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A  ve n d é g lő s ö k  ellenségei.
— Válasz a Pesti Hiilapnak. —

A vendéglősüknek annyi az ellensége, 
hogy maholnap kénytelenek lesznek a 
védekezésre a megengedett eszközök 
mellett, a kevésbé engedelteket is 
igénybe venni. Hogy ezek az ellenségek 
mit akarnak, azt nem tudjuk, de hogy 
örületes módon támadnak, az kétségte
len. A hová csak tekint a vendéglős, 
mindenütt ellenségre bukkan. A rendőr, 
a finánc, az adó- és illetékkivető bizott
ságok mind ellenségei. Az előbb említett 
kettő szinte lesbe áll, hogy a kevésbé 
alkalmas percben lecsapjon a vendég
lősre és kihágást fedezzen fel, mely 
után a bírságolás következik. A vendég
lőst erre valóságos médiumnak tekintik, 
mert tudják, hogy nem igen védeke
zik, hanem fizet mint a gavallér Nem 
igen védekezik, hanem tizet, mert 
ennek  az iparnak a rendezetlensé
génél fogva nem igen akar és nem 
igen mer kikötni sem a rendőr, sem 
a finánc nagyhatalmasságával. Attól 
kell tartania, hogy ha kiköt az egyik
kel vagy másikkal, hát akkor rend
szeresen :>ráfekszenek« és tönkre teszik.

Ez az állapot egészségtelen, erkölcs
telen és ennélfogva tarthatatlan. Ezen 
az állapoton segíteni kell é> ezt maguk
nak a vendéglősöknek kell a kezükbe 
venni. Nem bízhatnak sem a közigazga
tási, sem a pénzügyi hatóságok eljárá
sában, de nem várhatnak támaszt a 
kormánynál sem. Az egész vonalon az 
az elv jut érvényre, hogy a vendéglőst 
ki kell szipolyozni, akármilyen módon, 
akármilyen eszközökkel.

Legújabban egy uj ellenség emelte 
fel a fejét. A napisajtónak egy része. 
A múlt héten két támadás is jelen' 
meg a vendéglősök ellen. Az egyik a 
»Budapest« cimü lapban, mely felelős*.é 
telte a vendéglősöket a Józsefvárosban 
történt többszörös pálinkamérgezésért. 
Mintha a vendéglősök tehetnének róla, 
hogy a szegény emberek rossz pálinkát 
isznak vagy ártalmas kotyvalékot kap
nak a pálinkamérésekben. Erre a meg
gondolatlan támadásra nyomban vála
szolt a »Székesfővárosi vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulatánaka 
elnöke. (Lapunk más helyén közöljük a

választ.) A nevezett lapnak volt annyi 
tisztessége, hogy a helyreigazítást közölje, 
belátván ezzel nagy tévedését A másik 
támadás a »Pesti /fir/ap«-ban jelent 
meg, mire a ^Fogadóa, mint a vendég
lősök leghivalottabb sajtóorgánum a, fe
lelt, de a »P. H.a röstelte baklövését 
és légből kapott handa-bandáját be
ismerni, tehát jobbnak találta a felvilá
gosító helyreigazilást mellőzni.

A »P. H.« egyik, mindenesetre nagyon 
jól tájékozott napihir írója nekiment a 
vendéglősöknek azzal, hogy nem kapni 
náluk főzeléket és ha kapni, hát akkor 
az olyan drága, hogy csak gazdag 
ember vagy adósságcsinálásból élőpolgár- 
társ engedhet meg magának olyan luxust, 
hogy főzeléket egyék a vendéglőben De 
nyomban rá is mutatott abban a kis 
huncut közleményben Berlinre, hogy 
rogyásigehet az ember főzeléket néhány 
pfennigért. A magyar vendéglősüket 
elmondta uzsorásoknak, kik a főzelékkel 
kiuzsorázzák a közönséget és ebben a 
tónusban tovább kedveskedett az ő 
közleményében.

Ez az indokolatlan kirohanás a ma
gyar vendéglősök ellen, nagy szegény
ségi bizonyítvány a oPesti Hirlap«-ra 
nézve, mely komoly lap létére felölt 
ennek a közlemény Írójának. A közle
mény igen vaslag tudatlanságot árult 
e , de elárulta azt is, hogy íróját ellen
séges indulat vezette, mikor a vendég
lősöket ilyen valótlan, légből kapott, 
ngynevezett »hasból csinálta támadással 
illette. Bemutattunk a »P. H.« szerkesz
tőjének 12 polgári (kisebb-nagvobb) 
vendéglőnek étlapját, melyek szerint 
löbbféle főzeléket készítenek mindenütt 
és a mai drágaság és élelmicikk-mono- 
polium dacára, elég olcsó áron kapha
tók is.

Ilyen módon nem szabad megbántani 
a magyar vendéglősöket még Berlinnel 
sem, noha biztosra vesszük, hogy a 
Berlinre hivatkozott újdondász soha 
sem volt niég ott és ha esetleg mégis 
ott volt, nem evett ott főzeléket, mert 
azt magyar ember gyomra nem veszi 
be. Az az ember, aki igy és minden 
ok nélkül támadja a magyar vendéglő
söket, aki igy meri Őket alaptalanul 
sérteni, az nem magyar ember, hanem 
azok közé tartozik, kik mindenáron

ártani akarnak másoknak ok és alap 
nélkül.

A magyar vendéglőseik konyhája ki
állja a versenyt bármelyik külföldi nagy 
és legnagyobb vendéglő konyhájával. 
Ezt elismerik a fővárosban eddig meg
fordult külföldiek. És éppenséggel a 
»P. H.k újdondásza arrogálja magának 
azt az igen szomorú és egyszersmind 
közviszonyainkra nagyon jellemző szere
pet, hogy azt mondja a külföldi embe
reknek: »nem niondtok igazat, mert a 
magyar vendéglős nem tart főzeléket, 
nem lart gyümölcsöt és amit tart. az 
méregdrága, azt csak betörők engrdhetik 
meg maguknak élvezni, mert a magyar 
vendéglős uzsoráz, kiuzsoráz benneteket.a 
Erre a szerepre vállalkozott az a 'tna- 
gyar>‘, az a »hirlapiró«, aki ilyen módon 
dorongolja le a hivatásuk magaslatán 
álló magyar vendéglősöket.

Az ilyen »magyar embere, az ilyen 
»hirlapiró« szégyelje magát.

Rendelet
a bornyilvántartás tárgyában.

II.
7. Ha valamely körülbelül egyenlő 

minőségű nagyobb must- vagy bor
mennyiség több termelőtől kisebb 
mennyiségekben vásároltatott össze, a 
termelő nevének és lakhelyének a 
nyilvántartás 7-ik és 8-ik bevételi 
rovataiba való bejegyzését helyettesí
teni lehet az illető termelőkről a 
nyilvántartás illető tételéhez csatolandó 
olyan kimutatással, a melyben világosan 
fel van tüntetve, hogy a nyilvántartás 
illető tétele alatt egy összegben bejegy
zett bor- vagy mustmennyiségból melyik 
termelő tói, mennyi vásároltatott

8. A kik szőlőtermést vagy szőlő- 
cefrét vásárolnak s a többektől össze
vásárolt szőlőtermést vagy cefrét együtt 
dolgozzák fel musttá, az igy nyert s 
körülbelül egyenlő must mennyiséget 
egy tétel alatt egy összegben jegyez
hetik be a nyilvántartásba Ez esetben 
azonban a nyilvántartás 7-ik bevételi 
rovatában, vagy a jelen rendelet 7-ik 
pontja értelmében a nyilvántartáshoz 
melléklendő kimutatásban küiön-küiön 
fel kell tüntetni az egyes termelőktől 
vásárolt szőlőtermés, vagy szölőcefre 
mennyiségét.
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A szőlőtermés súly szerint, a szőlő- 
cefre pedig súly vagy ürmérték (hekto
liter) szerint tüntetendő ki a nyilván
tartásban. vagy az ahhoz csatolt 
kimutatásban. Ha a vevő a szőlő
termést nem lemérve veszi át és 
annak árát nem az átvett mennyiség 
szerint fizeti ki, hanem a termést 
— tekintet nélkül arra, hogy mennyi 
lesz — a mennyiségtől függetlenül 
egy összegben megállapított vételárért 
veszi meg és azt más termelőktől 
vett szőlőterméssel együtt szüreteli le, 
vagyis a mustot összeszüri, akkor a 
megvett szőlőtermés súlya helyett az 
illető szőlőterület kiterjedését jegyez
heti be a nyilvántartásba, vagy az 
ahhoz csatolt kimutatásba.

9. A jelen rendelet 7-ik és 8-ik 
pontjai értelmében a nyilvántartáshoz 
melléklendő kimutatásnak világosan 
fel kell tűntetnie, hogy az melyik 
községből és melyik évben és hónapban 
vásárolt borra, mustra, szőlőtermésre 
vagy szőlöcefrére vonatkozik és hivat
kozásnak kell lenni rajta a nyilván
tartás illető tételére. Pl. : »Kimutatás 
az 1909. év október havában Kiskörös 
községből vásárolt mustról, (borról, 
szőlőtermésről, szölőcefréről). Melléklet 
N. N. budapesti borkereskedőnek buda
foki pincéjéről vezetett bornyilván
tartás 112-ik bevételi tételéhez^.

Ez a kimutatás az illető bornyilván
tartás kiegészítő részét képezi s a 
nyilvántartással együtt a jelen rendelet 
13-ik pontjában megállapított határ
időig megőrzendő.

10. A nyilvántartásba bevezetendő 
tételekre vonatkozó adatok, a szüreti 
nagyobb forgalomra való tekintettel, 
az évnek szeptember 15-étől november 
15-éig terjedő szakában legkésőbb 
nyolc (8) nap alatt, az év többi részé
ben pedig legkésőbb három (3j nap 
alatt jegyzendő be a nyilvántartásba 
s ugyanezen határidő alatt melléklen
dők a jelen rendelet 7-ik és 8-ik 
pontjaiban említett kimutatások is a 
nyilvántartáshoz.

11. A nyilvántartás kiadási 11-ik 
rovatának kitöltése, vagyis a kiadott 
bor vagy must bevételi tételszámára 
való hivatkozás csak a következő 
boroknál, illetőleg ezek mustjánál 
szükséges, úgymint:

a) azoknál, a melyek a tokaji. bor
vidék boraira az 1908: XLV1I. t-eikk 
17-ik szakaszában megállapított el
nevezések alatt hozatnak forgalomba,

b) általában az aszu-boroknál,
c) azoknál, a melyek valamely 

borvidék, község, bcrterraő-hely, a 
termelő neve, vagy a szőlőfajta meg
nevezése mellett hozatnak forgalomba.

A tömegborokra vagy közönséges 
borokra nézve a nyilvántartás kiadási 
11-ik rovata kitöltetlenül hagyható.

12. A nyilvántartás évenként legalább 
egyszer lezárandó; ez alkalommal a 
bevételek összegéből a kiadások összege

mutatkozó maradvány az akkori tény
leges készlettel összehasonlítandó s 
az esetleges eltérés indokolása (a bor
kezelésnél előforduló szokásos apadás 
stb.) a nyilvántartásba beírandó.

A lezárást rendszerint őszszel, még 
pedig a termelők a szüret megkezdése 
előtt, a borkereskedők pedig, valamint 
általában azok, a kik mástól vásárolt 
bort hoznak forgalomba (vendéglősök, 
kicsinyben való elárusítók stb.) a must, 
illetőleg az uj bor bevásárlásának 
megkezdése előtt legkésőbb azonban 
december 31-én, még abban az eseten 
is kötelesek foganatosítani, ha addig 
mustot vagy uj bort nem is vásároltak 
volna. Azok, a kik rendes kereske
delmi könyveket vezetnek, s ezeket 
évenként lezárják, a nyilvántartási 
ezen kereskedelmi könyveikkel egy- 
idöben zárhatják le.

13. A nyilvántartás az abba tett 
utolsó bejegyzés napjától számított 
5 évig a jelen rendelet 7-tk és 8-ik 
pontjai szerint hozzátartozó mellék
letekkel együtt megőrzendő.

A kire nézve borüzletének átadása 
következtében a bornyilvántartás veze
tésének kötelezettsége megszűnt, köte
les az üzlettel együtt bornyilvántartását 
is átadni az uj tulajdonosnak, s ez 
utóbbi köteles a nyilvántartást szabály
szerűen tovább vezetni. Ugyanez a 
kötelezettség terheli az uj tulajdonost 
akkor is. ha örökség utján vagy más
ként jut az üzlet az ö tulajdonába.

Egyéb esetekben, ha valakire nézve 
a bornyilvántartás vezetésének köte
lezettsége megszűnik, a nyilvántartást 
a jelen rendelet 7-ik, 8 ik és 9-ik 
pontjai értelmében ahhoz tartozó 
mellékletekkel együtt azon község elöl
járóságához (polgármesterhez, Buda
pest székesfővárosban a kerületi elöl
járósághoz) köteles az illető átszolgál
tatni, a hol a nyilvántartás vezettetett. 
Az említett hatóságok kötelesek a 
nyilvántartást — a mellékletekkel 
együtt — 5 évig megőrizni, s az ille
tékes hatóságoknak és ellenőrző köze
geknek, kivánatukra, rendelkezésükre 
bocsátani.

14. Mindenki, a ki bornyilvántartás 
vezetésére köteles, tartozik ezt legké
sőbb folyó évi ju liu s  1-én m egkez
deni, m ég pedig úgy , hogy ezen a 
napon az akkori összes borkészlet 
(esetleg must vagy borseprő) már be 
legyen jegyezve a nyilvántartásba.

15. Egyebekben a jelen rendelet 
első bekezdésében idézett 1908. évi
112.000 számú rendeletéin 89. §-ának 
rendelkezései az irányadók.

16. A jelen rendeletemben, valamint 
az előző pontban emlitett 1908. évi
112.000 számú rendelet 39. g ában 
foglalt rendelkezések be nem tartása 
az 1908: XLVIL t.-c. 42-ik §-ában 
megállapított büntetést vonja maga 
után.

Felhívom a törvényhatóságokat, 
hogy az illetékes hatóságokat ezen
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rendeletem pontos betartásának szigorú 
ellenőrzésére utasítsák.

Budapest, 1909. május 28-án.
D arányi s. k. 

m. kir. földmivelésügyi ministfr.

A  Székesfővárosi Vendéglősök és K o csit;- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei

A z ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-vt i j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rák : 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., 
Úllöi-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 ipartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó1' utján közöltetik.

Bornyilvántai tási ivek megrendel
hetők és kaphatók az »lpartársulnh 
pénzbeszedője (Fischer I.) valamint a 
»Fogadó« pénzbeszedő-munkatársa 
Skrabán Ferencnél

A sopronm euyei vendéglősökhöz.*)
A Fogadónak majd minden számában 

esik szó a vidéki vendéglősök bajairól 
és sérelmeiről, amelyek hol itt sújtják 
az egyik és hol amott nyomják a má
sik kocsmárost. Minthogy pedig ezen 
bajok általánosak és napirenden lévök: 
kocsmáros szaktársaim úgy megszokták, 
mint az ember megszokja a krónilas 
nyavalyát.

Általánosan tudott dolog, hogy a 
vendéglős-kocsmárosság az egyetlen 
iparág, mely a legnagyobb teherrel van 
sújtva. Fizet regálét, illetéket, kereseti, 
községi rendes- és pót-, megyei, állami 
egyenes- és pót-, betegápolási, ipar
kamarai és még a jó ég tudja milyen 
adót és illetéket. Ha az állam büdzsé
jében esetleg deficit mutatkozik, feleme
lik a fogyasztási adót. A várositk és 
községek a maguk tisztviselő fizetéseme
lését szintén a vendéglosségre vetik ki, 
fogyasztási pótadó alakjában. Állam és 
község egymást túllicitálja, hogy a 
vendéglősökön újabb és nagyobb erei 
vághasson.

Mi pedig fizetünk, bárha már alig 
bírjuk és szinte roskadozunk a teher

■) Rupánovics József szaktárcánknak ezt a  közleményét 
azzal ajánljuk közfigyelembe, hogy a  közlemény be ti í> g- 
la ltakatne rsaka  sopronruegyeiek, hanem minden ma- ;ar 
vendéglős-koesmáros szak társunk vonatkoztassa inadra 
és igyekezzenek aszerint eljárni különösen azok. a- '  ■' 
megyéjükben létező ipartársulatokhozeddig nem la
koztak.



13. szára
FOGADO 3. oldal.

alatt, amit nemhogy enyhítenének, ha
nem meg jobban tetéznek. Mint pl. a 
mi legfontosabb hatóságunk: a pénzügy
igazgatóság meg derüre-borura adja°az 
ital mérési engedélyt boldog-boldogtalan
nak Hogy ki mi volt, azzal nem törőd
nek a fináncok. Nem nézik, bárha tud
ják, hogy minden 500 lélekre eshetik 
csak egy italmérés és csak újabb 500 
után adható újabb engedély. Adják ők, 
csak kérjék. Ha valaki tegnap ökör
hajcsár volt, máma már kocsmáros 
lesz — a finánc jóvoltából.

Mindezeket a bajokat és sérelmeket 
pedig leginkább a falusi vendéglős és 
kocsmáros szaktárcáim érzik Faluhelyen 
ugyanis — falusiasán mondva: az úristen 
a szo'gabiró és kisisten a csendőr, akik 
a kocsmárosokkal ugyancsak »kor- 
Iúllanul« éreztetik hatalmukat. A falusi 
szaklársak helyzetét ismerve, igazán 
ellehet mondani, hogy az rúg és tapos 
a kocsmároson, aki akar.

Ks amidőn ezen bajaink eredetét 
kutatjuk és az orvoslás módján gondol
kozunk; sajnos tényként kel! megálla
pítanunk, hogy nehéz helyzetünk okozói 
egyedül magunk vagyunk. Mert nem 
tartunk össze. Nem tömörülünk csopor
tokba, társulatokba, amelyek révén véde
kezhetünk a hatósági túlkapások és az 
egyéb bajok ellen. Nézzünk csak szét a 
más foglalkozású iparosok közt. Mindenütt 
szervezkedve, társulatba vagy egyletbe 
vannak tömörítve. S szervezettségük 
revén tekintélyre, hatalomra s ami a 
legfőbb: védelemre lettek szert. Mi ugyan 
ettől még messze állunk. Ámde, mi sem 
maradhatunk el. A kor halad és nekünk 
is haladnunk kell. S hogy ezt lehessük: 
— tömörülnünk kell. Csak egy kis 
jóakaratra és egymás iránti jóindulatra 
van szükség.

Ne lásson egyik kocsmáros a másik
ban ellenséget, hanem kollegát, jóbará
tot és mint ilyent buzdítsa, serkentse a 
tömörülésre. Amelyik községben kettő, 
három vagy ennél több vendéglős van: 
ezek jöjjenek össze egyhelyen és hívják 
meg a legközelebb eső két-három vagy 
négy falu koesmárosát s beszéljék meg 
es határozzák el, hogy a megye szék
helyén létező vendéglős-ipartársulatba 
kívánnak belépni Ezután értesítsék a 
távolabb eső községek vendéglőseit, 
hogy szinte hasonlóan cselekedjenek, 
illetve a saját jól fölfogott érdekükben 
csatlakozzanak a már létező: Sopron 
os sopronmegerei vendéglŐs-ipartár- 
sulathoz. A csatlakozást egy lev.-lapon 
ó'agytöbbjelentkezőlevélben)jelentsékbe 
a Sopronmegyei vendéglős iparfái sulat 
elnökségénél. Az elnökség szivesen ad 
útbaigazítást a szervezkedés és tömörü
lésre nézve, ha erre felkérik.

Tartsa tehát minden sopronmegyei 
vendéglős és kocsmáros kötelességének 
H szervezkedést és beiratkozást az ipar- 
'ársulatba, amely tagjainak díjtalanul 
éi csupán csak a csekély évi tag
ság és a fölmerülő bélyegköltség ellené
ben bármely a  hatóság elé tartozó dol

gában intézkedik, sérelmeiket és bajai
kat magáévá teszi. Ne feledjük el, hogy 
ilyen sérelemben minduntalan és hol 
egyik, hol másiknak van része s ha 
azokat illetően eljárni és orvosolni 
akarjuk; fáradságba, időveszteségbe 
és nagy költségbe kerül és az eljárás
o k  legtöbb esetben még sincs sikere. 
Tömörülésben, társulásban az erő! 
tartja a jelenkor közmondása Mi is 
ezt tartsuk és — tömörüljünk!

Rupánovics József
a -Sopron cs sopronmegyei vendéglősük 

ipariár solatAnak* elnöke.

TÁRSULATI  ELET.
Némái Antal ünn°plése.

A Budapesti Kávés-lpartársulat fárad
hatatlan és közszeretetben álló elnökét 
kellemes meglepetésben részesítették 
a társulat tagjai, akik a közelmúltnak 
nehéz harcát nagy sikerrel végig küzdő 
elnökük tiszteletére e hó 14 én, név
napja alkalmából ünnepi estét rendeztek. 
A szépen sikerült estély kezdeményezője 
Upor Jözsefalelnökvolt.Azünnepi estélyre 
meghivattak úgy a kávésok, mint azok 
a fópincérek, akik az utóbbi harcban 
a főnökökkel kitartottak. Az estélyt 
Katona Géza éttermében tartották, ahol 
a kitűnő vacsora közben csakhamar 
megindultak a felköszöntök. Elsőbben 
Hurkai Mór a társulat örökös disz- 
aleinöke és a legrégibb tagja mondott 
lelkes felköszöntöt. »Ritka alkalommal 
hozott össze bennünket — mondotta 
fölköszöntőjében. Olyan embert ünnepe
lünk, aki ezt az ünneplést igazán meg
érdemelte. Majd íz  ünnepelt érdemeit 
méltatta és igy fejezte be szavait. 
Némái olyan mint a bátor hajóskapitány; 
száz viharral dacol, amit be is bizonyí
tott a közelmúltban, amikor gúnyt, 
gáncsot stb. kellemetlenséget kellett el
szenvednie. Mindezt mellőzhetné, mint 
nyugalomba vonult kávés élvezhetné a 
nyugalom perceit, de mégis küzd értünk 
fáradhatatlanul, önzetlenül és csupán 
kartársai iránti őszinte szereletből. 
Hozzá hasonló nincs több köztünk. 
Tartsa meg a Mindenható Némái Antalt 
még soká köztünk.®

A tomboló lelkesedés és ovációt kel
tett szép beszédre Némái Antal azon
nal válaszolt, megköszönve mindenek
előtt az Őszinte ovációt. További szavai
ban a győzelmet saját személyéről 
szerényen elhárította s azt a kávésok 
összetartásának, valamint a Brück-Gár- 
donyi-Upor triász nagy segítő munkájá
nak tudta be. Ö reájuk üríti poharát 
Upor József, G orecky  Zsigmond elöl
járót és Boros Somát a Munkaadók 
szövetségének elnökét köszöntötte fel. 
G orecky  Zsigmond Némáira, Boros 
Soma a békés együttmunkálkodásra, 
majd Harsányi Adolf a főpincérekre 
mondottak fólköszöntőket.

A főpincérkar részéről Hoffmann 
Sándor az Abbázia főpincére mondott

szép tömör beszédet, amelyből a követ
kezőket emeljük k i:

„Mi tisztességes fópincérek és pincé
reknek nincsen és nem is volt egyéb 
kívánságunk, mint hogy tisztességes 
munkánkért tisztességes megélhetést 
nyerjünk, hogy családjainkat tisztessé
gesen eltarthassuk. Gazdasági szervez
kedésre van szükségünk, nem politikaira, 
nem a felforgató vezérek politikájára. 
Okultunk a múlton, a sok szegény 
családos ember elvesztett kenyerén. 
Kajta leszünk, hogy ez többé meg ne 
történhessen." A főnöki kart köszöntötte 
fel. Gárdonyi József. SzeifTert és 
Strausz Antalt, Brück  Károly pedig 
az otthon lévő családtagokat köszön
tötte fel és éltette.

F arkas Sándor pincér a békére 
mondott felköszöntője után Dr. Kemény 
Géza társulati titkár az üdvözlő távira
tokat és leveleket olvasta föl. melvek 
közt Tihanyi József levele keltett 
közfeltünést és lelkes éljenzést. Némái 
ezután a rég múlt időbeni,a főnök 
és pincérek közti viszonyról mon
dott el részleteket, amikor az eset
leg fölmerült ügyes-bajos dolgok mie
lőtt a zöld asztalhoz kerültek volna, 
szépen és barátságosan elintéződtek 
a fehér asztalnál. Ennek a viszonynak 
isméden felújítására emelte poharát. 
Bever  Marcell humoros fölköszön
tője után Farkas Sándor a társulati 
munkaközvetítő agilis vezetőjét Vas 
Samut köszöntötte fel. Utána a társaság 
lelkes hangulatban feketére a Neumann 
és Schwartz »Adria« kávéházába ment, 
boti a kitűnő Törley mellet, még szá
mos fel köszöntő hangzott el.

Pécs. A #Péc5-Baranyai Vendéglősök 
Ipartársulata« junius 17-én tartotta 
évi rendes közgyűlését a tagok nagy
számú részvéte mellett. A mérleg be
mutatása és a fel ment vény megadása 
után, a tagok szaporodására való tekin
tettel az alapszabályok újabb 500 pél
dányban való kinyomtatását engedélyezte 
a közgyűlés. Majd a tisztikar hiányzó 
tagjait választották meg a kővetkező 
kép: Jegyző: Bayer Aladár, ellenőr : 
Ladika István. Szamp Adám. Felül
vizsgáló bizottság tagjai: JusztuszSamu. 
Hentz Lajos, A választmányba kerül
tek: Fichtl Ignác, Szigethy Ede, Hentz 
Lajos, Schnell József. Póttagok: Agáé 
Antal, Milolils Kálmán és Nagy József. 
A megyeiek alelnöküknek Kregetz Ágos
tont (Villány) választották meg egy
hangúlag, a választmányba pedig a 
következő 6 tagol: Preller Nándor, Tóth 
Nándor, Nagy József. Pradanovits Elek, 
Müllhofier Márkusz és Kohnherger 
Henrik (Sásd, Pécsvárad, Sellye, Szől- 
lős, Bicsérd, Szentlőrinc). — Ezek után 
Radocsay Imre elnök az ipartársulat 
múlt évi működését és jövő évi pro
gramját vázolta, a mit a tagok köszönet
tel vettek tudomásul. Egyúttal Fekete 
Gyula urnák, a »Fogadó« jelenlévő 
munkatársának köszönte meg az elnök
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az iparUirsulat érdekében lett fáradozá
sait és kéri a közgyűlést, hogy eltekintve 
a kongresszus alkalmából nem rossz 
akaratLól származott félreértést: a
Fogadót# válassza meg hivatalos lap

jául : amit a közgyűlés — a »Fogadó« 
erdemeií méltatva — el is fogadott. — 
Ezzel ki is merült a tárgysorozat és az 
elnök zajos ovációk közt zárta be az 
ülést.

A győri pincéregylet és a vend. 
ipartársulat elnökségét az ingyenes el
helyezőjével kapcsolatos cselédközvetitő 
felállításáról Győr városa a következő 
közgyűlési kivonatban értesítette.

Kivonat. Győr szab. kir. város 
törvényhatósági bizottságának 1909. 
május hó 13-án tartott rendes közgyű
lése jegyzőkönyvéből:

176,'kgy. 19 -9. Vendéglősök, kávésok 
és italmérők ipartársulatának, továbbá 
a győri pincér-egyletnek kérvénye városi 
cselédelhelyező intézet felállítása iránt.

Határozat. A közgyűlés méltányolva 
azon szociális és hazalias működést, 
amelyet a »győri pincéregylet# karöltve 
a győri vendéglősök, kávésok és ital
mérők ipartársuiatával kifejtett, továbbá, 
hogy ezu’án is megakadályozza azt, 
hogy illetéktelen egyéneknek betolako
dása az alkalmazottak és főnökök 
között fennálló jó viszonyt megbontsa, 
a kérelemnek helyt ad és elhatározza, 
hogy a foglalkozást közvetítő és cseléd
szerző üzletekről szóló szab. rendelet
2. § ában foglalt jogával élve, egy 
újabb városi cselédszerző üzletet állít 
föl kizárólag a vendéglősök, kávésok és 
italmérők férli és női alkalmazottai 
részére s ezen cselédszerző* üzletet a 
•győri pincér-egylet# kezelésébe átadja.

Étihez képest utasítja a közgyűlés a 
tanácsot, sth. stb. kiadta Kiss I. jegyző 
(Győr szab kir. város tanácsa )

Jóváhagyott alapszabályok. A m. 
kir kereskedelmi miniszter a »Lóv«- 
ridék i szállodások, vendéglősök, 
kocsmárosok és kávésok ipartárs il
latai és az »Észtergommegyei foga
dósok. vendéglősök, kávésok és 
kocsmárosok ipartársulata<-< alap
szabályait jóváhagyta.

Pécs és Baranyamegyei vendég
lősök ipartársulata tagjai keddi össze
jöveteleiket a következő rendben tartják: 
Julius 6-án Fischer S. vendéglője (Rácváros.!

„ 13. „ Schvab Mátyás Buza-tér.
,, 20.,, Pogány János ,, Szigeti-országul.

27-én Gatai János „ Szigeti-országú'.

Kirohanás a kccsmáro:ck ellen
Közismeretes, hogy a főváros Vili. 

kerületében több ember balt meg pálinka- 
mérgezés tünetei közt. Megindult a 
vizsgalat, boncolták a holtakat, meg
állapították, meg nem is — a pálinka
mérgezést, szóval: a nagy hűhóból 
eddig csak az bizonyos, hogy néhány 
felebarátunk feltűnő hirtelen módon 
meghalt. A többit, — mint mondani 
zokták, — a hatóság erélyes vizsgálata

fogja megállapítani. De azért mindezek 
dacára a »Budapest« cimü napilap a 
pálinkamérgezésekkel kapcsolatosan ki
rohanást tett múlt vasárnapi számában 
a kocsmárosok ellen, természetesen 
anélkül, hogy figyelembe vette volna 
az említett lap azt a ténykörülményt, 
hogy más a pálinkamérés és más a 
kocsma De úgy látszik, hogy az emlí
tett kirohanás Írója, ezt a külömbséget 
nem tudta, tehát kellett, hogy felvilá
gosítsák.

Ezt a felvilágosítást megadta a neve
zett lapnak a »Székesfővárosi ven
déglősök és kocsmárosok ipái tár
sulatai- elnöke, ki a következő helyre- 
igazítást küldte a nevezett lapnak, mely
nek volt annyi érzéke az igazság iránt, 
hogy leközölte a beküldött közleményt, 
mely igy szólt:

»A Budapest Tekintetes szerkesztősé
gének. Becses lapja vasárnapi számá
ban megjelent #Uyilkos pálinka« feliratú 
cikkben igazságtalan támadás foglaltatik 
a kocsmárosok ellen, amit a követke
zőkkel helyreigazítani kérünk: A pálinka- 
gyáros vagy pálinkamérő bűnét meg
okolva nem lehet a kocsmárosra háritani. 
A kocsma egyáltalán nem tanyája a 
pálinkaivásnak és a legtöbb kocsmáros 
tiszta gyümölcspálinkát tart. A kocsmá
ros italai ellenőrzés alatt állnak és 
maguk a kocsmárosok látják legszíve
sebben, ha az ellenőrzés minél gyako- 
riabb és minél szigoruabb, mert ezáltal 
nem a kocsmárosok, hanem a pálinka- 
mérésekbe ojtott bormérések, a szatócsok, 
fűszeresek, hentesek, sajtosok stb. bor- 
árusitók húznák a rövidebbet, a pénz
ügyi hatóságok által teremtett azon 
konkurrensek t i , kikkel az italok 
Esztaságára kényes kocsmáros nem 
versenyezhet. Éithetetlen, hogy akkor, 
mikor mérgezett pálinkáról van szó, 
mikor a mérges italt kiszolgált pálinka
gyárat és pálinkamérést megnevezik, 
tehát tudják és ismerik, miért támad
ják általában a nem pálinkamérő 
kocsmárost ? Mit tehet erről a kocs
máros? Mi jogon lehet őt ebből az 
esetből kifolyólag támadni? A kocsmá
nknak van a legtöbb baja a pálinkás- 
boltokban lcrcszegedett és onnan kilökött 
egyénekkel, mert ezek nem mehetnek 
vissza a pálinkamérésbe, hanem minden 
áron a kocsmában akarnak clhelyez
kedni. A kocsmárosok ipartársulata 
még gróf Tisza István belügyminiszter- 
sége alatt adott le  kérvényt a pálinka
mérés vasárnapi szünete iránt, melyben a 
kocsmárosok önként mondtak le a 
vasárnapi pálinkaárusitásról. A kérvény 
még ma sincs elintézve Altalán nem 
minden kocsmáros tart pálinkát, de aki 
tart, az is szívesen lemond róla. ha 
viszont a pálinkagyárosok, szatócsok, 
fűszeresek stb. nem kapnak bor- és 
sörmérési engedélyt. Pénzügyi hatósá
gainkhoz eziráránt hiába fordulunk.

Teljes tisztelettel
Janura Károly
ipartársulati elnök.

Vidéki kocsmárosok bajai.
Több helyről panaszos levél érkezett 

hozzánk, melyben szaktársaink részint 
el panaszolják viszonyaikat és kérik 
közlését, részint az orvoslásra tanácsot 
is kérnek. Megfelelünk mindakét kíván
ságnak.

Magyarkeresz túrról (Sopronmegye) 
írja egyik szaktársunk, hogy tartha
tatlanok a náluk előforduló visszaélé
sek, melyek a kocsmárosok megélhe
tését lehetetlenné teszik. Már 6 év óta 
bírja a község a fogyasztási adóbérlc- 
tet. Az árverésen a község van elsőbb
ségben. A forgalomból kap jutalékot 
és marad haszna is. A múlt évben pl. 
253 kor. tiszta haszna volt a jutalékon 
kívül. A kocsmárosok nem igen juthat
nak a bérlethez. Hanem igen is folyton 
károsodnak, mert a magánfogyasztók 
nem fizetnek semmit az általuk beho
zott és elfogyasztott bor után. Össze
állnak többen és behoznak nagyobb 
mennyiségű bort, amit aztán elosztanak 
maguk közt. Ritka háza községünkben, 
melyben hordószámra nem volna bor
készlet. Ezek a magánfogyasztók nem 
fizetnek a bor után sem adót sem 
illetéket, hanem annál kevesebbet mér
nek ki a kocsmárosok, kiknek illetékét 
és adóját folyton emelik. Hármas i agy- 
hatalom van itt. Egyik a jegyző, másik 
az esperes és a harmadik a »nagysá- 
gos« címet viselő bérlő. Amit ez a 
három szövetséges akar, az történik. 
Ez ellen nincs apelláta. Megtörtént, 
hogy egy itteni gazda a takarmány- 
hiány miatt sok birkáját levágta és 
kimérte, de fogyasztási adót nem köve
teltek tőle. A jegyző erre azt mondja, 
hogy »ez igy van«, dehogy az ilyen cí
men befolyható adóval csökkentenék 
a kocsmárosok terheit, arról szósincsen.

Válaszunk: A magánfogyasztókat 
adóztassa meg a község képviselő
testülete, hogy éppen annyi fogyasztási 
adót fizessenek, mint a kocsmárosok. 
A többi bajt is megszüntethetik, ha a 
község képviselőtestülete elég erélyes 
arra, hogy a koesmárosokat jogos 
védelmükben támogassa Ha a mai 
képviselőtestület nem ilyen, hát akkor, 
mikor az alkalom itt lesz, olyant kell 
választani, amilyen megfelel. Az a 
testület a hármas szövetségnek is tud 
parancsolni, — ha kell.

Csáktornyáról írja egyik szaktár
sunk, hogy a bornyilvántartás éppen
séggel betetézi azokat a sok szekatúrá
kat és megszorításokat, amiknek a 
kocsmárosok ki vannak téve. A kocs- 
márosnak mindenki parancsol, elöljá
róság, rendőr, szolgabiró, finánc, 
vármegye, miniszter stb. apróbb- 
nagyobb hatalom, de jogról szó sincs. 
Igaz, joga van a kocsmárosnak sok 
illetéket, többféle adót stb. fizetni és 
ha ezt a jogát nem gyakorolja, akkor 
jön a végrehajtó, vagy a finánc az
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italmérési engedélyért Azt hittem, jobb 
dolgunk lesz a 43-as jelben mint a 
67-esben. Csalódtunk. Pedig de sokat 
Ígérnek a honatyák a kocsmárosok- 
nak, még mielőtt a nyeregben ülnek. 
És aztán, ha belekerülnek, akkor járja 
az a nóta: Aludj babám ... Szidják 
Ausztriát; pedig ott nem szipolyozzák 
ki a kocsmárost úgy mint nálunk és 
jogot is biztosítanak számára. Nálunk 
a kocsmák megszüntetését akarják 
elérni, noha a kincstár jövedelmének 
nagy részét éppen a kocsmárosok 
(izetik. Feleljünk mi erre az érthetet
len üldözésre azzal, hogy mérjünk 
bor és sör helyett mézsört. ezután 
nem kell fogyasztási adót, sem illeté
ket fizetni Majd meglátjuk, ki bánja 
meg. Muraközben már most is annyi 
mézsör fogy el mint bor. Annyi bizo
nyos, hogy Darányi jó emléket hágy 
maga után a koes'márosoknál. Megér
demli a bearanyozást.

Szabadhegyről írja egyik szaktár
sunk, hogy milyen igazságtalanul bán
tak vele éppen azok, kiktől jogosan 
várhatna védelmet. A panasz következő
képpen szól: A múlt évi nov. 20-án 
kérvényt adtam be a p.-ü.-igazgató 
Sághoz italmérési engedélyért. Decem
ber 1-én vettem át az üzletet, s hogy 
a fináncok megkedveltessék velem 
kocsmárosi pályámat, meglátogattak és 
hogy megemlékezzem erre a vizitelésre, 
rámhuztak l2 kor. illetéket, 2c kor. 
bírságot a kocsmáért és mert az 
elődömtől átvettem a szivar- és dohány- 
készletet és lakásomon helyeztem el, 
10 kor. büntetést Ez a látogatás — 
mint látják. -  elég drága volt. Igaz. 
hogy senki fiának se dohányt, se 
szivart nem adtam, mégis megbüntet
tek, mert — a finánc magyarázata 
szerint aki lakásán füstölni valót 
tart, azt büntetni kell. Végre öt hónap 
és 17 nap múlva megkaptam az ital
mérési engedélyt, de hogy ennek még 
külön váltságdíja is legyen, rámhuztak 
újból 20 kor büntetést és illetéket. 
Az illetékfizetést vállaltam, a bírságot 
azonban nem. A trafik-engedélyért el
vállaltam 20 kor. évi bért fizetni a t. 
fináncnak, elődöm is ennyit fizetett, 
de tőlem már elvonták a dohánytarfási 
jogot, ami az elődömnek meg volt 
engedve. Aki tehát dohányt akar 
venni, annak két kilóméternyi utat 
kell tenni a legközelebbi trafikig. Ezt 
nevezik nálunk a közönség érdekeinek 
szem előtt tartásának.

Tanácsunk erre a panaszra az, 
hogy tessék panaszszal fordulni a 
p. ü. igazgatósághoz, s ha az elintézés 
kedvezőtlen, felebbezze meg a végzést 
a p. ü. miniszterhez. Igaz, hogy meg
halt Mátyás király, de történhet 
csoda is.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Évközepén.

Azon tisztelt előfizetőinket, akiknek 
előfizetése a mai számmal lejárt és a lap
hoz utalványt mellékeltünk, felkérjük, 
hogv az esedékes dijat szíveskedjenek 
azonnal beküldeni, amivel eleje vétetik 
a további előfizetési intés és felszólítás
nak és ezzel a saját lapjuk kiadóhivata
lát horribilis kiadásoktól óvják meg. Elő
fizetési pénzek: >Fogadó« kiadóhivatala, 
Budapest, Bákóci-ut 13. küldendők.

Ajöl inform ált hatóságok. A fóld- 
inivelési miniszter rendeletileg életbe- 
iéptette a világot megvá-tó bornyilván- 
tartasl.de elfelejtette úgy a vendéglősöket, 
mint a hatóságokat erről értesíteni A 
vendéglősök valahogy csak értesültek 
erről a cifra kis dologról, de a hatósá
gok, melyek kötelessége a nyilván
tartási nyomtatványokat lebélyegezni, 
nem tudtak róla és jóformán még ma 
sem tudják. A lebélyegzésre náluk 
megjelenő vendéglősöket hazaküldik 
azzal, hogy ők nem tudnak semmit 
erről a komédiáról Ipartársulatunk 
egyik alkalmazottja vitte el az elöl
járóságokhoz a hivatalos lapban meg
jelent erre vonatkozó rendeletet, hogy 
ott tudomást vegyenek róla. Nem is 
csoda, ha nem tudták és még ma sem 
tudják, mert a dolog annyira furcsa és 
érthetetlen a vendéglősökre nézve, hogy 
bizony alig látszott érdemesnek ily 
nyári hőségben még ezt a rendeletel is 
tanulmányozói.

Hymen hírek. — Varga József, a 
kolozsvári Newyork-fogadó szobafőpin- 
cére e hó 12-én vezette oltárhoz Haitz 
Erzsébet kisasszonyt Kolozsvárott. — 
Csémjr Gábor ismert fővárosi vendéglős 
szaktársunk eljegyezte N cjt^k  Irma 
urhölgyet Budapesten. — Takkts István, 
a győri Hungária kávéház főpincére, 
az ugyancsak ismert győri öt Takátsok 
fivére e hó tí-án esküszik örök hűséget 
Józsii György bájos leányának, Elvirá
nak, Győrszentinártonban. — Rozen- 
kr&ntz István zalaegerszegi vendég
lős, junius 18-án tartotta eljegy 
zését Németh frénke kisasszonynyal, 
Németh János zalaszentgróti föld
birtokos bájos leányával. — Teller 
Vilmos fővárosi főpincér eljegyezte 
D vorzsák Karolin urleánvt, Dvorzsák 
János budapesti vendéglős és háztulaj
donos szépmiveltségü leányát.

Elítélt főhadnagy. ^Katonatiszt és 
főpincér« címmel egyik tavaszi szá
munkban megírtuk, hogy Berlinben, 
az Unter den Lindenen lévő fogadó 
borozójában Elkehardt von Dalivitz 
lovasfőhadnagy a főpincért azért, mert 
egyik pincértársának egy tallért ígért, 
ha a főhadnagy sapkáját megkeresi, 
pofonütötte és szemtelen pimasznak 
nevezte. A főpincér hasonlóval vála
szolt. Másnap Dalivitz főhadnagy meg
jelent a fogadóban, hogy a főpincért 
felelősségre vonja és ekkor lovagló

korbácsával az arcába vágott. A fő- 
pineér, akit állásából a szálloda igaz
gatósága is elbocsájtott, bepanaszolta 
a főhadnagyot, akii a haditörvényszék 
a föibujtó Heinvel főhadnaggyal együtt 
200—200 márka pénzbüntetésre, be
hajthatatlanság esetén 2o napi elzá
rásra Ítélt.

A Franciás elnökségre. A múlt szá
munkban »Ohaj« címen megemlítettük, 
hogy néhányan Francois pezsgőgyárost.

aki a magyar nyelvet csak kínjából 
(Ball. szótár: nagy kínnal, akadozva, 
hibásan) beszéli, mint a saját fajtája- 
beli csehek vagy belgák, — óhajtják 
uyugdijegyleti elnöknek, ami, hogy 
mennyire célirányos volna, — a »V. L.« 
utóbbi száma ismételten bizonyítja. — 
Mi pedig ismételten is csak annyit 
óhajtunk megjegyezni, hogy a Francoás 
elnökségénél az a vendéglős-pincér 
nyugdijegylet közönségesoüzleti boit«-tá 
fog vedleni, amitől ugyan most se sok 
választja el, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a Francoás pezsgő a nyugdij
egylet révén tudott — ugy-ahogy — 
elterjedni, s hogy Páris kinaezust- 
ügynök illetve képviselő és Szuly 
kereskedő is hasonló módon igyekez
nek üzleteket eszközölni Vagy — 
fordítsunk a dolgon. A nyugdijegylet 
már ott tartana, hogy az ilyen nyelv
ben, névben idegen Francoások is jók 
elnöknek? Nohát, akkor ugyancsak 
béleütött a csoda abba az egész nyugdíj- 
egyesületi micsodába...

Köröskörül — vagyis vendéglő há
tán vendéglő, mondja a veszprémi 
• Népakarat*, amely utóbbi számában 
azt írja. hogy a veszprémi vásártéren, 
egy négyszögki lóméternyi területen 
19 korlátlan italniérés van s még- 
egYsze^annyi korlátolt boreladás. Hal
latlan statisztika ez. És úgy halljuk, 
hogy újból korlátlan italmérési jog 
fog kiadatni a Vásártérre' Ez esetben 
21 kocsma lesz egymás hátán I T. 
pénzügyigazgatóság! Rendén lenne ez?

Bácskai viszonyok. A hetedhét
országra szóló lakodalmak és dáridók 
hazájában, Bácskában, (ahol az ivás 
virtus és dicsőség) szintén nem vaiami 
rózsás a helyzete a kocsmáros-embe- 
reknek, akiknek jogát itt ép úgy nem 
tartják tiszteletben, mint a felső vidéken 
vagy e szép hazánk bármely részén. 
Megtörtént pl. Szabadkán az az eset, 
hogy egy már 28 éve kocsmárosnak 
39 év óta fennálló kocsmáját egy szép na
pon bezárták azzal, hogy oda töbl>é nem 
engedélyeznek kocsmát, dacára, hogy 
egy ugyanazon házban lévő és félévvel 
később beköltözött vendéglősnek az ital
mérési engedélyt megadták. A sérel
mes ügyben dr. Pleszkovics Lukács, 
a »Szabadkai vendéglősök egyesülete'- 
ügvésze táviratilag kért orvoslást a pénz
ügyminisztertől. Mint különben Szabad
káról értesülünk, az ottani italmérési 
enged élyekkel kapcsolatos rendszertelen
ség nem mai keletű és ez leginkább a
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központból. Zomborböl ered, ahol a 
pénzügyigazgatói hivatalban mintha való
ságos ellenségei lennének a vendéglő
söknek Ezt látszik igazolni egy másik 
szabadkai ismert vendéglősnek az esete 
is. aki volt engedélyéről lemondva, egy 
ugyancsak rég fennálló vendéglőre kért 
uj jogot Ennek már egy éve, de szak
társunk az engedélyét <bárha az ital
mérést gyakorolja) még most sem kapta 
meg A "Szabadkai vendéglős-egyleté
nek e tarthatatlan állapotokkal szemben 
való erélyes fellépése tán kissé jobb 
szellemet visz be a zombori pénzügy- 
igazgatósági hivatalba is.

Uj ip arlap . „Országos Iparlap* dinen 
Geró Ernő dr. fővárosi ügyvéd szerkesztése 
alatt uj iparpolitikai lap indult meg. Az első 
szám igen bő és változatos tartalmú. Az egyes 
eredeti cikkek mellett különösen figyelemre 
méltók az iparegészség, iparoktatás, szabadalmi 
ügyek és iparjogi élet című állandó szakrova
tok. A lap évi előfizetési ára 8 kor. Szerkesz
tősége és kiadóhivatala Budapesten. VII.. 
Erzsébet-körut 17. sz. a. van. — Ennek az uj 
iparlapnak Gelléri Mór, akiről azt mondják, 
hogy a magyar ipart magteremtette.. .  kevésbbé 
sem örül.

Öndicséret (Citátumok). A „M V. 
és K. Ipar' lap utóbbi száma ..A szak
lap11 (Válasz a Fogadónak) címen 
Rákosi Jenő és l ielléri Mór (mit akar 
< ielléri Móric-cal . . .) beszédeiből része
ket citál (hogy ő mindig csak citál . . .) 
de maga nem tud semmit se mondani, 
amivel beismeri, hogy a junius elseji 
Fogadónak igaza volt Mindazonáltal 
híí marad önmagához, mert egy kicsit 
megint kertel és bocsánatot kérünk — 
füllent is. Azt mondja ugyanis, hogy 
a „Fogadó11 támadta F. K. Lajost. 
Támadta ám a fészkes-fülemile. A 
Fogadó-nak egyéb teendője van. mint 
F. K. L-st támadni. De tartja (nem 
pedig citálja . . .) Rákosi Jenőnek azt 
a jelentős mondását: »Amit munkás 
„szakember"' végez tollal vagy szerszám
mal, az mindig haszon, lisztesség, érték 
és becsület!« — s ennek az értelmében 
dolgozik folyton és úgy, hogy a sajtót 
lealacsonyitó személyeskedésekre nincsen 
ideje. De a M. V. és K. I. nem végezne 
teljes munkát, ha magát nem dicsérné 
és pedig ezúttal oly mértékben, hogy 
szerinte tílück Frigyes, ennek a kiváló 
emberünknek minden munkája és áldo
zata csak kismiska őhozzá képest. — 
Hát ebben a kedvtelésében nem zavarjuk 
laptársunkat, csak hadd dicsérje ma
gát. Legalább ő is végez valamelyes 
• közérdekű* munkál.

A kurucok nótáriusa. Ilyen címen 
az egyik márciusi »Fogadú'-ban köz
lemény jelent meg, mely a »Kassai 
vendéglősök ipartársulata* jegyzőjének 
érdemes munkálkodásáról emlékezett 
meg. Erre a közleményünkre intézi a 
derék ku: uc-nótárius az alábbi sorokat

Tek. szerkesztő u r ! — Késedelmesen bár, 
■ le mégis kénytelenittetem becses lapjának 
f. é. március hő I-én megjelent R. számában 
iktatott .Kurucok nótáriusa' cím alatti szives 
közleményének némi rektifikálását kérni

A „Kassai vendéglősök ipartársulalának1* 
napról nara való gyarapodása, fellendüléséhez

igaz, hogy magam részéről minden erőm, 
tudásom és ügy uzgalmam feláldozásával igyek
szem hozzájárulni, de határozottan kell azt 
is hangsúlyoznom, hogy ezen törekvésemben 
Estefány János vendéglős, ipartársulatom 
tiszteletreméltó és érdemes elnöke hathatósan 
támogat, sőt mint három évtizedet múlt veterán 
vendéglőstől nyerem mindenkor amaz értékes 
és szakba vágó adatokat, melyeket toliam 
hegyére véve igyekszem ipartársulatom javára 
fordítani.

Ha tehát ipartársulatom érdekében hasznos 
munkát végeztem eddig, úgy azt csakis 
Estefány János elnököm útbaigazítása mellett 
tehettem meg, s a fentebbi cikkben foglalt 
dicséret engem csupán annyiban illet meg, 
hogy elnököm becses eszméjének megvalósí
tásához magam részéről csupán szellemi inun- 
kávaL járultam hozzá, elnököm pedig adta 
az egészséges s életrevaló eszme kiindulási 
pontját. Dávidkó János, a kassai kuruc 
kocsmárosok nótáriusa.

Az éjjeli zenélés dija. A főváros 
által elfogadott és juiius 1-én életbe
lépő fogadók, vendéglők és kávé házak
ról szóló szabályrendelet szerint az 
üzletek záróráját ezúttal 1 órától 
reggeli J  óráig meg lehet hoszabbi- 
tan i: az engedélyért azonban a fővárosi 
szegényalap javára dijat kell tizetni. 
Minthogy a szabályrendelet ezt a dijat 
nem allapitja meg, a főváros jogügyi 
osztálya előterjesztést tett a tanácsnak 
a dijak ideiglenesen való megállapítása 
tárgyában. Azt javasolja az ügyosztály, 
hogy az eisőosztályu fogadókban, ven
déglőkben és kávéházakban az 1 óra 
után való zenélés dija esténként 20 kor, 
a második és harmadik osztályokban 
10 kor. legyen. A tanács magáévá 
tette ezt a javaslatot és a közgyűlésnek 
pártolólag terjeszti elő.

E rd é ly i vendég lős sz a k tá rsa in k  köz
érdekű ügyét támogassuk és ne igyunk, ne 
adjunk el (legfeljebb 20—30 fillérei emelt áron) 
.Borszéki" vizet.
/S zép  ünnepély. A temesvári Korona- 
herceg kitűnő fogadósa. Szálasi Alajos 
szaktársunk és neje a múlt hó 30-án 
ülték házasságuk 30 és üzleti műkö
désűknek 40-ik évfordulóját. A jubi
lánsoknak ezt az ünnepélyét örökre 
emlékezetessé és széppé tette az a 
bensői szeretet és ragaszkodás, ami 
ezen alkalomból a személyzet részéről 
megnyilvánult és pedig akként, mintha 
az ünnepeltek nem is ezévi április elseje 
óta, hanem hosszú évek óta hirnák 
a Koronaherceg fogadót. A 80 tagból 
álló személyzet nevében a »Korona- 
herceg< régi föpineére. Tóth Kálmán 
ismert szaktársunk szép beszéddel 
üdvözölte a kitűnő főnököt és főnök
nőt, akikhez még Baruch Miksa iroda 
főnök és Kardos István, a kávéháznak 
ugyancsak régi főpincére intéztek szép 
szavakat. Végül gyönyörű virág
os krot nyújtottak a szeretett főnök
nőnek.

Jótékonycé u pincér-asztaltársaság:.
Szegeden a Kossuth-kávéház föpineére. 
Kaiser Dezső, „Szegedi pincérek asztal- 
társasága* címen a nyíregyházi pincé
rekéhez hasonló jótékonycélu asztal- 
társaság létesítésén fáradozik Az asztal- 
társaság egyedüli célja a jótékonyság —

a segélyre szoruló kartársak segélyezése, 
a szegény gyermekek i kartársak gyer
mekei) felruházása, az átutazó szegény 
kollegák segélyben részesítése stb.

A pró  h lrö k . -  V árhatsz babám . Ezt 
a szép nótát mindenfelé ismerik, de már 
nem igen éneklik, csak alkalmazzák (sok helyen i 
t. i. gyakorlatban, amit ez az eset is igazol. A 
m. hetekben egy vidéki jónevü fogadós szak
társunk. aki évente 360 kor. tagsági dijat 
tizet a nyugdijegyletnek, a vezetőséghez a 
tagok fürdőkedvezményét illetően kérdést inté
zett abban a hiszemben, hogy mint komoly 
intézeteknél szokás, választ is fog kapni. Ami 
persze elmaradt, mivelhogy ennél az intézetnél 
is gyakorlatban van, hogy: — „ Várhatsz babám, 
de várhatsz'. . . — Á  szoba pénzek  m iatt 
Szarvas Andort 21 * korona miatt, melylyel 
Hajcskó Sándor, a hódmezővásárhelyi Fekete
sas fogadó v. főpincérének nem számolt el, a 
szeged, törvényszék egy hónapi fogházra ítélte. 
Az elitéit felebhezett. — Szeged  k ü lön le
gessége most már nem a híres pi pi-piros 
rózsapaprika, hanem a császárzsemlye, mely 
akkora, hogy a kisebbik lajbizsebbe is egész 
komótosan elfér. Egy ilyen (18 gr. súlyúi 
zsemlyét szerkesztőségünkben állítottunk ki. 
mig egy másik példányt a szegedi Kossuth 
kávéház Gyula bácsija a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak küldött be. A híres zsemlyék 
valami Sveiger nevű szegedi pék műhelyéből 
kerülnek ki.

Cseh viz. . . Valami teplic-városi 
ásványvizet kolportálnak fővárosszer te 
vagy talán már a vidéken is. A víz
ről, amelyet magyarnak hittek, kide
rült, hogy egy furfangos cseh emberé, 
vagyis közönséges cseh viz. Szaktár
saink figyelmébe ajánljuk, hogy ennek 
a cseh víznek  illetve a viz ágensei 
vagy körlevelei és nyomtatványainak 
föl ne üljenek.

Az utód. Szaktársadalmunkban mindinkább 
terjed az a jó szokás, hogy fogadósaink és 
vendéglőseink üzleti utódokat saját családjuk
ból nevelnek, Így a szerzett jog apáról-fiura 
száll, ami egyébként iparunkra is előnyt jelentő, 
mert ez a körülmény nagyban meggátolja, 
hogy, egyes jobb üzletek idegen, nem e szak
mából valók kezére kerüljenek. Dancinger János, 
a szegedi Próféta fogadó ismert gazdája szintén 
vallja ezt a bölcs elvet, amennyiben fiát, ifj 
Dancinger János tartalékos kadét őrmestert, 
akt előzőén külföldi nagy üzletekben szerezte 
meg a szükséges gyakorlatot, az üzletbe vette 
és ott mint üzletvezető teljesít teendőket, még 
pedig úgy, mintha egyebet se tanult volna és 
miként egy jó fogadós fiához — leendő derék, 
vérbeli utódához illik.

Finánc kényelme — vendéglős 
kára. Egyik budapesti vendéglős kar
társunk két kocsirakomány bort hozott 
be a minap a soroksári vámon. A 
szállító kocsis bemondta a fogyasztási 
adót szedő fináncnak, hogy hány 
hordót visz és mennyi bor van min
den egyes hordóban. A szigorú, de 
kényelmes finánc ahelyett, hogy a be
mondott tételeket felirta és összeadta 
volna, ráförmedt a kocsisra, hogy ne 
egyenként, hanem összeadva mondja 
be az egész mennyiséget. A kocsis 
zavarba jött, mert utóvégre a fejszámi- 
tás mégsem az ő mestersége, de a 
10 ujjának segítségével mégis össze
adta és éppenséggel 99 literrel keve
sebbet .állapított meg, mint amennyi 
a hordókban volt. Ez persze kapóra 
jött a'fináncnak, megállapította a ha
mis bemondást és menten megbüntette
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a vendéglőst, aki ott sem volt, 63 koro
nára. A vendéglős megfelebbezte ezt 
kis finánckomédiát és kiváncsiak va
gyunk, hogy a finánc kényelme jogalap 
lehet e a büntetésre.

Vége a millióknak. Egyik előző 
számunkban megírtuk, hogy Hoch Lajos 
ismert főpincér, Lengyel József és 
Krauth Jakab kaposvári vendéglősök 
egv sereg milliót fognak örökölni egy 
Amerikában elhalt nagybátyjuk után. Ez 
a milliós hírünk különben most már a 
harmadik és ezúttal biztosra vettük 
(értesüléseink oly valószínűnek látszot
tak), hogy szaklársaink nagyon rövid 
idő alatt megkapják a közel 50 millió 
dollárt, nem úgy mint Domszky Antal 
híres bácskai vendéglős, vagy Conte 
de Bevilaqua Géza, kiknek milliós 
örökségi ügye ugyancsak hosszú idő óta 
húzódik. Szóval, biztatott bennünket a 
reménység, amiben azonban rutul csalat
koztunk. Ugyanis ennek az újabb 
milliós örökségnek az ügye korántsem 
úgy áll, mint ahogy mi és más lapok 
is megírták. Először is az örökség nem 
45, hanem csak 12 millió dollár, másod
szor pedig az elhalt és tényleg a 
somogyi Nikláról való Hoch Hadzái Lajos) 
nem volt agglegény, hanem özvegyet és 
hat felnőtt gyermeket hagyott maga után. 
Mindazáltal, írja egyik mill. örökös 
barátunk, mindezt nem lehet készpénz
nek venni, mivelhogy — messze van 
tőlünk Amerika. . .

Bornyilvántartási ivek. Jun. 30-ától 
kezdve minden szőlőtermelő (ha 4 hold
nál nagyobb a szőlője), minden ven
déglős és bor- vagy fűszerkereskedő 
borait' nyilvántartani köteles! A 
földmivelésügyi miniszter által kiadott 
rendelet szerinti Bornyllvántartási 
ivek legkönnyebben megszerezhetők a 
"Pátria« irodalmi és nyomdai részvény- 
társaságnál Budapest, IX , Üllői-ut 25. sz. 
Az uj rendelet értelmében az iveket 
fűzve vagy kötve kell eltenni. Árak : 
Kis alak: 10 íves füzet 1.20 kor., 
25 ives füzet 2.30 kor., 50 ives könyv 
5.50 kor., 100 ives könyv 8 kor. Nagy 
alak: 10 ives füzet 1 50 kor., 25 ives

1 füzet 2.80 kor., 50 ives könyv 6.50 kor., 
100 ives könyv 10 kor. Kívánatra 
magyar és német felirásu  ivek is kap 
hatók.

28-as ese t. Igazi húszon nyolcas eset, an it 
Szamok Fi. Jenő és Spiegel Károly miskolci 
munkások inszcenáltak még pedig olyképen, 
hogy a Böcögő és Paop fogadós szaktársaink 
kisavasi pincéjéből nem is egy kis mennyiségű, 
hanem mindjárt egy lő -2 0  hektós hordót 
(tele pompás vörösborral), vagy 50 üveg pezs
gőt sat. elloptak. A vakmerő 28-asokat akkor 
csípték fülön, amikor a ménkll nagy- hordót 
— hajnalban — hazafelé gurították.

Gyászrovat. — Lukács Sándor, 
volt pécsi kávés e hó 16-án elhalálozott. 
Hl huny tát özvegye és két árvája siratja.

Lénk Lajost, Csíkszeredái fogadó
szaktársunkat gyászos csapás érte Pistike 
fiacskájának elhunytával. Az ártatlan
ságot e hó 18-án temették el nagy 
részvét mellett.

Klimacsik Jó zse f újpesti vendéglős 
e hó 22-én 31 éves korában elhalálo
zott A fiatal vendéglőst junius 24-én 
temették el nagy részvét mellett.

Neisinger Béla légrádi vendéglős 
szaktársunk junius 17-én jobblétre 
szenderült Temetése 19-én nagy rész
vét medett történt.

Torn a, nürnbergi, nemes, édes hosszú, 
vastag gyökerekben, mélermázsánkint 18. 
korona, 2ö kilograin, 6 korona, — Keménynél, 
Regetcruszlca, Garbócbogdány.

A vendéglősösök szövetkeznek.
Manapság minden társadalmi osztály 

egyesületet létesít magának, hogy közös 
érdekeit kölcsönös összetartással hatha
tósabban védelmezze. Hogy az egyesü
lésben mekkora erő van, bizonyossá 
váit leginkább a  szociálisták munkás 
szervezeteiben, amelyek — dacára a 
munkaadók ellenvédekezésének — úgy
szólván mégi-, korlátlan urai a helyzetnek.

Nem akarok kritikát gyakorolni ezen 
szervezetek működése felelt, — mert 
hiszen túlzásba sokszor esik az ember, 
— de végeredményében igen nagy 
változást idézett elő a társadalom rend
jében. Kivívták a munkabérek folytonos- 
emelését és egyidejűi g a munkaidő 
leszállítását Ezzel ugyan végtelen ár
emelkedést idéztek elő minden árucikk
nél, de mégis sikerült elérniük, hogy 
mint embereket foglalkoztatják őket.

Ezek a sztrájkok, szó sincs róla, 
megterhelték a vendéglősök jövedelmét 
is, de más tekintetben meg az élelmi
cikkek, iakbér, ruházat stb. drágulása 
szintén nagy kiadás többletet idézett 
elő náluk is.

Vannak akik úgy vélekednek, hogy 
védekezzenek ők is az árak emelése 
által s a kiadástöbblet rögtön meg
térül. Igaz, hogy ennek kitalálásához 
nem kell nagy leleményesség, de egy 
olyan törvény által rendezel len testület
nek, mint a vendéglősöké, tovább kell 
látnia az orránál. Először is a nagy 
konkurrencia az áremelkedést már eleve 
kizárja. Másodszor ezen pálya képesí
téshez kötve nincsen, tehát nagy része 
a vendéglősöknek nyugalomba vonult 
egyénekből, vagy olyan emberekből áll, 
akik fiatal korukban gyűjtöttek maguk
nak egy kis tőkét, s a vendéglőt csak 
épen szórakozásból nyitották, s igen 
kevés haszonnal beérik, mert nincsenek 
reászorulva

Mit tegyenek azonban a hivatásos 
vendéglősök, akiknek más jövedelmük 
nincsen, s emezekkel még is fel kell 
venniük a versenyt.

Indítsanak mozgalmat, hogy tör
vényben szabályoztaf-sék a vendég
lős ipar.

Még pedig biztosítsa a törvény  
őket azáltal, hogy ezen ipart is a 
jövőben képesítéshez köti.

A jogoka t a hatóságok egész 
országszerte az ipartársulatok véle
m énye szerint adják meg.

S végül az iparjogot nyert egyé
neknek ne kelljen az italmérési 
engedélyért külön — és o ly  g ya k 
ran hiába — folyamodni, hanem a 
vendéglős vagy  kávés iparigazol
vány az italm érésre is jogosítson. 
Magyarul ezt igy kell érteni, hogy ne 
lehessen addig üzletet kinyitani, amig 
aj rgelnyeréssel rendben nincsen az illető.

Hány konkurensünktől megszabadul
nánk, ha ez utóbbi pont életbe lépne, 
s e szegény emberek is meglennének 
kiméivé a pénzügyőrségek folytonos 
zaklatásától.

Elég gyalázat, hogy a pénzügyi 
hatóságok oly csúnyán üzérkednek a 
jogok kiadásával, s előbb kíméletlenül 
reánk szabadítják a vérszopó piócákat, 
s csak agyonzaklatás után jut az 
ember legtöbbször a kért italmérési 
engedői vliez.

Épen ebből a szempontból lenne 
jobb, ha engedély nélkül nem lehet 
kinyitni üzletet. Ez ugyan benn van a 
törvényben, de a birság kedvéért nem 
sokat törődik vela a pénzügyi hatóság, 
ha az engedély kérelmezése után már 
megnyitják az üzletet.

Szövetkezzenek olcsóbb bevásár
lásra. A k i olcsóbban vásárolhat be, 
az olcsóbb árut is udha*. Szép pél
dával jár elől az »Erzsébetfalvai Vendéglő
sök, Kávésok és Italmérók Iparlársulata«, 
amely vendéglős-hitelszövetkezetet nyit 
olcsó bevásárlás céljából.

Ezen pénzintézetnek rendes tagja lehet 
minden erzsébetfalvai vendéglős, s a 
jegyzett részvények arányában vehet 
igénybe hitelt.

Csoportok alakulnak a társulat kebelé
ben, s összetartva, közösen megvesznek 
1000—2dU0 hektoliter bort, vagyis egész 
uradalmak termését megvehetik, s a 
vett mennyiséget szétosz'ják egymás 
között.

Kevésbbé hitelképes egyének részére 
pedig a társulat saját pincéjében raktá
rozza a bort, s innét hordhatják el az 
illetők apránkint s-aját árban.

A közös bor vásárlás nem kötelező, 
ki-ki vehet maga is bort, de ezen eset
ben készpénzkölcsönt vehet igénybe.

Mondhatná valaki, hogy könnyű 
Erzsébet falván ezt megcsinálni, Írisz ott 
oly felvilágosodott, értelmes emberek a 
vendéglősök, hogy azok megértik az 
okos dolgot, s felismerik a maguk javát. 
Szó sincs róla, igy van. De mégis az 
érdem a vezetőségé, amely ilyesmiken 
töri a fejét, s nem sajnálja a fáradsá
got, hogy ilyen nagyszabású dologba 
belevágván, saját üzleti elfoglaltságát 
csak tetézi. Az erzsébetfalvai ipariár u- 
latnak olyan fáradhatatlan elnöksége és 
választmánya van, hogy nagyon sok 
helyen példát vehetnének róla.

És ha már eddig nem vettek róla 
példát, azért közöljük e dolgot, szívlel
jék meg a fent elsorol takat, s ha nem 
is alakítanak borvásárló szövetkezete), 
de csatlakozzanak megkezdett'mozgal
munkhoz.
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Nevezetesen az ipartársulatok köz
gyűlésén hozzanak határozatot, hogy 
a törvénynek fentebb ism ertetett 
m egváltoztatását kíván ják és ezen 
határozatról lapunk szerkesztőségét 
értesítsék.

Kisebb helyeken pedig, ahol vendég
lős- ipartársulat m^g nincsen, szervezze
nek maguknak vagy csatlakozzanak 
egy környékbeli társulathoz, s adjanak 
magukról életjelt A »Fogadón .'■zerkesz- 
tósége nagyon szívesen támogatja őket 
a szervezés munkájában, akár tanács
osai, akár munkatársának a helyszínére 
küldése által Soha ne tévesszük szem 
elől uraim, hogy »Egyesülésben az 
eró«, tehát szervezkedjünk.

Kolláth György
az .Erzsébetfalvai Vendég!. Ipart." 

titkára.

H o l  r e n d e l j ü n k  p a p r i k á t ?
Van Szerencsem valódi szegedi külön őrletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm kor. 40 fiit., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 üli., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika l kilogramm 2 kor. 50 fill. 
<-im: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc, Szeged. 
| Juránovics Tisza nagyszálló 5 éven á t volt szobafönöke.)

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőiuket. 

kik a «Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Bokor László fővárosi vendéglős 
szaktársunk u. itt az Orcy-téren lévő 
A'rausz-féle vendéglőt átvette.

Oscsanádon a Filó Mátyás-féle jó- 
hirnevü Fehér bárány-fogadót Klein 
Fábián ismert szaktársunk megvette. 
Az uj gazda az üzletét e hó közepével 
vette át.

Miskolcon a halpiacon levőSchwartz- 
féle vendéglőt S terb inszky  Géza ottani 
főpincér szaktársunk e hó 15-én átvette.

Payer Lajos szaktársunk a VII., 
Dohány-utca 3. sz. alatti Sterió-féle 
vendéglőt megvette és saját kezelésébe 
e hó elejével vette á t

Poci Sándor, ismert szak társunk a 
győrmegyei Ásvány község nagyvendég
lőjének 15 éven át általánosan tisztelt 
és kedvelt bérlője megvette Győrött a Kos- 
suth-utca43. sz. alatti házats ezt vendég
lőnek berendezve e hó 1-én ünnepélye
sen megnyitotta. Poci szaktársunk újabb 
vállalatához sok szerencsét kívánunk!

Balatongyörkön a vasútállomás mel
lett ujan épült szállodát Hoffman József 
ismert szaktársunk csinos berendezéssel 
ellátva, „Balatongyóngye“ címen május 
30-án megnyitotta.

Böbék György a Nagybecskerek 
közelében lévő Melence fürdő vendéglő
jét a szezon elejével átvette és ujan 
rendezve nyitotta meg.

Galambokon (Zala m.) a községi 
vendéglőt S zilvá sy  István volt vrászlói 
vendéglős bérelte ki s azt a múlt hó 
végén vette át saját kezelésébe.

Molnár Zsiga kávéháza. Mint egyik múlt 
évi számunkban megírtuk, Molnár Zsiga, a 
komáromi Sport kávéháznak volt joviális, de
rék gazdája megvette az ottani Széchenyi 
szálloda épületét. A fogadó kávéházát az uj 
gazda egész ujan és modern berendezéssel 
látta el és „Einkc" címen nyitotta meg. Molnár 
barátunk kávéháza az ottani és a környékbeli 
szaktársaknak is kedvelt találkozó helyét képezi.

Fogadó vétel. Iglón a Vigadó szállo
dát Breitbart Lajos, az ottani »Köz
ponti kávéházinak előnyösen ismert 
tulajdonosa Pfeiler S. Kristóftól meg
vette. Breitbart szaktársunk a modern 
fogadói üzletet julius 15-én fogja át
venni.

Menyháza-fürdőn a nagyvendéglőt 
Cenger Béla előnyösen ismert szak
társunk vette át és ünnepélyesen e hó 
lo-én nyitotta meg.

Anti Ferenc ismert Üllői úti vendég
lős a 39. sz. alatti jóhirü üzletét az 
Üllői-ut és Rákos-utca sarkára helyezte 
át. Uj vendéglőjét ünnepélyesen augusz
tus 1-én nyitja meg.

Paizsszegen (Zala ni ) a községi 
vendéglőt Preiss József volt cseszneki 
vendéglős május elején vette át.

Újhelyi Mór, volt sepsiszentgyörgyi 
jónevü fogadós szaktársunk, mint érte
sülünk, Gyulafehérváron megvette a 
Haas-féle Európa fogadót. Sok sze
rencsét !

Átalakítás. Rechnitz  Mór, pécsi 
kávés szaktársunk a Klimó-utca 1. sz. 
alatti házában lévő kávéházát modern 
»Kafe restau ran ttá  alakította át. Az 
üzlet ünnepélyes megnyitása e hó ele
jével történt.

Zalahosszufalun, Friedfeld  Józset 
ottani vendéglős szaktársunk üzletét 
ujan épült saját házába helyezte át s 
azt uj berendezéssel látta el.

Kalmár Mihály ismert fővárosi fő
pincér szaktársunk a VIII., Népszín
ház-utca 33. sz. alatti Ocskó-féle ven
déglőt megvette s azt újonnan beren
dezve nyitotta meg. Sok szerencsét.

Zalaegerszegen a régi jóhirnevü 
Rozenkranz-féle vendéglőt l’.ozenkranz 
József elhalálozása folytán ennek fia, 
Rozenkranz István vette át Az uj 
tulajdonos a már kétszáz év óta apáról- 
íiura szálló vendéglőt és szép tulipánfás 
kertjét pünkösd napján nyitotta meg.

Görömböly-Tapolcán özvegy Nagy 
Gy.-né úrnő ismert borsodmegyei für
dőjének vendéglőjét Hambeck Ferenc 
szaktársunk a m. hó elejével átvette.

Havas János volt titeli fogadós 
szaktársunk Szegeden a Laudon-ult-ában 
lévő Vörös-féle vendéglőt átvette. Az 
uj gazda szakavatottsága, jó borai és 
konyhája az üzlet jóhirnevét már is 
megalapította.

Nagylengyel zakmegyei községben 
Mandler Ignác vendéglői üzletét ujan

épült saját házába áthelyezte, s azt 
csinos berendezéssel ellátva julius 1-én 
nyitotta meg.

Serke András ismert fővárosi ven
déglős, Budapesten, a VIll.,Baross-uU a 
124. sz. alatt „Vas- és fém-munkáshoz« 
cimü csinosan berendezett vendéglői 
nyitott. Serke szaktársunk elismert jó 
konyhája és kitűnő fajborai biztosítják 
üzlete jómenetét.

Tusnádon a „Gyógyterem — nagy
vendéglőt, valamint a eukrászda-kávé- 
házat“ Gáspár Sándor ismert erdélyi 
fogadós szaktársunk ujan berendezve 
e hó 15-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Nagykanizsán Leitner Ernő, az 
ottani »Feketesas« vendéglő tulajdonosá
nak íia, ugyanott az Eötvös-téren, a in 
hónapban „Badacsony1' címmel csinos 
vendéglőt nyitott.

K erestetnek. T. olvasóinkat kerjiik, hogy 
ar. alább keresett cimek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy Icv.- 
lapon közöljék.

Illés Pál, a miskolci (Jrand fogadói sör
csarnoknak több Ízben volt fflpincére hollétet 
egy lev. lapon kéri tudatni Friíz József vendég 
lős, Miskolc (Rák vendéglő).

Vizmathy Imre ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk az V., Sas-utca 
28. sz. alatt egy igen csinos polgári 
vendéglőt nyitott s annak jóraenetét 
már is megalapította

Modern csárda. A keszthelyi országul 
mellett lévő — alsópáhoki — ismert 
„Beesali csárda" vendéglőjét, mely a 
m. hóban leégett, Koréin János egész 
újonnan épitteti s a mai kor igényeinek 
megfelelően berendezve julius 15-én 
fogja megnyitni.

Szegeden a Téglagyár-utca 26. sz. 
alatti vendéglőjét Osznovits István 
egész ujan rendezte és szép kerti 
helyiséggel (és kitűnő tekepályával) 
bővitelte ki.

Sehusstyik András ismert fővárosi 
vendéglős szaktársunk átvette Bpesten 
a Váci-ut 90. szám alatti Dudacsek- 
féle vendéglőt s azt junius 26-án 
ünnepélyesen megnyitotta. Sehusstyik 
szaktársunk jő konyhája s termelőktől 
beszerzett borai biztosítják üzletének 
jó menetelét.

Családi őröm. Máté Zsiga ismert miskolciai 
főpincért derék neje egy szép babával aján
dékozta meg. Az újszülött, Kollár Nándor komái 
közreműködésével: Nándor, Sándor és Zsiga 
névre keresztoltetett.

Köteles és Bence Tusnád-fürdőn a 
telep egyik szebb helyén lévő „Svájc1* 
szállodát átvették

Erneszt A. és Gazdag F. a VIII., 
Baross-utca 6 sz. alatti Virgay-féle 
vendéglőt megvették, azt teljes ujan 
rendezték és renoválták s ünnepiesen 
e hó 16-án nyitották meg.

Máté József ismert miskolciai szak
társunk nem a Görömböly-Tapolca, 
(mint ezt tévesen múlt számunk emli- 
tetle) hanem a Diósgyőr-Tapolca neve
zetes borsodi fürdő nagyvendéglőjét 
kezeli nagy megelégedés és látogatott
ság mellett.
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H e l y v á l t o z á s o k .  _  Kosztka 
Frigyes Cirkvenicán a Therapia fogadó főp. 
állását töltötte be. Ekamp Gyula az lsó- 
tátrafiiredi nagy vendéglő főp. állását foglalla 
el. U. itt Máté Zsiga a fogadó zobafőp. állá
sát töltötte be. Gyurcsik János l'enyőházán a 
gyógyvendéglö étterem tőp. Olását foglalta el. 
Kiss Kálmán Marosvásárhelyen a Royal nagy 
kávéház föp. állását foglalta el. Csizmadia 
János Csorbatón a nagy fogadó főp. állását 
tölti be. figyelm esty  József Siófokon a Bala
ton fogadóban segédp. állást foglalt. Sípos 
Kálmán Ipolyságon a Lengyel fogadó éttermi 
főp. állását töltötte be. Bán  Balázs a hódmező
vásárhelyi Feketesas fogadóban íizetöp. állást 
foglalt. Tusnádon a Gyógyvendéglö főp. állá
sát Weiszberger József foglalta el. U. itt a 
Cukrászda föp. állását Weiszberger Jenő és a 
.Három huszár* fogadó főp. állását Weiszber
ger Miklós töltötték be. Mandl József a 
Menyháza-fürdő főp. állását foglalta el. -Nagy
kanizsán a vasúti vendéglő I—II. oszt. étter
mében Unger György föp. mellett az éth. állá
sokat Berán Ferenc és Kirchknopf János 
lölt’k be. Vinkovcében a Lehmer fogadó 
szoba főp. állását Für Károly foglalta el. 
Kaposváron a  Korona kávéház regg. főp. állását 
Bilicky Antál tölti be. Fülöp Károly a komá
romi vasúti vendéglő főp. állását tölti be. 
Polgár Ferenc Baján újból a Nemzeti fogadó 
főp. állását foglalta el. Leinwetter Mihály 
Zsolnán a  városi fogadó főp. állását töltötte 
be. Szegeden a Kossuth kávéház főpincéri 
állását Kaiser Dezső foglalta el. Szabadkán a 
Próféta vendéglő főp. állását Petrik József 
töltötte be. U. itt Bleyer Márton a Nemzeti 
fogadó kávéháza főp. állását tölti be. Miskolcon 
a Korona fogadó főszakácsi állását Kröszen- 
brünner József és u. itt a  szobafőp. állást 
Csupor József foglalták el. A vasúti vendéglő 
I—II. oszt. étterme főp. állását Gyurkó Mihály 
töltötte be. A Kepes (Gránd) fogadó szobafőp. 
állását Zách János foglalta el. U. itt a kávóVáz 
főp. állását Ceisler Dezső tölti be. Iglón a 
Vigadó fogadó föp. állását Bleich Mihály fog
lalta e l ; u. itt mint szobafőp. a kis Varga 
János működik. Lakkos József Sopronban a 
Kaszinó kávéházban segédp. állást foglalt. 
Kaposváron a Korona kávéház föp. állását 
Slemmer Ferenc foglalta e). U. ott a szobafőp. 
állást Parapatics Vince nyerte el. A Király 
kávéház főp. állását Bariba Lajos foglalta e l ; 
mellette Kohn Sándor segédp. állási nyert. 
A Fiume kávéház főp. állását Zomzély Alajos 
és az Ipar-vendéglő főp. állását Novák Károly 
foglalták el. Kaszt Mátyás Trencséntepl cen 
a Teplic-fogadó kávéháza főp. állását foglalta el.

5 0 %  p é n z m e g ta k a riíá s ,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch , 
a n i z e t t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao , cognac, 
c sá sz á rk ö rte , m araszk in o , vanília stb. 
27télé. 1 liter 1.28. R um  1 liter elkészítve 1.28. 
ügyedül kapható K  U  K  I  O  ?■* í v  K  
SÁXDORXÁJL,9 ,  Vörös kereszt- 

drogéria, GYŐR, B aross-u tca  21. = =

E G Y R Ö L - M Á S R Ö L .

A régi jó időkből.
Összeirogatta: Ri.

M eglepetés.
Néhai Auer Károly az alsólendvai 

(most is kitűnő hírnévnek örvendő) 
Korona fogadónak volt igen sokáig 
főpincére. A főpincér és gazda — mint 
két jóbarát voltak. S amig a főnököt 
csak Gyuri bácsinak hívta mindenki, 
a főpincért Károly urnák titulálták.

Károly urnák volt külön pincéje, tele 
borral hordószámra átadva, (tele sajtár 
friss viz minden csap alatt) hozza azok 
a hosszunyaku itcés és messzelyes üve
gek, amikre ráfizetni nem lehetett A

KOCADÓ

gazdája mégis nagyon meggazdagodott. 
Egy nyári este, nyitvahagyta szellőzte
tés céljából (mint szokás szerint) a 
pinceajtót. Mikor aztán zárni akarja a 
pincét, észreveszi, hogy valaki a bádog- 
itcéből ugyancsak kortyogtat. Biz az 
senki nem volt más, mint maga Prey 
gazda, (ami persze a föpincért mód- 
fölölt meglepte.; Beállít rémes arccal 
Károly ur a pincébe és borzadalmas 
hangon szavalja:

— Azért nem birok én semmire se 
menni Prey ur, mert maga az én boro
mat issza!

Gyuri bácsi nem hagyta magát zavar
tatni. Nyugodtan megitta az itcéből a 
bort, aztán széfkefélle bajuszát és szakál- 
lát és a világ legtermészetesebb hang
ján szólt az ő sajátos hiences kiejtésé
vel :

— Na Kari, te vagy egy umversempte 
kéri. Te nekem a külön pincébe csak 
a finom padacsoni, somlai, meg ruszti 
iszol, én neked soha sem szóltam, te 
meg larmentot megcsinálsz ezért a rongy, 
komisz kocsis borért!! Kari! Kari! te 
megvagy egy grossze — smarocer:. . .

Az ügy ezzel el volt intézve.
Balambór felhívása.

Balambér borgyerek a vendéglős- 
iparhoz tartozó összeseket illető ezt a 
felhívást küldte be hozzánk:

Felhívás. A főzelékes lap, már tudniillik a 
.Festi Hírlap*' a magyar vendéglősüket uzso
rásoknak, t. i. — fözelék-u/.s írásoknak nevezte, 
azon oktalan és alaptalan állítás kapcsán, 
hogy a magyar vendéglőkben nem lehet főze
léket kapni vagy legfeljebb olyan rémséges 
áron, mit csak a nagyvagyonosok és az 
adósságcsinálók képesek megfizetni. Miután ez 
az állítás közönséges és a legnagyobb valót
lanság, tehát olyan füllentés, amiért a találós 
mesék kiadói dijat fizetnének, (tekintettel arra, 
hogy a bpesti vendéglőkben 40 és 50 fillérért 
már hetekkel ezelőtt lehetett kapni — zöld 
borsó-, bab-, vagy tökfőzeléket liusfeltétiel) — a 
főzelékes „P—i H—p“nak ezt a szamárságát 
sehogy sem vehetjük komolyan és arra meg
felelően eljárni a következően ta tóm szüksé
gesnek : — A Pesti Hírlapot mindenekelőtt a 
„főzelékes lap" jelzővel tiszteljük meg és 
címére (ezen címre: .A főzelékes Pesti Hír
lapnak* Bpesf) a t. vendéglős urak, a t. fő-, 
fizető- és éthordó urak, valamint az én kolle 
gáim : borliuk közül azok, akik ráérnek,
küldjenek minden második vagy harmadik nap 
egy-egy levelező-lapot ilyen szöveggel: Egy 
adag főzelékre, kampóira avagy gyümölcsre 
tisztelettel meghívjuk! — Abban a reményben, 
hogy ennek a kis kötelességnek a vendéglős- 
iparhoz tartozó összesek (még a portás urak 
is) igyekeznek eleget tenni — maradok kollegiá
lis üdvözlettel Balambér borgyerek, Kulcsos 
fogadó. —

A főzelékes lap meg: Bendegúz
— Bendegúz! szólj csak gyorsan az 

éthordónak, hogy hozzon még egy gom
bócot! — rendeli egy »Király«-hust 
gombóccal evő vendég a szombathelyi 
Szabária fogadóban.

Bendegúz borgyerek gyors iram lássál 
az éthordó után megy és átadja a ren
delést! — Ferenc ur, szíveskedjék egy 
adag »kompót«-ot vinni — négy jobb!

Mikor pedig Ferenc ur teljesiti a 
rendelést, a négy jobbon ülő vendég 
indignálódva szólal föl:

— De kérem, hisz én nem kompótol, 
hanem gombócot kérettem: — hol vau 
az a szamár Bendegúz'

— Kérem tisztelettel! — a főzelékes 
lap, t. i. a Pesti Hírlap azt Írja, hogy 
a magyar vendéglőkben nincsen se 
kompót, se főzelék. Hogy mennyire 
füllent az a tájékozatlan főzelékes lap, 
az bizonyítja, hogy nálunk még a gon - 
bóe helyett is adnak kompótot, ha 
valakinek nem is ngy tetszik.

így szólott Bendegúz és azután hozott 
kompót helyett — gombócot.

----- jiirdefmény.
A G y ő r i  p i n c é r - e g y l e t

vezetösegetudatja a szakmabeli é. dó
kéi tséggel, miszerint: az Egylet 

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglő: és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női a'kalkalmazottakat.

A  rendes egyleti tagak elhelyezése ingyenes!
fi nem egyleti tagok, női- és stb. segéd- 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— levet, távirati dij, — 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, síb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingvenes elhelyező támogatására. Tehál 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszközli.

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

Tagdíjak: 1. oszt. fő- cs Íizetöp. .'! kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor..
III. oszt. boriin, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiralási dij 1 kor.

ázóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivatalos ó rá k  d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. V asár- és ü n n epnapokon  d. o. 
10—12-ig-.

Levél és sürgönyeim: P i n c é r 
e g y l e t  G y ő r .

Dénes Miklós László Józse f
jegyző elnök.

f —  1
„K epes"  nagyszálloda. Miskolc.

Fogadó átvétel. ^
Van szerencsém hírül adni, hogy Miskol
con a Graiid szá llodá t átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok. Fontos kiszolgálás. Üdvözlettel 

K e p e s  B é l a  
szálloda-tulajdonos.
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N YILT-TER,
Kiismerő levél.

T. Hercog Sándor urnák, Csáktornya —
A küldött borszürő teljesen bevált, kcriink 
postafordultával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Mayer F e ren c  é s  T á rs a i A'yergesujfalu.

A spion.
Varga József, egyházasrádóci születésű pin- 

eér főnökét, Cár János urat a fogy. adóhiva
talnál följelentette, hogy egyik mellékhelyi
ségében egy hordó bort rejteget, melyért adót 
nem fizetett Midőn az illető hivatal kiküldött
jei megvizsgálták az ügyet, az emlitett hordó
ban ecetet találtak. Ugyancsak följelentette 
főnökét, hogy borjút és sertést vágott bejelentés 
nélkül, ami szintén valótlannak bizonyult. A 
spionkodó pincér a vendéglős és kávés urak 
figyelmébe ajánltatik. Nagykanizsa 190!) június 
18. Horváth Lajos.

Első nagy szállodája
ha cárszéli (magyar-horváth határsz.) n a g y 
városnak, :í2 szoba, modern nagy s forgalmas 
kávéház, éttermek stb. berendezéssel más 
üzlet miatt igen kedvező feltételek mellett, 
olcsó áron átadó. Bővebbet a „Fogadó" kiadó- 
hivatalában.

E rovat alatt küllőitekért nem vállal felelőséget a 
szerkesztőség.___________________________ _

Szerkesztő i üzenetek .
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

L. ti. K após. Az uj borárusitó regaléadója 
a bérlőt illeti. Hiszen természetes, hogy a 
fogyasztási bevétel, ha más kikötés nincs, 
annak jőve leimét képezi, ki a fogyasztási bevé
telek bérlője. Nincs azonban kizárva, hogy 
perre kerül a  dolog, ha a község nem ismeri 
el a bérlő jogát. Mi azt hisszük, a bíróság 
felfogása sem leltet más mint a  mienk. Békés 
elintézés mindenesetre tanácsosabb mint a 
per. Üdvözlet.

P . P . H aj m áskép. A községgel kötött szerző
déstől függ minden. Ha a bérlet tartamára 
szól, akkor a község nem vonhatja vissza, 
noha tilos az albérlet. Utólag az alispán nem 
szólhat bele, hanem csakis a finánc. Ha jogaik
ban károsodnak, kártérítési perre vihetik az 
ügyet, de nincs remény, ha nincsen szerződés. 
Mindenesetre lépjenek érintkezésbe ügyvéddel, 
mielőtt költséges kísérletekbe bocsájtkoznának. 
Üdvözlet.

F . R . Ú jvidék. A jó szándékért köszönet 
és — üdv ! — l>eáki, S zász régen . Sz. cédula 
ügyek elintéztettek — sikerrel. — L. J . Mis
kolcra. Miről van szó : műhelyről-e vagy 
csupán csak egy közönséges vállalatról ? Mert
hogy abból a tarisznyából többféle ügy kiráz
ható. Üdv! — E. G. S iófok . Értesítésért köszö
net és — köszöntés! — H . I. K o ry tn ica . 
•Szives üdvözlést hasonlóval viszonozunk, som
más ügyet köszönettel nyugtázunk! — P. S. 
G yőr. A változó hirt ttgy hoztuk, ahogy irta, 
mivelhogy egészen jól megírta. (Csak ezt nem 
tettük hozzá: egyebet semmit. . . )  Ki lett az 
utód V Az uj helyén — üdvözöljük.

k á r ty á k , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek es könyvek, boon-block
minden nagyság és színben, ru h a tá r -  
s ám ok, b érle t-fü z etek , levé lpap ír 
és b o ríték o k , sz iv a r-sz ip k á k  kívá
natra cégnyomással is, legú jabb  pe
csenye- és hal-diszek, to r ta -  és t á 
nyér-papírok , sü tem ény-kapszlik , 
papir-szal*  é ták , papirlem ez-tánye- 
rok , fogvájók, u jsá g ta r tó k , iró tab- 
lák , k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan száll!:
BERKÓVI TS KÁROLY

hektograph-kéízitö. célszerű irodai 
és vendéglői cikkek raktára

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN.

|  Eladó vendéglő.
1  Győrött egy igen jóforgalmu, 22 é 
fi fennálló bejáró vendéglő, 2 vendegs 
g  2 lakószoba, konyha, GO lóra n 
5  udvaron téri asz, nagy kocsiszín, 
g- udvar, két kapun bejárat, nagy 
fi tekepályával és villanyvilágítássá 
8  családi okok mialt eladó, esetlei 
fi nal átvehető. Cim a kiadóin v;

2 2  ezer lakosú városban
a vásártéren és a járásbíróság 
melleit, egy 40 év óta fennálló 
kitűnő menetelő s z á l l o d a ,  
6 szoba, kávéház, étterem és nagy 
italméréssel, s az összes berende
zéssel 3000 ír té r t  eladó. Választ 

csakis komoly vevők kapnak

HOCHFELNER GÉZA
p.-ügynöknél, B A J Á N .

Ugyanitt eladók vagy bérbeadók 
több ki-ebb és nagyobb üzletek.

i
' "la lZ"ba, í
tál ló. |

5?  I

lalban. I
£
HBOC l ű « Ö W S « » e « «  •'OüSOtfl

Veszprémben
a most megnyíló fü re d i vasú t m ellett 
egy n a g y v e n d é g lő , szá lló-szobák , 
é t te r m e k , p iu ce  és  is tá lló  stb. más 
helyiséggel, több lakással és az összes 
berendezéssel — betegséa ni in ti — 
azonnal eladó vagv bérbead Bő.rhM

H U S Z Á R  GYÖRGY
vendéglős, VESZPR ÉM .

Pályázati hirdetmény.

A m. kir. államvasutak Cameralmorovica 
állomásán lévő vendéglő bérletére 1909 évi 
november 1-től számítandó öt évi időtar
tamra ezennel nyilvános ajánlati tárgyalást 
hirdetünk. Az 1 kor. bélyeggel és „Ajánlat a 
Cameralmorovica állomáson lévő vendéglő 
bérbe vételére 2028/909 számhoz1* felirattal 
ellátott borítékba zárt lepecsételt és kellő 
okmányokkal (erkölcsi bizonyítvány, iparenge
dély, honossági igazolvány stb.) felsorolt aján
latok 1909 évi julius hó 27 ének déli 12 
órájáig a magy. kir. államvasutak zágrábi 
üzletvezetöségéhez(üzletvezetöségi palota) nyúj
tandó be. Bánatpénz fejében négyszáz korona 
a nevezett fizletvezetöség gvüjtőpénztárárí 1 
1909 julius 26 án, déli 12 óráig leteendő.

Zágráb 1909 junius 24.

Az ü zle t vezetőség .

Pályázati hil detmóny.
A in. kir. államvasutak Petrozsény állomá

sán lévő pályaudvari vendéglői buliét 1003. 
évi augusztus hó 1 tői számítandó öt óvr- 
bérbeadatik. Az 1 koronás bélyeggel ellátott 
és a szükséges okmányokkal felszerelt, „Aján
lat az 18602/900. sz hirdetés alapján a magyar 
királyi államvasutak Petrozsény állomásán 
lévő pályaudvari vendéglő butiét bériéiért" 
címzett ajánlatok 1009. julius 17-én deli 
12 óráig az aradi üzletvezetőség általános 
osztályának (1. ossztály) főnökéhez aradi és 
Csanádi egyesült vasutak palotája 1. ént. 
10. ajtó nyújtandók be. Bánatpénz 
(kettőszáz) korona.

Arad, 1909. junius 24 cn.
A z üzle tvezető  sóig.

IJómenetelü kávéiul/
megyeszékhelyen, a főtéren, más vállalat 
=  miatt eladó, esetleg bérbeadó.

^  Ugyanott egy 2S—30 éves fess, izraelita f

i  nőtlen főpincéc
; kerestetik, ki esetleg a családból m - 
I hét. Bővebbet a „Fogadó** kiadóit 

falába

Minden
s z á llo d a  k á v é h á z  é s  v e n d é g lő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 
. ■■ ■== _ reklám-naptárait

VIDOR A. utóda
könyvkötőnél rendeli meg. 

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

■3, G R O S «  ( ) ! ) ( ) >
k Szám os elism erő  levélle l k itü n te te tt tö rv . bej. szá llo d a , ^ [)
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