
VI. évfolyam

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY

Budapest, 1909. augusztus 15.

FOGADÓ ORSZÁGOS
P IN CÉR  SZA KKÖ ZLÖ N Y

16. szám.

A MAGYAR VENDÉGLŐS- ES KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulatának.
A Szabadkai Szállodások, Vendéglősök, Kávéháztulajdonosok és Kocsmárosok Egylete, — Tolnavármegyei vendéglősök és Kocsmárosok Egyesülete. 
Veszprémvármegyei Vendéglősök, Kocsmárosok és Kávésok Ipartársulala — Kassai Szállodások, Vendéglősök, Kocsmárosok és Kávésok Ipartársulatn. 
Erzsébetfalvai Vendéglősök, Kávésok és Italmér k Ipartársulata, — A Brassómcgvei Vendéglősök, Ká'ésok és Kocsmárosok Ipartársulatának — 
t.sepeli Kocsmárosok Ipartársulata, — Sárvár és Vidéke Vendéglősök, Mészárosok, Kávésok is  Hentesek Ipartársulata, — A Pécs-Baranyai 

Vendéglősök Ipartársulata és -  Az Aradi Pincér Segélvző és Elhelyező Egylet, hivatalos lapja.

Előfizetés: Egy év re 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos: Szerkeszlőség és kiadóhivatal:
________ Megjelenik : 1-én és 15-én. | Flór Győző. B udapest, Vili., Rákóci-ut 13. sz.

Az iszákos Magyarország.
Hossz, nagyon rossz szolgálalot tett 

hazájának üoci Imre dr., a belügy
minisztérium egészségügyi osztályában 
működő orvos, ki a Londonban tartott 
nemzetközi alkoholellenes kongresszu
son a Magyarországon elterjedt iszákos- 
ságról referált. Kimutatta, még pedig 
iskolai statisztika nyomán, hogy nálunk 
inár az iskolásgyerekek is iszákosak, 
részegesek, hogyne lennének tehát a 
felnőttek folyton illumináll állapotban? 
Szóval, a tudós doktor előadásából a 
Londonban jelenvolt külföldi és tenger- 
túli alkoholellenes szakemberek más 
fogalmat alig alkothatnak maguknak 
Magyarországról, mint olyant, hogy itt 
az egész ország iszákos és hogy itt az 
embereknek nincs más dolguk, még az 
iskolásgyerekeket sem véve ki, mint az 
ivással tölteni idejüket.

Nagyon szomorú hírnév a nagy kül 
föld, a civilizált világ előtt.

Dóci dr. sokkal okosabban cseleke
dett volna, ha megfigyeléseit, ha azokat 
ugyan készpénznek lehet venni — 
amit kétségbe vonunk -  itthon érté
kesíti, hiszen módjában van, de ha 
adatai valók, akkor mint a kormány 
egészségügyi osztályának tisztviselője, 
egyenesen kötelessége is, itthon értéke
síteni és mindazt elkövetni és elkövet
tetni, hogv a szerinte létező szomorú 
állapotok megszűnjenek. Hiszen maga 
a belügyminiszter ur is lefelé igen 
nagy apostola az alkoholellenes mozga
lomnak, sőt az igazi jó bort és jó 
pezsgőt leszámítva, őnagymél lósága maga 
is antialkoholista.

A müveit külföld amúgy sem becsüli 
kultúránkat valami nagyra; még akkor 
sem, ha többször el is látogatnak hoz-jj 
zánk a külföldiek. Hogyan taksáljanak 
bennünket annak hallatára, hogy a 
magyar kormány egyik magasrangu 
tisztviselője ránk süti a szégyenbélyeget 
és azt bizonyitgaija, hogy iszákos or
szág vagyunk. Ha ugyanaz, a magyar 
kultúrának apostolaként jelenik a nem
zetközi világ plénuma előtt és nevet
ség tárgyává tesz bennünktt annyira, 
hogy már a gyermekeink is iszákosak,

alkoholisták. Micsoda nép az a magyar 
nép, veti fel a kérdést a külföld, mely
nek jövendőbeli nemzedékei már gyer
mekkorukban isszák el az eszüket, 
energiájukat és tönkre teszik az alko
hollal fejlődésüket ? Nem vagyunk elfo
gultak ; hiszen a pálinka butításai és 
általán a szeszes italokkal való visza- 
élés ellen mi is küzdünk, de küzd el:ene 
minden becsületes magyar vendéglős is. 
Hogy azonban olyan módon és olyan 
helyen fessen le bennünket egy magyar 
orvosember, mint azt Dóci dr. tette, 
arra igazán csak a stréberje inek  az 
a fajtája kell, mely feltűnni akar és 
nem válogatós az eszközökben. A 
Londonból ide érkezett híradás az 
orvos ur»érdekfeszitő« felolvasásáról.nem 
telt említést arról, hogy a szerinte olyan 
megdöbbentő módon elterjedt iszákos- 
ság okait is magyarázta volna. Mert 
ha tényleg úgy úliana a dolog, amint 
azt a külföldieknek beadta, akkor — 
tudós ember létére, — az okokat is 
kellett volna kihámoznia, mert maga 
ez a rettenetes jólét, mely ebben az 
országban a társadalmat körülveszi, 
talán még sem lehet ok arra, hogy az 
emberek másra, mint az ivásra, ne 
gondolnának?

Dóci drnak, mint a kormány embe
rének módjában lett volna Londonban 
pl. azt mondani, hogy a magyar bor
termelők és vendéglősök már évek óta 
kívánják a kormányt*-1, hogy törölje a 
boritaladöt, hogy ezáital a bor olcsóbbá 
tétessék és az alsóbb, tehát szegényebb 
és legszegényebb néposztályunk ne szo
ruljon a bundapá'.inkára, mely elveszi 
az eszét. Megmondbatia volna, hogy a 
magyar bortermelők és vendéglősök 

. ezen életrevaló kívánságát a kormány 
anem teljesítette eddig, s hogy ezáltal 

igen is terjed a szláv népfajok lakta 
vidéken a rossz és alávaló pálinka 
fogyasztása Elmondhatta volna, hogy a 
magyar vendéglősök ajánlották a kor
mánynak, hogy a boritaladő eltörlése 
által a kincstár ezen a címen elvesztett 
16 milliót behozhatja a szeszadónak 
felemelésével, s hogy a kormány el
fogadta a tanácsot, fel is emelte a 
szeszadót, de nem engedte el a borital-

adót. Elmondhatta volna, hogy a ma
gyar pénzügyi hatóságok annyira oszto
gatják az ital mérési engedélyt, hogy, 
különösen a városokban már nem min
den öuO lélekre jut egy-egy italmérés, 
hanem minden tizedik családra. El
mondhatta volna, hogy a vendéglők 
ilyen ügybuzgó szaporításával a vendég
lősök alig bírnak megélni, de azért 
mindennek tetejébe minden szatócs, 
fűszeres, sajtos, cukrász, hentes stk 
kap üalmérési engedélyt, hogy nagyobb 
legyen az ivásra való alkalom, mint a 
fogyasztók száma.

És ha a tudós doktor ur mindezt 
elmondja, akkor igazán valót mondott 
volna és nem bélyegzi meg a magyar 
népet az iszákosság rút bélyegével.

Hogy nem iszákos a magyar nép, s 
hogy anyagilag módjában sem áll kedve 
és szokása szerint a jó magyar bort 
fogyasztani, mutatja legjobban az a 
tény, hogy az anyagilag gyengébb ven
déglősök egymásután tönkremennek és 
hogy évröl-évről mindnagyobb bor 
menyiségek maradnak fogy asztatianul, 
készletben, amiket tulajdonosuk értéke- 
siter* nem bir.

Ne strébereskedjék senki a magyar 
nép erkölcsi és szellemi hírnevének 
rovására, mert aki teszi, az hazaáruló.

A bortermelői kedvezménye
Szőkébb bortermést a bortermelő 

gazdaközönseg rendesen jobban szeret, 
mint bő termést, mert kevesebb feldol
gozási költség mellett nagyobb ára van 
a termésnek A termés árát rendesen a 
kereslet és kínálat szabályozza, de ha 
a kettő közt nincs meg az egyensúly, 
a termelő könnyen segít magán. Bor
mérési nyit, kétfélét is. Az egyik falu
végén korlátoltat, a másik végén 
butcllázást és áraival olyan háborút 
üzen a hivatásos bormérő koesmárosnak, 
hogy az képtelen vele lépést tartani, 
képtelen a versenyt ellensúlyozni. De 
megengedheti és meg is engedi magé
nak a termel \ hogy a »saját« termés 
igen tág fogalma alatt, — mások ter
mését is kiméri és butellázza Nem 
ellenőrzi ezt senki, mert hát nem »illik«
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a termelő »teljesen korrekt# üzleti dol
gait ellenőrzés alatt tartani.

Ez a bortermelő kedvezménye, elönyö- 
sitett helyzete és a vendéglőssel szem
ben élvezett kiváltsága.

A »saját termés# eladása után csekély 
az illeték, az adó semmi, tehát vígan 
versenyez a koesmárossal. Adót csak a 
szőlőterület után fizet és ha baj éri a 
termést, hát akkor — elég humánus az 
állam, — az adóból tetemes engedményt 
ád Sok panasz jut hozzánk a »saját 
termés# cégére alatt űzött visszaélések
ről. De nincs fórum, amely a vissza
éléseket megszüntetné. A bő termés 
már amúgy is apasztja a vendéglő- 
kocsma borfogyasztását, mert hiszen 
van mindenkinek olcsó bora, nemcsak 
a termelőnek, hanem a fogyasztóközön
ségnek is. Az ilyen bor után nem 
tizeinek sem illetéket, sem adót; mért 
neszerezné azt be a fogyasztóközönség''

Ezen változtatni nem lehet, de nem 
is kell, ami t. i. a fogyasztóközönséget 
illeti, hanem igenis bizonyos illetéket 
kell kivetni az ilyen módon beszerzett 
borra és annyival csökkenteni a kocs- 
márosok illetékarányát. Ami most már 
a termelőt illeti, attól a kismértékben 
vagy korlátlan kimérési engedélylyel 
gyakorolt italárusitást meg kell vonni 
a vendéglősök és kocsmárosok érdeke 
szempontjából, de a kincstár érdekében 
is. Mert mégis csak furcsa állapot, 
hogy az a termelő, kitől a vendéglős 
a borát beszerzi, a vevője kárára és 
konkurrenciájára bort mérjen kicsinyben 
és nagyban.

Ilyen kedvezményeket a termelőnek 
még sem szabad adni. A termelőnek 
módjában áll termését nagyban eladni: 
hiszen vagy a vendéglős vagy a bor- 
kereskedő vagy mind a kelten tőle ve
szik a bort. Nem járja tehát, hogy még 
italmérési engedélyt is nyerjen a ven
déglős megkárosítására. Ez nagyon 
egészségtelen állapjt, amelyen gyorsan 
kell segíteni, mert máskép csak a terme
lők lesznek a kocsmárosok és a hivatásos 
italmérőt, kiknek a bormérés ekszisz- 
tentiát van hivatva biztosítani, majd 
kénytelenek lesznek a termelőknél csa
pos-állást keresni.

Hogy a kincstár a termelők ezen 
előnyére és kedvezményére már most 
is rálizet, az kétségtelen, de bizonyos 
az is, hogy a kocsmárosok ennél még 
többet veszítenek. Pedig ezzel ellenke
zőleg védelmet érdemelnek.

4  Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á
m é  Ipartársulata hivatalos közleményei

A s ipar'ársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-nt i j f II. 20. sz. a. van.

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

Jogi tanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze 
dr. Waigand József, lakik IX. kér.,

Dllői-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

Az ipartársu lat t. tagjaihoz. Aki 
a társulat t. tagjai közül a bornyilván
ta rtás vezetésére nézve felvilágosítást 
vagy magyarázatot kíván, vagy pedig 
nincs tisztában azzal, hogy a nyilván
tartását helyesen vezeti-e, szíveskedjék 
a nyilvántartási könyvét a hivatalos idő 
alatt a társulat irodájába elhozni, hol a 
titkár készséggel áll a tagok rendelke
zésére. Az elnökség

A tá rsu la t t. tag jait felhívjuk, hogy 
üzletváltoztatásukat szíveskedjenek 
mindig a társulat irodájában akár levél 
utján, akár szóval bejelenteni, hogy a 
társulat időközi értesítéseit pontosan 
megkaphassák. A z elnökség.

TÁRSULATI  ELET.
Rózsahegy. A »Kózsahegy és vidéke 

vendéglősei és kocsmárosainak ipar
társulata# julius 29-én délután, Porgesz 
József társulati elnök házában tartotta 
uj alakuló közgyűlését a tagoknak 
nagyszámú részvételével. A közgyűlést 
megnyitó beszéd befejeztével elnök jelen 
tette, hogy az 1908. évi szeptember hó 
17-én, illetve 1909. évi március hó 
22-én tartott alakuló közgyűlésen el
fogadott alapszabályok a kereskedelem
ügyi m. kir. minisztertől jóváhagyva 
leérkeztek Röviden ismertette az ideig
lenes vezetőség az ipartársulat tagjainak 
közös érdekében tett eddigi működését, 
minek utána a közgyűlés az ideiglenes 
vezetőségnek a felment vényt megadta. 
Az 1909. évi csonka évi költségelő
irányzat megállapítása után megejtették 
a választást Ipartársulati elnök lett 
Porgesz József, alelnőkök Tyroler Ja
kab és Tánzer Vilmos, szám vizsgálók 
Langdorf József, Kozsehuba Dániel és 
Schwarc Mór, pénztárnok  Teich rmin 
és helyettes pénztárnok  Porgesz Mór 
Választmányi ta g o k: Csavoja Mar
cell, Fulla Lipót, Fiseher Jakab, Jahn 
Nándor, Neumann Manó, Sehönstein 
Nátán, Ludvig Jenő, Redner Ármin, 
ifj Hexner Ignác. Neu Sándor, Vig 
Ármin. Kardos Ernő, ifj. Kriska Mátyás, 
Krcsméry Dániel és Unger Vilmos. — 
A közgyűlés után nyomban az ipar
társulat választmánya ülést tartott, amely 
ülésen ipartársulati ügyésszé dr. Kar tál 
Izidor rózsahegyi ügyvédet, titkárrá 
pedig Vig  Ármin vendéglőst válasz
totta meg.

Lúgos. Krassószörénymegyében, még 
az év elejével megindított társulási 
mozgalom sikeres befejezést nyert Ottani 
szaktársaink »Krassűszörénymegyei ven
déglősök és kávésok ipartársulata« cím

mel (és Lúgos székhellyel) megalakí
tották társulatukat, melynek tisztikarába 
a következők választattak be: — Elnök: 
Szabonáry Adolf: a lelnökők: Csontos 
Gyula és Gilg Antal; pénztáros: Lind- 
ner József; .jegyző: Antaltl’y A. és 
ü g yé sz : Zalay Emil dr : ellenőrök : 
Barbó József és Pláninger Károly: 
választm ányi ta g o k : Biletz Béla,
Kocsonka Sándor. Klein Lajos, Griin 
József, Tiapán Gyula, Scliönberger Sán
dor, Stern Adolf, Janovics Dénes, Krali- 
csek Ferenc és Hirsehl Ignác; választ- 
m ányi pó ttagok: Miksa Ferenc és 
Mohila Emil.

Keddi összfjövetelek. A «Pécs- és 
fíaranyai vendéglősök ipartársulata» 
tagjai keddi összejöveteleiket a követ
kező rendben és helyeken tartják:
Aug. 17-én Szigelhy M. „ Király-u.

, 2i-én Hofekker I. „ Rácváros.
. 3l-én Csillag .1. .  Kossuth-n.

A mi szakmánk.
Ma már nem szakma a mi szakmánk. 

Miért? azért, mert annyira mentünk a 
tudományunkkal, hogy a hivatatlan 
elem ellepte szakmánkat és ezért a 
képzett szakemker alig boldogulhat. 
Azt kérdem, mi ennek az oka? és meg is 
adom reá a feleletet. Igen nagy része 
a vendéglősöknek ifjú korában azt 
sem tudta, hogy mi a vendéglősség 
Később kezdett vendéglőbe járni és 
megirigyelte azt, hogy a vendéglősnek 
milyen jó dolga van és fölcsapott 
vendéglősnek. A közönség? Azért 
pártolja, mert nem érti az illető az’ 
üzletet. A hatóság azért nem ellenzi1 
mert mint bizonyos időig lenni szokot 
(mig az illető a tanulópénzt lizeti) 
többeknek jobban sikerül az adósság- 
csinálás. A Pénzügyigazgatóság? Az 
nem törődik azzal, hogy az illető 
szakeinber-e vagy sem: jobban előre 
segíti azt, aki abban járatlan mint 
aki jártas, mert bizonyos tekintetben 
„jó anyag“.

Az olyan főnökök, akik nem szak
képzettek, azok azért nem vesznek 
szakképzett pincért, hogy ne legyen 
aki őket az üzlet dolgában megbírálja. 
Már most az ilyen viszonyok között 
általában az üzletek csak visszafejlőd
hetnek és mindezt a vendégek — 
drága pénzükért — kénytelenek elvi
selni.

Ne szóljunk az egyes üzletekről, 
beszéljünk csupán a Magyar állam- 
vasutról. Az minden áldozatot meghoz, 
hogy vonalait, vonatait, berendezését 
a mai igényeknek megfelelően beren
dezze, személyzetét képesítse és még
sem fektet arra legcsekélyebb súlyt, 
hogy ne csak az ő alkalmazottai, 
hanem az állomásán a vendéglős is 
szakképzett legyen. Kihirdeti a pályá
zatot és tekintet nélkül arra, hogy a 
pályázó mire képesített, a legtöbbet 
ígérőnek bérbe adja vendéglőjét. Pedig 
az utazó közönség jogosan követel-
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hetné, hogy a jegyvizsgáló rendes, 
pontos, előzékeny legyen és azt is, 
hogyha útközben étkezik vagy italt 
vesz, hogy ott az étel, ital, a kiszol
gálás és a tisztaság is kifogástalan 
legyen és az ne a személyzet kénve- 
kedve szerint történjék, hanem a gazda 
felügyelete mellett. Mert ahogy meg- 
kivántatik, hogy az állomásfönük 
vagy forgalmi tiszt a vonatok érkezése 
és indulásakor ott legyen, ugv a ven
déglői főnök ur is ott lehet, előforduló 
panaszok esetén a panaszt személye
sen meghallgassa, lévén a kiszolgálás • 
ről avagy az ételről, italról szó 

Nagyon természetes, hogy az a 
tanult üzletember, akinek megjelenése 
és szakavatottsága van, az olt mer 
tartózkodni, de az, aki még rövid idő 
előtt narancsot vagy almát árult, az 
nem tesz mást, mint számlálgalja a 
könyv tételeit. Igaz, hogy a M n  V.- 
nál az igen szükséges, mert az üzle
tet nem érdem, hanem licitáció utján 
szerezte meg. De azért nem helyes. 
Egy olyan intézménynek mint az állam- 
vasút, nem szabadna azt nézni, hogy 
mennyi vendéglői bért kap, hanem 
azt, hogy milyen üzletember a bérlő 
és hogyan vezeti az üzletet, mert az 
ugynevezett panaszkönyv igen gyenge 
kenőcs.

Ezelőtt húsz évvel voltam főpincér 
Zákányban. Egy alkalommal ott keresz
tül utazott néhai Baross Gábor minisz
ter, kit alkalmam volt hallani mikor 
abban a kis nyomorult étteremben 
beszélt a M. Á. V. és a Déli vasúti 
vendéglőkről és kérdezősködött a ven
déglői viszonyokról, megjegyezve a 
külömbséget és célszerűséget ugv a 
bérre, mint az üzlet vezetésére. Az 
ilyen dolgokra is ki kellene terjedni 
a vendéglős kongresszus figyelme és 
iparunknak a képesítéshezkötött iparok 
közé való sorozását arra kell követelni, 
de azt is kell követelni, hogy boltosok 
ne árulhassanak palackban bori és 
sört, (de még uj bort sem.) Árulván 
azt literes méretűnek mondott palack
ban és használnak mindenféle méretű 
üveget, melyben 8 — 9 deci van és 
fél literes méretűt, melyben csak 
4—4l/a deciliter van Holott annak a 
vendéglősnek pontos, hitelesített palack
ban szabad csak az italt kimérve adni. 
Miért áll az a kötelezettség csupán a 
vendéglősre és mért nem a kereske
dőre nézve is? Azért, mert a vendég
lősök ezt szótlanul megtűrik'

Hogy azt más ténnyel is igazoljam, 
fel kell említenem, hogy egy bizonyos 
városban, ahol az italmérési engedé
lyek száma be volt töltve, engedélyt 
adtak egy nőnek »Bodega« jogon. Ez 
az üzlet csak abban különbözött a 
rendes vendéglőtől, hogy nem mérhe
tett italt hitelesített üvegben, hanem 
igenis mérhetett paradicsomos,- orvos- 
ságos- slb. üvegekben, éppen úgy mint 
a fűszeres és más boltban teszik. 
Szerintem a »Bodega« csupán csemege

borokat (poharankin*) kimérő üzlet 
fogalma alá tartozik. Különben azt 
hiszem, a sok bajon csak még igen 
sokára segíthetnek a szakemberek, ha 
segítenek, mert az ilyen viszony> k 
mellett nem hiszem, hogy az üzlet
embernek valami nagy ambitiója lenne.

Tivolt Gyula.

A Kassaiak Közgyűlése.
A oKassai szállodások, vendég

lősök, kocsmárosok és kávésok 
ipnrtársulata« julius 29-én tartotta 
rendkívüli közgyűlését tagjainak nagy
számú részt vételével, Estefányi János 
elnöklésével. A közgyűlés heves viták 
mellett folyt le. Tudósításunk a kö
vetkező. — Estefányi elnök megnyitó 
beszéde után Dávidkó János társulati 
jegyző a névsort olvasta fel Napirend 
előtt Iíeilig Miksa indítványt terjesztett 
elő, mely a társulat elnöksége ellen 
irányult. Több erős hangú pro és contra 
felszólalás után a közgyűlés dr. Zahler 
Aladár társulati ügyész indítványát 
fogadta el, mely szerint a vála-ztmányra 
bízták Heilig Miksa indítványának tár
gyalását. Ezzel le is csillapult a fel
korbácsolt vihar.

Ezután áttért a közgyűlés a napirend 
tárgyalására. Ennek első pontja a pénz
tárosi állás betöltése volt A közgyűlés 
Heihg  Miksát választotta meg ideigle
nesen. Második pontja az alapszabályok 
módosítása voJ. Erre nézve a választ
mány javaslata lett elfogadva. Harmadik 
tárgyát egy számvizsgálóbizoltsági tag
nak választása képezte. Erre a tiszt
ségre a közgyűlés egyhangúlag Dala 
Károlyt választotta meg. A napirend 
negyedik pontját a bortörvény ismerte
tése képezte Ezt Fekete Gyula, a 
»Fog-adó# munkatársa adta elő.

Majd rátért a közgyűlés az indítványok 
tárgyalására Dávidkó János a társulat 
által a pénzügyminiszterhez benyújtandó 
kérvényt o'vasta fel, mely a borterme
lők borelárusitása kőiül tapasztalható 
visszaélésekről s azok orvoslásáról szól.

A felterjesztés rámutat arra a meg
engedhetetlen konkurenciára, amit két 
kassai bortermelő az itteni vendéglősök 
ellen kifejt. Rámutat az ellenörizhetlen 
visszaélésekre, amiket a „saját termés“ 
köpönyege alatt elkövetnek általában, 
a kincstár megkárosítására, mivel a 
termelö-italmérők alig űzetnek ital- 
mérési illetéket, és majdnem semmi 
kereseti adót.

A felterjesztésben azután e bajok 
felsorolása után következőket javasolnak 
a kassaiak a belügyminiszternek.

1. Az évenkint saját szőlőjében termelt bor
mennyiségét a leszüretelés után azonnal a 
pénzügyőri közegek által pontosan számba 
vétetni. , , .

2. Minden pincéjéből elszállított bort csakis 
a pénzügyőrség ellenőrzése mellett szállíthatja 
el s n pénzügyőri közeg köteles azt a bor
nyilvántartási jegyzékbe bevezetni s a még 
készletben maradt'bormennyiséget előjegyezni.

3. A termelő borát csak zárt palackokban és 
hitelesített üvegekben árusíthassa és pedig 
kizárólag csakis a termelés színhelyén.

4. Rovassák meg a bortermelő az italmérési 
illeték azon összegével, mely arányban áll az 
általa eladott bormennyiséggel.

ö. Vettessék ki a bortermelőre az eladott bor
mennyiség után megfelelő 111. oszt. kereseti adó.

6. Végül az ekként kirótt kereseti adó után 
esedékes általános jövedelmi pótadó fizetésére 
is böteleztessék

Ha nagyméltóságod ezen tiszteletteljes kérel
münket tárgyalás alapjául el fogad hatónak vélné, 
úgy ezzel a következő célok is eléretnének: 

ű) Tekintélyes mennyiségű adótöbblet folyna 
be az állam pénztárába.

b i A bortermelő a fenti korlátozó és ellen
őrző intézkedések mellett nem nagyon bírná 
a versenyt a nagy adókkal s mindennemű 
közterhekkel túlságosan megrótt kocsmárosok- 
kal is felvenni.

c) A bortermelő arra utaltatnék, hogy kizáró
lag bortermeléssel foglalkozzék s így meg
szűnnék legnagyobb vevőjének, a kocsmárosnak 
versenytársává válni.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
fogadta el a beadványt, melyet hasonló 
beadványoknak a pénzügyminiszterhez 
való felterjesztése céljából megküldik 
az összes fennálló hazai ipartársulatoknak 

Heilig Miksa a társulati szövetkezet 
támogatására hívta fel a közgyűlés 
figyelmét Majd Dávidkó társulati jegyző 
az újonnan alakuló bank-részvények 
vételére hívta fel a jelenlevők figyelmét 
Dr. Zahler Aladár társulati ügyész 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag 
szavazott jegyzőkönyvi köszönetét a 
.íFogadó' szerkesztőségének, valamint 
kiküldöttei: Matsád János és Fekete 
Gyulának. Ezután az elnök lelkes sza
vakkal bezárta a közgyűlést.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Fölkérjük azon tisztelt elő

fizetőinket, akiknek előfizetése a mai 
számmal lejárt, szíveskedjenek a lappal 
mellékeit (vagy az előzőleg levéllel 
intézeti) utalványon az esedékes dijat 
postafordultával beküldeni, amivel eleje 
vétetik a további előfizetési intés és 
fölszólitásnak és ezzel t. szaktár
saink a saját lapjuk kiadóhivatalát 
horribilis kiadásoktól mentik meg. 
.lóbarátainkat és ösmeiös szaktársainkat 
kérjük, hogy a Fogadót szíveskedjenek 
terjeszteni.

Hymen hírek. — Kocsis Ferenc arí ■ 
vendéglős julius 19-én vezette oltárh 
Gally Irén kisasszonyt, Gally Feren. 
ottani Royal kávés szép leányát, Aradon.

Schiller Ferenc, marosvásárhelyi 
főpincér augusztus hó 3-án tartotta 
esküvőjét Kovács Bertuskával, Kovács 
F. ottani tekintélyes iparos szép leányá
val — Molnár Simon, az ismert komá
romi Molnár Zsiga kávés szaktársunk 
fia, e hó 17-én tartja esküvőjét Csendes 
Janka, Csendes L. szatmári kereskedő 
szépmi vei tségü leányával, Erzsébetfalván. 
— Teller Vilmos király-utcai vendéglős 
szaktársunk e hó 5-én tartotta esküvő
jét Dvorzsák Karolinnal, Dvorzsák 
János vendéglős és bortermelő leányával, 
az Erzsébetvárosi templomban. Az eske- 
tést a vőlegény fivére, Teller \ mce 
plébános végezte. Násznagyok voltak
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Kaszás Lajos nagy vendéglős és Mrász 
Albert. — D rosgyák Gusztáv Wesse- 
lényi-utcai vendéglős szaktársunk el
jegyezte Cikász Emília kisasszonyt 
Budapesten. — Vurglits Antal ismert 
fővárosi nagyvendéglös és bortermelő 
leánya, Ellával e hó 12-én esküdött 
meg Gombás Endre, vasmegyei föld- 
birtokos. Násznagyok Vurglits Vilmos 
és Gombás Gyula jónevü vendéglősök 
voltak. A nászlakomán a temesvári 
Gombás István és Gyulán kívül az 
örömszülők vasmegyei rokonsága és 
nagyszámú ismerős vett részt.

Kimaradtak. Mai számunkból tér- 
szüke m iatt: „Kitanitás*1 (M. T.) ,.A 
pincérek ügyeimébe'1 (Szentmiklósi G.) 
„A borvizkartell11 és jelen rovatunknak 
több közleménye a jövő lapra maradt.

Gundel Jánosnak a feje fáj. A 
Borászati Lapok11 egyik júliusi száma 

egy paksi bortermelőtől cikket közölt, 
mely a boritaladó eltörlésének célszerüt- 
lenségét hangoztatta A cikkíró, egy a 
jelenkortól és illetve a borgazdasági 
kérdésekhez való hozzászólásban „Bak- 
csiszeráj“ -i távolságban elmaradott 
bácsi, egy füst alatt összehatolt cukrot, 
borkösavat, vizahóiyagot stb. ilyen szert, 
amivel a vendéglősök annyira szeretik 
a bort preparálni, manipulálni. 'Szent 
bizonyos, hogy ennek a termelőnek még 
egy vendéglős vevője se volt . . .) Az 
egész közlemény ped'g annyira magán 
viselte a nagy tájékozatlanságot és 
zagyvaságot, hogy a vele való foglal
kozás a legnagyobb meggondolatlansá
got jelentette volna. A Fogadó, mely 
a „B. L.“-nak a bortermelő és ital
mérő közönség érdekeivel homlok- 
egyenest ellenkező politikájáról oly 
talalóan mondta el nézetét nem ré
gen; nem is tett említést a paksi 
bácsi cikkéről, mert nem akart nevet
séges lenni. Azonban, miként zsák a 
foltját, a nevetségesség is ép úgy meg 
találja a maga — szerelmesét. Á B L. 
cikkére reflektált Gundel János, aki 
valaki figyelmeztetésére valakivel cikket 

íratott és abban kifejeztette, hogy) mint 
a szövetség (. . .) elnöke és mint a 
záll. vend. sat. társulat elnöke nem 

hagyhatja szónélkül azt a közleményt, 
inért az sérti a „bpesti vendéglősöket11 
(A vidékieket kihagyatta, mert azok 
jobban ismerik a gundeli-törekvéseket.) 
Az egészből pedig az akart kitűnni, 
mintha Gundel Jánosnak a feje fájna 
a vendéglősökért. Szóval, a nevetségesre 
jött egy még csattanóbb nevetségesség. 
Vagy nem nagy nevetség az, hogy Gundel 
János, aki a vendéglős érdekeket rab
szolgáikig leigázó sörgyárak kartell
szövet kezeiének s a sörár-eraelésének 
az útját egyengeite és a kartell által 
fenntartott állapotot szolgálja, — ki áll 
a .,piacra'- és a vendéglős érdekek 
sérelmén kesereg és hullajt — kroko- 
dilus könyeket. Hát bizony, kacagtató ez. 
De még nevetségesebb a műfejfájó 
Gundel Jánosnak az a hiedelme, hogy

több vendéglős ezt a harci kiruccanását 
komolynak veszi. Erre nézve meg
nyugtathatjuk a Janusi maszkot oly 
ügyesen kezelő Gundelt. hogy őt immár 
vajmi kevesen veszik komolyan, legfel
jebb jóképet mutatnak ténykedéséhez, 
amit nagy ékesen az is bizonyít, hogy 
(a nem szívesen látott) ténykedését is 
éppen azok dicsérik, akik vele érdek- 
kapcsolatban állanak.

Tömeges zacharinszállitás. A rendőr
ség nagyobb mennyiségű zacharint fog
lalt le, amit budapesti cégek hamis 
jelzéssel vidékre akartak küldeni. Miu
tán kétségtelen, hogy ezt a szert bor- 
hamisításra használják, a budapesti 
rendőrség megkeresésére a vidéki cím
zetteknél, kiknek a zacharin szánva 
volt, borhamisítás kiderítésére irányuló 
vizsgálat van folyamatban. Elégtelennek 
tartjuk az ellenőrzésnek ezt a módját, 
mert csak véletlenül jöttek rá a szállí
tásra. Ha a vidéki borhamisítók több 
egyénre felosztva önmaguk viszik el a 
zacharint Budapestről mint személy- 
podgyászt, az isten se jönne rá, hogy 
mit visznek magukkal. A zacharin eladá
sát úgy kellene szabályozni, mint pl. a 
lőpor eladását, akkor megvolna az 
ellenőrzés módja.

A sopronmegyeiek zárórája. A
vendéglős-iparághoz tartozók tengernyi 
bajai közt mint valami tengeri kigyó 
huzódik-vonódik a zárórai kérdés, amely 
minduntalan s hol itt, hol amott vető
dik föl, veszélyeztetve s bO'Zantva a 
legjobban érdekelt vendéglős és kávés
iparosokat. Ezúttal Sopronmegyében került 
napirendre ez a kérdés, ahol ebben a 
tekintetben ép oly rendezetlenek a viszo
nyok, mint e haza bármelyik vármegyé
jében. Sopronmegyében eddig az álta
lános záróra, járási székhelyeken s 
nehány határmenti községben esti 12 óra, 
mig a községekben a helybeli vendégek 
részére edi 10 órában lett megállapítva. 
A záróra esti 12 óráig is meghosszab
bítható volt. Legtöbb esetben az a ferde - 
helyzet állott elő, hogy valamely köz- - 
ségben egyik vagy másik kocsmáro-ra 
nézve indokolt volt a zárórának meg
hosszabbítása. Ugyanabban a községben 
a többi koesmáros is joggal kérhette a 
záróra meghosszabbítását, különben az 
igazságtalan verseny miatt üzletüknek 
fennállása lett volna veszélyeztetve 
Tekintve ezt és a kapcsolatos többi 
anomáliát, a vármegye alispánja Hajas 
Antal uj szabályrendeletet készített. Az 
uj zárórái rendelet, mely most lépett 
életbe, kivétel nélkül megengedi ugyan 
a zárórának 10 órán túl éjjel 12 óráig, 
járási székhelyeken levő kávéházakra 
nézve pedig a megállapított 11 órai 
zárórának éjfél után 2 óráig való meg
hosszabbítását, azonban ezt oly feltéte
lekhez köti, hogy a vendéglős vagy 
kávés a zárórának meghosszabbítása 
esetében 24 óra lefolyása alatt a köz
ség pénztárába — minden meghosszab
bítás alkalmával — négy koronát tar

tozik befizetni. A visszaéléseknek és 
kijátszásoknak meggátlására nézve úgy 
intézkedik a szabályrendelet, hogy az 
alispán jogosult a zárörameghosszabbi- 
tásnak jogosultságát oly községekben 
megvonni, ahol folytonos rendzavarások 
fordulnak elő s hogy attól az üzlet- 
tulajdonostól, aki két éven belül két 
ízben a szabályrendeletbe ütköző kihágá
sért elítéltetik, a jogosultság hat hóna
pig megvonandó.

Palinkamépgezések. Mikor a József
városban több ember halálát pálinka
mérgezésnek tulajdonították,megírtuk mi 
is. hogy ez a gyanú merült fel, miszerint 
a pálinkát faszeszszel keverték, hogy 
olcsóbb, de erősebb (maróbb) legyen s 
hogy ennek a szesznek mérgező hatása 
van. Most konstatá ják hogy ezévben 
153 esetben állapították meg a faszesz 
(methyl alkohol) mérgezést, melyből 122 
halálos volt. Megállapították, hogy ezidén 
Tótoradácon egy halotti tor alkalmával 
14, a diósgyőri vashámorban 13, Nagy
váradon 12, Budapesten 10 ember halt 
meg pálinkamérgezés következtében. A 
budapesti esetek közt négy eset faszesz- 
mérgezés volt.

Felülfizetések. A nyíregyházi pincérek 
mulatságán történt felülfizetések:

Friedman M. ö, Brémer S. (Bártfa) 3, 
Készv. serfőzde 10, Steril H. 3, Guttman S. 6, 
F. .1. 2, Klein S. 3, Kiss K. 4, Guttman J. 5, 
Kiss T. K. 2. Gabulya M. 3, Löffler K. (Debre
cen) % Grosz Ödön 5, Radó I. 4, Schvarc 
A. 4, Novotnv R. 1, Habetler L. (Fiume) 5, 
Kovács .1. 2, Lamencdorf S. 2, Mészáros L. 2, 
Kellner G. ő, özv. Ullreich V.-né 2, Glück Vl. 2, 
Kuhr M. 10, Krausz Zs. 2, Gábor A. 1, 
Schvure E. 4, Prok E. 1, Bacher L. 1, Dudics 
.1. 1, Juhász E. 4, Hauzcr Gv. 12, Dr. Goldman 
.1. 4, Haas R. (Debrecen) 5, Vecsernyés E. ">, 
Kohn I , Kiss Gy., Rolh 3., Kandel I., Fürst 
A. 1—1, Horváth J 3, Grosz N. 2, Heimlich 
R. t, Roth S 2, Troh J. 3, Klein H 2, 
Metzner B. ">, Grünvald A.. Jégcr Zs., Gorzsáz 
J., Matolcsy P., Kafár F. 1—1, Rublicky M. 4., 
Guncel J. 1, Halmos JI. 4, Schönfcld A. 3, 
Ma-gulesz N. 3, Bodnár P., Grünspán A., 
Szabó I . özv. Sípos Gy.-né 1—1, Klein H. 3., 
Mogyorós I. 5, Hohe V. ő., Ganzfried N. (Ung
vári I, Schubert I. 5, Bleuer J. 4, Steril N. 5, 

&S Haas Gy 6, Eigner K., Dr. Várady Zs., 
WirtschalTter 0., Ungár B. 2—2, Friedmann 
H. ri., Kramer S , Erdei Kálmán , Maleskevits 
J. l — l, Deutsch I , , Herceg K., Csiky E. 2 — 2, 
Frenkel D. 2, N. N. ">, Fried S. 4, Szalai I. 2, 
Prager K. 3. Berényi L. (Miskolc , Barzö Gy., 
Silberstein S., Braun J , Ender I., Spieler J. 
ö -  á. Jurás L. 10, özv. Bicderman S.-né 2 koro
nát, Herskovits I. HO, Bottka K., Battáry N., 
Moskovszky E. 40—.0 fillért.

Jótékony pincér-asztaltársaság. 
Mint egyik előző számunkban említet
tük. Kni-er Dezső szegedi főpincér 
mozgalmat indilott a nyíregyházi pin
cérek jóbarát asztal társaságához hasonló 
jótékony társaság létesítése céljából. 
A mozgalom sikerrel járt, amennyiben 
a nemes célú társaság julius hó 2ö-án 
megalakult és ugyanakkor működését 
is megkezdte azzal, hogy egy pincér 
özvegyének és gyermekeinek tekintélyes 
összegű pillanatnyi segélyt nyújtott. Az 
asztaltársaság, tekintve a jótékony célt, 
számit a vendéglősök, kávésok és az 
összes pincérek jóakaratu támogatására
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Urbán a szatócs. Ilyen címmel múlt 
számunkban megemlítettük viselkedését 
egy kassai szatócsnak, aki rettenetes 
roszmájusága és izgága természetével 
nagy »közkellemetlensége« ottani ember
társainknak. Viselt dolgait egy kassai 
lap nyomán irtuk meg, melynek törvény- 
széki rovata még más világításban 
mutatta be a híres szatócsot. Hogy ez 
az ember mily sötéllelkü és amellett 
mennyire korlátolt, két levele bizonyítja, 
melyeket gyors egymásutánbana múltkori 
közlemény megjelenése után küldött 
hozzánk, a becsületsértés és rágalmazás 
halmazának kitételével. A leveleket 
átadtuk jogi képviselőnknek, aki az 
exalláll lelkű szatócs ellen a bünfenyitő 
feljelentést azonnal megtette. Azthis ziik, 
néhány heti dutyi észre fogja téríteni 
a bőribe nem férő szatócsot.

A PRÓ HÍREK . — H űselés. Tüskés Fái, 
jutási vasúti vendéglős szaktársuuk jégvermét 
felbontva találta. A jégveremből pedig dtl -40 i g. 
hús hiányzott, aminek elemelése .loó (II- fT»;í) 
Pisti hires almádi kondásra bizonyult. Joó. 
Pisti, kinek a lelkét több betörés is nyomta,] 
állítólag azzal érvelt, hogy a jégverembe 
híiselni akart, amit ugyan accepláltak is, mert 
a rósz csontot néhány napi hűvös dutyiba 
tették. — Lég-hajós fogadó. Frankfurt-.Vám
ban, irja berlini levtlezőnk, egy gazdag foga
dós olyan szállodának az építését tervezi, 
melynek tetején léghajóállomás lesz. A fogadó
épületből a javítóműhely sem fog hiányozni. 
A fogadó a legnagyobb komforttal lesz beren
dezve, s annyi szobával ellátva, hogy az I, II, 
III. sat. rómaiszámos Zeppelineken bármily 
nagyszámban érkező vendégek lakás sat. 
szükséget ne szenvedjenek Mindez persze 
nem mostanában lesz, dacára, hogy a leg
modernebb fogadó építését már meg is kezd
ték. — F ürdőégés A balatoni jóhirü Buda- 
tava fürdőkabinjai a ni. hét elején kigyuladtak 
és tövig égtek. A tűz valami Istentől clrugasz
kodott embernek a boszuműve. A jelentékeny 
kárt szenvedő Mester János szaktársunk nyom
ban uj fürdőkabinokat építtetett.

Névmagyarosítás. A temesvári (gyár
városi) Pacsirtamező-vendéglő derék 
gazdája Politzer Samu nevét Pataki-ra 
magyarosította. Üdvözöljük.

Bornyilvántartási ivek. Jun. 30-atól 
kezdve minden szőlőtermelő (ha 4 hold
nál nagyobb a szőlője), minden ven
déglős és bor- vagy íüszerkereskedő 
borait nyilvántartani köteles! A 
földmivelésügyi miniszter által kiadott 
rendelet szerinti Bornyilvántartási 
ivek legkönnyebben megszerezhetők a 
»Pátria« irodalmi és nyomdai részvény- 
társaságnál Budapest, IX , Üllői-ut 25.sz. 
Az uj rendelet értelmében az iveket 
fűzve vagy kötve kell eltenni. Árak : 
Kis alak: 10 ives füzet 1.20 kor., 
25 ives füzet 2.30 kor., 50 ives könyv 
5.50 kor., 100 ives könyv 8 kor. Nagy 
a lak : 10 ives füzet 1 50 kor., 25 ives 
füzet 2.80 kor., 50 ives könyv 6.50 kor., 
100 ives könyv 10 kor Kívánatra 
m agyar és német íelirásu is kapható.

Gyászrovat. — Vörös Flórián szak- 
társunk, a zentai vendéglősök nesztora, 
68 éves korában a múlt hónapban 
jobblétre szenderült. A nagy tiszteletben 
és közbecsülésban részesült vendéglős

temetése igen nagy részvét mellett tör
tént. Elhunytban a .-zegedi Vörös Flórián 
édesatyját gyászolja.

A mi nyaralóink.
— Üdülő fogadósok, vendéglősök. —

Folyton borús és hűvös tavaszi 
vasárnapok vezették be az idei nyári 
szezont, amelyeket még fázósabbá 
Medárdus negy\en napos esője és a 
hideg szeles esték tettek. Úgy látszott, 
hogy sose lesz nyár. A fürdőzni készülő 
publikum megvolt rémülve (amint
hogy és igen érthető okból, a fürdői 
vendéglősök is kétségbe voltak esve) 
hogy mi lesz az idei nyaralással V 
Mikor pedig a jó szezonba vetett 
reménység már-már tönkre volt téve : 
kisütött a nap, még pedig a kánikula 
melegével, és egyszerre zsúfolásig meg
teltek a fürdők és nyaralók.

Az alkalmat azután sietett mindenki 
fölhasználni, mert nem lehettek bizto

s a k ,  hogy a bolondos és abnormális 
r idöjárás nem változik-e megint téliesre, 

amit ugyan már azóta is megpróbált 
egy párszor cselekedni. Ám, a mi 
közönségünk köréből valók, kiket rend
szerint egészségi okok késztetnek 2—3 
hétre üdülni, nem kötötték magukat 
szigorúan a jó időhöz Ha az Ő meg
szokott idejük eljött, útra készültek 
és mentek, ki a Balatonra, ki más
hova. Erős Jakab debreceni kávés az 
ő l í —20 napos üdülését az idén is 
junius második felében kezdte meg 
Hévizén.

Glück Frigyes, Budapest első foga
dósa az üdülés első részét már a 
téli hónapokban megkezdi, amidőn 
1—2 hetet a déli fürdőkön, mig egy 
hónapot a külföldi fogadói viszonyok 
tanulmányozásában tölt el. A nyara
lás másik részét most tölti Karlsbad- 
ban. ahonnan t —2 hétre a gyönyörű 
Erdélybe utazik.

Törley Bálint és a Törley gyár 
agilis igazgatója: Szente  Imre az idei 
nyaralás helyett lalnulmányntazlak. Be
járták — közel hat hétig — a nagy 
nyugatot, a dél és keletnek és Kali
forniának is egy jelentős részét. Gazdag 
tapasztalatukat a magyar pezsgő-ipar 
fölvirágzására fordítják. Pelzman 
Ferenc, a Pannónia étterem és kávé
ház joviális gazdája, csak e hó vége 
felé megy élvezni a déli fürdők enyhe 
levegőjét

A szép őszfejü J'iranovits  Ferenc, 
Szeged ismert fogadósának szintén 
kedves helye Erdéív, melynek reges 
és égbenyuló bércei közt 3 4 hétig
is elutazgat szeretett nejével, ahonnan 
aztán még a svájci havasok közé is 
el szokott rándulni. Juranovits  Gyula 
a remek Tátrában, ifjabb Juranovits 
Ferenc pedig az egyszerű de kellemes 
Kamaráson töltik nyári szabadságukat.

Tihanyi József, a budapesti «Balato- 
nos* 21 napi soványitó kúrára rende
sen Marienbadba jár, ahol ugyanilyen

célból üdül a csabai »Fiumés<' Bartos 
János szaktársunk. Rendesen hét
nyolc kilogramm (és jó néhány szá
zas) könyebbséggel térnek vissza. 
Bndersz József csabai restis a leg
praktikusabb a nyaralásban. A vendég
lőjével kapcsolatos é; saját készítésű 
napfürdöjében fürdőzik, s az igy nyert 
hőséget a budai (ürdők hüs vizével 
ellensúlyozza Ez nem kerül sokba 
és mégis kellemes, s mi több, vas
egészséget nyújtó.

Az andrássy-uti Grand Etablissement 
kitűnő gazdája. Bokros Károiynak, 
Hévíz a nyári tanyája: hol miután a 
nagy kiterjedésű vizet egy-egy ügyes 
»kuiya« hátán behajózza, nagy társasá
gával a Bokros-féle elnököket hamar 
felismerik és igyekeznek udvarához csat
lakozni) a vendéglő hűvös terraszán 
vagy egy terebélyes nagy fa alatt 
vitatja meg a napi eseményeket. A 
napokban pekkje voit az elnöknek. 
Valaki egy csomó foglyot küldött a 
címére (amit pedig Bokros elnökünk 
ki nem állhat.) Mindazáltal a szép, 
kövér szárnyasokat nem küldte vissza 
az ismeretlen feladónak

Bőoögő József miskolci ingád s 
első kellemes oldalát most érezte a 
»kompánista«-ságnak. ami lehetővé 
tette a nyaralást. Ez a nyaralás ugyan 
nászút is volt, amennyiben most először 
nyílt alkalma magával vinni szépséges 
feleségét, kivel az első napokat föpin- 
céri szép évei helyén. Siófokon töltötte, 
ahol Várady Gyula igazgató és lürdő- 
bérlő ugyancsak szívesen fogadta és 
látta az ismert és ma mar neves fogadós- 
Böcögőt. Innen Hévízre mentek (Bokros 
elnökkel, a kivel a siófoki állomáson 
botlottak össze kellemes-véletlenül, pár 
napi üdülésre, melyet a szőkébb zalai, 
illetve somogyi haza látogatásával fe
jezték be.

Midőn pedig ezeknek utána jó egész
ségére kívánjuk szaktársainknaka nyári 
üdülést, egyben azon óhajunknak 
adnnk kifejezést, hogy eme kellemes 
jóban minden e szakmához tartozó 
egyformán részesüljön.

Pszt! pszt!
— Parancs kérem’
— Hallja, ily rongy kiszolgálást se 

láttam, mint ebben a vacak kocsmá
ban mióta pisszegek már s mégse 
jönnek Fizetek !!

— Tessék!
— Volt egy komisz kávém, három 

tegnapeiöti kitli, két szivar, tiz ciga
retta, tegyen le 2 krajcárt a tálcára 
és adjon még 1 frt 84 krajcárt és ho
zok öt kroncsit, és magának is ittvan
4 fillér!

— Köszönöm ’ . . .
Ezt a volapük beszédet a szatmári 

„Szamos“ munkatársa leste el s midőn 
ezt leadta lapjának, élénk színekkel 
(esté le azt a korlátoltságot takaró 
pökbendiséget, melyet a vendéglői és 
kávéházi közönségnek egyes alakjai
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minduntalan kifejezésre igyekeznek jut
tatni. Végül ezt mondja:

,.Ha csak egy párszor megteszik a 
pincérek, hogy a pisszegő uraknak 
megmagyarázzák, hogy milyen házi 
állat apport roz a pisszegésre, sikerülni 
fog nekik ezt a rájuk nézve lealázó 
tempót kiirtani/4

Mi még csak annyit teszünk ehhez, hogy 
szerencséje annak a „pszt“-ező vendég
nek, hogy Szatmáron volt, mert 
Budapesten vagy Tuladunán hamar 
megmutatták volna neki Volapükorszá- 
got, mint annak a talán szinte — 
földijének, aki nemrég egy dunántúli 
város nagy vendéglőjében kezdett beszél
getni fenti tónusban, mire — a főpincér 
intésére Misi borgyerek (nagy akasz
tófa, akárcsak a mi Balambérunk) 
gyorsan kisurran s a ..Kormos11 takszli- 
nak egy szakajtóban hancurozó három 
ifjú kölykét hozza be és viszi ám egye
nesen oda, ahonnan a pszt hangzott: 
— Kérem alásan — szólt — szolgálatára 
állottam, mert ezek az ebfiókák még 
nem tudnak járni, hiába hallják a 
,.psz“-enlést! — Az a vendég ur ped'g 
zöldült, kekült mérgében, a borfiut agyon 
akarta vágni (ki ugyan erre már kint 
volt az eb ivei) majd gyorsan fölállt, 
tizetf tt és vonult ki, — a vacsorázó publi
kum jóízű csöndes hahotája közt.

Hol rendeljünli paprikát ?
Van szerencsém valódi szegedi külön őrletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
h. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm :i kor. 40 till , 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fill., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill. 
Cim: Riső szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged.
i Juranovics Tis/n nagyszálló 5 évan át volt szobafönókc. ;

ÜZLETI HÍREINK.

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

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

Abrudbányán a oHavasi kürt« szál
lodát Kádár Béla ismert erdélyi (utóbb 
topánfalva! i fogadós szaktársunk átvette 
és azt ez alkalomból egész újonnan 
renováltatfa.

Kiss Mihály ismert fővárosi szaktár- 
sunk átvette az V., Lipót-körut 10. sz 
alatti volt König vendéglőt és azt 
újonnan berendezve nyitotta meg.

Uj fogadós. Pancsován a Weisz- 
féle nagy szállodát, mely nemrég lett 
átalakitvaés fényesen berendezve. Hohus 
Lajos szaktársunk kibérelte. Az uj foga
dós az üzletnek huzamosb időn át volt 
kedvelt lőpincére, igy a legszebb sikerre 
van kilátása, amit mi is őszintén kívá
nunk. Az átvétel szeptember 1-én történik

Hirth Pál füvárosi vendéglős szak- 
társunk megvette a VI., Nagymező-utca 
48. sz allatti vendéglőt és azt egész 
ujan renoválva a mai napon nyitotta 
meg ünnepélyesen.

Lúgoson a vasúti vendéglő bérletét, 
mint előzőleg irtuk. JS'eubauer Tóbiás 
(nem Samu), volt aninai vendéglős 
nytrte el, miután Koviic• József szak
társunk, ki ezen üzletet ugyancsak óévig 
birta, Temesváron a nagyobb szabású 
»Eliie« kávéházat vette meg. Szak- 
társaink vállalataihoz sikert kívánunk!

Budapesten a (íerlóoy-utea 4 szám 
alatti Vurglits-féle vendéglő vezetését 
özv. Hint&recker Lipótné átvette s azt 
jó magyar konyhájával már is szép 
lendületbe hozta.

Kassán a Lovai étterem bérletét 
Kováts Dániel előnyösen ismert fővárosi 
vendéglős nyerte el. Kováts szaktársunk 
a nagyszabású és ujan rendezeti üzletet 
julius ló-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Balassa Mihály isméit szakember 
a VII.. Dembinszky-utca ó . sz alatti 
lilik-féle vendéglő vezetését átvette.

Vörös Flórián ismert szegedi ven
déglős Szegeden a jóhirnevü Kossutb- 
vendéglőt megvette s azt saját kezelé
sébe e hó elejével vette ál.

Szarka Imre ismert fővárosi főpincér 
a VIII., Baross-utea 6. sz. alatti vendég
lőt megvette Uj vendéglős szaktársunk 
egész ujan rendezett üzletének jóhirnevét 
jó magyaros konyha és termelőktől veit 
jó borokkal igyekszik megalapítani. Az 
ünnepélyes megnyílás e hó utolsó nap
ján történik. Sok szerencsét'.

Gattmnn Salamon, volt vásáros- 
naményi fogadós szaktársunk Szilágy- 
esehen a nagyvendéglőt megvette és 
azt saját kezelésébe e hó közepével 
vette át.

Gregorics Simon a V I, Palóc-utca 1. sz. 
alatti vendéglőnek volt ismert jó gaz 
dája átvet e a Népszínház és Conti- 
utcák sarkán levő Vésey-féle vendéglőt. 
A palócok derék vendéglőse már ez 
uj helyén is megalapította népszerűségét.

Fekete Károly volt rábamolnári 
vendéglős szaktár unk a sopron-szent- 
iváni nagyvendéglőt a múlt hó elejével 
átvette.

Hajdúk Józs f, mint előzőleg irtuk, a 
Kotfenbiller-u. 31. sz. a Aszner-féle 
vendéglőt megvette és azt egész ujan 
renoválva nyitotta meg újból. A jónevü 
üzlet menetét kitűnő gazdasszonv neje 
vezetle konyhája és jó borai biztosilják.

Koesonka SándO”, előnyösen ismert 
délvidéki szaktársunk, Lugoson a Páva 
szállodái kibérelte s azt saját kezelésébe 
a m. hó folyamán vette át. Sok szerencsét!

Recker Károly ismert fővárosi ven 
déglős szaktársunk a Szabadság-tér 7. 
sz alatti nagyvendéglöt megvette s azt 
egész ujan renoválva julius hó 18-án 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Temesváron a gyárvárosi Páva szállo
dát az ottani (józsefvárosi) »Ó-elefánt« 
vendéglő derék gazdája, Tóth János 
kibérelte. Tóth szaktársunk a m. hó 
folyamán átvett nagyszabású üzletét 
egész újonnan renoválva nyitotta meg. 
Sok szerencsét!

R ákoson, :i r.-pályaudvar mellett lévő 
vendéglőjét és gyönyörű t.erthelyiségét uian 
ízlésesen renoválta és rendezte Gubek János 
szaktársunk. A kirándulásra is kellemes Gubek 
vendéglő fedett nagy kertihelyiségével a legtöbb 
és legsikerültebb nyári vigalmuk szép szín
helyét képezik.

Szabó János, devecseri szaktársunk 
az Arany János-utca 33. sz. alatti 
Kaposa-féle vendéglőt megvette. A jó
hirnevü üzletet uj gazdája e hó 13-án 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Aradon a Boross Béni-tér 11. sz. a. 
újonnan épült Nopcsa báró-féle házban 
Gally Ferenc ismert vendégi >s szak- 
társunk egy csinos berendezésű uj kávé- 
házat nyitott. Az üzlet ünnepies meg
nyitása ’ »Royal« cimen julius 24-én 
történt.

Pataky Gyula ismert főpincér, a 
Vili., Stáhly utca lő. sz alatti vendéglő 
vezetését átvette és ünnepélyesen a m 
hó 1 ó-én nyitotta meg. Üzletét a kar
társak szép számmal iátogalják.

Szegeden a Pacsirta-utcában lévő 
Brankó-féle vendéglőt Módos István 
megvette és azt egy csinos berendezésű 
kávéházzal bővítette ki.

Muri ásíts Pál szaktársunk a VI. kér, 
Aradi-utcai vendéglőjét u a. kerületbe, 
Csengeri-u i"2 sz. (és Andrássy-ut sarok) 
helyezte át és ezen újabb üzletét egy 
tágas étterem és egy vendégszobával 
bővítette ki.

Marosvásárhelyen a Központi fogadó 
helyiségeit, népszerű gazdája, MuTajetz 
Gyula barátunk egész újonnan renovál- 
tatta és ünnepélyesen e hó elejével 
nyitotta meg.

Zadravetz György a VII, Józsika
utca 30 sz. a. (és Rottenbiller-u. sarkán) 
levő Tóth-féle vendéglőt átvette és azt 
ujan berendezve e hó 1-én nyitotta meg. 
Jó magyar borai biztosilják üzlete jó
menetét.

Megnyitás. Bontz István szaktársunk 
a Mester-utca 36. sz alatt átvett és 
ujan renovált vendéglőjét ünnepélyesen 
auguszlus 1-én nyitotta meg.

Petrozsénvbeu az „l£mke“ szállodát, mint 
előzőleg jeleztük, Maschuntzker és Szántó 
megvetlek. A szakavatott kezű fogadósok 
(Maschanlzker S. Muraszerdal elv nagy vendég
lőjének 20 'ven át tulajdonosa s Szántó szak- 
társunk több elsőrendű üzletnek sok éven ál 
volt főpincére) a jelenleg 10 fogadó szobát 
:U»-ra bővítik ki, mig az éttermi és kávéházi 
helyiségeket tetemesen megnagyobbítani és a 
modern követelményeknek megfelelően egész 
ujan fogják berendezni.

Szolecky Károly szaktársunk, a 
Gizella-téren lévő jKousz-féle vendéglő 
vezetését átvette. Jó magyar konyhája 
s bora üzlete jómenelelét biztosítja.
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Kaszanics Ferenc, régi temesvári, és 
utóbb lugosi vendéglős szaktársunk, 
Temesváron a belvárosi »Régi ; enélő- 
r»ra« sörcsarnokot a múlt hó 31-én 
áfvette. A régi zenélő régi vendégei 
örömmel vették a változás hírét s a jó 
vendéglős-gazdát újból kedvvei és sere- 
gestől látogatják.

T ó th  János ismert vendéglős a VII., 
Vörösmarty-utca 23. sz. alatti vendéglőt 
megvette. Tóth szaktársunk uj üzletét 
egész ujan berendezve e hó 4-én nyi
totta meg.

Riszterer Rezső ismert aradi ven
déglős a Kossuth-uteában lévő »Balalon« 
vendéglőt megvette. Kiszterer szaktársunk 
uj üzletét egész újonnan rendezte be 
és »Uj-Bika« elnevezéssel július 31-én 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Walla Pál a VI , Dávid-ulca 12. sz. 
alatti Todorovits-féle vendéglőt átvette 
Valla szaktársunk jó borai és magyar 
konyhájával már is jónevet alapított 
üzletének.

K erestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
ar. alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lew 
lapon közöljék.

Friedmann Zsiga, az újvidéki Récsey fogadó 
volt üzletvezetője hollétéi egy lev.-lapon kéri 
tudatni Weisz Jenő főpincér B.-csaba, Nádor 
szálloda.

Tercsik Jenő íizetőpincér hollétét Metcher 
Béla főp. Pancsova, Pelikán szálloda kéri 
tudatni.

páll Berta kávéházi felirónö hollétét kéri 
egy lev.-lapon tudatni Slausz József „Royal“ 
kávés Marosvásárhely.

Trebicky Mihály főp. hollétét egy lev. lapon 
kéri tudatni Mayer V.la os Kolozsvár, Ferenc 
Jözsef-ut 58. sz.

Szintay Bálint ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk Ki-pesten az ü’llő’.- 
uti Majsay-féle vendéglőt megvette, 
melynek kezelését a szakavatott*ágáról 
ismert U n g e r  Imre föpincérre bízta.

Bánovszky János Szentkirály-utcai 
vendéglős üzletét az előbbivel szembe, 
Szentkirály-utca 39. sz. alá (és Revicky- 
utca sarkára) helyezte át. Bánovszky 
szaktársunk a két utcára nyíló és több 
helyiségből álló uj üzletét fényesen 
rendezte be és ünnepélyesen e hó ele
jével nyitotta meg.

Uj vendéglős. Lúgoson a poszlógyári 
vendéglő bérletét Paul János fő pincér 
nyerte el. Uj vendéglős szaktársunk az 
üzletet szeptember 1-én ve zi át. Sok 
szerencsét!

H e l y v á l t o z á s o h .  — Alsótálra- 
füreden a Gyógyház-éttercm főp. állását Kintit 
Lajos tölti be. Kassán a Royal étterem főp. 
állását Horváth Zsiga foglalta el. I . ily minő
ség en a polgári étteremben Varga István 
működik. Iglön a vasúti vendéglő I.—II. oszt. 
éttermi főp. állását Kozma János s a III. oszt. 
főp. állását Horváth Károly töltik be. A V iga ió 
fogadóban Bleidi M hály főp. mellett Pajor 
József in üköd. k Liptószentmiklóson a Fekete
sas fogadó főp. állását Erdcrics Ferenc foglalta 
e l ; mellette Engel Sándor éth. állást nyert. 
F. itt a Korona fogadó főp. állását Wolf János 
tölti he. Marosvásárhelyen a Transyiváma 
fogadó kávéháza főp. állá-át Stefanovszky 
Jenő foglalta el. U. i‘-t a Stausz-Royal kávé- 
házban Kiss Kálmán főp. mellett Pauscti 
Mihály r  -fizetőp. s Mészáros Sándor, Skraba

Lajos és Schlógel János in. segédp. működnek. 
Zimonyban a Grand fogadó étterme főp. állá
sát Táncos József tölti be. U ott a kávéház 
föpincéri állását Drúgics Szávó foglalta el. A 
Slieicher fogadó főp. állását Radics Díván, 
n. olt a szobafőp. állást Mauritz Károly töltik 
be. Temesváron a Dreher (Wentzel-főle) sör
csarnok főp. állasát Rásó Gyula foglalta el. A 
Wendt kávéház főp. állását Fischoff Sándor 
tölti he, mig a régi .Zenél~óra“ főp. állását 
Nedved Gyula foglalta el Pancsován a Pelikán 
fogadó főp. állását Metcher Béla foglalta el. 
Aradon a Millenium sörcsarnok főp. állását 
Mogyoróssy István és a Uambrinus sörcsarnok 
főp. állását Sárközv Ferenc töltötték be. A 
Láng kávéház főp állását Nevelik József tölti 
he. A Hungária kávéház r  -fizetőp. állását 
Bodócsy Lajos nyerte el. A Pannónia fogadó
ban Hesz István és Gömöry Gyula ni- éth. 
műkődnek Lúgoson a Páva fogadó főp. állá
sát Loibl Péter foglalta el. Párkánynánán a 
vasúti vendéglő III. o. éttermének főp. állását 
Somogyi Richárd foglalta el. U. itt a II. o. ét
teremben Batka Kálmán és Gooth Samu mű
ködnek. Zsivetz Miklós Pozsegán a Sóváry 
fogadó főp. állását foglalta el.

s s  j-tiedetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetüsegetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

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

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

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

Tagdijak: I. oszt. fő- és lizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző ós 1 ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 tilt,, beiratási 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- é s  ünn ep n ap o k o n  d. e. 
1 0 - i 2-ig.

Levél és sürgönyeim: P i n c é r -  
egylet Győr.

Dénes .Miklós László Józse f
jegyző elnök

í
„K epes“ nagyszálloda, Miskolc.

Fogadó átvétel. ^
Van szeremsém hírül adni. hogy Miskol
con  a G rand szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok. Pontos kiszolgálás, üdvözle te] 

Kepes Béla. 
szálloda-tulajdonos.

E G Y R Ö L - M Á S R Ö L .

Az időjárás.
— Baiambér álmaiból. —

— Szent Atyám, — szóla az álmá
ban égbe vetődő Baiambér szent Péter
hez, -  en a nyári kirándulók és fürdők 
vendéglősei és pincéreinek a küldöttsége 
vagyok Légy kegyes megmondani, hogy 
mi az oka ennek az abnormális, szem
telen kutya időjárásnak. I gyanis amikor 
esni kellene, akkor is esik. amikor nem 
kellene, akkor is, szóval mindig esik 
és ezalatt zimankó*, botrányns az idő, 
úgy, hogy a felöltő folyton elkel és az 
egész nyár egy rongyos petákot sem 
ér, különösen a vendéglős és pincér- 
embereknek.

— Te akasztófáravaló! — szólott 
szent Peter alig türtőztető haraggal — 
ha nem mondod, hogy a vendéglősök 
és pincérek neveljen jössz, úgy kidobat- 
talak volna a viceportással, hogy többet 
se láttad vön' azt a zimankos földet. 
Mert te se vagy különb, te is csak 
olyan szamár vagy, minta többi. Tudhat
nád ezt, ebadta kölyke, de tudhatnák 
azt mások is, hogy én két hónapig nem 
vagyok ilthon, — a nyarat rendszerint 
Erdélyben vagy a Balatonpartján töltöm 
— és ezidő alatt szent Pál van meg
bízva az időjárás kezelésével Hogy ezt 
a megbiza'ást ? ztán mily gyalázatos 
hanyagsággal töltötte be Pál koma, 
eléggé bizonyítja az a temérdek sok 
panasz, nos és az. hogy a nyaralást 
magam is kénytelen voltam félbeszakí
tani. . .

— Szent Atyám! — szakította félbe 
Pétert a Baiambér gyerek kegyes 
engedelmeddel egy megjegyzést tennék. 
Ugyanis a mai demokratikus kor szel
leme megkívánja, hogy az általános 
jókban egyformán részesüljünk. Így, ami 
jó Péternek, az jó Pálnak is, illetőleg 
neki is jólesne néha egy kis üdülés, 
már pedig ha szent Pál mindig téged 
helyettesit a nyári hónapokban, hogy a 
csudába nyaraljon ö!

— Mondasz valamit Baiambér. Jövő 
nyáron tehát szent Pált nyaralni kül
döm, s a helyét teveled töltöm be. De 
ha valami hiba talál lenni az időjárás
ban, menten nöikalappá változtatlak és 
az uj balatonparti vasul alá teszlek, 
úgy, hogy

— Elég. elég szent Atyám ! escngetl 
Baiambér a nöikalap szóra. . . Közijén 
az ajtót észrevétlen kinyitolta, s amíg 
szent Péter a dikcióját befejezte, szépen 
kiosont és úgy eltűnt, mint a pinty.

50°  o p é n zm e g ta k a rítá s ,
essenciából k szili likőreit, ti. ni alaseh, 
a n i z e l l ,  e h a r t r e u s e ,  eacao , coenae , 
c sá szá rk o rié , n iaraszkino , vanília só- 
27 éle. 1 liter I 28. Kum 1 lilcr elkészilv, 1.28. 
Ügyedül kapható K G  H  I  O  K  
SÁNDORNÁL, A őrös kereszt 

drogéria, GYÖK, B aross-u tca 21.
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N YILT-TÉR.
Tefe. H ercog  S án d o r v.-vendéglős urnák 

C sáktornya.
A küldött borszíirövel rendkívül meg vagyok 

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

vendéglős.

Tek Singer Antal és fia urakna< Szeged.
A nekem Önök állal szállított 2 mahagón 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő."Fogadják a legőszintébb köszö
netéinél s biztosítom, hogy cégűket minden 
ösmerösömnek ajánlani fogom. Tisztelőjük — 
Nyíregyháza lí»07. Rólh Sámuel kávés.

120 k o ronával m egszökö tt borfiu .
Heinrich József borfiu. Heinrich Károly 

főpineér fia, a Vili. kér. József körút és 
József-utca sai kán lévő Vaschatta és Diósi 
vendéglőből, hol mint borfiu volt alka'mazva, 
a váltás céljából rábízott 120 koronával f ér 
augusztus hó B-án megszökött. A tolvaj borfiu 
körözteétsét a rendőrség elrendelte. A vendég
lős és főpincér urak figyelmét miheztartás 
miatt fölhívom. Budapest, 1009. aug hó. K. F  

E rovat alatt kCzlőttekért nem villa! felelősséget a
szerkesztőség.

S zerkes7 tő i üzenetek .
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

S e h .J ., B .-feketehegy . Italmérési engedély 
az 1899. évi XXV. t.-c. lő. § í) pontja szerint 
elvonatik, .ha az engedélyes az engedélylyel 
annak kiadásától számított 3 hó alatt vagy 
későbben bármikor egy hónapon át indokolat
lanul nem él.“ Ugyanezen szakasz g) pontja 
szerint az engedély elvonását tételezi fel, .ha 
az engedélyes engedélyét bérbe adja vagy 
másra átruházza." Ezek szerint az engedély
lyel üzérkedni nem lehet. A kifogásokat tessék 
pauaszbeadványba foglalni és a p.-O.-igazgató- 
ságnál beterjeszteni. Itt sorolja fel mindazon 
okokat, am két levelében említ. A p. ü.- gazga 
tósái esetleges elutasító végzése ellen iö nap 
alatt a pénzügyminiszterhez lehet felehbezni. 
Meg kell próbálni! Üdvözlet.

E llenőr, M arosvásárhely . Az érdekeltek 
nem fordultak hozzánk s igy nem is reprodu
kálhatjuk a beküldötlet. Nekünk nem az képezi 
a feladatunkat, hogy alkalmazott és főnök közt 
az ellentéteket kiélesitsiik, hanem az, hogy 
kiegyenlítsük. A beküldött közlés különben is 
annyira hátborzongató, hogy akarva, nem 
akarva is kételkednünk kell az eset megtör
téntében. Ez a körülmény pedig, tekintettel a 
sajtó komoly és magasabb feladatára. Óva
tosságot és ellenőrzést igényel, üdvözlet.

kartárssal szemben. A szóban forgó ügyet 
kölcsönös jóindulattal kell elintézni és a sértőt 
erkölcsileg kényszeríteni, hogy megbántott kar- 
társait megkövesse. A hírlapi közlemény el- 
mérgesiterié az ügyet mindkét félnek a hátrá
nyára, meri a támadásra viszonltámadás jönne 
és az egy kissé izelien is. Békét és összetar
tást kell teremteni. Ezt ajánljuk mind a két 
félnek. Üdvözlet. -  D. J . B pest. Az üzletben 
a na-onla fogyasztott (kiméri) i!n t a kiadási 
rovatba hetenként egyszer be kell vezetni. Az 
üzletek kitétele az előfizetős érdekében lett 
beszüntetve. Üdvözlet. — F. K. H. — bánya. 
A vidéki adóhivatalok aprópénzt pl. 1 öli. 
öO fillérig, 2 fill. 1 K.-ig, 10 fill. ö K.-ig és 
20 fillérest 10 koronáig fogadnak el. Dohány 
nagyárudák vásárlásnál bármilv mennyiségeit 
tartoznak elfogadni. — K. K. M. -v á sá rh e ly . 
Közlés jött, lapok mentek. Üdv! — Sz. G. 
B. b e rén y . Az uj módit ajánló cikk, mint 
fentebb jelezve is van, térszüke miatt a jövő 
számra szorult. Tekintve hogy már a nyárból 
sem sok hiányzik, a közlés nem ve-zli el 
aktuálitását. Üdv! — Z sablya. A *J drb Liga 
sorsjegy ügyét elintéztük és a 10 drb nyere
ményt címére elküldtük. A Liga tárgyak nem 
hisszük, hogy 1 kor értéket képviseltek, más 
szóval t. szaktársunk is alaposan becsapódott. 
Üdvözlet!

M i n d e n
s z á llo d a  k á ve h á z e s  v e n d é p
újság-m app áit, étlap-táb lá it é s  újévi 

rek lám -n aptárait

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

Budapest, Vili., Rökk Sziiád-u41.
M inta-példány ingyen és bérm entve.

k á r tv 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 á m o k , bérle t-füzetek , levé lpap ír 
és b o rítékok , sz iv ar-sz ip k ák  kívá
natra cégnyomással is, legújabb  pe
csenye és hal-diszek, to r ta -  és tá 
n yér pap írok , sü tem ény-kapszlík , 
papír-szalvéták , papirlem ez-tányé- 
rok , fogvájók, u jsá g ta r tó k , irótab- 
lák , k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:
BER K Ó V ITS  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  INGYEN.

Értesítés!
Nagyrabecsült ügyfeleim, valamint az 

igen tisztelt üzleteladó és vevőközön
ség b. tudomására juttatom, miszerint 
„Adás-vételi irodám11 
felhalmozott teendőit túlél foglaltságom 
miatt egyedül végezni képes nem vagyok, 
miért is fivérem „Grosz 
A l b e r t . 41 segédkezik nekem annak 
vezetésében.

Ezeknél fogva iivérem Grosz Albert 
nevemben minden néven nevezendő 
ügylet lebonyolítására, 
üzletek adás-vétele  
körü l sziiaségesnek  
mutatkozó pénzügyi 
transzactiók keresztülvitelére 
feljogosítva van

Az igen t üzleteladó és vevöközön- 
ség érdeke mini eddig, úgy ezentúl is 
minden iránybsn a legnagyobb figyelem
mel lesz kisérve és midőn az irántam 
tanusi'ott jóakaratot fivérem (Irosz Albert 
részére is kérem, maradtam — Budapest 
1909 augusztus hóban teljes tisztelettel

Grosz Ödön
IV., S em m elw eísz-u . 4 ,

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. államvasutak Herkulcs-fürdő állo

másán levő pályaudvari buliét 1909. október 
20 tői számítandó ő évre bérbe adatik. Az egy 
koronás bélyeggel ellátott és „Ajánlat a magyar 
kir. államvasutak Herkules-fürdő állomása 
pályaudvarán levő bűdet üzletére," felirattal 
ellátott lepecsételt borítékba zárt, nemkülönben 
kellő okmányokkal felszerelt ajánlatok 1909. 
szeptember 21-én déli 12 óráig a szegedi 
üzletvoetöség általános osztályának (Uzletveze- 
tőséiri palota II. em. 1. sz. ajtó) nyújtandók 
be. Bánatpénz 100 (egyszáz) korona.

Szeged 1909. augusztus hóban
Az üzle tvezetőség .

- Balaton m elle tti -
f ü r d ő h e l y e n
nagytorgalmu, kitünően jövedelmező 
szá llodai é t te rm e k , kávéház , nagy  
k e r th e ly isé g , k ocsm a, családi okok
ból bérbeadó o ly an  sza k em b ern ek , 
ki az üzlet régi jó h irn e v é t é s  n ag y  
fo rg a lm át fentarlani képes. Ajánla
tokat kérek .B alaton" címen a k adó- 

• hivatalba. = - —■ -■ -

B. K. H évíz. A lap „erányitására" nézve 
történt intézkedés. 1‘—z fogyta, csuzsziinLe 
— nem baj A fö dolog hogy: fogoly legyen 
boviben. Mindennél még kellemesb élvezeteket 
kíván s a szives üdvözlést hasonlóval viszo
nozza a redakció! — G. D. H átszeg . Ille
tőnek lap ment. Előf. értesítést szives tudo
mással vettük és — köszöntjük. — S. L. 
Szeged . 11. — ügy jött, bár az üzleti rész 
kissé — gyér; de azért — mint a svédek 
mondják: gseft ist gseft. üdvözlet — V.
Gy., > \-k ik in d a . Sajnos, hogy a kar társak 
ahelyett, hogy mint a szikla összetartanának, 
összekülönbözneb oktalan dolgokon. A nagyzási 
hóbort a betegségek egyik neme, inelv mindig 
kellemetlen következményekkel jár. Ha körül
nézünk, hát bizony nincsen ok. hogy az egyik 
karlárs — emberileg véve a dolgol önmagát^ a  
nagyobbra vagy kiválóbbra becsülje a másik

I ELADÓ egy modernül berendezett, villannyal 
felszerelt, 400 500 személyt 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. Egv 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 *E!gé« gép teljes 
felszereléssel, a legjutányosabb áron.
Bővebb felvilágosítást nyújt - - -

1

Váradi Ármin, Győrött.
Nyomatott fiwávig Sándorkönyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. szám.


