Az 
uj fogadó megnyitása október 1-én 
történt.

Budapesten, a V ili, Kisstáció-utca 
1 sz. alatti Babocsay-féle vendéglőt 
Rothermel János e hó elejével átvette.

Szegeden a \ aléria-tér 10 sz. alatt 
Bitmberg Dezső uj sörcsarnokot léte
sített s azt ünnepélyesen a m. hó ele
jével nyitotta meg.

Zsarnócay János ismert nevű és 
volt váci-uti vendéglős szaktársunk, a
VI., Lomb-utca 15. sz. alatti vendéglőt 
átvette, melyet jó borai és konyhájával 
már is lendületbe hozott.

Kávéház átvétel. Budapesten a 
Podmanicky-utca 63 sz. alatt lévő 
Podmanicky-kávéházal Lichtenstüdter 
Gyula és H utterer Sándor átvették s 
azt újonnan berendezve e hó 10-én 
nyitották meg ünnepélyesen.

Grapsits János, a főváros melletti 
Albertfalván, a Fő-utca 3 sz. alatt egy 
a mai igényeknek megfelelően beren
dezett csinos vendéglőt nyitott.

Versecen a Kaszinó éttermét és 
kávéházát Ruzi tska Nándor, uj tulaj
donosa, egész ujan renováltatta, s a 
mai ízlésnek megfelelő fényes beren
dezéssel látta el. Az ünnepélyes meg
nyitás a ni. hó 19-én történt.

Mozsolics István a vasmegyei Pan- 
kaszon a község tulajdonát képező ven
déglőt még ez év közepével átvette.

Nagykikindán a Városi fogadót nem 
Weiszherger J., mint előzőén tévesen 
említettük, hanem W eiszgelber József, 
a karansebesi Központi sörcsarnok és 
kávéház volt derék tulajdonosa vette ál.

A kis kéményseprő vendéglői a IV., 
Király Pál-utca 8 sz. alatt a jó konyhá
járól ösmert özv. Joghmurin Arpádné 
átvette.

Selmecbányán a Hungária fogadót 
Braun Márton, a miskolci Ipar kávé- 
háznak volt derék gazdája megvette. 
Braun szaktársunk a jómenelii üzletet 
e hó elejével vette át.

Eperjesen a Nemzeti fogadót Sch vartz 
Gyula volt miskolci kávés és utóbb m- 
csáthi szállodás megvette s azt saját 
kezelésébe e hó elejével vette át.

Király András, Budapesten a Vili., 
Futó-utcában 26 sz. alatti Tatay István- 
féle vendéglőt átvette. Derék gazdasszony 
nejének jó konyhája, valamint terme
lőktől vett jó borai az üzlet jómenetét 
biztosítják.

Fogarason, mint előzőleg jeleztük, 
Tóth Antal szaktársunk a »Merkur« 
nagyfogadót e hó elejével átvette, amelyet 
előzőleg egész uj berendezéssel látott éi.

Zimonyban a Központi fogadót is
mert tulajdonosa, S tre ich e r  Ferenc, 
egy újonnan emelt épülettel illetve 
26—30 modern kényelemmel ellátott 
szobával bővítteti ki. Az étterem és 
kávéház uj berendezése már megtörtént 
A nagyszabású üzlet vezetésében apjá
nak méltó, derék lia, S tre icher  József 
segédkezik.

Újvidéken a jóhirü Fehérhajó foga
dót Zurkov its  György volt vukovári 
vendéglős-szaktársunk kibérelte és sa
ját kezelésébe a m hó folyamán vette át.

Szabó János, ismeri fővárosi ven
déglős szaktársunk a VII. kér. Almássy- 
lér 9. sz. alatt lévő vendéglőt e hó 12-én 
átvette. Jó borai és konyhája biztosítja 
üzlete jó menetelét.

Sándor Mátyás, a vasmegyei Korong 
községben újonnan épült s a modern 
követelmények szerint berendezett Mátay- 
féle vendéglőt e hó elejével átvette.

Nagyváradon a Lloyd kávéházat 
V ízvá ri Béla és Deutsch Artlnir meg
vették s azt saját kezelésükbe a mull 
hó utoljával vették át. Uj kávés szak
társainknak sikert kivánunk!

Nedoluba Ferenc, a jó boráról is
mert Nagyfuvaros-utcai (?4 sz. a) ven
déglős szaktársunk, üzletéi újból alakí
totta és rendezte.

Fehértemplomban az állomás átelle- 
nében lévő Korona vendéglőt Mójzes 
Ferenc, az aradi vasúti vendéglő volt 
üzletvezetője kibérelte és saját kezelé
sébe szeptember 1-én vette át.

Balassagyarmaton a Zichy-féle fo
gadót Mátrai Ignácné kibérelte, azt ujan 
berendezte s az üzlet vezetésével férjét. 
Mátrai Ignácot bízta meg.

Üzleti eladások. A jelen rovatunkban i-. 
közölt Selmecbányái és Eperjesi szállodák ól- 
adási ügyletét Glantz lápét miskolci jóhirü 
adás-vételi ügynöksége bonyolította le mind • 
két fogadós szaktársunk teljes megelégedésért .

Balogh Péter, Budapesten az í'Hői-ut 
64. sz. alatti Sáska Gedeon-féle jóhirii 
vendéglőt átvette s annak jómenetelét 
termelőktől vett jó  boraival fogja bizto
sítani.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, huyy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lm. 
lapon közöljék.

Bakk István miskolci születésű pincér tar
tózkodási helyét, a t. kartárs urak, akik tudják 
szíveskedjenek egy lev. lapon B■ M. (Fogadó 
kiadóhivatala) cimen tudatni.

Goldhcrgcr Miksa volt szegedi pincér < 
utóbb bácsalmási szállodás jelenlegi hollétét 
Petrik József főp. Szabadka, vasúti vendéglő 
Ili. oszt kéri tudatni egy lev. lapon.

Steiner Lipút pincér hollétét, ki utóbb ■ 
munkácsi Csillag kávéháziján volt alkalmazva, 
egy lev.-lapon Singer Jenő főp. (Munkács, 
Csillag kávéház cimen) kéri tudatni.

Renováció. Újvidéken az Abbázia- 
kávéházat Scheiriberger Károly tulaj
donosa újonnan renováltatta és ren
dezte be, s egyben étterem és több 
vendégszobával bővitette ki. A renovált 
üzlet uj megnyitása szeptember 29-én 
történt.
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Baján az Élő Miklós-féle vendéglőt 
K oósz  István megvette. Koósz szaktár
sunk a jómenetü vendéglőt augusztus 
közepével vette át.

Szalaváry József a VIII. kér. Nagy
fuvaros-utcában lévő Szabó-féle »Két 
rózsa« vendéglőt megvette. Szalaváry 
szaktársunk a jónevü üzletet október 
1-én vette át.

A Singer-féle ötletes hirdetést szívesen 
ajánljuk sorsjegy vásárló olvasóink ügyei
mébe. —  Azok is ott rendeljék sorsje
gyeiket, kiknek üzlete nem fordul elő a 
jegyzékben, s bízzák a számokat a 
szerencsés véletlenre.

H o l rendeljünk p a p r ik á t?  Van szeren
csém valódi szegedi külön örletii rúzsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á kigr 3 kor. 40 fill. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 1 klgr. 2 kor 80fill. — H orvá th  
Ferenc S zeged , fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaőpincére.)

Vendéglősök Naptára. Az 1909-ki 
^Vendéglősök Naptára« a vendéglős 
szakmába vágó fontos és változatos 
tartalommal ez évi december első felé
ben jelenik meg. A  Vend. Naptára  a 
»Fogadó« előfizetőinek 1 k o r . 20 f i l l  
Nem előfizetőknek 3 korona.

Helyváltozások. — Bérei 
Sándor Salgótarjánban az acélgyári kas/.inó 
vendéglő főp. állását foglalta el. Ákossy Imre 
Liptószentmiklóson az Eiuzig kávéház főp. 
állását töltötte be. Zakots Jenő Baján az Emke 
kávéház főp. állását foglalta el. Vendegh Ernő 
a komáromi vigadó éttermi főp. állását tölti 
be. Edvy Zsigmond Sopronbeteden a Gombás 
nagyvendéglő lőp. állását tölti be. Takáts János 
a csornai Dreisziger Angyal vendéglő főp. ál
lását foglalta el. Antaíits Rezső a pápai vasúti 
vendéglő főp. állását tölti be. Horváth Albert 
a celldömülki vasúti vendéglőben élh. állást 
nyert Újvidéken a Mayer fogadó kávéházi 
főp. állását Szaybold Ignác foglalta el A 
Fehér hajó főp. állását Pa ff Frigyes tölti be. 
A vasúti vendéglőben Bernhardt Vilmos p. 
mint főp. működik; ugyanitt az éth. állást 
Schneider Jakab nyerte él. Pancsov&n a Hun
gária fogadó főp. állását Spasits Radó tölti be 
A Pelikán fogadó főp. állását Tárgyik János 
tölti be. A Kontilovits fogadó kávéházában 
Asbóth Dezső segédp. állást nyeri. A Nemzeti 
kávéház főp. állását Rúzsa Sándor foglalta el. 
Zimonyban a Grami fogadó kávéházi föpin- 
céri állást Tóth Lajos foglalta el A Központi 
szálloda kávéházában Lukátsev István a főp. ál
lást tölti b e : ugyanitt az étteremben éth. 
állást Hesz József nyerte el. Szegeden a 
Royal kávéház főp. állását Palkovils Andor 
foglalta el. A Kass vigadó kávéház főp. 
állását Linkner László tölti he. Mint rendes 
lizetöp. Mulady Sándor működik. A Kis Kass 
vigadó főp. állását Szilágyi Lajos és a Lloyd 
körben Szekeres István foglalta el a 
főp. állást. A Kossuth káveházban a főp- 
állását Benkő István tölti be. A vasúti ven
déglő I—II. oszt. étteremben Waltner Károly, 
Cente Rezső és 7eknyös József a éth. működ
nek ; ugyanitt a III. oszt. étteremben elő
léptetés folytán Stcin Arnold a főp. állást 
foglalta el; mellette mint éth. Foss István, Takáts 
Sándor és Horváth Sándor működnek. Szabad
kán a Nemzeti fogadó főp. állását Erfurth Hugó 
foglalta el. Szombathelyen az Elité kávóbázfőp. 
állását Falb Mihály tölti be. l(becsén a Köz
ponti fogadó főp. állását Soós Jenő tölti be. 
A V'adászkürt fogadóban Bürgl Márton főp. 
állást foglalt. Zentán az Eugen fogadéi főp. 
állását Karácsonyi Lajos tölti be. Mezőhegye
sen a Központi fogadó főp. állását Saán' József 
foglaltáéi Gyulafehérvárott az Erzsébet fogadó
ban Gondos Elek főp. állást foglalt. A Városi ven
déglő főp. állását Lusztig Márton foglalta el;

mellette m. élh. Kovács Gvnla működik. A 
Hungária fogadó étlapirói állását Nánássy 
Pál nyerte el. Adán a városi ssálloda főp. ál
lását Pozsonyi Lőrinc tölti be. A Nagy-tele 
vendéglő főp. állását Anták Gyula tölti be. 
I jvidéken a Fehérökör fogadó !öp. állásút 
Prezsenszky Gyula tölti be. A Tábory fogadó 
főp. állását Wojvodits Péter foglalta el. Az 
Erzsébet fogadó kávéházában Weber Imre főp. 
mellett Pisch János és Belozsánszky József ni. 
s.-pincérek működnek. Brodban a Vörösház 
fogadó főp. állását Drágics Száva tölti be. 
Indián a vasúti vendéglő 1—II. oszt. főp. állá
sát Pultre András tölti be; mellette mint éth. 
Puttre György működik. Ugyanitt a III. oszt. 
étterem főp. állását Torma József foglalta el. 
Nagykikindún a Nemzeti fogadó főp. állásút 
Novak\ István foglalta el; ugyanitt a szoba
ién eéri állást Hering József s a segédpincéri 
állásokat Hahncr Ferenc és Csecs József nyer
ték el. Orosházán az Alföld fogadó főp. állá
sát Huth János foglalta el. Wittcsek liezső a 
debreceni Törő vendagiőben, mint élh. nyert 
alkalmazást.

jJirdetmény.
A Győri p incér-egy let

vezetüségeludalja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

In gyen es  e lh e ly e ző  irodá já t 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!

A nem egyleti tagok, női- és stb. 
segédalkalmazottak elhelyezése ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,— levél, távirati díj, — 
tartoznak megtéríteni, ugyminta r. tagok.

A »Györi pincér-egy!et« 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.

T a g d ija k : 1. o. fő- és lizetöp. 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 fill., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a h iva ta los 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.

Kell Győr, 1908 junius hó.
Dénes Miklós László József

jegyző. elnök.

Az üzlettulajdonosok szíveskedjenek ;tz al
kalmazottra vonatkozó adatleirást részletesen 
és pontosan leírni.

Alkalmazást keresők ugyancsak kéretnek, 
hogy a kor, vallás és alkalmazási idő (hol 
és meddig volt) slb. körülményről pontos és 
olvasható levelet küldjenek, mellékelve a tag
sági dijat, mely egy hóra: 1. oszt, 3 kor. II. 
oszt. 2 kor. és III. őszi. 1 kor. 20 tiL és be
iratási dij 1 kor. tesz ki.

N Y Í L T  T É R .
E l i s m e r ő  l e v é l .

Tekintetes Hercog Sándor urnák Csáktornya.
Keresni kell a szavakat az elismerésre, de 

nem csak szavakra méltó elismerést érdemel 
az On altat küldött . Kristály* bursziiró. mely 
oly kitűnő, a minő még eddig nem létezett. 
Kívánom, hogy ue csak a szavak dicsérjék, 
hanem méltó sikert is érjen el találmányával. 
Szíveskedjék kérem egy szürőzsál.ot küldeni. 

Győr, 1908. október 7-én
Tisztelettel 

Mojzer Ferenc
________________ .Bárány* szállodás.

- j  -  =  - -  c

A Tisza szálloda Szegeden
s z o b a f ö p i n c é r t  k e r e s .

A pályázók sajátkezűkig irt ajánlatukban 
jelöljék meg, hogy hol és meddig voltak 
alkalmazásban. Csakis olyan fiatal embe
rekre reílectálunk. akii egy-egy elsőrangú 
üzletben huzamosabb ideig voltak alkal
mazva, és a kik magyarul és németül

3 ^ 1
F i g y e l m e z t e t é s .

Főpincér kartársaim figyelmét fölhívom a 
következő esetre és annak szereplőjére. Ezév 
aug. hóban főpincére voltam Petrozsényban a 
Wágner-száUod&nak. I'gyauazon hónap <i-án 
megjelent a vendéglőben egy Áron nevezetű 
bánya-aknász Zsiléről (Petrozsény mellett) és 
rendelt bort. utána pezsgőt és mikor kimutató 
magát és 43 kor. cediet csinált, kijelentette, 
hogy nem tud fizetni, .le néhány nap niulva 
eleget fog tenni kötelességének. (Volt főnököm 
tanúm erre.) Azóta kél hónapnál is hosszabb 
idő múltéi, anélkül, hogy pénzemet megkaptam 
volna. Ajánlott levélben szólított?m fel már 
többször, de nem is válaszolt, noha a posta 
értesilése szerint a leveleket megkapta Figyel
meztetek minden főpincér kollégáinál, hogy 
ennek az embernek egy krajcár hitelt se adjon, 
mert ez úgy látszik csak a pincér bőrén szeret 
mulatni, költekezni és azután nem fizetni. 
M.-Vásárhely, 1ÍHIS. okt. S-án. Kubik Victor.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

Poéta ság-.
A »Fogadón utóbbi .számában Kk. 

marosvásárhelyi tudósítónknak egy a 
flekkének és szép paradicsomok hazájá
ból Régenbe távozott sógorukhoz intézeti 
rigmusos izenetét közöltük, azzal a meg
jegyzéssel, hogy a tövises poétái pályá
tól lehetőleg tartózkodjék — mindenki. 
Eégenböl az izenetre Tardy sógoruk, a 
következő buzdító —  és egyúttal din- 
nélküli —  választ küldte:

Szeretett Kiss sógor olvastam versedet. 
Mondhatom a munkád szörnyű mód meglepett 
Köszönöm azt a jó szives indulatot,
Mellyel irántam olt, a távolban vagytok

Azonban versednek volt egy nagy hibája. — 
Amig Pestről lejött megsántult a lába :
Am nem csodálkozom ezen az eseten — 
Agyonnyointa a sok paradicsom — llekken

De azért ne csüggedj írjál jobbat, szebbet.
A dános! borból igyál kevesebbel:
Mivel pedig, nem vagy színházi kellékes.
E kritika reád, legyen csak mellékes. r. G.



8. oldal FOGADO

Jótékonyság.*)
— Hosszú-napkor. —

Bendeguzt, a Balambér-fogadúnak 
derék borhordóját, megszólítja Galamb 
ur, hogy van-e valaki bent. az ösme- 
rősök közül ?

—  Hát hogy ne volna, — én is itt 
vagyok! —  felel Bendegúz helyett 
Sehwartz Máriusz, aki a hátmögötti 
asztalnál hatalmasétvágygyal fogyasztja 
az ebédjét.

— Haj, vaj! te szerencsétlen, mit 
csinálsz!? —  szörnyülködik el Galamb 
ur, a jóélvágyu hit'oroson.

— Hogy én mit csinálok. — jótékony
ságot gyakorlók! — mondja nagy an
gol llegmával Sehwartz ur.

— Mit gyakorolsz te, jótékonyságot! 
—  szól rosszaié hangon Galamb.

—  Hát igen, jótékonyságot gyakor
lók Máma ugyanis —  folytatja — 
amint reggel kijövök a templomból, 
két szegény embertől ezt a megjegy
zést hallottam:

— Bárcsak annyi ezresünk volna, 
ahánvan ezek közül ma ebédelni fognak!

— Hát hogy ezeknek a szegények
nek még több ezresük legyen, azért 
ebédelek' — mondta Sehwartz ur. És 
egyúttal »piritusos'.< sonkás-kockát ren
delt az éthordónál.

Balambér álmaiból.
— Szent atyám! azt mondják, hogy 

nálatok egy pillanat százezer évet 
je len t!

— í gy van. liam! — mondja Szent 
Péter, az Egeknek képviselője.

—  Helyes, Szent Atyáin . . . Hanem 
most már légy kegyes azt megmondani, 
hogy mennyi nálatok százezer forint V

— Egy krajcár ’

*) Mutató az 19U9.-ki „Vendéglősök Naptáráéból.

— Szent Atyám! — fordul nagy 
alázattal Péterhez Balambér — meg
ígérted, hogy egy kérésemet teljesíted: 
adj nekem egy krajcárt.

Szent Péter a szemtelenül füllentő 
Balambér gyerekre tekint és mosolyogva 
igy szól neki: - -

—  Várj fiam, — egy pillanatig . . .

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk ntézetl levelükre fele
letet nem kaplak, a megfelelő válásit jelen rovatunkban 
találhatják. A sserk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
V. Á. Rózsahegy. Nagyon helyesen csele

kedtek, hogy erélyesen felléptek. Azok a hiva
talos urak elfelejtik, hogy az italmérö iparosok 
a kincstárnak nemcsak a legjobb adófizetői, 
hanem egyszersmint a legjobb adószedői is. A 
pénzügyi hatóságok buzgó működésűkben az 
italmérö iparosok érdekeivel törődhetnek, mert 
ezek többszörös hasznot hajtanak a kincstár
nak. Az italmérők megérdemlik és joggal el
várhatják, hogy csínján bánjanak velük a 
hatóságok, miután a vendéglősök és kocs- 
márosok nem alárendeltjeik. A p. ü. igazgató Sá
got és a vendéglősöket bizonyos teknteíben 
közös érdek fűzi egymáshoz és az a kapcso
lat nem lehet ellenséges, mert az állam javát 
akarja mindakettö. Miután azonban az áliam 
nem a vendéglősnek, hanem a p. ü. igazgató
ság személyzetének ád kenyeret, abból is, 
amit a vendéglősök áldoznak az állam oltárán, 
joggal elvárhatják ezek a többszörös adózók, 
hogy a saját kenyerük megszerzésében ne 
gátolja őket senki és semmi. Hz okoknál fogva, 
helyén volt a p. ü. igazgatót az ű tévedésére 
figyelmeztetni.

L. V. Brassó. Készséggel állunk mindenkor 
rendelkezésükre. Bármikor bátran és bizalom
mal fordulhatnak hozzánk. Gratulálunk a szép 
sikerhez! - W. K. Szombathely. A legvégső 
pillanatban jött értesülésre, megfelelő intézke
dés történt- — M. J. Pozsony. Szíveskedjék 
ezen ügyben, rendelésével megkeresni a Kassai 
Jaszuscii Antalt, a ki a füstölt hús és sonkák
ban uagyobb nevezetességei bir, mint a 
„pozsonyi patkók* föszállitója Hirdetését 
egyébként maidén számunk közli. Másik ügy
ben intézkedtünk — T. G. Régen. A zsel- 
táros postai küldemények pontosan beérkez
tek (pontosabban, mim vásárhelyi K.-s komáé)

miért egyúttal is meleg köszönet és üdv. — 
5z. G. Kaposvár. A lap kézbesítést illetőleg 
az ottani posta főnökségét értesítettük. Remél
jük. nem lesz ott többet hasonló hiba
— K. V. Kolozsvár. Közlés sorai értelmében 
történt. — R. J. Sopronujlak. A közügyeink 
előreinenetelén csak magyar sajtóval dolgozha
tunk. Egyébként levél megy. — H. F. Szeged. 
Korrigáció történt és intézkedés prov. ügyben
— csak sommás <10—100 kor. ügyektől kezdő- 
dőleg történik. Mindazáltal szives köszönet és
— köszöntés ! — M. L. Brassó. Levél — nagy 
elfoglaltság miatt — lap után érkezik üdv!
— S. I. Szal>atlka. Beajánlás, cimkorrigálás 
sat. megtörtént, elől. is jött, levél is megy. 
Szíves üdvözlet.

1100 fii. zöld-íefíér Bor |
Ifi rizling és kövidinka, minden el- IJ 
U fogadható árban eladó. Kitűnő 'J) 
ffl minőségért teljes szavatosság.

- KOVÁCS LAJOS vendéglős |
SZEG ED , T o tzer  hfcss. *]

EPILEPTIKUS
Betegek intézele BflLF gyögyífirdŐBen.

A nagyin, m. kír belügyminisztérium 1903. június 
17-én kelt 56445/1903. "sz. rendeletével engedé

lyezve, 250 férfi és női betegre berendezve. 
Ápolási díj :

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K.
Ezen uszályokon kívül szegény betegek az or
szágos betögápolási alap terhére vehetők fel, a 
meiy esetben a nagyin, m. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221 IVa. ez. 1903. 
rendelete értelmében külön-külön kérelmezendő 
a betegek által. A betegek ápolásával a budai szent 
Ferenerendü apácák vannak megbízva. Prospek
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál:

♦  Dr. WOSINSK1 ISTVÁN ♦
BALF gyógyfürdő igazgató tulajdonosa. T

Posta, vasút, telefon helyben. ▼

meg alant sa ját vagy  a lka lm azást adó üzletének nevét és rende lje  meg 
a mellette leve  osztá ly so rsjegyet, m ely lyel szerencséjét m egalapíthatja.

Abbázia
Adria
Alföld
Amazon
Andrássv
Angnlkir'nljní
Aranybárány
Aranybika
Aranycsillag
Aranyszarvas
Balaton
Baross
Bárány
Bécsváros
Böcögö
Casino

105401
63031
73226
96501
78697

105121
13059
38314
45013
93856

109287
73229
93859

Csarnok
Csillag
Dreher
Elité
Emke
Erzsébet
Eszterházy

Fácán 
Fehérhajó 
Fehérkereszt 
Feliérló 
Fekete medve 
Fekete sas

109566
13074
24882
13111
69313
109553
18102

105405
45017
651S5
105111
78689
16880

Japán 
Jó barát 
Kisfaludy 
Kiskorona

KÖmÍSa
Koronaherceg
Kossuth
Központi

45044
105442
16872

László
Lehel
Lloyd
Magyar király

Metropol
Mexikó
Millenium
Nádor
Nagyszálloda
Nemzeti
New-York
Otthon

16930
1U9506
93856
65184
10l2s0
96501
13059
24875
32686
383H
65184

101288
63031

101281
73229

Szabaria
Széchenyi
Szibéria
Szőlő
SzőlőfUrt
Takarék
Tátra

1812(1
109269
93859
73228
18102

109282
51774
78698
16872
32692

109553
45014

Tigris

Transsvlváni; 
Tulipán 
Úri Casino 
Vadászkürt 
Vadember

Vaskapu
Vaspálva
Vasúti
Velence
Vigadó

65185
109287
73037
13074
16576
73034
450’-8

105421
69313 
16880 
24882
69314 
18109 

105442
18111

Sorsjegy árak:
Húzás már november 19. és 21-én.Ezenkívül nagy szám választék. ""SJfcT ★

Egész fél negyed
1 2  -  K. 6 . —  K. 3 . —

sorsjegyek megrendelése legcélszerűbben postautalványon történik. Mielőbbi 
kérünk, mert a fenti számok gyorsan elfogynak. Tisztelettel

nyolcad
K 1 . 5 0

ss megrendelést

S I X G Í v  IV EDE
<i m íijrynr ltiró ly i szült, osztólysorsij ót éle elárusít*:
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Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, Vll., Dohány-utca 12. szám


