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Tű rh e te tle n  á lla p o to k .
— A vendéglősök jogtalansága. —

Többször mutattunk rá arra a tarthatat
lan állapotra, mely alatt a vendéglős
ipar és természetesen vele együtt a 
vendéglősök igazságtalanság és jogtalan
ságot elviselni kénytelenek. A pénzügyi 
hatóságok saját belátására, tetszésére 
van bizva, hogy miként bánjanak a 
vendéglősökkel. Az ilalm^rési törvény 
nem nyújt semmi védelmet a vendéglős
nek. Az iparlörvény csak a vendéglős 
kötelességeit szabályozza. A pénzügyi 
hatóság pedig tételes eljárási szabályzat 
híján azt teszi, ami neki jólesik. Tehát 
kötelességek, zaklatások, bírságok és 
bizonytalanság az ekzisztenciában, ké
pezik'a vendéglős jogalapját, amelyen 
üzlete áll.

Ez az állapot tűrhetetlen, annak meg
szüntetését a vendéglősöknek a leg
erélyesebben kell követelniük

Sehol a civilizált világon nincsenek 
olyan állapotok ebben a szakmában, 
mint nálunk Magyarországon. Talán 
még csak a legsötétebb Ázsiában. Min
denütt rendezve, szabályozva van ennek 
az iparágnak a jogviszonya, csak nálunk 
nem. És hogy eddig nem tűnt föl a 
maga egész ridegségében ez az állapot, 
s hogy eddig az érdekeltek nem vették 
annyira észre az öriási ellentéteket, 
annak az az oka, hogy az üzletmenetei 
aránylag még tűrhető volt. a vendéglős 
fizetett amit ráraktak és maradt neki 
még annyi, amivel szükségleteit fedez
hette. Ez az állapot azonban megszűnt. 
A közterhek évről-évre emelkednek, a 
lakbér és élelmiszerek árai nap-nap 
után emelkednek, a vendéglő forgalma 
megcsappant és mindez elég ok arra. 
hogy a vendéglős gondolkozzék és hogy 
teljesen felébredjen benne a jogérzet.

Mint legtöbb adót fizető iparos, nem 
tudja a vendéglős ma, hogy holnap 
nem-e tartja a pénzügyigazgatóság az 
ö üzletét feleslegesnek és bevonja 
italmérési engedélyét. Nem tudja, ha 
üzletet cserél, hogy a sokszor igen ma
gas áron vásárolt és költségesen fel
szerelt uj üzletére megkapja-e az ital- 
mérés. engedélyt- Ha a pénzügyigazga
tóságnak úgy 'tetszik, kimondja, hogy 
ezen a helyen (ahol sokszor évtizedek

óla áll fenn az üzlet) felesleges az 
üzlet, megtagadja az engedélyt és az 
illető vendéglősnek kárba veszett a pénze, 
sokszor egész vagyona. Elég a konkur
enciának befolyása; eleg az indoko- 
lallan besugás, megtagadják az enge
délyt Az egyik helyen megengedik a 
pincehelyiséget, a másikon nem. Ilyen 
eset történt a VI. kér. egyik üzletével. 
A vendéglő 1907. év óta áll fenn pincé
ben ; engedélyezték Nem volt ellene ki
fogás. Majdnem két év után betiltották 
azon a címen, hogy egészségi szempont
ból kifogás alá esik. Az engedély ki
adásánál a hely jó volt, nem ese t ki
fogás alá. A másik utcában azonban 
ugyanekkor engedélyeztek pincehelyisé
get. Ez ellen nem volt kifogás, hanem 
a két év óta fennálló s engedélyezett 
üzletet nem tartották jónak.

A vidéken ugyanilyenek a viszonyok. 
Igen sok panasz érkezik hozzánk ebben a 
a tekintetben és károsultak kérnek tőlünk 
tanácsot Kitáruljuk őket a jogorvoslatra, 
arait a törvény és szabályok értelmében 
igénvbe lehet venni, de ha hiányosak a 
törvény és szabályok, hűt bizony a jog
orvoslat is kárbaveszelt munka. J'e 
amellett, hogy ilyen viszonyokkal nap
nap ulán találkozunk, látnunk kell, hogy 
az uj üzletek gombamódra szaporodnak. 
Ott, hol az egyik üzletet feleslegesnek 
tartják és kiadják a megszüntető hatá
rozatot. annak közvetlen közelében támad
nak uj üzletek, melyeket kifogás nélkül 
engedélyeznek.

Az engedély iránti kérvényeket hóna
pok múlva "intézik el. A jóhiszemű 
vendéglős megnyitja üzletét, mert min
den törvényes kívánalomnak eleget tett 
és jogosan várhatja ügyének kedvező 
elintézését Addig azonban, mig az 
engedélyét megkapja, vagy amig jónak 
találják’ kérelmével sokszor ürügyek 
alatt elutasítani, többszörösen meg
büntetik, úgy, hogy ezt a bizonytalan
ságot. noha az eljárás a vendéglős 
részéről telje-en jóhiszemű, — a kincs
tár javára és a kérvényező kárára 
tetemesen kizsákmányolják.

Megtörtént a vidéken többszörösen, 
hogy a régi vendéglős kénytelen volt 
a b érletből kimenni, üzletét más helyre 
áttenni, többen abban a szerencsésebb 
helyzetben voltak, hogy a saját házukba 
helyezhetik át az üzletüket, — nem

engedik meg nekik. Ott kell maradniok 
a régi helyen, még ha ki is teszik őket 
onnan és nem maradhatnak ott. Hiaha 
minden kérvényezésük, hiába a hivat
kozás anyagi károsodásukra, nem segít 
rajtuk semmi és senki. Eltekintve attól, 
hogy az ilyen eljárás rém buta, a/.l 
mutatja, hogy a vendéglősnek nincsen 
egy mákszemnyi joga Dobálóznak vele 
mint valami értéktelen lommal, érez
telik vele a nagyhatalmat, vele. a véd
telen iparossal, a jogoktól megfosztott 
adózó állampolgárral.

Ezt a komédiát végre meg kell szüntetni. 
Kendezni kell a vendéglős jogviszonyát, 
ugv amint az pl. Ausztriában van.
Ki kell venni annak ipari részét a pénz
ügyi hatóság kezéből és mint ipart, úgy 
tninl más iparágat, az iparhatóság ren
delkezése alá kell utalni.

A megszerzett jog szent és sérthetet
len annak birtokosa kezében. Ha ezen 
jogával nem él vissza, addig képezze 
az ö tulajdonát, inig ö maga nem mond 
le róla. És ha helyet változtat, akkor 
bizonyára olyant választolt, ahol üz
lete nem lesz felesleges, hi.-zen a saját 
pénzéről, saját anyagi ésekszisztenciális 
érdekéről van szó. akkor ne gyere Rep
kedjenek, ne komédiázzanak vele, mert 
annak nincs semmi értelme.

Ámde ez a rendezés nem jön magá
tól. Ezt ki kell küzdeni, mert a tapasz- i 
tálát azt mutatja, hogy sima kérvénye- 
zéssel és jajgatással nem lehet célhoz i
jutni.

Rónáét ke ll követeln i! Komolyan, !
férfiasán összefogni és hangosan kell a ;
vendéglős-ipar jogviszonyainak törvé- í
nyes szabályozását követelni. Az idő í
erre most m ég alkalmas, m ert az \
ipar törvény revízió alatt van-

Orsz. szövetségünk ügyében.
Az 1907. évi szeptember havábai 1

Szabadkán tartott országos vendéglős a
kongresszus határozataiig kimondta az |
orsz. vendéglős és kocsmámé szövetség 3
megalakítását s ennek munkálataival i
a székesfővárosi vendéglősök és kocs- J
márosok ipartársulatát bizta meg A 
szabadkai kongresszuson résztvett 1
»Kassai szállodások, vendéglősök és ká- -
vésők ipartársulataa a napokban a j
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székesfővárosi v.-ipartársulat elnöksé
géhez a szövetség ügyében a következő 
átiraton intézte:
Kassai szállodások, vendéglősük, koesmárosok 

és kávésok ipartásulata.

A székesfővárosi vendéglősök és 
koesmárosok ipartársulata 

tek. elnökségének !
Budapest.

Még az 1907. évben Szabadkán meg
tartott országos kongresszus határoza- 
tiiag kimondotta azt, hogy az országos 
vendéglős és kocstnáros szövetségnek 
megalakítása céljából Budapesten orszá
gos kongresszus lesz egybehívandó s e 
határozat végrehajtásával a tek. társ- 
ipartársulatot bízta meg.

Tekintettel arra, hogy a jelen válsá
gos időkben, midőn az uj bortörvény 
ismételten újabb terheket rak vállainkra, 
midőn elárvult iparágunk minden oldal
ról csak inegtámadtatásban részesül és 
sehol senki által, kivéve szaklapunkat 
a Fogadónak üdvös működése támogat 
tőle telhetöleg minket, saját jól felfogott 
érdekünk, a zaklatások elleni védekezés 
hangosan követeli azt, hogy mi is egy 
országos szövetséggé alakulva, mintegy 
szikla összetartva sértett érdekeinket 
közös ' erővel igyekezzünk megvédel
mezni.

Ez okon tisztelettel felkérjük, misze
rint ezen országos kongresszusnak 
Budapesten való mielőbbi megtartására 
a szükséges intézkedését mint vezér-ipar- 
társnlat a saját hatáskörében sürgősen 
megtenni s erről minket is értesíteni, 
illetve arra meghívni méltóztatnék.

Kassa, 1909 évi július hó 4 én. 
D ávidkó János Estefányi János
ipartársulati titkár. ipartársulati elnök.

A Szekestovárosi Vendéglősök es Kocsm a- 
rosok ipartarsulata hivatalos közleményei

A z  ip a r tá rsu la t h iva ta los helyisége  
V!Iln R á k ó c i-u t l J t / / .  2 0 . ss. a . van .

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

Jogitanáesot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
UllŐi-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.

Pályázat alapítványi kamatokra.
A „Székesfővárosi vendéglősök és kocsmá- 

rosok iparlársulata“ pályázatot hirdet ezennel 
néhai csantavéri Törley József nevére és em
lékért; a nevezett ipartársulatnál, keresetre és 
munkára képtelen tagjai segélyezésére tett 
li'iiu koronás alapítvány esedékes kamatjaira. 
A pályázati kérvények f- é. jtiiius hó 2">-ig 
nyújtandók he az ipartársulatnál, Vili.. 
Rákóeí-ut 13. 11. 20. Csak az ipartársulat 
tagjai pályázhatnak.

TÁRSULATI  ELET
Évi közgyűlés. A «Tolnavármegyei 

Vendéglősök és Koesmárosok Egyesü
leten ju liu s  hó 15-én délelőtt 10 óra
kor a Szekszárd fogadó kistermében 
tartja év i rendes közgyűlését a kö
vetkező tárgysorozat mellett: 1. A szám
vizsgálók évi jelentésének megvizsgálása.
2. A múlt évi munkásság eredményéről 
elnöki jelentés. 3 Az összes tisztikar és 
a választmány lemondása és uj tisztikar 
és választmány választása. 4. Esetleges 
indítványok

Keddi összejövetelek. A «Pécs- és 
Baranyai vendéglősök ipartársulata» 
tagjai keddi összejöveteleiket a követ
kező rendben és helyeken tartják : 
Julius 20-án Pogány János vend. Szigeti o.-u.

.. 27-én Gatai János .. ,. „
Aug. 3-án Rechniízer .\1. „ Ferenciek-

Vendéglősök károsítása
Bortermelők spekulációja.

Zalaegerszeg reudeze*t tanácsú város 
a fogyasztási adót házilag kezelteti. 
Területén 52 korlátlan és 22 korlátolt 
italmérés van, ezenkívül még nehány 
butellázó is. Ezek nagy részével a bor 
fogyasztási adóra nézve a város kiegye
zett, illetve az egész évi bor fogyasz
tási adóra kölcsönös megegyezés mellett 
előre meghatározott összegben állapod
tak meg. Így az ottani vendéglősök és 
koesmárosok külön-külön fizetik üzle
tük arányában évenként a bor fogyasz
tási adójukat a városnak.

Amint köztudomású, tavaly bő bor
termés volt, de az is tudott dolog, 
hogy Zalaegerszeg küröskörül van 
véve borttermö hegyekkel, tehát az 
ottani lakosság nagyrészének is bőven 
termett bora. Ebből kifolyólag a 
vendéglősök és koesmárosok borki mé
rési forgalma természetszerűleg csök
kent, és a vendéglősöknek bele kellett 
törődni abba, hogy ha kevesebb bort 
mérnek is ki, azért az ilieteket, adót, 
házbért és megállapított fogyasztási 
adót csak meg kell tizetni Az egész 
dolog eddig nem is volna oly különös. 
Amit azonban ezzel kapcsolatosan 
velünk közölnek, az már megérdemli, 
hogy szóvá tegyük, mert egy ember 
miatt ötvenkét adófizető polgárnak az 
egszisztenciája támadtatott meg.

Zalaegerszegen lakik egy Páslek 
József nevű bortermelő, kinek rendes 
körülmények között háromezer hekto
liter bora terem évenként és van is 
neki egy korlátlan kimérése (vendég
lője) Egerszegen, ahol saját termésű 
borát amúgy is értékesíthette és értéke
síti is. Csakhogy ő nem azért bor
nagytermelő, hogy a borait nagyban 
adja el, (úgy látszik ahhoz nem is ért, 
vagy talán nem is akar érteni), hanem 
a vendéglői kimérésén kívül még 
butellázásra is kért és kapott enge
délyt egy másik házára. (Mert ilyen 
is több van neki.) A két üzlete után

a termelő és dupla kimérő fogyasztási 
adót csak 700 koronát fizet, mig a 
többi hivatásszerű italmérő aránylag 
sokkal nagyobb összeget kénytelenek 
fizetni. A nagybortermelö Páslekkal 
versenyezni nem bírnak, a borfogyasz
tási forgalom pedig üzletükben oly 
annyira csökkent, hogy a megállapí
tott ’ összegből 18—20 korona esik a 
kimért I — 1 hektoliter után.

Nem elég. hogy boldog-boldogtalan
nak osztogatják az ital mérési engedé
lyeket, minek következtében már 
amúgy is nagy konkurenciával kell 
küzdeni a vendéglős és koesmárosnak, 
hanem odavetik őket még közprédának 
is. Csak az nem fosztogatja őket, aki 
nem akarja. És ez az állapot nemcsak 
Zalaegerszegen áll fenn, hanem sajnos, 
az egész szép magyar hazánkban. Nem 
tudjuk elképzelni, hogy egy rendezett 
jogállamban hogyan lehetséges az ilyen 
állapot.

A borviz-kartell.
Csak folytassuk . . .

Tisztelt szerkesztő u r! . . .  Ne lankad
janak, ne csüggedjenek el a .Fogadó* 
t. munkatársai a Fekete Mór-féle »borviz- 
kartell« elleni harcban, mely végre is 
teljes győzelmet fog jelenteni úgy a 
Fogadóra, mint a Fekete-féle kartell— 
kompánia által kihasználni (nem akarom 
mondani kizsarolni) akart királyhágón- 
tuli vendéglősségre nézve. Csak folytas
sák ezt a nemes küzdelmet mindaddig, 
amíg a vendéglősök és koesmárosok 
érdeke teljes védelmet és győzelmet njm 
nyert az egész vonalon!

így Írja ezt egy a borvizkartell min
den mozzanatát élénk figyelemmel kísérő 
erdélyi derék vendéglős barátunk: 
azután pedig igy folytatja sorait:

. . . Sajnosán tudott dolog, hogy a 
legtöbb roszakarója, ellensége nekünk 
kocsmáros embereknek van, el annyiba, 
hogy talán jóakarónak vagy barát
nak még azokat sem nevezhetjük, akik 
helyiségeinkben napról-napra a minden 
tekintetben való kielégítést, a legna
gyobb kényelmet élvezik. Azért is áldjon 
meg a jó Isten minden embert, aki a 
vendéglős-iparhoz tartozóknak a mai 
viszonyok által különösen megnehezített 
helyzetét, sorsát méltányolja és törekvé
sük iránt jóindulattal van, de legki- 
váltképpen áldja meg a Teremtő a mi 
testünkből és vérünkből való .Fogadó* 
lapunkat, amelynek minden gondolata, 
minden mozdulata a mi helyzetünk ja
vítása, a vendéglősök sorsa jobbrafor- 
dulásának törekvésében fejeződik ki. A 
Fogadónak nagy hálával és elismeréssel 
tartozik minden vendéglős úgy itt az 
erdélyi részen, mint e szép haza min
den részében. Fogadó lapunknak kö
szönhető egyedül az is, hogy a Fekete 
Mór-féle borviz-kartell az ö gonosz és 
önző szándékával teljesen felsült. A 
Fogadó ama fölhívásainak ugyanis, hogy
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a horviz-kartell által szállított vizek árát 
minden erdélyi vendéglős emelje föl, — 
mindenütt eleget tettek. Jólesően esett 
látnom, tapasztalnom Erzsébetvároson, 
Medgyesen és még 5 hasonló erdélyi 
városban a napokban, hogy az egyes 
helyeken tartott Fekete Mór-féle vizek 
10—14 és 24 fillérrel lellek fölemelve 
Mi ennek az eredménye? Hogy a kar- 
lellen kivül lévő és olcsón adott vizek
hez mindinkább hozzászokik a közön
ség és mind nagyobb mennyiségben 
fogyaszlja.

A meg'zokás, a megszokottság  a 
fő és a legnagyobb tényező mindenben. 
Csak szoktassuk azt a vendég-publiku
mot mi, kedves szaktársaim, úgy ebben 
az esetben, mint minden más olyan 
kérdésnél, amelynek érdekszerüsége a 
vendéglőssel és a közönségg- l kapcso
latos.

A vendéglői közönséget úgy tudja 
idomítani, szoktatni minden jó vendég
lős, ahogy ő akarja. Csak nem szabad 
belefáradni, avagy türelmetlennek lenni 
az idő kivárásával szemben A kitartó 
és tisztességes munkának megszokott 
lenni a sikere. így lesz itt is — előbb 
vagy utóbb, hogy. a Fekete Mór-féle (és 
egyáltalán minden ilyen konzorciumnak) 
a kapzsiságra alapított sok százezrei 
elfognak úszni szépen és anélkül, hogy 
a szer elen nyerészkedési spekulációjuk
nak csak egy kis számítása is bevált 
volna. És ez be fog következni mielőbb, 
ha t. szaktársaim a »Fogadón irányí
tását ezután is úgy fogják követni amint 
eddig követték.

Csíki.
*

Cs. barátunk soraihoz nem füzünk 
kommentárt, mert nincs is arra szük
ség. Csak azt csatoljuk figyelmezte
tésként, hogy erdélyi (és erdélyinneni) 
vendéglős szaktársaink a Fekete Mór
féle burvizkarMlben lévő vizeket ott, 
aiiol arra utalva vannak, emeljék fe! 
20—ilO fillérrel. (Szerk.

A »bojkottáit* ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borviz-kon/.or- 

eium ezeket a vizeket kartellirozta és 
emelte föl 140—160"/o-kal:

Borszéki. Boduki Maliid. Baross. Borhegyi, 
Boholli Elöpataki, Felsőrákost. Fehérkői, 
Glória, Hargilaliget, Horgász, Mankó, Kászon- 
jakabfalvi (Borpatak1. Kászonyi főkul (Saiu- 
táns), Répúti, Szlojkai

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
kartársaikat, hogy az itt fölsorolt vize
ket sehol se szolgáltassák ki flegfejebb 
felemelt árak mellett) s a közönséget 
igyekezzenek a borvizkartell (Magyar 
Ásvány víz forg. és ki v. részvénytár
saság) kapzsi céljairól fölvilágosítani.

A mi közönségünkhöz.
Ismételten fölkérjük azon tisztelt elő

fizetőinket, akiknek előfizetése ju li'is  
í-én  és a mai számmal lejárt, szíves
kedjenek a lappal vagy levélileg mel
lékelt utalványon az esedékes dijat

postafordultával beküldeni, amivel eieje 
vétetik a további előfizetési intés és 
fölszólitásnak és ezzel a saját lapjuk 
kiadóhivatalát horribilis kiadásoktól óv
jak meg. Elölizelési pénzek: »Fogadó« 
kiadóhivatala, Rudapest, Hákúci-ut 13. 
küldendők.

KÜLÖNFÉLE JLÖZLEMÉNYEK.
A bortörvény kivonata a bortör

vény szerint minden vendéglőben a kö
zönség részére könnyen hozzáférhető 
helyen kifüggesztve tartandó. Figyel
m eztetjük  a vendéglős kartársakat, 
hogy ezt a tör vén yki vonatot függeszszék 
ki. mert már is megbüntettek egyeseket 
ennek elmulasztása miatt. Első büntetés 
60 kor. Az uj bortörvény végrehajtása 
ilyen kezdettel igen csinos • rendkívüli 
jövedelmei fog hajlani a kincstárnak, 
ha a vendéglősök nem lesznek elég 
óvatosak. Aki tehát nem akarja magái 
kitenni az ilyen módon való •érvágás
nak" az tartsa kifüggesztve a törvény- 
kivonatot, noha senki sem olvassa azt.

E rdély i vendég lős sza k lá rsa in k  köz 
érdekű ügyet támogassuk azzal, hogy ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 2 ‘—30 fillérrel emelt 
áron) „Borszéki11 vizet.

Hymen hirek. — Glück Micikét. 
a nagy emberbarát Glück Frigyes fő
városi f igadósnak szépséges szép leányát 
f. hó 1-én vezette oltárhoz itj. Pelz- 
mann Ferenc, a Pannónia népszerű ven
déglőse, Pelzman Ferenc fia. A frigy
kötés alkalmából a Glück és Pelzmann 
családnak, valamint a boldog ifjú párnak 
a társadalom és közéletütik legkiválóbb- 
jai fejezték ki szerencsekivánataikat — 
Márton Ernő, a bogiári »Központi# 
fogadó tulajdonosa n in hó 7-én tar
totta egybekelését Frank Irén kisasz 
szonynyal. Frank Cipót kőröshegyi föld
birtokos szépmüveltségü leányával. — 
Scháffer Sándor, a szekszárdi Hungária 
kávéház tálajdonosa és a keresk. Ka
szinó bérlőjének n -leányát Saroltát, el
jegyezte lieller Sándor főpincér Szek- 
szárdon. — Pnuk Ignácné monostor- 
apáti vendéglős bájos leányát Katicát 
eljegyezte Barna Miklós Tatáról. — 
Lutzer Samu. németujvári vendéglős 
szaktársunk junius 1.-én esküdött örök 
hűséget Weisz liona urhölgygyei Rajkán.
- Jányi Antal dombóvári főpincér el

jegyezte Wolf György szépmüveltségü 
leányát Erzsikét, Keszthelyen.

Csak lassan . . .  A bortermelők orsz. 
egyesülete, úgyszintén a székesfővárosi 
vendéglősök ipartársulata vezetőinek, 
régi óhaja a horitaladó eltörlése, amely
nek érdekében már sok mindent meg
tettek ; gyüléseztek, kongresszusoztak, 
memorandumoztak stb., ami azonban 
semmi sikerrel sem járt, még pedig 
azérlnem, mert a fináncminiszteri kasssa 
még mindig nem vala abban a helyzet
ben, hogy az állami bevételeknek ezt 
a legzsirosabb részét nélkülözhette volna.

tenni, már csak azért is, mert mozgo
lódás nélkül semmisem szokott történni, 
illetve semmiről sem szoktak tudomást 
venni. A horitaladó eltörlése is igv vált 
köztudomásúvá és így szegődtek az 
eszme pártolóinak sorába a magyar 
borgazdaság soisa iránt érdeklődő egyes 
testületek és megyei törvényhatóságok, 
kimondván egyertelmüleg, hogy szalia- 
ditfassék meg ez a kiváló gazdasági ág 
a horitaladó terhétől. Ugyanígy járt el 
Eszlergommegye is, azaz hogy : előbbi
eknél sokkal praktikusabban, mert ennek 
törvh. bizottsága csak leszállítani kí
vánja a bor adóját, nagy bölcsen tud
ván, hogy az egészet úgy sem engedi 
el a kincstár és hogy az esetleges adó
mérséklés is igen nagy előnyt jelenlene 
ebben a kérdésben. Esztergommegyének 
ezt a »csak lassan" elvén alapuló ha 
tározatát mi is helyeseljük és inkább 
célravezetőnek tartjuk, mint a teljes el
törlésre irányúiét, mert igv legalább 
remélni lehet, hogy ha nem is az egé
szet. de valamit csak el fognak engedni 
a boritaladöból azok a bizonyos pénz
ügyi körök. Az esztergoinmegveiek 
egyébként elküldték ezt a határozatukat 
az összes testvér-törvényhatóságokhoz, 
és arra kérték őket, hogy hasonló szel
lemben Írjanak föl a törvényhozáshoz.

IJj sz a b á ly re n d e le t Yeszprémmegryé-
lieil. A ITI-S .■■■:: : ::
tette Veszprémvármegye alispáni hivatalai, liogy 
a fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 
iparok gyakorlás i tárgyában alkotott szabály
rendelete!
Lényeges módosítása a miniszternek a szabály
rendeleten, hogy a járások főszol gat) rái az 
illetékes községi elöljáróság meghallgatása 
mellett kivételes és — méltánylást érdemlő 
esetekben (nyilvános láncvigalmak, menyegzők, 
névnapok, búcsúk, stb.) egyes fogadó, ven- 

-
nézve a zárórát esafről-eselre, de csakis Cg)’ 
napi időre 2  korona díj fizetése ellenében és 
éjjeli 2 órán túl terjedöleg is felfüggeszthetik. 
Ezen rendelkezés által mód uyujlatik Veszprém 
megyei vendéglőseinknek és kávésainknak, 
hogy üzleteikben záróra engedélyt ké hessenek, 
kél korona dij lefizetése ellenében a rendőr- 
kapitányi és a főszolgab rói hivataltól és így 
versenyezhessenek a nagyobb üzletekkel a mai 
sanyarú üzleti viszonyok között is.

A husvizsgálat szigorítása. Arról 
adnak hirt, hegy a főváros tanácsa fel
hívta a kerületi elöljáróságokat, a kői 
vágóhidak és vásárcsarnokok igazgató; , 
hogy tekintettel a legutóbbi időben elő
fordult állítólagos husmérgezésekre, a 
hús és hústermékek forgalombahozata- 
lát különös figyelemre méltassák és az 
élelmezési piac okát és üzleteket szigorúan 
ellenőriztessék Ebben a tekintetben kü
lönösen az oly üzletek ellenőrzését kell 
szem előtt tartani, ahol kellő berende
zés hiányában a hús konzerválása nem 
történik megfelelően és a mely helyek
ről föltehető, hogy romlott húst hoznak 
forgalomba. — A rendelkezés szigorú 
megtartása a vendéglős szempontjai .öl is 
fonfo- egészségügyi érdekel szolgál, mert 
a romlott élelmiszerek forgalomba hoza
tala a vendéglősre nézve is olyan súlyos

Mindazáltal, hogy a sikertelenség előre|gjfelelősseget vonhat maga után, aminek 
látható volt, a lépéseket meg kelletlenem  ő az okozója, de a következnie-
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nveket mégis viselni volna kénytelen. 
De kérdjük a t. tanácsot, vájjon képes-e 
a sok hús és hústermékeket árusító üz
letet, szatócsot, fűszerest és hentesboltot 
ellenőriztetni, hogy a fogyasztó közönség 
egészsége ebben a tekintetben sikeresen 
megóvható legyen?

Ezüst lakodalom. A lévai vasúti ven
déglő joviális, derék gazdája Wilhelm 
Jakab szaktársunk és neje e hó 25-én 
ülik házasságuk 25-ik és üzleti műkö
désének 35-ik évfordulóját. A jubiláns 
párnak a nevezetes alkalomból mi is 
őszinte szerencsekivánatainkat fejez
zük ki.

Uj szabályrendelet Kaposváron. Kapós* 
- tanú—..-! ueinri'Z clhatáp hogy 

uj vendéglői kávéházi szabályrendeletet 
dolgoztat k . .ia a tervezet készen lesz, a 
S.iuiogyriiegyei vendéglős egyesület véleményét 
is meghallgatják, mert az uj szabályrendelet 
az eddigi szabályrendelet számos hibáját korri
gálni kívánja úgy, hogy azok a vendéglősökre 
és kávéházakra ne legyenek többe sérelmesek.

A pálinka-méreg-. A Józsefvárosban 
úgy találomra megállapított pálinka
mérgezés ügye lekerült a napirendről, 
mert a>. állítólagos pálinka-mérgezés 
tünetei közt meghalt egyének boncolása 
nem igazolta ezt a feltevést. Azonban 
Szekelv  Salamon fövegyész figyelmez
tet, hogy igenis van egy veszedelmes 
pálinkaméreg és ez a ínszesz, melylyel 
pálinkát lehet és szokták is hamisítani, 
sőt van egy cég (elég kár. hogy meg 
nem nevezi) mely ezen szeszszel hami
sított italt hozott forgalomba, de azt is 
mondja, hogy valószínűnek látszik, hogy 
az országban a faszeszszel hamisított pá
linkák nagyon el vannak terjedve. A 
helyeit azonban, hogy a kormány ennek 
a szernek a gyártását eltiltaná, kiaknázza 
az állam javára, mert annak adóját 
70 fillérről 1 K. 20 fillérre emelte fel. 
F igyelm ezte tjük n vendéglősöket, 
hogy saját felelősségük tudatában 
ne vásároljanak pálinkngvárosoktól 
pálinkát, hanem igyekezzenek  az 
úgynevezett kisüstön égetett tiszta  
párlatu pálinkát üzletükben tartani. 
Mert nemcsak az felelős, aki az italt 
hamisítja, hanem az is, aki a hamisított 
italt (akár tudja, akár nemi forgalomba 
h >zza.

Évzáró vizsga. A Somogymegyei 
vendéglősök egyesülete által fentartott 
kaposvári pincérszakiskolában a m. hő 
18-án tartották meg az évzáró vizsgát, 
amelyen Xicsovics Sándor dr. ügyvéd, 
iskolaszéki elnök elnökölt. Clrünwald 
Mór elnök és Szabó Imre alelnök ve
zetése mellett az iskolaszék és az ipar- 
társulat számos tagja volt jelen a vizs
gán. A vizsgálatok szép sikeréért iVicso- 
vics  Sándor dr. iskolaszéki elnök szép 
beszédet intézett a növendékekhez, majd 
Rónai Sámuel szakiskolai igazgatónak 
mondott köszönetét az elért eredményért. 
Utána Orünwuld  Mór ipartársulati 
elnök fejezte ki elismerését Nicsovics 
Sándor dr. iskolaszéki elnöknek, hogy 
a szakiskolát annyi szeretettel karolta

fel. A vizsgán az első ösztöndíjat 
Bertolics József II. oszt növendék 
nyerte el.

A PR Ó  HÍREK. -  Jub ileum . A pozsonyi 
pincér-egylet ez évben tartja fennállásának 
30 éves jub.leumát. A : ünnepély előkészületén 
az egylet vezetősége most dolgozik. — V urglies 
Vilmos lea n d erja i. Odahaza, Vasban járt 
Vurglics V. pesti vendéglős. Közben Széli 
Kálmán uradalmában is dolga akadt, s a rátóti 
bires angol-kertben járkált a főkertéíszel, 
amidőn szemébe ötlik két gyönyörű leander.
— Ejha! — a kegyelmes ur nekem ajándé
kozhatná ezt a két pompás növényt! — E 
szavakra Széli Kálmán, mintha a föld alól 
termett volna elő, a szóló Vurglics elé á ll: — 
Hát azlán — szólott mit csinálna ezekkel 
a leanderekkel? — Elég sajnos, Kegyelmes 
Uram, hogy még nem inéitőztatott lenni vendég
lőmben, melynek szép kertjét sok vasmegyei 
ismeri, monda az őszinte vendéglős. Ks azután 
elbúcsúztak. Vurglics még lenézett Zalába is 
és csak 3 nap múlva került haza. de már 
ekkor itt volt a két leander is, aminek nagyon 
megörült Vurglics és nyomban a kertje bejáró
jához helyeztette, hogy a nemes ajándékozó
nak mindjárt szembetűnjön — t. i.ha egy kis jó 
ebédre vagy 1—2 pohár sörre, az ő földijéhez 
ellátogat. Tűz L'j*. idóken a napokban 
nagyobb bolti tűz volt. A tüzet Ottó Erz ébel- 
fogadós szaktársunk személyzete, Frank H kárd 
főpincér vezetésével teljesen lokalizálta, mire 
a tűzoltóság oda ért. A derék emberek mun
káját egész Újvidék dicsérete kísérte.

B izonytalanság  a vendéglők  á tv é te 
lében. »Ha akarom vemhes, ha akarom 
nem vemhesa. Igv kezeli a budapesti 
pénzügy igazgatóság az ital mérési enge
délyek kiadását Egyik vendéglős kar
társunk ugyanis egy évtizedek óta fenn
álló vendéglőt veit meg és természete
sen azon biztos feltevésben, hogy a régi 
ü z h t  ellen nem lehet senkinek kifogása. 
Megvette, költött annak rend behozására, 
felszerelte a hiányzó tárgyakkal és kérte 
az italmérési engedélyt. Ámde ször
nyű módon csalódott, mert a p.-ü.-igaz- 
gatóság most, évtizedek után »vemhesei
nek találta az üzletet és azt mondta, 
hogy az teljesen f̂elesleges®. Uj enge
délyeket kiadnak, de régi vendéglőt 
• feleslegesnek® tartanak. Ilyen bizony
talanság igazán tűrhetetlen és rémsé- 
gesen károsítja a vendéglősöket.

28-as ese t. A múltkori lapunkban ily címen 
hozott közlétre egy jókedvű erdélyi barátunk zt 
irja, miszerint csodálkozik, hogy azt a ménkű 
nagy hordót hogy tudták fölpöndőnteni a pol
céból azok a sS-asok. Ami derék ba'átunk 
eme csodálkozására csak annyit jegyzünk meg, 
hogy Miskolciában ilyen dolgokon nem igen 
csodálkoznak. Megtörtént ott az is, hogy valami 
három agyafúrt , 28-as* az „Avast* Gör’ömböly- 
Tapolcára hengentette. Ez pedig ugv tudódolt 
ki. hogy Görömbölv-Tapolcának kedélyes 
fogadósa, Miskolciéba azzal a borzasztó pa- 
naszszal állított be, hogy a „2S-as*-ok tönkre
tették, mert ar égé z Avast ellopták és bebo- 
ritotlák vele Görömaöiy-Tapolcát. Mikor azláu 
a vizsgálat megindult, kisült hogy a gör.-tapi- 
vendcglős képébenMiskolciának líires riválisa:
— Tukaj(i) okozta az egész 28-as históriát, 
t. i. a görömbölyit, nem pedig a Böcögő-Papp- 
féiél, mert ez sajnos, megtörtént úgy. amint 
a Fogadó múlt számában írva állt.

Nyári mulatság. A nyíregyházi pin
cérek <«Jóbarátok asztaltársasága*) e hó 
12-én az ottani Jurás-féle vendéglő kerti 
helyiségében, tombolával egybekötött 
zártkörű családias mulatságot rendezett. 
A mulatságon volt tekeverseny és zsákba

futás kitűzött nagyobb dijak mellett 
A szép mulatság a jótékonyság oltárára 
nagyon szép jövedelmet hozott.

Siófok A magyar Ostendén, Siófokon 
megindult az élet, amely dacára esőnek, 
szélnek, mindjobban fellendül és mind 
elevenebb lesz. Mint a fürdövendégek 
névsorát tartalmazó jegyzékek első száma 
mutatja, május 29-töl junius 27-ig 1620 
állandó és 628 átutazó vendég tartóz
kodott a magyar tenger legelevenebb 
fürdőjén, Siófokon

,,A Háziorvos'4 cimü népszerű egészség 
ügyi folyóirat júliusi száma gazdag tartalom 
és érdekesség tekintetében felülmúlja az eddig 
megjelent számokat is. A  H á z io r v o s n a k  cse
kély 2.40 K az előfizetési ára egy évre, tehát 
oly csekély összeg, amelyet a legszűkebb anyagi 
megerőltetés nélkül áldozhat bárki. Mutatvány 
számot szívesen küld „A Háziorvos" szerkesz
tősége és kiadóhivatala, Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 27.

Az aradi vesztőhelyre újabban 
Hegyháti Sándor munkatársunk ivén a 
következők adakoztak:

Kaszás Lajos nagyvendéglós (Bpest) 
1 K., Kardos József főpincér (Aisólendva) 
1 K., Pozvél Fülöp ü-Írnok (Mura
szombat) 40 fül., Puér Géza főp. (Zala
egerszeg) 50 filL Miklós István kőmű
ves (Zalaegerszeg) 50 fül., id Szakonyi 
Károly bérkocsi tulajdonos (Zalaeger- 
szeg) 30 íill., Bödey Gyula keresk. se
géd (Zalaegerszeg) 34 üli, Kozenkrantz 
Isfván vendéglős (Zalaegerszeg) 50 üli., 
Pintér Sándor vendéglős (Zalaegerszeg) 
40 fill., Juranics Artúr főp. (Zalaeger
szeg) 60 fill., Sabján Gergely főp (Zala
egerszeg) 60 fill., Töpfl Mátyás főp. 
(Zalaegerszeg) 1 K., Babati Ferenc főp. 
(Zalaegerszeg) 1 K. Összeg 7 kor. 14 fill.

A hazafias célra szánt adomány össze
gét az aradi vesztőhely megváltására 
alakult 13-as bizottság elnöke: Barabás 
Béla dr. országgyűlési képviselő kezei
hez juttattuk.

Bornyilvántartási ivek. Jun. 30-alóI 
kezdve minden szőlőtermelő (ha 4 hold
nál nagyobb a szőlője), minden ven
déglős és bor- vagy füszerkereskedő 
borait nyilvántartani köteles! A 
földmivelésügyi miniszter által kiadott 
rendelet szerinti Bornyilvántartási 
ivek legkönnyebben megszerezhetők a 
»Páíria* irodalmi és nyomdai részvény- 
társaságnál Budapest, IX , Üllői-ut25.sz. 
Az uj rendelet értelmében az iveket 
fűzve vagy kötve kell eltenni. Árak : 
Kjs alak: 10 ives 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 5Ó kor., 25 ives 
füzet 2.80 kor., 50 ives könyv 6.50 kor.. 
100 ives könyv 10 kor. Kívánatra 
m agyar és német felirásu  ivek is kap
hatók.

Gyászrovat. — Steiner Mór csabren- 
deki vendéglős szaktársunk a m. hó
24-én rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése junius 26-án történt nagy rész
véttel Elhunytál özvegye és árvái si
ratják.
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Siller János, az újvidéki vasúti 
vendéglő III. o. éttermének főpincére 
a múlt hó 27-én jobblétre szenderült. 
Temetésén a főnöki kar és kollégái tes
tületileg vettek részt. Ravatalára az 
Erzsébet fogadó pincéri kara díszes ko
szorút helyezett.

Németh Gábor nagyvendéglős, Szü
lőkön (Somogy m.) a múlt hó 20-á.n 
jobblétre szenderült. Az elhunyt teme
tése nagy részvét mellett június hó 22-én 
történt.

fíeller Sim on , a tolnamegyei Döbrö- 
köznek ismert nagy vendéglőse e hó 8-án 
54 éves korában jobblétre szenderüli. 
A java férfikorban elköltözött szaktár
sunkat julius 9-én temették el a közön
ség nagy részvétele mellett.

Áldás és béke hamvaikra!

A rózsahegyi kapitány
csodabogarai.

(2 esct.i

A rózsahegyi rendőrség derék fejének 
kevésbé sem dicséretes ténykedésével 
már egyszer foglalkoztunk. Az érdemes 
férfiú gondoskodott róla, hogy újból is 
foglalkozzék a sajtó az ő n. b szemé
lyével kapcsolatos nagy tettekkel, úgy 
helyben, mint másutt.

Hogy azonban a t. olvasó kellőleg 
tájékozva legyen a dolgok állásának mi
benlétéről, mindenekelőtt meg kell em
lítenünk, hogy a rózsahegyi kapitány
ban egy jobbfajta kabaré-szinházi ko
mikus veszett el. Am. hogy még sem 
ezt az ö qualitásának inkább megfelelő 
pozíciót, hanem nemes Rózsahegy vá
rosának rendőrkapitányi állását tölti be, 
erről ő nem lehet, mert hiszen az élet 
olyan furcsa, hogy pl. a köpeniki susz
terból vitéz kapitányt, a híres római 
vikárius fiából cserepes inast, mig egy 
kitűnő komikai tehetségekkel megáldott 
férfiúból a rend és a törvények szabályai 
szigorú §-sai betartására felügyel.i és 
ilyeneket is statuáló rendőrkapitányt 
farag, ami ugyan természetes is, ha 
figyelembe vesszük, hogy az életnek 
egyéb dolga sincsen.

Be ne huzzuk-halasszuk az ügyet, 
hanem mutassuk be ezt a csodabogaras 
históriát, úgy amint a »Rózsahegy és 
Vidéken bemutatta. Ez a laptársunk 
ugyanis »2 eset«-et közölt és pedig 
olyant, hogy az ember halálra nevet
hetné magát a bennük rejlő és az 
akasztófahumor elméletét jellemző komi
kum miatt, ha egyszersmind nem fogná 
ol a keserű boszuság is, az emberi 
koponyának ilyen tarka-barka komédiás- 
ruhába bujtatott abszurdumai iránt. A 
szomorú a dologban, hogy ez az abszur- 
dumság is a mi iparágunkkal áll érde
keltségben, a mi iparágunk rovására 
készült, még pedig büntetések (s mint 
a • R, és V.« mondja, nagy iróniával:

nagyfontosságu és elvi jelentőségű hatá
rozatok) formájában és — eképpen:

/. eset:
Tényállás: F. J. rózsahegyi kőműves folyó 

évi január 17 én d. e. betért a kocsmába. 
Miután néhány pohárral felöntött a garatra, 
kivette a kocsmáros kisfia kezéből annak 
játékhegedüjét és amennyire tőle tellett el-el 
cineogta a hegedűn a nótáját.

Ezért a rózsahegyi rendőrkapitányság 77 !*((!(. 
sz. Ítéletével F. .1.-1 a XXIV. sz. vármegyei 
szabályrendelet 1. S ába ütköző engedély nél
küli hangverseny rendezése által e követelt 
kihágás miatt 4 K. pénzbüntetésre ítélte. (A 
szabályrendelet hivatkozott s-a a következő : 
.,1. nyilvános táncvigalmak, hangversenyek, 
zene- és dalestélyek, mülovardai előadások, 
erőmutatványok és minden más néven neve
zendő nyilvános helyen tartott előadások cs 
látványosságok csakis előre kieszközölt ható
sági engedély mellett rendezhetők*' stb.

II. eset :
Tény álás: S. J, és Sz. <!y. egy rózsahegyi 

kávéházban mulattak és a kb. ló  K-t kitevő 
számlál S/ .  Mária pincérnő erélyes fellépése 
dacára sem fizették meg. Zajongás, verekedés, 
rendőri közbelépő

ítélet: Sz .Mária pineérnö vétkes a lipló- 
megyei XLV. számú szabályrendelet 1. Sába 
ütköző kihágásban és ezért 40 K. pbüntetésre. 
behajthatatlanság csatén 2 napi elzárásra 
ítéltetik (1296,90!). kih. sz.)

(A szabályrendelet hivatkozott § a a kővet
kező; „1. § A vendéglőkben, kocsmákban stb. 
kiszolgáltatott szeszes italok ára iránti köve
telések fejében biróilag megítélhető összeg 
nagysága 3 frt. ban állapittatik meg, sat.

Tegyünk-e még valamit hozzá vagy 
írjunk még az esethez ? Avagy — lehet 
erről egyebet is mondani vagy írni! 
Legfeljebb ezt:

. . . ím e! a rózsahegyi kapitány 
csodabogarai. . .

Vendéglősök Naptára 1910-re. La
punk t. közönségének figyelmét már 
most fölhívjuk az 1910-iki »Vendéglősök 
Napícirátt-ra, mely az előbbieknél sokkal 
nagyobb terjedelemben még ezen év 
november havában jelenik meg. Az 
19 iO-ki »Vend. Naptárai* az u j bor
törvényt teljesen s az ismert és az 
idén szintén változatosabb borászati, 
pincészsti és közhasznú  részen kívül 
egy nagy szakácskönyvet fog tartalmazni. 
A » Vendéglősök Naptárán-1 a Fogadé) 
előfizetői ezúttal is a szokásos 1 K. 20 fii1, 
kedvezményes áron szerezhetik be, mig' 
a nem előfizetőknek 3 koronába kerül. 
Előjegyzéseket már is elfogad a Fogadó 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóci-ut 13.

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

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

Horváth István, a csokonyai Korona 
vendéglő volt föpineére a somogymegyei 
Kalmáncsa nagy vendéglőjét átvette.

Beneth Károly fogadója. Losonc 
városának volt ismert kávésa, Beneth 
Károly szaktársunk megvette a nagy- 
becskéreki Rózsa fogadót Neuman Fe- 
renctöl. A jónevü üzletet Beneth szak

társunk e hó elejével vette át saját 
kezelésébe.

Ásvány (győrmegyei) községben a 
Póci-féle vendéglőt Pongrác Ferenc 
megvette s azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Teller Vilmos előnyösen ismert fő- 
pincér a VI., Király-utca lüO. sz. alatt 
lés Rózsa-utca sarkán) lévő Kósa-féle 
jóhirnevü vendéglőt megvette. Uj ven
déglős barátunk az ujan rendezett üz
letet e hó tő-én nyitja meg ünnepé
lyesen.

Körmöcbányán a Szarvas-fogadót 
Holzman Mór saját kezelésébe átvette 
és azt ez alkalomból egész újonnan 
renovál tatta és rendezte be.

Babocsay Ödön ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk a Szondy-utca 20. 
sz. a. és Csengery-utca sarkán levő ven
déglőt megvette és saját kezelésébe e 
hó elejével vette át.

Barcson a Hajmási-féle vendégfoga
dót (beszálló vendéglő) S tm sz  Antal 
kálmáncsai nagy vendéglős örökáron meg
vette^ azt saját vezetésébe október 1-én 
veszi át.

Perényi József a Lippert-féle ven
déglőnek huzamos!) időn át volt főpin- 
cére az Erzsébet-köruti Klekker — 
utóbb Rákos-féle vendéglőt megvette és 
saját vezetésébe e hó elején vette át

Titelen a «Horgony»-fogadót M ikity  
Ede megvette és a mai igényeknek 
megfelelően teljes ujari alakíttatta át 
és rendezte be.

Beleden (Somogym.) az állomássá! 
szemben lévő vendéglőt Grünbaum 
Ferenc kónyi vendéglős örökáron meg
vette és saját kezelésébe e hó elejével 
vette át.

Nagykanizsán a Vaskapu-szállodái, 
melynek már évek óta volt bérlője: Cár 
János örökáron megvette. Cár szaktár
sunk a régi üzletet ezúttal egész ujan 
renováltatta és rendezte be.

Szabó Jenő volt Csányi-utcai ven
déglős szaktársunk a VI, Váci-ut 12 
sz. alatt egy csinos berendezésű ven
déglőt nyitott.

Mátrai István a győri «Postakürt»- 
vendéglő kedvelt gazdája az üzletével 
szemben (Deák F. és Árpád-utcák sar
kán) lévő épületet megvette s azt egy 
nagyszabású vendéglőnek alakítja át és 
rendezi be. Mátrai szaktársunk uj üzletét 
e hő 20-án fogja megnyitni.

Budapesten a IX., Lónyai-u. 22. sz 
alatti Vince-féle vendéglőt Illik  Ádám 
inem Vince, mint azt egyik előző szá
munk tévesen jelezte) vette át s azt ünne- 
piesen junius 1-én nyitotta meg.

Krajcár József a Vili., Mátyás-tér 
1. sz. alatti Pác-vendéglőt megvette és 
azt ujan berendezve junius In-én nyi
totta meg.

Gombás István előnyösen ismert 
tamesvári vendéglős ugyanott megvette 
a Gyula öccse által birt »H<>rgony« ká
véházat. Gombás barátunk a jóhirü 
üzletet augusztus 1-én veszi át.



6. oldal. FOGADO

Kiss Lajos a balatonlellei Hattyú- 
fogadó gazdája üzletét egy üvegverandás 
étteremmel kibővittette és egész újonnan 
rendezte be.

Gangéi Lajos Budapesten, a IX., 
Viola-utca 13. sz. alatti vendéglőt meg
vette, azt újonnan berendezte és ünne
pélyesen e hó elejével nyitotta meg.

Vizaknafürdőn, az állam tulajdonát 
képező és egész ujan épült nagy (gvógy- 
ház) vendéglő és kávéház bérletét Fer
ii kó  József előnyösen ösmert szaktár
sunk, a komáromi »Központi« fogadó 
volt gazdája nyerte el. Fertikó szaktár
sunk a múlt hó elejével vette át a nagy
szabású üzletet.

Uj Sándor szaktársunk a Thököly-ut 
55. sz. alatti vendéglőjét újonnan reno- 
váltatta s az ugyancsak ujan rendezett 
kerti helyiséggel kapcsolatban junius 
15-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Reinprecht János, volt szekszárdi jó- 
hirü vendéglős szaktársunk Bogláron a 
Balaton-fogadót átvette és azt szakszerű 
vezetésével már is szép lendületbe hozta.

Pernitz Lajos előnyösen ismert győri 
vendéglős szak társunk u. ott. a Polgári
körnek nagy költséggel berendezett ven
déglőjét átvette. A fényesen berende
zett üzlet megnyitása június 20-án 
történt.

Somogyszobon Krausz Benő egy 
csinos berendezésű uj szállodát lélesitett, 
melyet az ottan átutazók szívesen ke
resnek fel.

Mihályfy Sándor, előnyösen ismert 
fővárosi vendéglős szaktársunk a Váci- 
körűt és O-utca sarkán lévő Hofbauer- 
fele nagyvendéglőt megvette. Az uj gazda 
szakavatottsága, jó konyhája és borai 
az üzlet jómenetét biztosítják.

Újvidéken a Három korona fogadót 
Rockenstein  József, előnyösen ismert 
volt kulai fogadós szaktársunk megvette 
és saját kezelésébe e hó elejével vette 
át. Sok szerencsét!

Renováeio. A komáromi Vigadó ismert 
gazdája M a iíz  Rezső szaktársunk, a tulajdonát 
képező Otthon"-kávéházat közel KO ezer ko
rona költ'éggel átalakíttatta, télikert stb. külön 
helyiséggel kibővittette és egész ujan rendezte 
be. A szép üzletben a Szeifert H és tia cég 
által szállított és külön tervek szerint készült 
asztalok közbámulat tárgyát képezik.

Bondár József szaktarsunk a VI., 
Vágány-u 16—18. sz. alatti üzletét egy 
szép kerti vendéglővel bővitette ki és 
ünnepélyesen a múlt hó elején nyi
totta meg.

Bálátonlellén a <■ Balaton* fogadót 
R u ff  János, a régi föpincérgárda tagja 
kibérelte és ujan berendezve, május 
utolján nyitotta meg.

Léb József szaktársunk a IX., Ipar
utcában volt üzletét u.-azon háznak a 
soroksári-utcai frontjára helyezte és 
egész ujan berendezve a múlt hó 15-én 
nyitotta meg.

Földessy János föpincér szaktársunk 
a somogymegyei Jutón a községi ven
déglőt kibérelte és saját kezelésébe a m. 
hó folyamán vette át.

14. szám.

Megnyitás. Budapesten a II.. Toldy 
F.-utca 60. sz. alatti vendéglőjét es az 
ujan rendezett szép nyári udvari helyi
ségeit Drevenka  Pál szaktársunk ünne
pélyesen e hó elejével nyitotta meg.

Temesváron az Elité kávéházat és 
a kapcsolatos Gombás-féle (Dreheri 
nagysörcsarnok-vendéglőt Kovács Jó
zsef volt lugosi vendéglős megvette s 
azt saját kezelésébe e hó 1-én vette át.

Nagykorpádon a község tulajdonát 
képező nagyvendégi őt Pncsér József 
kibérelte s azt saját kezelésébe május 
elején vette át.

Mészáros Károly szaktársiink a Vili, 
Kákóci-tér 15. sz. alatti vendéglőjét és 
udvari helyiségeit egész ujan renovál- 
tatta. A szép üzletet pompás rizlingi bora, 
jó konyhája és cimbalom zenéje miatt 
nagy számmal látogatják.

Komáromban a Sport-kávé házal 
Váradj- Béla ismert pápai kávés szak
társunk megvette s azt a mai igények
nek megfelelően egész ujan fogja be
rendezni.

Kaposváron a Fehér ló-vendéglőt Ács 
Lajos volt nagybajomi vendéglős örök
áron megvette, ujan berendezte és ünne
pélyesen e hó elején nyitotta meg.

Histek János szaktársunk a VII., 
Thököly-ut 15. sz. alatti saját házában 
egy csínts vendéglőt rendezett be és 
azt ünnepélyesen a ni. hó 15-én nyi
totta meg.

Mikén (Somogyin) a Weisz-féle ven
déglőt Sípos Vendel ottani vendéglős 
örökáron megvette s azt uj berendezéssel 
ellátva április utolján nyitotta meg.

Broiiiier Miksa kávéháza. Mint előzőén 
jeleztük, ;i Simplon kávéház megalapítója, 
B r o n n e r  Miksa, azAndrássy-utonlevő „Franeais* 
káveházat megvette és pazar fénynyel rendezte 
be. Az Andrássy-ut éjjeli táLványosságát ké
pező Franca is kávéház a múlt hó közepével 
nyílt meg.

Erzsébetfalván a régi jóhirü Gombás- 
féle vendégi öt Sim kó  Lukács megvette. 
A z  uj gazda üzletét egész újonnan 

‘ renováltatja és rendezi be és sajat keze
lésébe augusztus 1-én veszi ál. Sok 
szerencsét!

Neumann Ferenc, a nagybecskereki 
Rózsa fogadónak volt tulajdonosa meg
vette a lugosi » Magyar királya szállodát. 
Neumann szaktársunk uj fogadóját szep
tember 1-én fogja átvenni.

Rékásy Jenő szaktársunk a II. Fő
utca 55. sz. alatti ujan rendezeti ven
déglőjének a dunai oldalra néző szép 
kerti helyiségeit a m. hó elejével nyi
totta meg.

.Molnár Zsiira kávéháza címen utóbbi la
punkban tévesen említettük, hogy szaktársunk 
a  Széchenyi fogadó épületét vette meg, amely 
K r e ft  Ferenc ismert fogadós szaktársunknak 
képezi régóta tulajdonát. Molnár Zsiga szak- 
társunk ugyanis a hasonnevű Széchenyi (Tótli- 
féle) kávéház épületét vásárolta meg s azt 
rendezte be nagy eleganciával a mai modern 
kor szettemében Az uj szép üzletet a szakma
beliek is nagy számmal látogatják.

Bogláron a Központi fogadót Márton 
Vilmosné egy étteremmel és egy csino

san berendezett kávéházzal kibővítette. 
Az ujan rendezett üzlet ünnepié* meg
nyitása a m. hó elején történt.

Eder Ferenc ismert Fóthi-uii ven
déglős szaktársunk üzletét a VT , Usungó- 
utca 7. sz. alá helyezte át. Jó konyhája 
és borai miatt új helyén is nagy szám
mal látogatják.

Kutason (Somogyin.) a községi nagy- 
vtndéglöt Hajdú Sándor, a jó konyha 
és borairól ismert volt kisbajomi ven
déglős szaktársunk kibérelte és saját 
kezelésébe április 1-én vette át.

Gyulafehérváron a Haas-féle Európa- 
fogadót nem Újhelyi Mór — mint téve
sen a múltkor jeleztük. hanem 
Ujhelj’i Adolf volt sepsiszentgyörgyi 
fogadós szaktársunk vette meg.

Németh Kálmán volt fővárosi vendég
lős szaktársunk Nagykorpádon (Somogy
in.) a saját házában egy a mai igények
nek megfelelő vendéglőt rendezett i>e $ 
azt ünnepiesen május 1-én nyitotta meg.

Újpesten a Gyár-utca 41. sz. a Mun
kás otthon) levő vendéglő bérletet 
Zutj'kó  György ottani szaktarsunk 
nyerte el és ünnepélyesen aug. 1-en 
nyitja meg. Jó borai és konyhája biz
tosítja az üzlet jómenetét.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, Icgy 
az alább keresett cimck hollétét, .ariarsi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

H o rvá th  G y ö rg y  föp. hollétet (ki I'.m-I. el
végén az .Angol királynőben* volt alkalmazva) 
egy levvlapon kéri tudatni H . G - a  Szekszárd, 
Poste restantc címen.

Z im e rm a n n é , a Trencsénleplic-furdöi lóir- 
szalon volt gazdasszonya jelenlegi cimel kéri 
egy levvlapon tudatni C o rn é l, a  Fogad 
hivatala címen.

P o lg á r  M ih á ly  hollétét egy lev. lapon kéri 
közölni P o lg á r  Ferenc föpincér Baja, Nemzeti 
szálloda

A s z ta lo s  V . S á n d o r  volt rahói s utóbb nagv-
kilai (Kaszinói vendéglős és

W ie g  M ik s a  vo t Ipolysági kávés jel
tartózkodási címét — üzleti ügyben

. fő-c-gy. lev.-lapon tudomásomra adni B.
pincér „Fogadó* kiadóhivatala címen.

S c h iv a i i z  J a k a b a budapesti Monton k: ‘éhái
volt tulajdonosa ollétél egy lev.-lapo kén
tudatni T. j .  főpiti ccr T o k a j  (főposta).

P o p o v ics  K á ro ly  v-.ltpéceli, utóbb búé pesti
( A Vác fa-u. 27. sz. a.) vendéglős jelei u i hol-
létét — üzleti üg\ ben — kéri tudatni r. F.
a .Fogadó- címéi

■kai.K ü l fö ld ö n  tarló? 
kik C rislich  M. Gvi

kodéi kartársaimat és
rgv (M i lá n , volt szer: irály

törvényleien fia) jelenlegi hollété*öl lúd". Lssal
bírnak, felkérem, miszerint azt egy b-v. apón
szíveskedjenek tudomásomra ad n i: / ordas
István. Temesvár a Koronaherceg ' ellát
főpiucére.

K o zm a  S á n d o r  főj>. hollétét egy lev. .apun 
T a ta y  Pál föp. Szatmúr, ,.Pannónia- 1 -i tu
datni.

N e v o r a  F eren c  föpincér hollétét ■ Lóbbt
időben Marosvásárhelyen, majd Tren< nben 
— Erzsébet szálloda — volt alkalma?.' cp; 
lev.-lapon kéri tudatni a S z a b a d k a i  'icéf- 
O tth o n .

Zilahon az állomással szemben !ev0 
vasúti vendéglőt Plájer Péter az -tiüii 
Tigris fogadónak volt főpincére • hó 
elejével átvette. Uj vendéglős szak tár
sunknak sok sikert kívánunk!

B orszéki vizet, mely a borviz-karlei etre- 
hozója: Fekete Mórnak a vize, egy : 'íY?r 
vendéglős se igyon és árusítson I _/  _—-
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Kőszegen a Struc-fogadót üzv. Gint- 
ner .Mihályné vette át saját kezelésébe. 
A fogadó üzletvezetői állását ez alka- 
lombul Mbór Béla ismert ffipineér szak- 
társunk töltötte be.

Ekhardt János volt nagykorpádi 
vendéglős a somogymegyei Bábodon, a 
saját házában uj vendéglőt nyitott. L'j 
üzletét a népszerű gazda máris jó len
dületbe bozta.

Salgótarjánban a rég fennálló fogadói 
üzletet Polacsek Ignác tetemesen kibö- 
vil ette és egész ujan berendezve újból 
a m. hó 15-én 'nyitotta meg ünnepé
lyesen.

Pécsen a Scholtz-féle Uj sörgyár ven
déglőjét, mint előzőleg irtuk, újból 
Crvenkovits Mátyás szaktársunk bé
relte ki. A Pécs és környékének egyik 
legszebb kiránduló helyét képező ujsör- 
gyári vendéglőt nagy számmal látogatják.

H e l y v á . t c z á s o k .  M o ó r  Béla 
K ÍS • gei a StrtlC-fogaoó 11.;-. .olását foglalta 
el. Cseh János Pozsonyban a Hungária kávé- 
ház regg. fizetőp. állását újból elfoglalta. Ipoly- 
ságou a Lengyel-fogadó éttermének föp. állását 
Sülő Kálmán (nem Sípos, mint ezt téves* n 
irtuk i töltötte be. V a rg a  György Kőrösmezőn 
a vasúti vendéglő főp. állását foglalta el. 
Grátz Vilmos a Pozsony melletti Modoron a 
Harmónia vendéglő föp. állását töltötte ! c. 
1. itt O ffe n b a u e r  Lajos éth. állást nyeri. 
Pozsonyban a Szarvas-fogadó főp. állását 
Sdiindler Gyula és az Udvorka nagvvendcglö 
föp. állását H a a s  Miklós foglalták el. A \l d. ; 
kiránduló-vendéglő főp. állását F a lb  Mihály és 
a Vaskutacska föp. állását R á m u sch  József 

el. ü. itt S c h ü ss le r  György éth. állást 
nyert, borszék-fürdőn a Remény-étterem föp. 
állását R év és z  Dezső nyerte el. I . itt B e n n in g  
János és T ö p fn e r  Vilmos mint éthordók írni- 
ködnek. P etrá s  Márton a lágymányosi (kirán
dulói Doktor-féle vendéglő fnp. állását tölti be. 
Komáromban az Otthon kávéház főp. állását 
Luháts Nándor tölti be. Bogláron a Balaton- 
lógadó föp. állását S z a b ó  Ferenc foglalta e l ; 
mellette az é h. állásokat K o v á c s  Gyula és
K ántor Peren c nyerték el. A Bei
fogadó föp. állását S z a b ó  Istvár)° tölti he.
Baiatonlellén a Balaton-fogadó főp. állását
Stofán  Rezső foglal:a e l : mellette in. éthordók
Méray Károly, N é m e th  Gyula, D ö m e  Károly 
és Z in n e r  Mátyás működnek. L. itt a Hattyú- 
fogadó főp. állását P a u lit s  József foglalta el. 
Üzliáes fürdőn a Kovács-féle étterem top. állá
sát K ertész József foglalta el. J u ra s ic s  Imre 
Lúgoson a Magyar király fogadó éttermének 
föp. állását foglalta e l ; mellette rn. éthordók : 
N iederm aier Mátyás és L é rá n th y  Antal mű
ködnek A ltm a n n  János B.-Gvulán a Komló - 
fogadé töp. állását tölt' he. P reszle r  Jánus 
Koma romban a Tiszti kaszinó főp. állását fog
lalta el. Az újvidéki Grand (Récsei) fogadó 
kávéházi löp. állást S c h n e lle r  Ferenc, az éttermi 
föp. állást K ő ra k á s  János, a szobafőp. állást 
Kruusz Muki foglalták el. A Kopolovits-féle 
sörcsarnok főp. állását O sz tó  János íoglalía cl 
Friskin István a gombosi pályavendéglő föp. 
állását foglalta el. S e tsc h e g  Jacques a vu kővári 
„Grand" fogadó főp. állását tölti be. Temes- 
vároii a Koronaheiceg fogadó uj sörcsarnok 
vend glöjének főp. állását Z s ifk o v ic s  György 
és u. itt a szobafőp. áliást D o m b a y  István 
f°gl ■ . k cl. S tré n y e r  Ferenc Lúgoson a Klein 

-• töp. állását foglalta

50” j  pénzmegtakarítás,
esseuciából készíti likőreit, u. m alasch , 
a n s /o i t ,  c h a r t r e u s e ,  caeao, coenae , 
esa u k ö rte , m araszk iuo . vanília stb. 

' l üter 1.28. Hűm t liter elkészítve 1.28. 
. • kapható K U I i l C S l v K  

* N D O W  X Á I . ,  , Vörös kereszt" 
'' goria, GYŐR, B aross-u lca 21.

EGYRÖL- MÁSRÖL.
A régi jó időkből.

Összcircgatta: Ri.
A kitűnő orr.

Jó borairól híres volt Tüske Ferkú 
kománk, meg páratlan jóságáról, köz
tünk pedig a jó orráról. Ha ö azt mondta : 
rossz szaga van ennek az urnák vagy 
parasztnak, ott biztos, hogy nem vet
tünk bort. Ha a pinkát a hordóból, 
kiütötték, már szól t : dohos, penészes 
szárazfazasgu, és mi akkor már nyar
galtunk is tovább.

A 9 -es években a Szabari hegyen 
vettük meg Bán Kálmán uraság termé
sét. Dolgunk végeztével farkaséhesen 
kerestük a kocsmát. Megtaláltuk. Úgy 
25 lépésnyire megáll Tüske koma és 
szaglász mint egy kölyök vizsla Meg 
álljatok! ide nem megyünk! — Miért: 
— kérdeztük. -  Fogadjunk, hogy ebben 
a csárdában »krumplis-dödölét« főztek ma 
délre. (A mit ő ki nem állhatott.) — 
Már miért főztek volna éppen ma krump
lis dödölét, — volt ábrázatomon a 
? jel. Szívós Lajos, elhunyt kollegánk, 
aki akkor muraszerdahelyi vendéglős 
volt, nagyon nevetett. Tüske koma pe
dig a biztos győzelem tudatában az orrára 
mulatolL Aztán fogadtunk adéli költségbe.

Bementünk a konyhára, ahol a dödö- 
lének hírét se tudták. (Így én nyertem 
míg a fogadást.) Ehelyett pompás gu
lyás volt, krumpli s csipedettel és malac
pörkölt. a mi nagy meglepetésünkre. 
i Szívós Lajos rendelte úgy titokban.) 
Szegény jó komám, mintha most is 
látnám a te jóságos s az eset ilyetén 
állása miatt megváltozott és megnyúlt 
arcodat. Mi meg jókat nevettünk és 
azután neki ültünk a kitűnő ebédnek.

De a mi Tüske kománk csak nem 
tudott megnyugodni Még evés közben 
iseimélazott éski-kitört belőle: — A ménkű 
üsse meg. ahol egy lábas krumplis-dö- 
döle van, volt és lesz, meg azt is, aki 
kitalálta. . .  Aztán kiment. Úgy negyed 
óra múlva sugárzó arccal rontott be az 
ivóba: — Ha-ha-ha, nevetett, hogy a 
könnyei is kicsordultak, megvan, megvan' 
A togadást ugyan elvesztettem, de az orro
mat sikerült rehabilitálnom ! — Mondta 
egyfolytában és egyben cipelt bennün
ket az udvarra Mi meglepetve néztünk 
és nevettünk. Mi lesz most ? A koma 
pedig megállt és szólt: Itt éreztem
meg a dödöle szagot, ugv-e? — Nos 
igen — feleltük; majd ö folytatta: — 
A fogadást elvesztettem, de azért nekem 
is igazam van, meg az orromnak is. 
Gyertek csak velem És vezetett a kocs
mával szomszédos ház konyhájába, ahol 
ragyogó arccal mutatott a tűzhelyre: 
— Itt főztek krumpiis-dödölét; az én 
orrom tehát csak eg y  háznumerát té
vedett. Bámultunk.

. . . Szegény jó komám és S zívós 
pajtás! — van-e ott a mennyei csár
dában is alfélé jó gulyás és jó bala- 
tonmelléki — eltekintve a dödölétől. . 
De hiszen -  majd megtudjuk . .

B alam bér dala iból.
Minta : a mai hóbortos 

női kalap divat.

O ly a n  k ere k  a  k a la p o m  —  m in t  e g y  to rony , 
N e m  ü lö k  én  ö k ö r  h á tá n , h a n e m  — t to d o n ;
A m ú lt  h é ten  m eg b icsa k lo tt  a  k iské se m ,
A n a g y  s zá ra z s á g tó l  o d a  a  vetésem ,

— a z  v e té sem  . . .

H á ro m  b a b ra  fö lle tte m  a  szere lőm et.
H á ro m  n a p ra  e llo p tá k  a  bekecsem et,
M o st se bekecs, s e  szere tő , d e  n e m  b á n o m  > 
H o ln a p u tá n  h á z a s o d ik  a  g ú n á ro m ,

— a z  g ú n á ro m  . . .

H á ro m  tö r ö k  b é k á t fo g o t t  m a  ebédre .
D e  a  bé ka  m e g u g ro tt e g y  — fe k e té r e  . . . 
E n g e m e t p e d ig  a  g a z d á m  h á tb a v á g o lt.
M ert n ő i  k a la p n a k  n é z te m  e  v ilágo t,

-  e z  v i l á g o t . . .  
B a la m b é r  b o rg y ere k

•Kulcsos A 'f-ó .)

Hol rendeljünk paprikát ?
Van szereucsém v a ló d i s z e g e d i k ü lö n  őrle tő  
ró zsa p a p r iká im ró l az áraimat közölni s kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 3 kor. 40 fii!., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 filL, valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fiit. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: H o rvá th  Ferenc, S ze g e d .  
(Juránovics Tisza nagyszálló 5 éven át volt szobafőnöke.:

NYI LT- TÉR.

Lek. H ercog  S án d o r v.-vendéglős urnák 
Csáki oruya .

A küldött borszürővel rendkívül meg vagyok 
elégedve, nem mulaszthatom el, hogy ezért 
Önnek köszönetemet és elismerésemet ki ne 
fejezzem. Számításom szerint a sziirö rövid 
idő alatt kilizeti magát. Tisztelettel 
M uraszom bat, Bankó Viktor

vendéglős.

Figyelmeztetés.
R o b ic sek  Kálmán (Fiadó) szombathelyi szár 

mazásu Kereskedősegéd megugrott a főnököm
nek 118 kor. kosztpénzzel, nekem pedig 14 ko
ronámmal A vendéglős urakat és főpincér 
kollegáimat miheztartás végett figyelmeztetem. 
Tárnává Károly főpincér. Szigetvár. Réti féle 
szálloda.

Tek. Singer Antal é fia uraknak, tekeasztaloiok 
Szeged

Fogadják őszinte elismerésemet a nekem 
száliitott két tekeasztalra vonatkozólag, prácisi- 
tása és rugékonyságára nézve fölülmúl bármely 
gyártmányt. Még egyszer köszönet Igaz hive 

Dávid S ándor 
Kossuth kávés, Szeged.

Első nagy szállodája
határszéli (magyar-horvát határsz.) nagy
városnak, 32 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 költöttekért nem vállal felelöesét'et a 
szerkesztőség.
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=  jTirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetőséget udatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalinazottakat.
A  rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!

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

úgymint a r. tagok.
A oGyöri pincér-egylet" tisztelettel 

fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyek 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingvenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszközli.

Tagdijak: 1. oszt. fő- és fizetüp. 3 kor., 
II. oszt. éttenni, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor., 
IU. oszt. borfíu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fiit,, heiratási dij 1 kor.

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

Levél és sürgönyeim: Pincer- 
egylet Győr.

Dénes .Miklós Lás/.ló Józse f
jegyző elnök.

„K epes“ nagyszálló*la, Miskolc.

Fogadó átvétel. 1 3
Van szerencsém liiriii adni. liogy M iskol
con  a G raud szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok, fontos kiszolgálás. Üdvözle.tel 

K e p e s  B é l a ,  
szálloda-tulajdonos.

Szerkesztői üzenetek.
N. J .  D unavecse. Az Un esetében a köz

ségi elöljáróságnak egy kis spekulációja ké
pezheti az akadályozás hátterét Fogadni me
rünk, hogy igy okoskodnak: Felépítik a községi 
kocsmát és saját számlájukra fognak abban 
italmérést gyakorolni : ha azonban az Ön üz
letének áthelyezését véleményezik, akkor el
esnek ettől az üzlettől. Ilyen háttér mellett 
nem fogják javasolni az Ön üzletének áthelye
zését. Forduljon kérvénynyel a pénzügyminisz
tériumhoz s hivatkozzék arra, hogy sok vidéki 
helyen közvetlen a községháza mellett és kö
rülötte vannak italmérési üzletek. Budapesten 
pl. a központi városháza udvarán van négy 
vendéglő, utcára is nyíló vendéglő kettő van 
ugyanitt és nincsen semmi baj. Bécs vá
rosházán is van egy óriási vendéglő, melyben 
kvaterkázás közben a városatyák közügyeket 
is beszélnek meg, de azért az ördög még nem 
vitte el a németeket. Mondja meg a községi 
elöljáróságának, hogy ne spekuláljon és ne 
kicsinyeskedjen. Üdvözlet.

F. A. Pókafa. Az elutasító végzés ellen 
éljen felebbczcsscl; de célszerű volna, ha a 
község elöljáróságától olyan értelmű véleményt 
csatolhatna, hogy a községben szükség van a 
harmadik vendéglőre. Hiszen ebből a község
nek is, a kincstárnak is van haszna. (Sokszor 
több mint a vendéglősnek.) Üdvözlet.

L. F . S zárszó . A vendéglősök álljanak 
össze és adjanak be panaszt a pénzügyminisz
tériumhoz. Kérjék a kifejtett okoknál fogva az 
illető üzlet bezárását. A községi elöljáróság 
is tehetne ebben az ügyben valamelyes lépést 
az Önök jogos érdekében. Kérjék meg erre. 
A panaszukat például az elöljáróság is aláír
hatja, hogy a miniszter.um lássa az Önök 
panaszának jogosságát. Üdv.

101. B. Szándékának megvalósítására en
gedélyt kell kérnie a járási főszolgabírótól. Az 
engedély, ha arra alapos okok vannak, állandó 
jelleggel, vagy pedig csak bizonyos időközön
kénti tartamra kérhető. Ha alapos okai vannak, 
h"gy pl. fuvarosok, utasok érdekét szolgálja 
az üzlet további nvitvatartásával, akkor való
színű, hogy meg is engedik. Üdv.

VV. M. Lh. „Engedély kiterjesztést" nem 
lehet kérni, hanem idényre szóló engedélyt, 
inig az építkezés tart. Erre módot nyújt az 
ilalmérésről szóló törvény. A terület termé
szetesen nem lehet az építési területen, hanem 
közvetlen mellette lehet. Az engedély kérésé
nél meg kell jelölni a területet és annak 
tulajdonosától a beleegyezést csatolni kell. Ha 
az épitő munkásokon kívül más közönség is 
közlekedik ott, akkor meglehet, hogy engedé
lyezni fogják. Meg kell próbálni. Üdvözlet.

F. F. B.-Csaba. Ha a főpincérnek meg
bízatás nem lett adva, akkor nincs joga el
küldeni vagy felvenni személyzetet a főnök 
megkérdezése nélkül. A főpincér csak ott 
gyakorol ilyen jogot, ahol a hatáskörébe 
tartozó személyzet felvételének a gondja és 
teendőjével már az üzletbelépéskormegbizatott-

F. J .  S zóm ba hely . Lapot újból küldtünk. 
Előfizetést a kiadóhivatal ezúttal is köszönettel 
nyugtatja. T . G. S inaja. Olt csak zsák
számra, de itt lepedöszámra esik az eső. Amit 
egyébként az a körülmény is igazolni látszik, 
hogy Pest környékén, egyes lapályos helyeken 
a nyár- és fűzfák 4—5 torony magasra nőttek, 
illetve fél-fél kilométert befogó terebélvre gya
rapodtak, nem számítva a vargánya-gombákat, 
amelyeket 2—3 mázsás súlyúvá varázsolt az 
abnormális esős időjárás. Igaz, hogy mindezt 
csak .úgy beszélik*, azonban — a szellő sem 
száll, ha nem zörög a liaraszt. Máskülönben a 
„ne fácse pej mokánv'-ok közt — kellemes 
üdülést kívánunk! — P . S. Győr. Ásványos 
értesítésért szives köszönet és — köszöntés! 
— R. K. A lsós/.oinbatfalva. A keresett 
Zimmermanné címére vonatkozó válaszokat 
kért címre intézte a kiadóhivatalunk. — 
M - r i .  Hogy ki az a /?/, aki a „régi jó 
időkből11 való eseteket összeirogatja? Hát ki 
volna más, mint Reverencsies István, nekünk 
is, önnek is és igen sok tuladunáni szaktár
sunknak jó ösmerőse. — M. J . Ólad. B. érte
sítését szives tudomásul vettük és — üdvözöl
jük. — G enerális D—rh eg y . Ama gyűjtés 
céljával kapcsolatban hiba forog fenn, még 
pedig fogas, amennyiben az a szövetség sem 
a v—ly, sem egyéb hazafias ügyben nem végez 
jelentősebb munkát. Minélfogva mi az adott 
összegnek visszaszármaztatását tanácsolnánk. 
Egyébként — üdv!

Minden
s zá llo d a  ká véhá z é s  ve n d é glő
újság-m app áit, é tlap-táb lá it é s  újévi 

[  ---------; reklám-naptárait ^

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

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

M E N Ü -
k árty á k , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek és könyvek, boon-bloek
minden nagyság és színben, ru h a tá r -  
s ám ok, bérle t-füzetek , levé lpap ír 
cs borítékok , sz ivar-sz ipkák  kívá
natra cégnyomással is, legulabb  pe
csenye és hal-diszek, to r ta -  és tá 
n yér papírok , sü tem ény-kaüszlik , 
papir-szalvéták , papirlem ez-tányé- 
rok , fogvájók, u jság ta rtó k , irótab- 
lák, k ré tá k , szíva esők, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:
BERKOVITS KÁROLY

hektograph-ké'Zitő, célszerű irodai 
.*. és vendéglői cikkek raktára .\

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
K É P E S  Á RJE G Y Z ÉK  ING Y EN .

Pályázati hirdetmény.

A in. kir. államvasutak Zombor állomásán 
lévő pályaudvari vendéglő 1909■ október I-tól 
számítandó 5 évre bérbe adatik. Az egy kor<> 
nás bélyeggel ellátott és „Ajánlat a magyar 
kir. államvasutak Zombor állomásán lévő va
súti vendéglő üzletére* felirattal ellátott le
pecsételt borítékba zárt, nemkülönben kellő 
okmányokkal felszerelt ajánlatok 1909. augusz
tus hó 3-án déli 12 óráig a zombori üzlet- 
vezetőség általános osztályának (üzletvezető
ségi palota II. em.) nyújtandók be. Bánatpénz 
200 (keltőszáz) korona.

Zombor. 1909. junius 20-án.
Az üzletvezetőség'.

6000 írtért
egy állandó jómencttel bíró Luladunai 
szálloda (inegye székhelyén) az összes 
berendezéssel, más üzlet miatt eladó.
Évi bér 28 0 frt. Bővebbet a Fogadó 

kiadóhivatalában.

t , ---------------- ------------ --------------J

= Bornyilvántartási könyvek =

10 íves egész vászonba fűzve, bevétel és kiadás K 1.—
25 » » # kötve, » » » 2.20
50 » » >» kötve, » » _............ »

Minden könyvben a vezetésre szánt m agyarázattal.
Kapható S Z É K E I - Y  ő s  1 L I . É S X É 1 . ,  U n g v á r i .
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