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Nálunk és Ausztriában.
Régi szokása a magyarnak, hogy mi

kor rosszul megy a dolga, hát akkor 
minden kutatás nélkül szidja a néme
tet. Aki különböztetni tud, az a német 
alalt azonban nem a német népet, nem 
is a német birodalmat, hanem egyene
sen az osztrák hivatalos köröket érti 
alatta. Tehát hunéul a német . . .! Ez 
annyira bevett szokás nálunk, hogy sa
ját bajaink összes forrásait ezzel a né
hány szóval véljük indokolni. Ezzel 
véljük jellegezni gazdasági életünk ha
nyatlását és bizonyos konzervatív, de 
indokolatlan megnyugvással törődünk 
bele, hogy addig nem remélhető javulás 
gazdasági és egy.b közviszonyainkban, 
mig le nem rázzuk magunkról azt a 
német nyűgöt, azt a kerékkötést, mely 
bennünket haladásunkban akadályoz. 
Első látszatra, minthogy azt már meg
szoktuk, alaposnak szoktuk találni ezt 
az általános felfogást. Ha azonban csak 
egy kissé jobban körülnézünk, azt ta
láljuk, hogy ez bizony nem mindenben 
van úgy, amint gondoljuk, vagy amint 
értelmezni szoktuk Hanem ezzel ellen
tétben inkább azt találjak, hogy a né
met nép körültekintőbb, az alkotásra 
elszántabb és szivósabb, mint mi va
gyunk Ez tapasztalható ipari és keres
kedelmi téren, de tapasztalható egyéb 
tekintetben is.

Itt van pl. a vendéglős ipar, mely 
első sorban érdekel bennünket.

Nálunk a vendéglősnek mint iparos
nak nincsenek biztosított jogai. Akkor 
vonhatják el tőle az ital mérési enge
délyt, mikor a pénzügyigazgatóságnak 
tetszik. Okot nem igen kell keresnie. 
A rendőrség is elősegítheti a jogelvo
nást. Hiszen még a kákán is lehet cso
mót találni. Alárendeltje a vendéglős 
háromféle hatóságnak. Packázhatik vele 
a közfinánc és közrendör, az uj bortör
vény szerint a borellenőrző bizottság is. 
Védelme nincs. A kivetett büntetést meg 
kell fizetnie. Többet hisznek az emlí
tett hatósági közegeknek, mint neki, az 
adófizető polgárnak. Általános szakszer
vezeti tekintetben pedig úgy állunk, hogy 
nálunk a vendéglősöknek egy igen csekély 
része tartozik ipartársulathoz és innen 
van, hogy nem képesek a vendéglősök 
saját ügyükben akármit is kivívni, nem

képesek saját iparbeli jogviszonyukat 
rendeztetni, mert nem egyesitik az erőt 
az egyesült fellépésre és összhangu kö
vetelésre Innen van, hogy sem a 
társadalom, sem a kormány nem veszi 
tekintetbe a vendéglősök legjogosultabb 
követelményeit, nem törődnek velük, de 
legkevésbé olyan módon és olyan érte
lemben, hogy ipari jogviszonyukat tör
vényesen szabályoznák.

Ilyenek a viszonyok nálunk.
Másképpen áll ez a viszony Ausztriá

ban. Az úgynevezett onétneta jellem
vonását fentebb már ismertettük né
hány szóval. Önérzet, összetartás, kö
rültekintés Ausztriában a vendéglőst 
abba a helyzetbe hozta, hogy ipari vi
szonya becsületesen rendezve van. Ott 
sem jött magától, hanem küzdeni, fá
radozni kellett érte. Ott amolyan apró 
szekatúráknak finánctól, rendőrtől a 
vendéglős nincs kitéve. Ipari viszonyát 
az ipartörvény rendezi épp úgy, mint 
akármelyik más iparág viszonyát. Ven
déglőt nem nyithat senki addig, mig 
egyrészt ki nem mutatja, hogy belépett 
az ipartársulatha és másrészt, inig az 
iparlársulat nem véleményezi az ipar- 
engedély kiadását. Ausztriában az ipar- 
engedély képezi egyszersmind az ital
mérési engedélyt, az üzletnyitás és foly
tatás jogát.

A pénzügyi hatóságot csak az adó 
és illetékügy érdekli, az üzlet ipari ré
széhez semmi köze sincs. Aki tehát 
Ausztriában vendéglős akar lenni, annak 
tagjává kell lenni az ipartársulalnak. 
Az osztrák ipartörvény 107. §-a ezt a 
kötelezettséget minden kétséget kizáró
lag megállapítja. A bekebelezési dijat 
köteles folyamodó előre lefizetni. (Ezt 
a dijat a bécsi vendéglős ipartársulat 
80 koronában áliapi*otta meg.) Ha 
folyamodó az iparengedélyt nem kapja 
meg, a társulat visszafizeti a bekebele
zési dijat. Üzletáthelyezésnél az uj he
lyiségre nézve szintén meghallgatandó 
az ipartársulat véleménye.

Bécsben a szállodásoknak külön ipar- 
társulatuk van. A vendéglős-ipartársu- 
latnak nagy bérháza van a belvárosban; 
itt tartja fenn irodáit, tanonciskoláját, 
mely főzöiskolával és pincegazdasági 
iskolával van egybekötve. Olt a tanon- 
cokat éppúgy szerződtetik és szabadít

ják fel, mini bármely más iparágban 
A fözőiskolát jobbrnódu polgárok leánya 
is látogatják és több hónapra terjedő 
tanfolyamon megtanulják a konyha
művészetet. Az ilyen rendkívüli tanulók
tól szedett tandijakat az iskola jövedel
méhez csatolják. Van a társulatnak ezen
kívül helyközvetitő irodája és betegse
gélyezési pénztára. Minden ágazatnak 
megvan a külön kezelősége és irodája. 
Ezidőszerint Bécsben 4000 vendéglős 
van és — a törvény rendelkezése sze
rint — mindegyik tagja a társulatnak. 
Üzletet bérbe adni a törvény megenged 
úgy, hogy az engedély tulajdonosa meg
tarthatja a saját nevére szóló jogot. 
Vendéglős és kocsmáros közti külömb- 
séget Bécsben nem ismernek.

Íme, rövid ismertetésben rámutattunk 
a külömbségre, mely a vendéglős-ipar
ban nálunk és Ausztriában fennáll. És 
őszintén szólva, sokat tanulhatunk a 
németektől szervezési dologban. Igaz, 
hogy a szervezésre a törvény is nyújt 
segédkezet, (ami nálunk nincs meg) mert 
4000 szervezett bécsi vendéglős szavá
nak van erkölcsi súlya is. Van ezenkí
vül szövetségük is, mely a birodalom 
felső és alsó részére van osztva és 
magában öleli fel az összes társulatokat.

Ilyen szervezés képes eredményes 
munkát végezni, amint végez is. És ha 
irigy szemmel nézzük a németek ezen 
szilárd szervezetét és eredményes mun
káját, nem állhatjuk meg, hogy a magyar 
vendéglősöket fel ne hívjuk a hasonló 
módon való szervezkedésre. Előttünk 
van az ipartörvény revíziója, tehát 
megvan az alkalom, hogy a kormány 
végre tegyen valamit a vendéglősök 
jogviszonyának törvényes rendezésére. 
És ha ez a rendezés Ausztriában lehet
séges, mért volna lehetetlen Magyar- 
országon ? Ha az osztrák kormány és 
törvényhozás jónak találta azt az ipar
ágat így szervezni, mi akadálya lehet 
ennek nálunk - Talán csak áll nálunk 
a kormány és törvényhozás oly magas 
színvonalon, mint az osztrák. Ha nem, 
akkor legalább ebben a tekintetben 
követelhetik azt, — ha együttesen, 
szoros sorokba egyesülve állítják fel 
követelésüket — Magyarország vendég
lősei. Ám követeljék, hogy eredményesen 
dolgozhassanak 1
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Vendéglős kongresszus.
A kassai vendéglős stb. ipartár

sulat (a Fogadó utóbbi számában is 
közölt) felhívást intézett a „Székesfővá
rosi vendéglősök és kocsmárosok ipar
társulatához" aziránt, hogy az országos 
vendéglős szövetség megalakítása tárgyá
ban, az 19 7. évben Szabadkán  tartott 
országos vendéglős kongresszus határo
zata értelmében, hivjon egybe mentői 
előbb orsz. vendéglős kongresszust, 
mely a vendéglősöket érintő sérelmes 
ügyekben is határozzon.

Mindenesetre elismerés illeti a kassai 
szaktársakat, hogy az összesség érdekeit 
karolja fel felhivása utján és kétséget 
sem szenved, hogy a kongresszusnak 
igen bő tanácskozási anyag kínálkozik 
az aktuális szakbavágó ügyekből. Ezt 
elismerve, de egyelőre ettől eltekintve, 
egy kis tévedésre kell a kassai szak
társak ügyeimet felhívni és tévedésüket 
korrigálni. A dolog ugyanis úgy történt, 
hogy a „Székesfővárosi vendéglős 
és kocsmáros ipartársulat" mint a 
szabadkai kongresszus társszervezője, azt 
az indítványt terjesztette a kongresszus 
ele, hogy alakittassék meg a vendéglő
sök országos szövetsége. Ezen sorok 
Írója volt az ügynek előadója és az 
előterjesztett indítvány kapcsán bemu
tatta az alakítandó szövetség alapelveit 
és célját. A kongresszus egyhangúlag 
elíogadta az indítványt és az előterjesz
tést és megbízta a „Székesfővárosi v. 
és k. ipartársulatot“ a hozott határo
zat végrehajtásával, de nem a kon
gresszus összehívásával, m ert erre 
határozott kijelentéssel a kassaiak 
vállalkoztak. Hogy ez mennyire élénk 
emlékezetemben van (és bizonyosan 
másoknak is, akik Szabadkán voltak) 
igazolja az a tény, hogy a május végén 
Belováron tartott Horvát-szlavonországi 
vendéglősök kongresszusán hangulatot 
is csináltam arra nézve, hogy a 
kassaiak kongresszust összehívó  
szózatának a horvát-szlavon vendéglősök 
is tegyenek eleget, mert a legközelebbi 
országos kongresszus a kurucok ős 
falai közt fog megtartatni, mivel arra 
Szabadkán vállalkoztak.

A szövetség megalakításával azonban 
még egy kissé várnunk kell, mig t. i. 
az ipartársulatok szám  a növekedik. 
A szaporodás szépen balad ugyan, de 
a megkivántató számot még nem érte 
el. Bizonyos azonban, hogy kormá
nyunk a vendéglősök folytonos meg
terhelésével a legjobb agitációt fejti ki 
a vendéglősök szervezésére és erősen 
hiszem, hogy a társulatok száma a 
kormány bölcs segítségével az eddigi
nél erősebb tempóban fog szaporodni. 
Ez a jogosan és indokoltan várt ered
mény azonban nern akadályozhatja az 
országos kongresszus szervezését, mert 
ugyancsak vannak aktuális kérdések, 
a melyekkel sürgősen foglalkozni kellene.

Ezen történelmi hűséggel közölt tényál

lásnál fogva, kassai testvérek, önökön 
a sor. Bontsák ki azt a kuruc zászlót 
és Magyar- és Horvátország vendéglősei 
ott lesznek.

Szűcs Béla
a „Székesfőv. v. és k. ipart." titkára.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á
m é  Ipa,-társulata hivatalos közleményei

A z iparíársulat hivatalos fulytsépe 
Vili., Ráköci-ut í j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden héttőn
szerdán és pénteken délután 3—6 
iráig.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a lársulat ügyésze: 
dr. YVaigand József, lakik IK. kér., 
Üllöi-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

TÁRSULATI  ELET.
Sárvár A »Sárvár és Vidéke ven

déglősök, mészárosok, kávésok és hen
tesek ipartársulatao e héten tartotta 
rendes évi közgyűlését, mely egyszers
mind diszgyülés  is volt, amennyiben 
az ipartársulat fáradhatlan jegyzőjét, 
Szabó Béla kávés-kartársunkat ünne
pelték az egybegyűltek abból az alka
lomból, hogy szakbeli pályafutásának 
40-ik évfordulóját érte el.

A társulat elnöke, Strohoftér Viktor 
karlársunk üdvözlő beszédében méltatta 
a jubiláns érdemeit, kiemelvén az ipar
társulat érdekében kifejtett buzgó tevé
kenységét, kérve őt, hogy továbbra is 
az eddigi kitartással vegye ki részét a 
közérdekben folytatott munkából. A 
jubiláns meghatottan köszönte meg a 
lelkes és őszinte ovációt, Ígérvén, hogy 
tőle telhetöleg továbbra is óhajt közre
működni ipari érdekeinkben. A gyűlést 
igen szépen sikerült bankett fejezte be, 
mely a legvidámabb hangulatban folyt 
le és melyen számos felköszöntö hang
zott el. A gratulálok sorában fogadja 
Szabó Béla kartársunk a ^Fogadon 
szerkesztőségének szerencsekivánatait is. 
íi.Kassa. a  Kassai vendéglős-ipartársu- 
latnak sok munkát ád az itteni pénzügy
igazgatóság, mely t. i. mindig kifundál 
valamit a vendéglősök ellen Most leg
újabban eltiltani akarja a búcsúkra és 
vásárokra is kocsmai joggal biró ven
déglősöket attól, hogy a havonként Iár
tott állami baromvásárokon ételt és italt 
árusítsanak, noha erre joguk van és 
élelmezési szempontból közszükségletet 
elégítenek ki. A bölcs finánc természe
tesen arra spekulál, hogy a baromvásá
rok alkalmára újabb engedélyeket lehet 
kiadni, tehát illeték- és adószaporulatot 
lehet eredményezni. Ámde a vendéglő
söknek is van eszük és az ipartársulat 
utján tiltakoznak ezen újabb merénylet

ellen. Egy alkalommal volt már szó a 
Fogadóban, hogy a zseniális kassai 
pénzügyigazgalót meg kell örökíteni az 
utókor számára. Ezt ugyan meg lehet 
tenni anélkül, hogy spirituszban örizzék 
meg, lehet ezt diszszobor állításával 
is elérni. Akárhogyan, de valahogy meg 
kell örökíteni, a vendéglősökkel folyta
tott kötekedéseért méltán megérdemli^

A zalai ípartársulat. Mint egyik 
előző számunkban jeleztük, a *Zala- 
megyei vendéglősök, kávésok és kocs- 
márosok ipartársulata<* szervezési és 
előkészítési munkálatai serényen foly
nak. Hogy a zalamegyeiek ipartársulata 
a nagy körültekintéssel végzett munkák 
befejezésével egyike lesz a legjobban 
szervezett ipartársulatoknak, azt az elő
készítők alábbi tekintélyes névsora is 
igazolja. A zalai ipartársulat alakítási 
munkálatait a következők végzik: Toseh 
Károly, Lelovits Boldizsár, Rosenkrantz 
István és Nagy Dezső zalaegerszegi. 
Slrausz Miksa, Bricher János, Leutner 
Mihály, Talabér István és Horváth 
Lajos keszthelyi, Hajas József, Pecsor- 
nik Ottó és Antunovics József Csák
tornyái, Szelesley Géza és Mesterházy 
Sándor sümegi, Deutsch Alfréd leutii, 
Mayer Károly baksai Lukács Gábor és 
Torkos János z.-szt.-gróti, Szabó József 
bisztricai, Zsitek Ferenc dobronaki, Die- 
nes Kálmán és Domonkos Ignác tapolcai, 
Piánk Ferenc letenyei, Frim József zala- 
tői, Moór János lürjei, Petánovics Károly 
novai, Bödey János boefiddi, Szikszai 
Sándor baki, Sziber Jenő zalabéri. Bállá 
István gelsei, Horváth Antal és Keich 
Ede hahóti, Günther István b-füredi, 
ürünfeld Miksa söjtöri, Kasztl Ignác és 
Berger Lőrinc pacsai szaktársaink. Az 
ipartársulat alakuló gyűlését az ősz ele
jén fogják megtartani.

Közgyűlés. A „Rózsahegy és vidéke  
vendéglősei és kocsmárosainak Ipar- 
társulata“ folyó évi julius hó 29-én 
d. u. 2 órakor Rózsahegyen, Porgesz 
József vendéglőjében tartotta r. é. 
közgyűlését, a következő tárgysorozat 
mellett: 1. Közgyűlési elnök és jegyző 
választása. 2. Az ideiglenes vezetőség
nek a felmentvény megadása. 3. Az 
1909. évi költségvetés megállapítása. 
4. A tisztikar és választmány meg
választása. 5. Netaláni indítványok. A 
közgyűlés lefolyását lapunk közelebbi 
számában ismertetjük.

A kassai ipartársu lat a f. hó 10-re 
hirdetett közgyűlését 29-én tartotta 
meg nagy érdeklődés melleit. A köz
gyűlés lefolyását közelebbi lapunkban 
hozzuk.

Keddi összejövetelek. A aPécs- is  
Baranyai vendéglősök ipartársulatan 
tagjai keddi összejöveteleiket a követ
kező rendben és helyeken tartják:
Aug. 8-án Rechnitzer M. 

.  10-én Agálz A.

.  17-én Szigelhy M.

.  24-én Hofekker I.

.  31-én Csillag .T.

vend. Ferenciek-u. 
„ Lajos-telep. 
„ Király-u.
„ Rácváros.
* Kossuth-n.
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Kitanit.áí:.
O rszágos szövetségünk  ügyében.

ít kongresszus. -  Miért kell az orsz. vendéglös-kocs- 
iros szövetség Egy csoda-szerzet. — Kigyószisze- 
5. — A .közjó meg Gundclék. — Ha valaki naiv. — 

Az igazi szaksajtói munka.
Irta: M inden T.

1906 szeptember havának 5-ik napján 
Bpesten, a Váci-utcai városház közgyűlési 
termében közel hatszáz vendéglős kon
gresszust tartott. A székesfővárosi ven
déglősök ipartársulata által rendezett 
ezen az első vendéglős-kongresszuson 
elhatároztatott egy olyan orsz. vendég
lős és kocsmáros szövetségnek a létesí
tése, mely az ország minden vendéglő
sét é3 kocsmárosát egyesíteni és ezeknek 
ügyét-baját úgy a helyi hatóságoknál, 
mint a kormánynál képviselni fogja A 
létesítendő szövetségi határozatot az 
ország minden részét képviselt vendég
lősök lelkesen és egyhangúlag elfogadtak. 
A következő év, 1907 szeptember 4-én 
Szabadkán tartott Il ik vendéglős kon
gresszuson közel «00-an megjelent ven
déglősök pedig megbízták a Székesfővá
rosi vendéglősök ipaitársulatát a szövet
ség megalakításával, illetve az alakítási 
munkálatok előkészítése és befejezésé
vel, Hogy a szövetség nem alakult meg 
mindeddig, ez nem azért van, mintha 
talán az ipartársulat a megbízatást 
elhanyagolta volna, hanem egyszerűen 
amiatt, mert nem akart elhamarko
dott, esetleg csonka munkát végezni. 
Egy olyan fontos testületnek, mint a 
minőnek a létesítendő orsz. vendéglős
k o r  máros szövetség lön tervezve, soha 
meg nem ingatható szilárd alapra, mig 
ennek megfontolt és komoly céltudatos 
munkára van szüksége.

Mint a fentebbi sorokból kitűnik, a 
létesítendő orsz. vendéglős-kocsmáros 
szövetség ügye nagy nyilvánosság előtt 
pertraktálódott, s az eszmei alapkövek 
nagy sokaság, az ország minden részét 
képviselő vendéglősök jelelenlétében té
tettek le. Az esettel pedig ugyanakkor 
az összes napilapok foglalkoztak úgy, 
hogy a tervezett szövetségről mindenütt 
értesültek, még ott is, ahova a közel 
ötezer példányban megjelenő »Fogadó« 
el nem jutott. Nem mondhatja tehát azt 
senki, hogy itt aféle zárt falak mögötti 
és senki által sem tudott dolgok történ
tek, vagy akarnak történni. És ugyanígy 
nem mondható s állítható az sem, 
hogy a létesítendő országos vendéglős- 
kocsmáros szövetség, — amelynek léte
sítésén nemcsak a székesfővárosi ven- 
déglős-ipartársulat, nemcsak a Fogadó, 
hanem számtalan vidéki ipartársulat és 
ezernyi vendéglős és kocsmáros dolgo
zik, — bizonyos rendbontást célozna 
vagy egyes közérdekszerü intézmény 
(ami nincsen; Szerk.) ellen töreked
nék. Nem akar »ez a leendő« szövetség 
semmi mást, mint a vendéglős és kocs- 
márosok jogainak biztosítását, ezeknek 
kiterjesztését és mindenféle érdekeinek 
megvédését. A vendéglősöket illető jogok 
és egyéb érdekek tudvalévőén ez idő- 
szerint szabadjára vannak s azokkal

széles e hazában senki sem törődik.
A leendő szövetségnek ez a célja 

ámbátor ismeretes mindenütt, csak azok 
előtt nem, akiknek érdekében áll, hogy 
a »köz« javát képező eféle dolgok ne 
létesüljenek és akiket ezek csoportosí
tani s a saját irányzatukkal megtévesz
teni tudnak. Mert szomorú valóság, de 
úgy áll a dolog, hogy a mi szakmánk
ban létezik olyan csodaszerzet is, amely
nek tagjai csak azért vannak testületi 
kötelékben, mert az élükön álló vezér
nek óriási nagy vagyona van, talán 
milliónál is több s mert az ilyen milliós 
vezérnek az árnyékában lenni, fényében 
sütkérezni — dicső dolog. Hogy ennek 
a milliónak megszerzésére a vezérkedés 
nem volt káros és hogy ellenérték
ként a vendéglősöknek nagy és fon
tos érdekei áldoztattak föl, ezt a 
körülményt nem tekintik, de nem is 
tartják érdemesnek rajta gondolkozni 
ama szerzetnek a tagjai, akik különben 
sem a maguk fejével gondolkoznak. A 
vendéglősségnek napirenden levő ezen 
és egyéb fontos ügyeit tehát, ezek illetve 
ezeknek irányitói nem ismerik fvagy 
nem akarják ismerni) de azért ha a 
leendő szövetségnek valami kis hirszelét 
érzik, már emelgetik fejüket s igazi 
fullánkos kigyó módjára elkezdenek 
sziszegni. Az a szerencse, hogy senki 
sem ijed meg az ilyen kigyóktól, melyek 
különben sem ijesztési célból, hanem 
legfeljebb attól való félelmükben sziszeg
nek, hogy valaki a fejükre rá ne 
lépjen.

De hogy a kérdést még jobban be
világítsam. meg kell említenem a 
Fogadó utóbbi számát, mely a kassai 
vendéglős-ipartársulatnak a létesítendő 
szövetségünk ügyében a Székesfővárosi 
vendéglősök ipartár.-ulata elnökségéhez 
intézett átiratát közölte. A kassaiak, 
akik az 19C7-ki szabadkai kongresszu
son és ennek napirendjét képezte szövet
ség ügyének tárgyalásánál szintén részt 
vettek, amikor az ott határozattá emelt 
ezen ügynek a mikénti állását megtar
tandó, esetleg annak előbbrevitelét célzó 
átiratukat elküldötték, nem tettek" egye
bet, csak kötelességüket teljesítették, 
amiért elismerést és dicséretet érdemel
nek. Ezt a körülményt, azt hiszem, 
minden elfogulatlan és józanul gondol
kozó ember igy Ítéli meg Nem azonban 
egyik szaklaptársunk, a Gundel-csoport 
illetve e csoport fejének érdekét szol
gálni vélő „V. L“-ja, mely utóbbi számá
ban ugyancsak föl szisszen, zavar-csiná- 
lóknak nevezi a kassai ipartársulatot és 
azt mondja- — mit akarnak azzal a 
kongresszussal és szövetséggel, amikor 
ők (t. i. Gundelék) is tartanak kongresz- 
szust (ami persze nem igaz) és nekik 
(t. i. Gundeléknek) is van szövetségük, 
szóval, lépjenek be ide.. . és ne rendetlen
kedjenek, ne zavarogjanak . . .

Hogy valaki, hozzá szaklap, hogy tud 
ilyen naiv és annyira gyerekes fölfogással 
lenni, hogy ily együgyüséget leir és 
megjelentet, azon módfólött csodálkozom.

Rettenetes szűk látkörét s a kor szelle
métől való roppant elmaradottságát 
igazolja be az. aki az események folyá
sát igy akarja megállítani. Vagy azt 
hiszi az a „V. L‘‘-ja t. laptárs, hogy 
az egész ország vendéglősei és kocsin á- 
rosai jogai és gazdasági érdekében 
történő fejlesztési folyamat az ő oktalan 
kiáltozására megáll és visszafordul. Hát 
ez nem fog megtörténni. De az könnyen 
megeshetik, hogy laptársunkat is és a 
Gundel csoportot is ugv elsöpri, mintha 
sose léteztek volna. Ami ugyan, a dolog 
természetes logikai rendje szerint, előbb 
utóbb be is fog következni. Természetel
lenes dolgok sokáig nem állhatnak fent. 
Már pedig a Gundel-féle csoport és 
annak egész létele természetellenes, 
meri néni a „köz" javát, hanem egyesek 
érdekét szolgálja.

Gundel János, maga a csoport feje, 
sohase volt a közjónak embere, hanem 
ellensége, még pedig a szó szoros 
értelmében. Hogy a vendéglős-ipar 
terén és ez iparhoz tartozók érdeké
ben eddig semmi sem történhetett, sőt, 
hogy a viszonyok egészen a züllés szé
léig jutottak, hogy az alkalmaztató az 
alkalmazo'tal késhegyig menő harcban 
állt és áll ez mind Gundel Janosék- 
nak köszönhető. Azt az egyet meg 
kell hagyni, hogy annyi élelmességgel 
és ügyességgel talán még egy se 
rendelkezett, mint ez a bajor Gundel. 
aki a közérdek leple alatt csoportosí
totta és mindig oda irányította, vezé
relte. az embereket, ahova az általa 
ismert érdekek megkívánták. Igv történt 
aztán, hogy a Gundel-féle társulat 
aszisztálása mellett a sörgyárak kartelt 
kötöttek, a sörárakat fölemelték s 
a vendéglősöket illetően mindenféle 
rabszolgai feltételeket (ne hogy azt 
liigyje valaki, hogy ez: frázis) szabtak, 
líogv Gundel Jánosnak, a részv. sör
főzde igazg. tagján ezalatt nőtt 
a milliója é a vendéglős-kocsmárosság 
átkozódása mindinkáb hallatszott, hiszen 
ez csak világos. Azt mondom a „V. L*‘ 
szerk. tulajdonosának: ha a vendéglő
sök közérdekének megfelelő igazi szak
sajtói munkát akar végezni, minden mó
don azon legyen, hogy ez a csoport 
Gundelestül és mindenestől mentül előbb 
elpusztuljon. Folytatom.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem előfizetőinkhez.

Ismételten fölkérjük azon tisztel’ elő
fizetőinket, akiknek előfizetése juh 'is  
1-én és a mai számmal lejárt, szíves
kedjenek a lappal mellékelt vagy levél
lel intézett utalványon az esedékes 
dijat postafordultával beküldeni, amivel 
eleje vétetik a további előfizetési in
tés és fölszólitásnak és ezzel t. 
szaktársaink a saját lapjuk kiadóhiva
talát horribilis kiadásoktól mentik meg. 
Jóbarátainkat és ösmerős szaktársainkat 
kérjük, hogy a Fogadót szíveskedjenek 
terjeszteni
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Hymen hírek. — Preszler Viktor 
komáromi kávés szaktársunk julius 4-én 
vezette oltárhoz Taflik  Emília kisasz- 
szonyt, Taflik Károly muraszombati 
magánzó bájos leányát. — Molnár 
Zsigmond komáromi kávés szaktársunk 
szépmiveltségü leányát Jankát elje
gyezte Csendes Simon kereskedő Buda
pestről. — Fischer József a barcsi 
Központi fogadó főpineére augusztus 
hó 11-én tartja esküvőjét Hoífmann 
Milike, Hoffmann I. tekintélyes barcsi 
iparos szépmüveltségü leányával. —
Engelmann Lajos, a miskolci Korona 
fogadó főportása augusztus 8-án tartja 
esküvőjét W eisz  Helén urhölgygyel 
Kolozsváron. — Kousz Antal fővárosi 
vendéglős e hó 29-éu tartotta esküvő
jét Paunner Ilonka kisasszonynyal,
Paunner F. tanító szépmiveltségü leá
nyával, Battyándon. (Vas*m.)

E rd é ly i ven d ég lő s  sza k tá rsa in k  köz
érdekű ügyét támogassuk azzal, hogy ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 20—30 főtérrel emelt 
áron) .Borszéki" vizet.

A Pesti Hírlap só ta r tó i... A főzelé- 
kes lapnak elkeresztelt »Pesli Hirlap« egy 
múlt heti számában megint neki támadt 
a vendéglősök és kávésoknak, hogy nem 
tartják üzletükben a fedeles sótartót, 
melyet az étkező kocsikon tartanak — a 
folytonosan beszálldogáló füst, korom és 
por miatt( mely okot azonban a főzelékes 
újság nem ismer, mert vasúti étkező- 
kocsiban talán még egyszer sem for
dult meg...)  Szóval, a zöld nemek iránt 
lelkesülő »P. H.« megint nekim ent a 
vendéglősöknek és kávésoknak és pedig 
a tőle már szinte megszokott pulyka- 
méreggel és »düh«-vel. Mi erre az 
esztelen kirohanásra az első pilla
natban nem tudtunk mást gondolni, 
minthogy ennek a lapnak a napihireit 
iró munkatársai sose voltak rendes 
vendéglői üzletben, hanem csak aféle 
pálinkás-kocsmákban, ahol a többnyire 
kenyér vagy zsömle eledelt fogyasztó 
kundschaftok bizony nem igen nézik, 
hogy a már bepaprikázott kenyérfalatot^^<.-wu<uic aoz [ar 
a sótartóba és — vice versa mártják-e.W'ptelligenc.ája és 
Ez a nézetünk azonban csak másnapig lsz Je' a omi 
tartott, mikor a »P. H.«-nak ugyancsak 
a napihirei közt reklám-közlemény alak
jában jelentkezett azoknak a bizonyos 
fedeles sótartóknak a gyártója. — Hja, 
tehát igy állunk atyafi, t. f. Pesti Hírlap.
Tehát ezért volt az a nagy kiruccanás 
a vendéglősök és a kávésok ellen, akiket 
csupán csak a ngseft ist gsefta kedvéért 
gáncsoltunk és piszkoltunk le megint egy 
kicsit. Ejnye, ejnye, hát illő ez a 
8komoly« lapnak »ismert »P. H.o-hoz! ?
Ha még az »Uj Hirek« vagy a »l)éli 
Ujság« követne el ilyesmit, — de a —
Pesti Hírlap. Ami különben igy egészen 
jól van. Legalább egészen ráismertünk a 
vendéglős-kávésságnak csaholójára. Szak
társaink ne felejtsenek el még egy vonást 
huzni a »P. H.»-ot illető ama bizonyos 
rovásokhoz.

Barabás Béla nyugtája. Az »arad*
.vesztőhely megváltásán céljából alakul1

13-as bizottság kiváló elnöke, Barabás 
Béla dr. országgyűlési képviselő Hegyháti 
Sándor munkatársunknak a fenti hazafias 
célra eszközölt gyűjtését a következő 
sorokkal nyugtázta.

Tek. Hegyháti Sándor urnák, Budapest. Az 
aradi vesztőhely megváltása javára eszközölt 
hazafias gyűjtésének eredményét, hét korona 
14 fillért megkaptam, úgyszintén az adakozók 
névsorát közlő „Fogadó" lap példányát is. A 
szent cél érdekében fogadja Ön s a derék 
adakozók hálás köszönetemet s hazafias üdvöz
léséinél. Budapest, 1909. július 21. dr. 
Barabás Béla orsz. képviselő, az „Aradi 13-as 
bizottság* elnöke,

Kávósok-pincérek mulatsága. A
„Bpesti Kávés-ipartársulat“ a pincérek
kel együttesen e hó 26-án este sikerült 
nyári mulatságot rendezett az Erzsébet 
sósfürdőben. A mulatságon közel négy
százan vettek részt kávésok és pincérek, 
utóbbiak nejeikkel. A mulatságon volt 
világposta, tombola, végül tánc, mely 
kivilágos kiviradtig tartott. A jól 
sikerült mulatság közel kétezer korona 
jövevedelmét a munkanélküli alkalma
zottak javára fordítják.

Lakodalm ak, p riu ic iák . I'eledhetlen szép 
emléket képező ünnepe volt az Ikerváriaknak 
julius hó 11 ke. Ekkor tartotta első miséjét 
Kováts Lajos, akit a hozzátartozókon kívül a 
papság. 30 nyoszolyólyány és a hivök ezrei 
kisértek a szülői háztól a szépen feldiszitctt 
templomba. A primiciális lakoma délután I 
órakor volt a szülői háznál, ah<d Batliyányi 
Lajos gróf és neje, DessewITy Kmilné grófné, 
a  kerületi papság és a kiterjedt rokonság vett 
részi. Az örömünnep második és harmadik 
része d. u. 6 órakor volt, amidőn az ujmisés pap 
testvérbátyját, Kováts József csernpeszkopácsi 
tanítót és bájos arája, (a debreceni Horváth 
Lajos főpincér kartársunk nővére) frigyét 
kötötte össze, majd ezután az ép ezüst 
menyegzőjüket tartó szülőit áldotta meg. A 
gyönyörű ünnepségen Horváth L. főpincér 
kartársunk nejével és családjával szintén 
részt vett.

Ilyen szép ünnepségnek voltak szemtanúi 
Győrszentmárton lakói is. Itt Józsa G. tartotta 
primiciáját s az ujmisésnek első funkciója 
nővérének, Elvirának, a kit a győri Takács 
István főpincér jul. 6-án vezetett oltárhoz, 
eskettetése volt. A lakodalmasé háznál 100-náí 
többre volt terítve; képviselve volt a papság, az 
összes rokonság és a vőlegénynek a mi 
szakmánkhoz tartozó 4 fivére, a környék 
, .  . győri garnizon 3 daliás
tisztje. A lakoma után táncra perdült a 
lakodalmas vendégsereg és folyt a tánc, világos 
viradatig.

Szólj igazat betörik a fejed. Kővári 
Jenő, az Orient fogadó szobafőpincére 
a kávéssegédek szakszervezetének a 
Kávés-ipartarsulat elhelyező irodája ellen 
újabban indított akciójára megírta az 
egyik esti lapnak, hogy az ipartársulat 
elhelyezője tulajdonképen áldás a pin
cérekre, mert az ingyen és minden elvi 
és egyéb kikötések nélkül juttatja 
kenyérhez a dolgozni akaró kartársakat. 
Fodor Pál a szakszervezet elnöke, erre, 
— mintalapok is megírtak — két állás- 
nélküli pincérrel e hó 22-én, esti óra
kor aẑ  Orient fogadóba ment s amitsem 
sejtő Kővárit kérdőre vonta és két tár
sával fejbe verette, azután illa berek, 
nádak, erek, elmenekültek. Az első 
pillanatban eszméletét vesztő Kővári 
Jenő a Rókus-kórházba ment, ahol fej- 
sebétbekötötték, innét pedig a főkapitány

ságra hajtatott, ahol Fodor Pál és tár
sai ellen följelentést tett. A saját igazuk 
mellett ennyire alantosan, ököllel érve
lőknek ez a tette általános s inég a 
szociális elveket valló józan munkások
nál is visszatetszést szüli Kővári Jenőt, 
aki pár napig szolgálatát sem teljesít
hette ; Némái Antal, a kávésipartársulal 
és Mészáros Győző a kávésok szövet
ségének elnöke meglátogatták és rész
vétüket fejezték ki az igaz szó bátor 
kimondójának. Fodor Károly főpincér 
pedig az esetre vonatkozó következő 
sorainak kéri közlését:

Julius hó 22-én este Fodor Pál bérenceivel 
Kővári Jenő kartár ;amat orozva megtámadta 
és a tett elkövetése után gyáván elmenekült. 
Kijelentem, hogy a fent nevezettel semmiféle 
rokonságban nem vagyok, sőt direkte nem is 
ismerem és felkérem ismerőseimet és barátai 
mát, hogy vele össze ne tévesszenek. Kővári 
Jenő kartársamnak pedig szolgáljon elégtételül 
a jobb érzésű kartársak rokonszenve, kik 
mindannyian elitéljük az ilyen gyáva béren
cekkel szövetkezve vett elégtételt. Budapest, 
1909. julius hó. Mihályházi Fodor Károly 
lőpincér.

Urbán a szatócs. Kassán egyidöben 
megindult az italméröket kompromittáló 
följelentések sorozata, minek következté
ben a pénzügyigazgatóság hol egyik, hol 
másik szaktársunktói vonta be az 
engedélyt, ami persze érthető izgatott
ságot kelt, mert senki se tudta, hogy 
az alaptalan vádak honnan és kitől 
származnak. Végre aztán kisült, hogy 
a hamis följelentések gyártója Urbán, 
a szepsi-uti szatócs, aki ugyan nem
csak ezt tette, hanem a konkurrens 
üzletek cégtábláit is megrongálta, be- 
moeskolta, uton-utfélen becsületsértést 
és végül Lukács Sándor ottani lakos 
kárára okirathamisitást követeti el, a 
miért aztán a jeles firmát, Urbánt a 
szatócsot, hat hónapi fogház fő- és 
10 » kor. behajthat lanság esetén újabb 
10 napra Ítélte a törvényszék.

A n aa-n ap o k . Hires és nevezetes nappa 
kezdődött ez a hét. Anna napjával, mely 
a fürdőknek is kellemes nevezetességét szokta 
képezni. (Bár az idén is azt képezné). 
Ez a nap tudvalévőén a híres dáridók 
napja is, mert a legnagyobb murikat ilyen
kor csapják az Anna névnapokat gratulá
lok. Különösen híresek az Ann '-napok Miskol
ciéban, ahol még az öreg Avas is kótyagos 
lesz és táncra perdül. Ez pedig leginkább 
tapasztalható Kováts Ferencné, in skolci vasúti 
vendéglősné avasi pincéjénél. Kovátsné kitűnő 
szaktársnőnk ugyanis rendesen ide szállíttatja 
ki 3—4 kocsival úgy éjfél felé az ő névnapi 
köszöntőit (kiknek nagy része : fogad ós, ven
déglős) kik azután a pompás csapok mellett 
folytatják vigalmukat. — Gömbös Lajos buda
pesti vendéglős .szaktársunk kiváló gazdasszony 
nejének Anna névnapját az idén két helyen is 
megünnepelték. Vasárnap délután Szigetszent- 
mártonban, este ped g itthon, a városház-utcai 
.Zenélő óra“ helyiségeiben, őszinte kivánatunk, 
hogy a mi szakmánk körében az Anna és 
egyáltalán minden névnap mindenkinek a 
legkellemesebb örömekkel kapcsolatos ünnepét 
képezze.

Pincér sorsa Boszniában. Sarajevó- 
ból két magyar pincér aláírásával 
keservesen panaszkodó levelet kap
tunk, melyből közöljük a következő 
ré3Zt. »Eszéken  Szentlélek! Kárólv
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pincérügynök ajánlatára Sarajevóba 
kerültünk Klemenc János, magyar 
ember Iligve gyógyfürdő üzletébe. A 
személyzet állt 6 bennszülöttből, kik 
számát tni (két magyar) kiegészítettük. 
A bánásmód, melyben részesültünk, 
fájdalmasan bántatta meg velünk, hogy 
elhagytuk magyar hazánkat Mi Retten 
sokkal rosszabb kosztot kaptunk mint 
a bennszülöttek, olyant, amilyent a 
török vagy bosnyák koldusnak szok
tak adni. A lakás istállóhoz hasonlí
tott. Annyi volt benne a  poloska mint 
a hangyazsomhékon a hangya, de 
találtunk más állatkákat is, melyek 
csak piszokban tenyésznek. Panaszra 
mentünk a főnökhöz, aki azzal fenye
getett, hogy bezárat bennünket. Pénz 
nélkül voltunk és addig tűrtünk, mig 
hazulról támaszt kaptunk és ekkor 
távoztunk- ebből az üzletből, ahol 
alkalmazást vállalni nem ajánlunk ma
gyar szaktársnak.« Gyönyörű állapotok, 
annyi bizonyos.

Nyári mulatság:. A nyíregyházai 
pincérek »Jóbarátok Asztal'ársasága« 
mint múlt számunkban jeleztük, e hó 
12-én jótékonycélu nyári mulatságot 
rendezett. Az estélyen az asztaltársaság 
minden tagja és pedig a nős emberek 
nejeik és családtagjaikkal vettek részt, 
ami az egész mulatságnak kedves és 
kellemes családias jelleget adott. A 
rendezőség. .Lengyel Nándorral az élén, 
Ender Imre elnök nejét és Silberstein S. 
pénztáros nejét gyönyörű csokrokkal 
lepték meg. Az estélyen történt felül- 
fizetéseket következő számunkban 
hozzuk.

Tombola tárgyakat többen s ezek 
közt igazán szép dolgokat a Törley- 
pezsgőgvár  és a Szt.-Lukács fürdő- 
vállalat ajándékoztak. — Úgy a 
felülfizetők, mint a tombolatárgyakat 
ajándékozók fogadják a rendezőség leg- 
hálásabb köszönetét.

Kaszás a jó  göcse ji. Kaszás Lajos Rákóci- 
uti nagy vendéglősnek a „csak elöre“ jelszava 
jól bevált, amit jómenetelii üzlete s  még in
kább az a balatonfüredi villa bizonyít, melyei 
nem régen vásárolt, s mely nemcsak kellemes 
üdülést nyújt, hanem a Rákóci-uti vendég
lőt is ellátja mindenféle zöldséggel. Az a 
sok gyönyörű virág, mely a napokban egész 
ujan tapétáit s renovált' éttermek asztalain 
és sarkaiban látható, szintén a füredi villa 
kertjéből kerül ki. A csinos és virágos egyik 
étteremben szépen veszik ki magukat a poé- 
tikus rendben elhelyezett gémek, kócsagok 
szarvasagancsok s a t  vad jelvények, melyekre 
Kaszás gazda a zalai vadászatai alkalmával 
tett szert. Egy vendége, aki ezeket szemléi- 
gctte, a napokban ezt a megjegyzést tette : 
— Büszke vagyok, hogy ez a jó vadász és jó 
kocsmáros, göcseji e : b é r ! . . .  Persze, az illető 
maga is göcseji volt . . .

Siófok látogatottsága. Julius 12-ig 
8468 fürdővendége volt Siófoknak. A 
vendégek elhelyezése megoszlik 3 szál
lodára, a fürdőtelepen lévő lakásokra 
és a községre. Junius 27-től julius 12-ig 
a vendégek közt volt lő  külföldi. Az 
eddigi kedvezőtlen időjárás következ
tében a tulajdonképeni fürdöévad csak 
most veszi kezdetét. A fürdőtársaság

igazgatósága mindent elkövet, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat s hogy 
kellemes szórakozással töltsék az üdü
lésre szánt idejüket.

Ablaktisztító munkások szövetke
zete. Egy év óta áll fenn ez a szövet
kezet és már is szép eredménnyel számol 
he első közgyűlésének, mely aug. 8-án 
tartatik a szövetkezet helyiségében, 
Rákóci-ut 3 í sz. alatt. A szövetkezet 
maga a vállalkozó. Bevétele volt munka
végzés után 28.096 K. '*2 fillér. Munka- 
dijakra kilizetett 20.606 K. 39 fillér. 
Nyereség 3187 K. 61 fillér. Az első 
közgyűlés elé az igazgatóság indítványt 
terjeszt arra nézve, hogy alakítsák meg 
a szövetkezet keretében a nvugdij- 
nzvegysegélv- és gyermek ellátási inté
zetet. A tervezet szerint 26 évi munkál
kodás után az eddig élvezett összes 
fizetés egyévi átlagát IO09/o-át élvezi 
a nyugdíjas. A nyugdij igény 8 évi 
szolgálat után venné kezdetét 16%-kal 
és ez évenként emelkedik 2,3 és 4%-kal, 
mig :-6 évvel eléri a luO%-ot. Szép 
intézmény, megérdemli a pártfogást.

Gyászrovat. — tiaber Ignác lipót- 
vári vasúti vendéglőse hó 20-ánelhunyt. 
Temetése julius/ 22-én te iént Párkány
ban nagy részvét mellett.

Mészáros Lajos, a moson megyei 
Püskinek nagyvendéglőse, régi ismert 
szakember, e hó elejével elhalálozott. 
Elhunyt szaktársunkat, a csilizköziek- 
nek igen nagy részvéte mellett temet
ték el.

W utsch Izidor kispesti vendéglős 
szaktársunk és községi képviselő a m. 
hó 29-én elhunyt. Temetése igen nagy 
részvét mellett történt.

Áldás és béke hamvaikra!
Hol rendeljünk paprikát?
Vau szerencsém 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. 4U üli., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fül., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50fii). 
Cim : Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc, Szeged.
(Juránonca Tisza nagyszálló 5 évan át volt szobafönöke.)

A kocsmai hitelről.
Hogy tévedni emberi dolog még a 

bírónál is, ezt igazolta a Csáktornyái 
kir. járásbíróság f. é. julius 13-án hozott 
végzésével. Mindnyájan tudjuk, hogy 
a kocsmai hitel 4 koronánál alig lehet 
nagyobb, mert csak ennyi összeg erejéig 
ítéli meg a bíróság követelésünket, még 
akkor is, ha akár ötször annyi hitelt 
adtunk is pénztelen vendégünknek. Ha 
azonban a hitel nemcsak az italra, 
hanem az ételre is kiterjed, akkor ter
mészetesen az étel után maradt adósság 
már nem tartozik a kocsmai hitel fogalma 
alá, hanem mint ételért való adósság 
jogosan perelhető és a bíróság nem 
utasithatja vissza a jogsegélyt.

Téves azonban az a felfogás, ha az 
italért adós maradt vevő, ki az italt

nem a vendéglőben fogyasztja el, hanem 
mint italvásárló kisebb vagy nagyobb 
mennyiségben elviszi vagy elviteli a 
vendéglőstől. Ebben az esetben az ital 
árut képez és a kereskedelmi fogalom 
alá tarozik. Kire jókedvünk volna a 
Csáktornyái kir. járásbíróságot kioktatni, 
hogy belássa tévedését, mellyel egyik 
szoboticai vendéglős szaktársunkat a 
kért jogsegéllyel elutasította.

A nevezett helyen egyik atyafi 24 K. 
30 fill. összegért vásárolt 58 liter bort 
és kél üveg pálinkát. Ezt az italt el
szállította lakására, hitelben kapta és 
később a vételár egy részét meg is 
fizette. Minthogy azonban a hátralék 
fizetéséről megfeledkezett, az illető ven
déglős fizetési meghagyást kért az 
említeti járásbíróságtól. Nagy volt azon
ban szak társunk meglepetése, mikor a 
járásbíróság a követelést a kocsmai 
hitelről rendelkező paragrafus szerint 
bírálta el és meri 4 koronánál nagyobb 
az összeg, megtagadta a fizetési meg
hagyást. Kocsmai hitelnek minősítette 
a másik törvény 1899. XXV. t. e. l.§-a) 
szerint nagybani eladásnak minősített 
ügyletből keletkezelI horeladást.

Ez a járásbíróság részéről tévedés, 
mert ha ez a felfogás jogi alapot nyújt 
a jogsegély megtagadására, akkor egyik 
borkereskedő sem perelhet a hitelbe 
adott bor áráért, mert minden egyes 
eladott tételének az értéke bizonyára 
meghaladja a 4 koronát. Szóval ez a 
jogi felfogás alkalmas arra, hogy isko
lát csináljon Derüre-borura vehe min
denki bort vagy pálinkát nagyobb 
mennyiségben és ha nem akar érte 
lizetni, hát akkor nem fizet A bíróság 
meg nem Ítéli. Ihátik éveken körösztül 
bort ingyen, nem tartozik érte fizetni; 
legfeljebb 4 koronát ítélnek meg az 
eladó javára.

Hát ez képtelenség! Szoboticai szak
társunk tegyen eziránt előterjesztést a 
tévedett járásbírósághoz és ha a téve
désben esetleg csökönyös marad, akkor 
éljen jogorvoslattal. Ilyen módon nem 
lehet az igazságot és jogot kimérni, mert 
ellenkezőleg még a 4 kor. kocsmai 
hitel értékén alul maradna az a jog és 
igazság.

A Rósz vénysörfőzde jellemzése
M. L., jelenleg egyik hazai fürdő 

vendéglősének 1908-ban a Szabadság
téren volt vendéglője, mely a tulnagy 
házbér s rósz üzletmenet folytán tönkre
ment, úgy hogy M, miután a saját 
l ő 000 koronáját odavesztette, kénytelen 
volt üzletét eladni s a befolyt vételárat 
hitelezési között felosztani. — í  öbbek 
között egyik hitelezője az „Első magyar 
részvénysőrfőzde" nem elégedvén 
meg azzal, hogy M. teljesen tönkre
ment, hanem csodött kért, majd bűnvádi 
följelentést lelt M. ellen. A bíróság 
csalárd bukás büntette miatt vád alá 
is helyezte M.-t azért, mert a sörgyárnak 
járó 5000 koronát s több más hitele
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zőjét ki nem fizette, hanem az üzletért 
befolyt vételárat más hitelezőknek űzette.

Ebben az ügyben f. évi junius hó 
15-én volt a főtárgyalás a budapesti 
büntető kir. törvényszéken, hol M.-t ilr. 
G venes Manó ügyvéd védte A főtár- 
gyaláson beigazolást nyert, hogy a 
sörgyárnál levő 5000 kor. adósságot nem 
M. csinálta, hanem ö ezt a tartozást 
az üzlettel együtt vette át. Beigazoló
dott továbbá, hogy mielőtt üzletét 
eladta, felajánlotta azt a sörgyárnak, 
s íj maga megelégedett volna a csapláros- 
sággal, de a sörgyár ezt nem fogadta 
el. sőt még azt sem tette meg, hogy az 
öOOO kor. átruházta volna M. üzletének 
vevőjére Ilyen körülmények között 
természetesen — M. csak potom áron 
adhatott túl az üzletén, nem hozva el 
onnét semmit, ellenben ott hagyva szép 
pár ezer korona készpénzét

Dr. (íyenes védbeszédében élesen kikelt 
a hitelezők ilyen eljárása ellen s a 
bíróság méltányolta is ezen körülmé
nyeket, amennyiben M.-t. csupán 100 
kor. pénzbüntetésre ítélte.

A kir. ügyész felebbezett az ítélet 
ellen. Megjegyzendő, és ez jellemző 
a Részvénysörfőzdére, hogy M. több 
más hitelezőjének is adósa maradt, de 
azok egyike sem kívánta a megbünte
tését, csupán az „Első magyar részvény- 
sörfőzde" kívánta azt. Jó lesz ezt 
figyelemben tartani.

ÜZLETI HÍREINK.

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

Értesítés. T. előfizető közönségünket 
értesítjük, hogy Skrabán  Ferenc a 
,Fogadó" munkatársa f. hó augusztus 
1-től a laptól megvált. Ügykörét ideig
lenesen Hegyháti Sándor munkatár
sunk tölti be.

Borszéki vizát, mely a borviz-kartell létre
hozója: Fekete Mórnak a vize. egv magyar 
vendéglős se igyon és árusítson!

Kousz Antal előnyösen ismert bel
városi vendéelős szaktársunk a VI., 
Rózsa-utca 71. sz. alatti vendéglőt 
megvette s azt újonnan berendezve 
e hó elejével veszi át saját kezelésébe.

Drávaszantesen (Somogy m.) a saját 
házában Paszler András szaktársunk 
e hó 8-án uj vendéglőt nyitott.

Guzy Károly volt Tüzér-utcai ven
déglős szaktársunk üzletét a VII., 
Szőnyi-ii. 6. sz. alá (úgynevezett 
.,Békasziget“) helyezte át. Az uj üzlet 
ünuepies megnyitása e hó 10-én volt.

Hódosi Vilmos főpincér kartársunk, 
a barcsi vasúti vendéglő vezetését 
július elejével átvette. Uj vendéglős 
szaktársunknak sok sikert kívánunk!

Bock József, ismert Váci-uti ven-
'alős, a Baross-utca 93. sz. alatti

Pillmayer-féle vendéglőt átvette. Bock 
szaktársunk nagy szakavatottsága, elis
mert jó konyhája és borai biztosítják 
uj üzletének jómenetét.

Bolha Ferenc, ismert kolozsvári 
kávés szaktársunk, a „Korona" kávé- 
házát, melynek egy Ízben mar volt 
tulajdonosa, e hó elejével újból ál vette.

Pfneiszl Frigyes ismert fővárosi 
vendéglős szaktársunk a Dohány-u 90. 
sz. alatti Doffing-féle vendéglőt megvette 
és saját kezelésébe e hó közepével 
vette át.

Somogyistvándon a községi vendég
lőt Csikesz János volt szőlösgyörki ven
déglős kibérelte és saját kezelésébe 
junius 1-én vette át.

Budapesten, az ..Adria" kávéház
nak hosszú éveken át volt főpin
cére. Schvartz  Ignác az ismert Náci 
bácsi, a Thököly-ut 15. sz. alatti 
Németh-féle „Magyarország-kávéházat 
e hó 15-én átvette. Uj kávés szak
társunknak sok sikert kívánunk.

Károlyi Gyula előnyösen ismert, 
-zaktársunk utóbb a gödöllői Központi 
fogadó vendéglőse, ugyanott a nagy 
szállodát átvette.

A „Családi otthon" jóhirli vendéglői 
az Aréna-ut 104. sz. alatt e hó elejével 
Marton Árpád és Szuper József vették 
át, akik jó magyar konyhájuk és boraik
kal az üzletet ugyancsak fóllendilették.

Wentzel János ismert szegedi fő
pincér, Temesváron a józsefvárosi 
Gombás Dreher-féle éttermeket átvette. 
Wentzel gazda derék gazdasszonv nejé
nek jó konyhája az üzlet jómenetét és 
hírét biztosítja. Uj vendéglős szaktár
sunknak sok szerencsét kívánunk.

Hajdúk József, a VII., Rottenbiller- 
utca 39. sz. alatt lévő vendéglőt Ászner 
József szaktársunktól megvette és azt 
saját kezelésébe e hó közepével vette át.

Uj kávés. Komáromban a Korona 
kávéházat Preszler  Viktor ottani 
ismert íőpincér szaktársunk megvette 
s azt egész újonnan berendezve 
„Hungária cimmel e hó 24-én nyitotta 
meg ünnepélyesen Uj kávés szaktár
sunknak sok sikert kívánunk!

Gráf Lipót szaktársunk a VI., ker» 
Kmettv-utca 13. szám alatti Hruska- 
féle vendéglőt átvette.

Vizinger József szaktársunk a 
somogymegyei Kisdobszán a nagy- 
vendéglőt örökáron megvette és saját 
kezelésébe a m. hó elejével vette át

Nagy István szaktársunk Bpesten az 
V, Váci-ut 122. sz. a. Bulicsek-féle 
vendéglőt megvette s egész ujan reno
válva julius 16-án nyitotta meg. Kitűnő 
borai és konyhájával üzlete jómenetét 
biztosítja.

Petrozsényben az „Emke“ fogadót 
Maschancker és Szántó  megvették. 
A nemrég ujan épült és berendezett 
üzletet e hó elejével vették át szak
társaink.

Tatatóvároson az uradalmi sörcsar
nokot Gombár István ismert föpincér 
vette á t  Üzletét a szakavatott kezű 
uj vendéglős szaktársunk már is szép 
lendületbe hozta.

Jankovics Aladár Budapesten az V'., 
kér. Csáky-utca 23. sz. alatt e hó 
közepével egy csinosan berendezett 
vendéglőt nyitott.

Pécsett a régi jóhirnevü Aranyhajó 
fogadót, Gerencsér József ismert 
zombori vasúti vendéglős vette meg. 
Uerencsér szaktársunk üzletét egész 
újonnan renováltatja és saját kezelé
sébe szeptember hó'folyamán fogja 
átvenni.

Gangéi Lajos a IX., Viola-utca 
13. sz. a. Tosaki-féle vendéglőt julius 
15-én átvette. Az uj gazdát pompás 
csépi borai miatt szívesen látogatják.

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

Friedman Hermán szakács, aki 1397-ben 
vonult be katonának s Zvornikban (Bosznia) 
a tisztiétkezdében a kezem alatt volt szakács 
— 1900-ig — szíveskedjék lakcímét haladék
talanul tudatni velem : Dicker Géza üzletvezető, 
Miskolc, Kapós szálloda.

Zimermanné, a Trencsénteplic-fürdői Kur- 
szalon volt gazdasszonya jelenlegi címét kéri 
egylev.-lapon tudatni „Cornél“ a Fogadó kiadó 
hivatala címen.

Nagy Zsigmond, Budapesten a VI. 
kér. Gyár-utca 28. sz. alatti IIuszv- 
féle vendéglőt megvette s azt saját 
kezelésébe e hó elejével vette át.

Tapolcán a régi jóhirnevü Zöldfa
vendégfogadót Dienes Kálmán szak
társunk lebontatta s helyébe egy 20 
szobás és több vendéglői helyiséggel 
rendelkező modern fogadót építtetett, 
amelyet egész újonnan rendezett be.

Tillingep Ferenc szak társunk az V., 
Zrinyi-utca 20. sz. alatti vendéglőt 
bátyjától megvette s azt ujan renoválva 
nyitotta meg e hó 10-én. Jó gazdasszony 
vezette konyhája s borai az üzlet 
jóhirét biztosítják !

Családi öröm . Szediák István erzsébetfalvai 
vendéglős szaktársunkat egy egészséges leány
babával ajándékozta meg derék neje. Az uj 
honleány Piroska nevet nyert a szent kérészl- 
ségben.

Benedikti Imre szaktársunk e hó 
15-én megvette a Vili., Futó-utca 
26. sz. a. Király-féle vendéglőt és azt 
e hó 15-én ünnepélyesen megnyitotta. 
Kitűnő borai és konyhája a jó forgal
mat biztosítja.

Csikesz György volt kálmáncsai 
vendéglős szaktársunk, Somogyhatvan- 
ban egy a mai igényeknek megfelelően 
berendezett szép vendéglőt nyitott a 
saját házában.

H e l y v á l t o z á s o k .  Bem László 
Baziás-fürdőn a Bohos vendéglő föp. állását 
és Érber János Tátraszéplakon a Sufflay étte
rem főpincéri állását töltik be. Vecsernyés Ernő 
Debrecenben a Fehérló fogadó főp. állá át 
foglalta el. Verkovics Ferenc Székesfehérváron 
a Feketesas fogadó főp. állását töltötte he. 
Komáromban a Maitz Otthon kávéház főp. 
állását nem Lukács (mint múltkor tévesen 
hoztuk) hanem Lukácsy Nándor foglalta el.
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U. itt a Tiszti kaszinó éttermében Preszler 
János lop. mellett az éth. állásokat Wagner 
Ferenc és Varga Ferenc nyerték el. A Mailz 
etterem föp. állását Mátyásy Sándor tölti b,. • 
u. ott mint étbordó Németh József működik’ 
A „Komárom- nagykávéházban Honyák István 
főp. mellett a r.üzetöp. állást Waldhauser Jenő 
és a segédp. állásokat Varga József, Nagy 
Zsiga és Horváth József foglalták el. Hauke 
József újabban a Sport kávéház főp. állását 
töltötte be. Az Emke kávéház főp. állását 
Szeidner Lajos fo g la ltad : u. itt a segédp. 
állást Fischer Gábor nyerte el. Barcson a 
Korona fogadó főp. állását Csapó József fog
lalta el. Bártfa-fürdőn a Roval étterem főp 
állását Zalubil János töltötte'be; u. itt mint 
éthordók működnek: Sdiultz Károly. Biftár 
István, Mutter Károly, Frey János,' Lakna  
István, Bagossy Árpád és Losoncy Nándor. 
Balatonbcrenyben az Armuth-féle étteremben 
Lül fik  Jenő föpincérrel: Nagy Béla. Szentmik- 
lósi Gábor, Némelhy Alfréd és Szilárd és 
Vecsernyés József és Tamás működne.-. 
Eperjesen a Berger fogadó szobaföp állását 
Kluck Lajos tölti be. U. itt a Központi kávé- 
házban Engel Jenő mint segéáp. működik. 
A Newyork kávéház főpincéri állását Grosz 
Sándor tölti b e : mellette mint segédpincérek 
Grosz Mór és Klein Sándor működnek. 
A Gubcsó kávébáz főp. állását Zwacsek Ferenc 
tölti be. Baján a Központi fogadóban burger 
Károly főp. mellett a szobap. állási Schwartz 
Lajos, a kávéházi iizetőp. állást Haas (Aula 
töltik be. A nemzeti fogadó szobap. állását 
Fiedler Gyula tölti b e ; u. itt m. éth Harák 
János és r-iizetőp. Siimegh Gyula működnek. 
Vinkovcén a vasúti vendéglő főp. állását Weber 
János tölti be. Saybold Ignác Újvidéken a 
Fehérhajó fogadó főp. állását foglalta el. 
Versecen a Ruzsicska étterem top. állását Seger 
János tö ti be. B.-füreden az liszlerliázi foga
dóban Fehér Béla föp. mellett Csonka Jenő, 
Szilágyi Jenő, Takács István és Tornán Géza 
éthordók működnek.

5 0 %  p á n z m e g ta k a riíá s , í j / S K
essenciából készíti likőreit, u. rn alaseh, 
a n i z e t l ,  e h a r t r e u s e ,  caeao , cog-nac, 
c sá sz á rk ö rte , m araszk ino , vanília slb. 
-(•éle. 1 liter 1.28. R um  l liter elkészilve 1.28. 
Egyedül kapható K U B I C S E K  
S A i V D O K i V Á L ,  . Vörös kereszt" 
— drogéria, GYŐR, B aross-u tca  21.

r  ^  *
„K ep es“ nugyszálloda , .Miskolc.

S P  Fogadó átvétel. ~
Van szerencsém birül adni. hogy Miskol
con  a G ránit szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok. Fontos kiszolgálás. Üdvözlettel 

Kepes Bél a 
szálloda-tulajdonos.

Pályázati hirdetmény.

A m. kir. államvasutak Módos állomásán 
lévő pályaudvari buliét 1909. szeptemberi től 
számitaudó 5 évre bérbe adatik. Az egy koro
nás bélyeggel ellátott és „Ajánlat a magyar 
kir. államvasutak Módos állomása pályaudvarán 
lévő buffet üzletére*‘ felír ríttál ellátott lepecsé
telt borítékba zárt, nemkülönben kellő okmá
nyokkal felszerelt ajánlatok 1909, augusztus 
25-én déli 12 óráig a szegedi üzletvezetőség 
általános osztályának (flzletvezetőségi palota 
II. em. 1. sz. ajtó) nyújtandók be. Bánatpénz 
100 (egyszáz) korona.

Szeged, 1909. julius 21.-én
Az iizletvezetőséif.

n y í l t  t é r .
Tek. H e rco i' S án d o r v .-vendéglős urnák 

C sáktornya.
A küldött bnrszürővcl rendkívül meg vagyok 

elégedve, nem mulaszthatom el. bogi- ezért 
Önnek köszönetemet és elismerésemet ki ne 
fejezzem. Számításom szerint a szűrő rövid 
idő alatt kifizeti magát. Tisztelettel 
M uraszom bat, Bankó V iktor

vendéglős.
Figyelmeztetés.

Lehotzkv nevű Liszkófalui jegyző (Rózsahegy 
mellett) W2 koronával adós maradt és sok sok 
kérő levelemre se űzette meg ezt az összeget. 
Kartársaimat miheztartás végeit figyelmez
tetem Wittetsek Rezső főpincér.

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.

A bornyilvántartás
hetenkénti pontos vezetésére havi 3 
k o ro n a  d íjazás  fejében vállalkozom. 

Megkeresésre jövök. Tisztelettel

J U S Z K O  G É Z A
B udapes, VI., D élibáb-u tca 27.

E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősségei a 
szerkesztőség.

EGYRÖL- MÁSROL.
A régi jó időkből.

Osszeirogatta: Ri.
A göcse ji e m b e r p ipája.

Kezdő kocsmáros koromban, 1883-ban, 
a gosztonyai hegyen vettem bort. A 
bordókat jól lezárva, a lu\árusokkal 
útnak eresztettem, inig magam egy 
kölyök kocsissal, egyes fogaton igyekez
tem célhoz jutni. Még megvettem egy 
híres bortermelőnek a borait is s ugv 
150 lit. kitűnő muskatályt nyomban 
fölpakol tünk a kis „stájer vagedlira“. 
Vagy egy óra járásnyira szerencsésen 
föl is borultunk a könnyű kocsival, a 
kölyök kocsissal és a kitűnő muska- 
tállval együtt.

A muskatályos hordó pedig egész 
kényelmesen lesétált egy remséges 
mély árokba — Az áldóját neki. most 
mi a fenét csinálok egy magam : Sehol 
egy lélek, sehol -  sehol . . . Végre, 
a magas hegyi útról látok lefelé 
ballagni egy atyafit, deresedő hajú, 
erőteljes göcseji „pógár‘‘ személyében.

Nézze bácsi, milyen kutya szeren
csétlenség történt velem, szóltam neki, 
rámutatva a muskatályos hordó álla
potára. — Hej, öcsém uram, szólt 
nagy lassan az öreg, minden szót jól 
megrágva, ez semmi ahhoz képest, 
ami velem történt; tudja, én meg a 
pipámat vesztettem el . . . Ej, de 
szerettem volna a kedves bácsit 
mérgemben megharapni — de mikor

olyan édes képű göcseji magyar volt.
— Bácsi, szívesen megfizetek magának, 
a pipáját is megsegítem keresni, csak 
segítse kiemelni azt a hordó bort. — 
Szives örömmel, de pénzt nem fogadok 
el, hiszen maga is magyar ember, de 
ha a pipámat megsegíti keresni, Isten 
neki! — mondta szinte vígan az öreg. 
Egy negyedóra múlva kocsin volt a 
boros hordó. — Hát, édes bátyám 
uram. hol vesztette el a pipáját? — 
Egy égbekiáltó meredek útra mutatott 
a jámbor atyafi, mélységesen sóhajtva;
— Emitt történi! . . . Hat, mentünk 
a pipát keresni, — egyezség, egvezség 
(kánikulában, méreggel tele pipát 
keresni.] De meg aztán, mit nem 
teszünk meg mi a vendég kedvéért, hát 
annak, aki nekünk is tesz valami 
jót! . . . Félórai gondos keresgélés 
után, a kutya forró melegben, mikor 
majd az égben jártunk, kérdem az 
öreget: Tovább vesztette el azt a 
nyavalyás pipát ? — Dehogy, dehogy,
— csak ezen a kis  darabon, ahun 
gyűltünk, de mán annak van ám 
úgy két esztendeje, tugya a fene, hogy 
ki tanáhatta meg!. .. Szerettem volna 
nagyon.de nagyon goromba lenni vele
— de nem lehetett — olyan ártatlan 
pofája volt, mint egy két hetes ma
lacnak . . .

sze rk e sztő i üzenetek.
I*. 1*. U a jm áskér. Kedves kollegánk, <>a 

Lé védésben van. Bátran vehet bori a kisgazdá
tól is, meg a kisgazda is bátran adhatja el 
bortermését. A rendelet a termelőre csak 
annyit állapít meg. hogy akinek 4 holdnál 
nagyobb szőlőbirtoka nincs, nem tartozik bor- 
nyilvántartást vezetni. A kisvendéglősrc azon
ban ezt a kedvezményt nem adta meg a 
miniszter, noha ugyanezen alapelv mellett, 
mellyel a kisebb termelőt felmentette, kiterjeszt
hette volna a kedvezményt a kisebb veridég-
lésre is. De erős ;t hitünk, hogy ez rr-ibamarább
be főj: követkézbetní, mert körösit üIvibelctlen-
nek bizonyul. A dolog most már igy ál: : Ön
vehet bort, akitől akar, kis vagy nagvtermelő-
töl, <in tartozik nyilvántartásába Te.rni az
eladó nevét, a 4 holdon alóli szölőbirtokos
azonban nem tairtózik nyilvántartani, liOgv
kinek ád el bort. üdvözlet.

K urue, N —sK assa . Aztalelclezési dolgot!el 
kell vinni egészen a közigazgatási biróságig, 
hogy döntvényt lehessen provokálni, mely az 
összes társulatokra mértékadó stb. és le kell 
róni a bélyeget. Azt mondják, más a testület 
és más a társulat: a kettőnek nincsenek egyenlő 
jogai. Azt az elmaradt levelet valószínűleg a 
jóbarálaink fogták el ott a sörkartell társulat
ban. A második rendeltetési helyére jutott 
Válasz van a mai Fogadóban. No most lássuk 
a medvét! Üdvözlet.

I '. A. In ter lak en . Az a szomorú t. Mes
terünk. hogy a szeretett magyar honfitársaink 
csapatostul kelebólálják s lakják a svájci .-tb. 
külföldi kiránduló tájakat, ahol egyéb jobb 
dolog Inján a sóhegyeket mászszák, mig itthon 
a „.íungfrau‘ -féle nagy magaslatoknál száz
szorta szebb Merisor, Dolibarlang s a 9- 10 
tengerszemével hol mosolyogva, bed fagyosan 
néző öreg Retyezát isteni szép táján és általán 
az Isten jókedvében teremtette Erdélynek lobbi 
tündén berke és hegyvidékén, alig-alig láthatni 
egv-két botorkáló külföldi tur.stát. A külföldi 
Svájcokért lelkesülő istenadta sok magyarja, 
legalább azt cselekedhetne meg. hogy az 
ugyancsak ott nyaraló tenger sok idegent 
igyekeznének — társalgás és kirándulás küz- 
ben — meggyőzni arról, hogy Interlaken es a
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még ennéi is szebb svájci stb. külföldi helyek 
csaK „kismiska" értelemben veendők a 
MagyarországuD lálbató gyönyörű csodákhoz. 
Szóval a magyarok meg a külföldieket csődit- 
sék ide. Önről tudjuk, hogy ebben a nemes 
dologban elöl jár, mely oknál fogva a távoli 
sónegyek tövében üdülő mester-jóbarátunknak 
még szeretetteljesebb üdvözletünket küldjük !

K. G. S om ogy. A söntésben kimért bor- 
mennyiséget a bortörvény végrehajtási rende
let oh. §-a szerint hetenként legalább egyszer 
kell bevezetni a nyilvántartásba. Nincs igaza 
tehát a íinánenak, ki naponkénti bevezetést 
kíván. Ez sehol sincs megállapítva, tehát nem 
is követelhető. Üdvözlet.

Itlf>., 1098. é s  3243. sz. e lö lize lök . A 
kiadóhivataii könyveket átlapoztuk és arról 
győződtünk meg, hogy t. szaktársaink közül a 
legfiatalabb is, több mint három éves előtizető, 
egy szóval; régi előfizetők. Így állván a dolog, 
igazán csodálkoznunk kell azon a körülményen, 
(mely sajnálatosnak is nevezhető), hogy nem 
szentelnek teljes ügyeimet a lapjuknak. A 
„Fogadó*4 ugyanis az órsz. uyugdijegyesületre 
vonatkozólag már tő; b ízben elmondta mind
azt, amit most tudn< kívánnak, s ami egyszers- 
imnt a mi nézetünk is volt. Önök különben 
mar eléggé érettek és megleLtek arra az elbírá
lásra, hogy vájjon a szállód, stb. nyugdíj egy
letbe érdemes-e belépni és behozza-e fizetni 
azt a több száz koronát harmincöt éven át, 
amikor egyik és másikuk is közel l'og járni a 
Uöés Tő höz. Abban, hogy 10 év után a biztosított 
összeg4U százalékát kapjak a tagok, tévedés vau, 
mert az a 40%  csak munkaképtelenség esetére 
szól. Azt hisszuk a bal- és hasonló kellemet
len eset sújtottak, sorába nem valami nagy 
kedvvel kivankoznak. Az újabb tagoknak páuv- 
vával való fogdosásáról, engeujek meg, hogy 
ezúttal ne mondjunk véleményt. Majd elmond
ják ezt masok a Fogadóban, amelyet ép ezen 
okból melegebb érdeklődésükbe ajánlunk. Üdv !

R. J . Ú jv idék . Az utalv. szélzeten lett 
megjegyzését szives tudomásul véltük és b. 
elöüzetését ezúttal is köszönettel nyugtázzuk. 
T . Gy. Z anat. (IF. K Szombathely.) Előfize
tés fél- (nem negyed) évre, beérkezett. Szives 
köszöuet-nyugtatás és — köszöntés ! — k .  F. 
Z .-egerszeg . A tévesen visszaküldött lapokat 
újból menesztettük. A postai kézbesítést illetően 
szíveskedjék ligyelemmel lenni. Üdvözöljük ! — 
k . J .  S z.-hely . ón azt Írja, miszerint meg
bánta, hogy az orsz. nyugdijegyietbe belépett 
és most ha lehetne, 50%  ra visszacsinálná az 
ügyet, s hogy ehhez mit szólunk V — Csak 
azt t. kartársunk, hogy mindezt ne nekünk, 
hanem a nyugdíjintézet igazgatóságának mondja 
ineg. — Sz. G. B .-berény . Nincs a magyal
nak szerencséje ! — mondana erre az Orientbeli 
Buta. Azonban csak elcsüggedni nem szabad. 
.Majd jóra vált mindent az uj balatoni vasú t. . .  
amelyen a somogyi oldali vendégpubl.kum 
(melyre oly nagyon büszkék . . .) szépen 
mind át fog vándorolni néhány év alatt úgy, 
hogy az itteni fürdők vendéglősei és pincérei 
csak a színe java vendéget fogják látni. A 
födolog, hogy addig is kedvvel tartsák azt a 
gyönyörű mondást hogy: —a türeli m szép rózsá
kat terem !... Egyébként üdvözletünk! — 31. J. 
.Menyháza f. Azt írja t. kartársunk, hogy 
■ •tt az idő hideg stb. kellemetlen. Csodáljuk. 
Mifelénk állandó és olyan meleg van, hogy a 
napos helyre tett tojás 1 /• másodpere alatt 
„Kheui veich'-ra fül. Melegebb kánikulát és 
több f.-vendéget! — T . Gy. Eszék. A vasu
tas ügyeket pertraktáló közlés a  mai számban 
jön, hacsak valami nem várt körülmény közbe 
nem jön — lapzártáig. Kért lapok mennek. Üdv!

R. Ö. T .-te p lie . A 13 kor. előf. beérke
zett, s azt a kiadóhivatal ezúttal köszönettel 
nyugtázza. Mi pedig a tepliciek üdvözletét ha
sonlóan, szívből viszonozzuk! — K. D. Szeged. 
Lapzártakor érkezett közlés jövő számban jön.
— F. B. B .-füred . 1’-  r az nincs, de gyö
nyörű melegség — az igen. Hasonló jókat és 
szerencsét! (Elöl*, lejárat okt. 1. van.) Üdv! — 
.M. .M. S zom bathely . Abban az ügyben lé
teznek bizonyos szabályok, melvre nézve pár 

.nap  múlva levélben értesítjük. Üdvözlet!

M B N Ü =
k á r ty á k , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ru h a tá r-  
s ám ok, bérle t-füzetek , levélpapír 
és b o rítékok , szivar-sz ipkák  kivá- 
natra cégnyomással is, legújabb pe
csenye és hal-diszek, to r ta -  és t á 
n yér papírok . sütemény-kaDSzlik, 
papir-szalvéták , papirlemez-tányé- 
rok, fogvájók, u jság tartó k , irótáb- 
lák , k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gvorsan és pontosan szállít:
BERKOVITS KÁROLY

hektograph-ké zitő. célszerű irodai 
.*. és vendéglői cikkek raktára

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

r ------------------------------------- — ^
Kiadó

község i ven d églő .
Himodon, (Sopron in.) Kapuvár mellett, a

nagy vendéglő
4 szoba, bolthelyiség, mészárszék, 2 
konyha, kamra, 2 istálló és egyéb gaz- 

' dasági helyiségekkel együtt, ö rö k á ro n  
eladó  esetleg o k tó b e r  t- tö l  k iadó.

Bővebb felvilágosítás szerezhető:

F Ü Z V  J A N Ó - ,
k án to rta n itó n á l,

H  11VT o  D  (S o p ro n  ni.)
V_______________________________

tf - A f  A - A - A f - A f A A - A ;  A  A - A - A A - g

Forgalmas, I
sok italt kimérő vendéglő a fővárosban ?  
átadó, inás üzlet miatt. Ara 7000 kor. ?  

{j Bővebbet e lap kiadóhivatala. i_.s

M i n d e n
s zá llo d a  k á ve h á z és v e n d é g lő
ú jság-m app áit, étlap-táb lá it é s  újévi 

rek lám -n ap tára it

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-péld ány ingyen é s  bérm entve.

" " V
Eladó borok,

Kitűnő minőségű boraimat kisebb-na- 
gyobb mennyiségben, a következő árak 

. . .  mellett adom e l : = = = = =
K adarka  l i te r je  fillér 
k ö v id in k a  , í i O  
R ó n ai-riz lin g  .. 8 2  .

Rendelés és vétel 50  lite r tő l kezdve 
történheti*. 3Vfitlct»y Já n o s  
vasúti vendéglős, K iskunhalas. í—5

Szállá ás veiéi
az egyik legnagyobb  jö v ed e lm ű  
ré g i ü z le t a Balatonpartján, 12 szobá
val, naponta 4 —5 00  v en d ég g el, mely
ről szem élyesen  m eg g y ő ző d h etn ek ,
betegség miatt azonnal eladó szabad 

kézből a tulajdonosnál,

Fali Lajos vendéglősnél
■ , —■■■ B a la to n b erén y b eu . ■ —-=

Levelezés uiaHÍrvn.

I ELADÓ

I

egy modernül berendezett, villannyal 
felszerelt,400 500személyt befogadó, 
gyönyörű homlokzatú mozgófénykép 
sátor. Hozza tartozik egy 10 lóerejü 
locomobil a magyar állami gépgyár 
gyártmánya. Egy 75 ampéres egyen

áramhoz való dynamo. 20.000 méter film. Egy utazó kocsi és egy le
adó „Elgé“ gép a mozgófényképhez, valamint az ahhoz tartozó fölszerelé
sek. Ezenkívül eladó egy 50 ampéres dynamo, egy mészvilágitáshoz való 
készülék és több »Elgé« gép teljes 
felszereléssel, a legjutányosabb áron.
Bővebb felvilágosítást nyújt - - - Váraüi Ármin, Győrött.

=  Bornyilvántartási k ön yvek  =
10 íves egész vászonba fűzve, bevétel és kiadás . . K I . —
25 » » » kötve, » » » 2.20
50 > » » kötve, » » _ . . . . .  . . » 4.—

Minden könyvben a vezetésre szánt m agyarázattal.
Kapható: S Z É K 1 5 I yY  I L L É S i V É L .  U n j i v á r t .
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