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Az alkoholellenesek megalkuvása.
Megalkuvás a helyzeltel sohasem okoz 

kellemetlenséget a megalkuvónak. Ezt 
a tételt talán senki se tudja jobban, 
mint a politikusaink. Aki tehát a hely
zettel meg tud alkudni, az — legalább 
is nyugodtan alhatik Ebből a modern
ségből úgy látszik — az antialkoho
listák (alkoholellenesek) is tanulnak és 
követik emellett azt a régi közmondást 
is: »jobb ma egy veréb, mint holnap 
egy túzok#. Közismert dolog, hogy az 
antialkoholisták eddigi programmjuk 
szerint »halálos bűnnek# tartották a 
szeszes ital élvezetét általában, kivétel 
nélkül, az ital minőségére való tekintet 
nélkül Minthogy azonban a népboldo- 
gitásnak ez az újabb neme nem hozta 
meg eddig a várt sikert, tehát jónak 
látják azon egy kicsit módosítani és 
beérni azzal, hogy a népet szoktassák 
•Ú legalább a pálinkaivástól, — még 
pedig a borfogyasztás előnyére. Hát 
ez határozottan Pálf'ordulás, de amellett 
okosabb dolog, mint a milyent eddig 
,’égeztek, csakhogy a kivitelük módja 
nem okosan van tervezve.

A * Fogadó* ebben a kérdésben már 
löbbször mondfa el véleményét, s hogy 
most megint foglalkozik ez üggyel, 
arra okot és alkalmat szolgáltat az 
alkoholellenes szövetség azon átirata, 
amit a » Magyar szőlősgazdák orsz. 
egyesületének* igazgató választmá
nyához intézett és a melyben támoga
tást kérnek a pálinkafogyasztás leküz
désére inditott mozgalmukban. «Pálinka 
ellenes körök« felállítását kérik min
den községben, számra nézve legalább 
annyit, amennyi engedélyezett italmérés 
van az illető községben. Ezek a körök 
mindegyike — ugymondják — kap 
italmérési engedélyt, tehát olcsóbban 
adhatják a bort, mint az illető köz
ség kocsmárosai és ennek következ
tében — az ő felfogásuk szerint, — 
a nép le fog szokni a pálinkaivásrói. 
Es hogy a kis hamisak a szőlősgazdáknak 
is gusztust csináljanak ennek a képte
lenségnek a támogatására javasolják, 
hogy ezeket a »pálinkaellenes köröket# 
ők lássák el a szükséges borral lepecsé

telt üvegekben, hogy a körgazda azt a 
bort ne pancsolhassa.

Ne vegyék tőlünk rósz néven a 
tisztelt antialkoholista szövetség okos 
doktorai és más felesküdött tagjai, ha 
nyillan kimondjuk, hogy ez a tervük 
ebben a formában nagyon naiv és 
tudatlan felfogásra vall. Ezek az urak 
nem ismerik a viszonyokat Akarnak 
valamit, de nem tudják megcsinálni. 
Szobatudósok, kik a népéletet nem 
ismerik.

•Hát mit gondolnak? A falu pálinka
ivói belépnek a «páiinkaellenes körbe# 
(a tagsági dijat ugyan nagylelkűen el
engedik) és ott, mint akármelyik más 
kaszinóban, vagy körben meg fognak 
jelenni, de csupán azért, mert ott pálin
kát nem kapnak, hanem csak butellás 
bort. És ez elég cél arra, hogy a kocs
márosok kárára szaporítsák az ital
m érések számát Ez a törekvésük 
céltalan is, meg a törekvésükkel ellent
mondó is. Céltalan azért, mert nem 
vihető keresztül. Az a népréteg, mely 
pálinkát fogyaszt, csak azért issza, mert 
szesztartalmánál fogva kevesebb mennyi
séggel éri be, mintha ahelyett bort inna. 
De keveset költhet is, mert többre nem * 
jut. És akármilyen olcsónak véljük a 
legújabb fajtájú körben a bort, a ter
melő gazdák csupa alkoholellenességből 
nem fogják olcsóbban adni, mint ami
lyen árért egyébként elkelne. És azzal 
nem fogják korlátozni a pálinkafogyasz
tást, mely korlátozásnak mi is hívei 
vagyunk. Másrészt ne felejtsék el, hogy 
ezek a körök italmérési engedélyhez 
alig fognak jutni, mert annyi engedélyt 
a pénzügyi hatóság nem adhat ki, A 
fennálló kocsmákat közvetlenül tönkre 
nem teheti ez a hatóság, mely az enge
délyek kiadásánál mérlegelni tartozik, 
hogy vájjon az uj engedélyre (itt 
pláne tömeges engedélyekről van szó) 
akár a közönség, akár a kincstár érde
kében szükség van e. És tegyük fel, 
hogy egy-két ilyen >pálinkaellenes körű 
kapna ital mérési engedélyt, vájjon mit 
érnének el vele? Azt, hogy a termelők 
a kocsmárosok kárára ital mérésekhez 
jutnak, miket a pálinkafogyasztók nem 
keresnének fel. Ámde az antialkoholis

ták szaporítják a szeszes italok fogyasz
tására és az ivásra való alkalmat és itt 
homlokegyenest ellentétbe jutnak ön
magukkal, céljukkal és törekvésükkel.

Tehát ne komédiázzanak és ne gvere- 
keskedjenek.

Az 6 törekvésükkel szemben sokkal 
magasabban állanak maguk a kocsmá
rosok és sokkal céltudatosabban szolgál
ják az antialkoholistaságot. A vendég
lősök és kocsmárosok ugyanis arra 
törekednek és ezéri már nem egyszer 
kérvényeztek is a kormánynál, hogy: 
1. a bnritaladó eltörlésével tegyék ol
csóbbá a boritall, hogy a szegényebb 
sorsú néprétegek a butitó pálinka he
lyett olcsón jussanak egy pohár jó 
borhoz. — 2. Hogy a boritaladót a 
kormány törölhesse, keressen nagyobb 
jövedelmet a szesznél és meg lesz az 
állam kárpótlása pénzértékben. iAz 
állam erkölcsi hasznáról nem is szólva. 
Igaz, hogy a kormány felemelte a szesz
adót, de igaz az is, hogy a boritaladót 
nem engedte el Ezéri szálljanak pörbe 
az antialkoholisták a kormánynyal. —
3. Ne adjon ki a pénzügyi hatóság 
derűre-borúra italmérési engedélyt, ne 
szaporítsa az italmérések számát: 
csak képesítését igazoló vendéglős-szak
ember kapjon általában itaimérési en
gedélyt. 4. — A sok szatócs, fűszeres, 
hentes, sajtos stb. italárusitást szüntes
sék meg, hogy az ivásra való alkalom 
számszerint minél jobban csökkenjen.

Hát lássák t. antialkoholisták, hogy 
Önök nem tudják, hogy mit akarnak, 
mig a vendéglősök és kocsmárosok az 
ő törekvésükkel igenis jobban szolgálják 
az önök ügyé>, mint önönmaguk. 
Ha ebben az irányban igazán a nép 
érdekében valami hathatósai tenni akar
nak, akkor támogassák a vendéglősök 
itt említett törekvését és vegyék fel 
önök is a harcot az állam kapzsisága 
ellen De ne bújjanak a bortermelők 
háta mögé azzal a kívánsággal, hogy 
ők az alig tengődő falusi kocsmárosok 
kárára hamis cégér alatt nyissanak 
újabb kocsmákat, melyekre semmi szük
ség nincs és amelyek egy cseppel sem 
apasztják a pálinkafogvasztási.
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A Székesfővárosi Vendéglősök és Koosmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei

A z ipar társulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut í j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—fi 
ikráig.

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

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

A/, ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó" utján közöltetik.

TÁRSULATI ÉLET. 
Mindig csak előre.

A szatmárvármegyei vendéglősök, 
kávésok és kocsmárosok ipartársulatának 
inegalakitása már a befejezéshez jutott. 
A munkálatokat a szüreti idő hátrál
tatta egy kissé, melynek elmúltával egy 
perc késedelem is bűn volna önmagunk 
ellen, mert bajainkra balzsamot, sebe
inkre irt csakis egységes és erélyes 
fellépésünk által remélhetünk.

Ellenségeink száma napról-napra nő 
és ami elszigeteltségünk egyik főoka 
iparunk tönkrejutásának és annak, hogy 
mind sűrűbben szólal meg a dob lejünk 
fölött, hogy »ki ad többet érte«.

Jelenünk silány, jövőnk kétségbe
ejtő és ha létünk fenntartása érdekében 
nem szervezkedünk a legerősebb ellent- 
állásra, elmerülünk a bennünket támo
gatók »jóindulatában«. Nincs más hátra, 
mint lépésröl-lépésre visszahódítani joga
inkat, szabadságunkat, melyre békót 
rakott a kizsákmányolok hada és teljes 
odaadással követni a felemelt zászlót, a 
mely az ország összes vendéglőseinek, 
kávésainak és kocsmárosainak egy 
táborban való találkozásához vezet.

A vármegyei ipartársulatok egy-egy 
vezérei lesznek annak a küzdelemnek, 
a mely majd vegképen eldönti, hogy itt 
élned vagy meghalnod kell. De hogy 
ezt a döntő csatát eredménnyel vív
hassuk meg és hogy legyőzhessünk 
másokat is, legelőbb önmagunkból kell 
kiirtani a szaktársunk iránti ellenszenvet.

Márkus Pál
Meghivő a aVeszprérnvármegyeiszállo- 

dások, vendéglősök, kocsmárosok és 
kávésok ipartársulatánaka Veszprémben, 
a Korona szálloda kistermében 1909. 
évi november 17-én a délelőtt 10 óra
kor tartandó közgyűlésére. Tárgysoro
zat: 1. Elnök előterjesztése. 2. Jegyző
könyv hitelesítésére 2 tag felkérése 
3. A tisztikar lemondása. 4. Uj tisztikar 
választása. 5. Esetleges indítványok.

Veszprém, 1909. november hó 1-én 
W erner Károly s. k. h. elnök. Széli 
István  s. k. ellenőr-jegyző.

Alakuló gyűlés, a keleti-magyar- 
országnak fontos gócpontját képező 
Szatmár városa, ami iparunk szem
pontjából nevezetes esemény színhelye 
lesz f. hó 17-én. Szatmári és szatmár- 
megyei vendéglős szaktársaink ugyanis 
ekkor alakítják meg az egész keleti 
részre nagyban kiható ipartársulatukat, 
a Fogadó részvételével. Szatmári szak
társaink. valamint a társulati mozgalom 
derék lelke: Márkus Pálnak a lefolyt 
rövid két hónapi idő alatti nagy mun
káját jelenti és fogja elismerni a szerdai 
alakulás, melynek hasonló nagv és 
szép sikerét őszinte szívből kívánjuk

Magyar pincér-egylet Fiumében. a
fiumei magyar pincér-asztallársaság, 
melylyel lapunk más részében foglal
kozunk, érdemes é^elismerésreméltó terv
vel foglalkozik. Ugyanis a memzetiség 
(és csak kevés számú magyarság) lakta 
városban magyar pincér-egylet létesíté
sére, illetve az asztaltársaságnak egyletté 
való átalakítására törekszik. Az asztal- 
társaság vezetőinek ez a törekvése nem 
kis jelentőségű, ha tekintetbe vesszük, 
hogy Fiumében közel 300 pincér van 
alkalmazásban, s ebből a nagyszámot 
a német és olasz pincérek teszik, mely 
rész azonban egv erős alapon létesített 
egylet révén rövidesen magyar pincé
rekkel lenne pótolható, ami aztán vég
eredményként a magyar vendéglösségnek 
ottani térfoglalását jelentené. Fiumei 
pincérségünknek ezt a szép törekvését 
az ottani magyar sajtó is helyesli és 
szívesen támogatja

A vendéglős közterhei.
— A  re n d e se k  é s  re n d k ív ü lie k . —

Közönség, hatóságok és minisztérium 
a vendéglősökkel szemben azon a néze
ten vannak, hogy annyira jól megy a 
dolguk, hogy a közterhek viselésében 
minden reájuk rakott súlyt könnyen 
elbírnak. A közönség azt hiszi, hogy 
amit a vendéglőben étel és italért fizet, 
az mind a vendéglős haszna Eszeágá- 
ban sincs arra gondolni, hogy a nagy 
drágaság mellett alig marad valamije a 
vendéglősnek abból a kevésből, amit a 
vendég nála költ. Kisebb forgalmú 
üzletnél pl. a vendéglős a konyhára 
egyenesen ráfizet De ezzel a vendég 
nem igen törődik. Kevés pénzéért sokat 
és jót akar és ha nem kapja, a vendég
lős vallja kárát.

Vannak azonban olyan vendégek is, 
kik »hozomra« esznek és isznak, fel
íratják és — elfelejtik megfizetni, tud
ván azt, hogy négy koronánál többre 
perelni nem lehet. A fizetségről meg
feledkező vendégek kerülik a nekik 
hitelezett vendéglőst, elmennek a má
sikhoz és az adósmaradás folytatódik a 
másodiknál, harmadiknál, tizediknél stb.

Nagy veszteséget képez ez évenként

a vendéglősnek: olyan adó ez, amit 
senki sem vesz tekintetbe

A pénzügyi és rendőri hatóságok, 
valamint a fináncminisztérium egyene
sen azt hiszik, hogy nincs az egész 
országban nagyobb jövedelmű iparág, 
mint a vendéglör-ipar. E téves felfogás
ból kiindulva rá is raknak annyi köz
terhet »rendes« és rendkívülit, hogy 
csakúgy görnyed a vendéglős azok súlya 
alatt. Hogy mennyi üzlet megy évenként 
tönkre, hány jóravaló vendéglőscsalúd 
jut koldusbotra, — azzal nem törődnek. 
Majd jön a másik, aki alázatos tiszte
lettel italmérési engedélyt kér, amivel, 
ha megkapja jogot ádáz ® illetékeseknek') 
hogy huzzák-nyuzzák.

A rendes teher áll a folyton emel
kedő kereseti adóból és annak meg
felelő nagy pótlékából. A hároméven
ként kivetendő italmérési illetékből, mely 
minden újabb kivetés alkalmával - 
rendes körülmények közt 50—100%-kal 
emelkedik; akárcsak élesztő volna benne. 
És mikor a »netovábbot« eléri a kivelő 
bizoltság, akkor megáll és állandósítja 
az utóbb megállapított összeget. Ha 
most már az évek folyamén az iial- 
mérések számának tetemes szaporodá
sával az üzlet forgalma megcsappanik, 
a már egyszer megállapított illetéket 
nem szállítják le. Aki nem bírja — 
mondják, az csukja be a boltját. És 
sajnos, sokan kénytelenek becsukni, mert 
nincs vagyonuk, hogy a kincstár kap
zsisága kedvéért ráfizessenek.

Ez áll a rendesnek mondott terhekről. 
De aztán százszorta nagyobbak a rend
kívüliek. E zek leginkább büntetések
ből állanak. Egyetlenegy iparág nincs 
az egész országban, melyet annyira 
zaklatnának és annyira és annyiszor 
büntetéssel sújtanának, mint a vendéglős
ipart gyakorló iparost. Mintha egyenesen 
ráutaznának ! Igazán restelni való dolog, 
hogy igy van és szégyen, hogy igy lehet.

Nézzük csak egy kicsit, a gyakor
latban hogyan is áll ez a dolog.

1. Ha valaki beáll vendéglősnek, 
(tehát újdonsült vendéglős) üzletet nyit 
vagy egyik meglevőt átvesz, italmérési 
engedélye persze ilyenkor még nincs, 
tehát engedély nélkül gyakorolja iparát, 
ezért kijár egyszer vagy többször a 
büntetés. (Mindaddig persze, amig enge
délye nincs.) Budapesten az ilyen bün
tetés 30 koronával kezdődik.
• r 2. Ha a vendéglős üzletét más helyi
ségbe teszi át és italmérési engedélye 
erre az uj helyiségre még nincs átírva, 
megbüntetik. Budapesten ez a büntetés 
30 koronával kezdődik.

3. Az italmérési engedélyivel már 
rendben volna, de elfelejtett a szivar
tartásra is engedélyt kérni. A spicli 
megjelenik, adat magának egy szivart 
és mert engedélye nincs — megbüntetik.

4. A vendéglős elfelejtett4parenge- 
délyt váltani, nem tartotta szükségesnek: 
a spiclik rájönnek, — megbüntetik. 
Budapesten 200 koronával kezdik ezt a 
büntetést.
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5. Itías ember betoppan az üzletbe, 
utánajön a spicli, (talán a spicli vezeti 
oda) most akár mér neki italt, akár 
nem, — megbüntetik, mert részeg em
ber volt a vendéglőjében.

6. A vendégek a komisz rósz viszo
nyok közt egy kis búfelejtövel többet 
fogyasztva, rózsásnak kezdik nézni az 
állapotokat, az éjjeli órákban kissé 
hangosabban mulatnak, ott a rendőr, 
feljelenti és kijár a büntetés.

7. Szól az utcáról betévedt csavargó 
cigánygyereknek patkányokat is elűző 
hegedűje, a vendégek egyike-másika jó
kedvében olt az asztalok közt eljár 
egy kis fakószinü csárdást, — ott a 
rendőr, feljelenti a vendéglőst, hogy 
"engedély nélkül táncvigalom volt nála« 
— megbüntetik

8. A záróra a vendéglős órája szerint 
még nem érkezeit el, de a rendőr 
megesküszik az ő órája pontosságának 
szentségére, tehát a záróra túllépése 
miatt — megbüntetik.

9. A vendégek kártyáznak, (ártatlan 
játékot játszanak) de a vendéglős el
elfelejtett »kártyaengedéiyt« beszerezni, 
a spicli feljelenti, — megbüntetik.

10. A kártyaengedély megvan, de az 
ártatlan játékkal kezdett kártyázok át
csapnak 21-es, ferblire, cvikkre vagy 
más, csak úri kaszinókban megengedett 
játékra, a  spicli feljelenti, — megbün
tetik. még akkor is, ha a tiltott játékot 
észre sem vette

11 Reggel a vendéglős korábban 
ébred, tévedésből 10 perccel korábban 
nyitja ki üzletét, - feljelentik és bün
tetik.

12. A vendéglős elfelejtette a bor
törvény kivonatát kifüggeszteni, a spicli 
feljelenti, — megbüntetik. Budapesten 
ez a büntetés 60 koronával kezdődik.

13. A mérlegét és mérőeszközeit el
felejtette hitelesíttetni, — a vizsgálatnál 
megállapítják, — megbüntetik.

l t .  A bornyilvántartást nem veszi 
komolyan, vagy nem vezeti vagy rosszul 
vezeti; a vizsgálat ezt megállapítja, 
megbüntetik.

ló. A konyhaedényen kifogásolni 
valót találtak. — megbüntetik

16. Az asztalterítő, szalvéták, a ven
déglő padlója nem fehérük mint a 
frissen esett hó, — följelentik és meg
büntetik.

17. A íinánc megjelenik az üzletben 
és ha felhívására az ellenőrző ivet 
rögtön elébe nem teszi, — megbüntetik.

18. Ha a vendéglős egyszer-másszor 
az ilyen zaklatások, bosszantások és 
károsítások miatt elveszti türelmét és 
akár a fináncnak, akár a rendőrnek 
elmondja a »Miatyánkot« amolyan ere
deti magyarsággal, akkor "hivatalos 
közeg megsértéséért# vagy "ellenszegü
lésért# súlyosan büntettetik.

üe lehetne ezt a lajstromot folytatni. 
Azonban elég ennyit is bemutatni annak 
bizonyítására, hogy mennyi rendkívüli 
adót kénytelen a vendéglős fizetni, 
amiért az ő jogait kutyába se veszik.

Feljelentés esetén a vendéglősnek soha
sem hisznek annyit, mint a feljelentőnek.

tizek az állapotok amilyen szomorúak, 
éppolyan szégyenletesek is. Ezeket meg
változtatni a vendéglősök feladata tömő 
rülés, egyesülés, hatalomra emelkedés 
utján. Aki pedig nem törekszik egye 
sült erővel ennek a gyalázatos kiszipo
lyozásnak véget vetni, az igazán meg
érdemli, hogy ig y  banjanak vele.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Azon tisztelt előfizetőinket, 

akiknek előfizetése most lett esedékes 
és akik régebben vannak hátralékban, 
kérjük, hogy a járandó előfizetési össze
gei szíveskedjenek beküldeni. A kiknek 
előfizetése december 1-én járt le, lap
jukkal postautalványt mellékem k. Az 
előfizetés beküldését "Fogadó# kiadó- 
hivatala, Rákóci ut 13. cimen kérjük 
teljesíteni.

Az illusztrált Vendéglősök Naptára. A
Fogadó kiadásában évenként megjelenő 
"Vendéglősök Naptára" mindjobban kezd 
kialakulni és azza fejlődni, aminek 
eredetileg tervezve lett. T i. egy olyan 
értékes könyvvé, mely a mi szakmánkat 
illető szükséges ismereteket tartalmaz
ván, mindenkinek hti tükrét s adandó 
esetben pótolhatlan és teljesen megbíz
ható tanácsadóját fogja képezni. A 
"Vendéglősök Naptára# ebben a tekin
tetben már most sem hagy kívánni 
valót. A ^00 oldalnál terjedelmesebb 
kiadványban megvan minden, amire az 
e szakmához tartozóknak minden eset
ben szükségük van. Tartalmazza a fon
tos bevezető (és Album) részen kívül 
az u j bortörvényt, — a fogadók, 
vendéglők sat. vonatkozó uj fővárosi 
szabályrendeletet, egy terjedelmes rész
ben a bor- és pincekezelésnél szüksé
ges eljárásokat, valamint egy tartalmas 
vendéglői szakácskönyvet. Ami ezen
kívül a szakosztályunkhoz tartozókat 
kedvesen fogja meglepni; az a szép- 
irodalmi részben hozott és mind a mi 
társadalmi életünkből merített több el
beszélő és ugyancsak érdekes közlemény 
illusztrálása. Hogy közönségünk erre 
nézve némi képet nyerjen, csak három, 
megrajzolásra nagyon alkalmas közle
ményt: »Az apró zsemlyék#, — »A béke
kötés# (tiszti és polgári társadalom közt) 
és »Az ideges vendég#-et említjük meg. 
A többi szépirodalmi, valamint a "Pihe
nőben « (mulattató olvasmányok) című 
részben hozott közlemények szintén 
illusztrálva lesznek. Az i910-re szóló 
"Vendéglősök Naptára« az ilyen érdekes 
és gyönyörű kiállítás mellett memcsak 
a száraz, de egyébként mindenkire 
nézve nagyon fontos szakismeretek tá
rát, hanem a családi könyves szekré
nyeinknek is egyik legkellemesebb olvas- 
mányát és díszesebb könyvét fogja 
képezni. Rendkívül tartalmas, érdekes 
és szép naptári kiadványunkat ezúttal 
is a t. közönségünk érdeklődésébe 
ajánljuk.

H ym en h írek . — Piltner György csokonyai 
vendéglős szaktársunk szépmiveltségü leányát 
Lujzát, dr. Szabad}' Géza kaposvári ügyvéd 
eljegyezte.

Láng Ferenc a szombathelyi vasúti vendéglő 
fizetőpincére eljegyezte Vigh Mariska urhölgyet 
Szombathelyen.

Horváth Endre kolozsvári főpincér a ni. hó 
ő-én tartotta egybekelését Balogh Anna kisasz- 
szonnval Kolozsváron.

Bierbaum Károly pincér Szombathelyen el
jegyezte Nagy Rózsiku kisasszonyt, néhai Nagy 
8. megyei tisztviselő leányát

Vesztergál György, Fehér Sándor fővárosi 
vendéglős szaktársunk öcscse e hó lG-án tartja 
esküvőjét Kleckcr Margit kisasszonynyal Buda
pesten.

Vnlerreiner Vince e hó 11-én vezette oltár
hoz Leodoller Gizellát. Hőrnvéki Gáspár buziás' 
fogadós szaktársunk nevelt leányát.

Lapunk kitüntetése, a "Fogadót#
újabban a "Lévavidéki szállodások, 
vendéglősök és kávésok ipartársulata# 
választotta hivatalos lapjává. Szaktár
sainknak ekként megnyilvánuló bizal
mát és kitüntetését köszönettel fogadjuk.

Egy borhamisító büntetése. Megint 
rajta csaptak egy boruagykereskedőn, 
aki bort csinált, hamisított, s a bor 
forgalombahozatalánál különböző ki
hágásokat követett el. Ismét egy példa, 
hogy a horvásárló kucsmáros-közönség 
a lehető legnagyobb vigyázattal járjon 
el a szükségelt borai beszerzésénél. Az 
újabb hamisító Oltopal Alajos soproni 
bornagykereskedő, akit a belügyminisz
ter mesterséges bor készítése miatt 
15 nap: elzárással és 00 kor. pénz- 
büntetéssel. behajthatatlanság esetén 
5 napi elzárással, 2. bornak oly bor
vidék megjelölésével való forgalomba- 
hozatala miatt, melyen az nem termett, 
3. törkölyb írnak megjelölés mellőzésével 
való raktározása miatt 100-100 kor. 
pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 
5—6 napi elzárással, végül 4. azért, 
mert a törkölybor raktározására szol
gám pincét "törkölybor# felirattal nem 
látta el, 100 kor. pénzbüntetéssel, be
hajthatatlanság esetén 5 napi elzárás
sal büntetett. Továbbá kötelezte arra, 
hogy a 667 kor. ól fillér eljárási költ
séget megfizesse. 1568—4379 liter bora 
elkoboztalik és sóval denaturálva lesz. 
Hason'óan elkoboztatik 542 liter bor- 
seprője és az kiöntés utján semmisitte- 
tik meg.

H arsánv i k ö nyve. A fővárosi Newyork 
kávéház kitűnő gazdája, Harsányt Adolf „Kávé 
sok, Pincérek es Kávéfőzők** cimen könyvet 
irt. Harsányi könyve a kávésok és munkásaik 
közt a közelmúltban lefolyt harcról szól, kró 
nikus sorrendben fölsorolva az elkeseredett 
harcnak minden kis esetét llarsányi munkája 
nak érdekességét és beidét egyébként és leg
jobban az igazolja, hogy a könyvel a buda- 
1 esti kávésok szövetsége adta ki. A könyv
ára 1 korona s a tiszta jövedelem a munka- 
nélküli kávéházi alkalmazottak segítő alapja 
javára íordittatik.

Vendéglősök sat. címtára. Budapesten
"Magyat országi szállodások sat.« című 
címtárt adtak ki, mely azonban, mint a 
Fogadó utóbbi számaiban közölt pana
szok . is mutatják, megbízhatatlan és 
semmlt sem ér. Ugyanilyen címtárt akar 
most kiadni az Aradi vendéglős és
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kávés-ipar társulat is, melynek el
készítésével már meg is bízott volna 
valakit. Ez a címtár természetesen és 
mint a fenti Budapesten kiadott, ép 
olyan megbízhatatlan lesz, és fabatkát 
sem fog érni, amire már előre figyel
meztetjük a címtárt erkölcsileg és anya
gilag fedező Aradi vendéglős ipartársulat 
vezetőségét és tagjait. Figyelmeztetjük 
és egyszersmint tájékoztatni kívánjuk a 
nevezett ipartársulatot, hogy a hazai 
fogadós, vendéglős, kávés sat. címeket 
csak úgy hatóság utján, mint a címtár 
csinálója mondja, nem lehetséges be
szerezni, minek folytán az, aki a címtár 
összeállítására vállalkozott, kénytelen 
lesz a mostani hasznavehetetlen cím
tárakból megcsinálni az aradi vendéglös- 
ipartársulat címtárát, és az ipartársuiat 
igy akarva nem akarva be fogja csapni 
az összes leendő rendelőket és a cím
tárban esetleg hirdető cégeket. Ezt a 
körülményt ugyancsak figyelmébe ajánl
juk az érdekelt közönségnek, valamint 
a fogadós, vendéglős és kávésokkal 
kapcsolatos érdekű cégeknek. Mindezekre 
pedig fölhozzuk, hogy a »Fogadó« már 
évek óta dolgozik egy megfelelő ilyen 
címtáron, melyet azonban eddig sem 
volt képes kiadni az ország egyes részei
nek hiányos címanyaga miatt. Annál 
jobbat és megbízhatóbbat, mint a minőt 
nem régen adtak ki és a milyent az 
aradi vendéglős ipartársulat szándékozik 
kiadni, már ezelőtt 2 évvel adhattunk 
volna, természetesen ha a »Fogadó" a 
nnémi üzletcsinálást« és nem a közön
ség érdekét tartja szemelött, amit ha 
valamely közcélt szolgálni kívánó kiad
ványnál, úgy ép az ilyen címtárak 
összeállitása és kiadása körül fontos és 
szükséges mindenkinek tekintetbe venni. 
Az aradi vend.-ipartársulatnak, mint 
erkölcsi testületnek annál inkább tekin
tetbe kell venni ezt a körülményt, 
amelyre jóindulatulag és ismételten 
is figyelmeztetjük.

P á rto lju k  az t a m i m a g y a r és — jó .
A magyar ásványvizek királya, a „Magyar 
Giszhübliu i Borpataki Borviz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle borvlz-kartellban. Az Ízben és 
minőségben a csehországi (Mattony-féle) Giess- 
: ',bler“-rel teljesen egyenlő, sőt ennél sokkel

•b minőségű Magyar Giszhüblit rendeljük.
; 'asszuk és ily célból egyik szaktársunk a 

..í.isiknak ajánlja figyelmébe.

Adalék a főváros gazdálkodásához.
A Lágymányoson vendéglővel kapcso
latos jég- és vesszövágási jog bérbe
adására pályázatot irt ki a székesfővá
rosi közmunkák tanácsa. Négy pályázó 
jelentkezett, kik liOO, 1600, 2400 és 
2500 kor. bért ajánlottak egyenként 
zárt ajánlatban. A legnagyobb összegű 
ajánlatot egyik fiatal budapesti vendég
lős kartársunk tette, de mégsem ő kapta 
meg a bérletet, hanem a 2400 kor. 
ajánló, kit szakavatott halászmesternek 
léptetett elő a közmunkák tanácsa és 
ugylátszik ez a kvalifikáció tette aján
latát elfogadhatóvá. Tehát nem a szak
értő vendéglős és többel ígérő, hanem 

kevesebbet ígérő és nem szakértőa

vendéglős kapta meg a bérletet. A leg
többet ígérő ezen határozat ellen feleb- 
bezést adott be, amit azonban a bérbe
adó tanács visszautasított. A szakértő 
halász 3 évig Láney Leó szolgálatában 
állott, mely szolgálatot ezévi szeptember 
15-én hagyta el Ha csak nem ez a 
tulajdonképpeni érdem? Más érdemet 
az előnyösitett bérlőről szakköreink nem 
ismernek. A közmunkák tanácsa előtt 
agylátszik ez is érdem, a főváros rová
sára.

Magyar pincérek asztaltársasága 
Flumében. Néhány lelkes magyar pincér 
magyarságuk megóvására asztaltársa
ságot létesítettek jótékony cél követésére. 
Céljuk: önkéntes tagdíjakból szegény 
gyermekeket felruházni. A fiumei magyar 
közönség és magyar sajtó rokonszenv- 
vel fogadta ezt az emberbaráti törekvést 
és bízvást támogatni is fogják azt. Az 
alapitó szaktársaink az aradi vesztőhely 
megvásárlásának költségéhez 10 koro
nát küldtek szerkesztőségünknek, hogy 
az összeget rendeltetési helyére juttassuk. 
A megbízásnak eleget téve, a kegyeletes 
adományt a bizottság elnökének, dr. 
Barabás Béla orsz képviselő kezeihez 
szolgáltattuk át, ki az összeg átvételét 
nyugtázta. Fiumei szaktársaink kezde
ményezésének sikert kívánunk

ABaros Gábor-féle szerek. A Dohány- 
utcai Baros Gábor Zacharinjával és 
Újpestre fiakkerekben szállított egyéb 
titkos szereivel, mellyel temérdek hamis 
bort csináltak és emiatt Baros G.-t el 
is ítélték, a napilapok hasábos közle
ményekben foglalkoztak. A lapoknak 
eme közléséből furcsa dolgok derültek 
ki a törvény által tiltott szerek meg
rendelése és szállítására nézve. A híres 
cégnek (azóta más lett a cégtulajdonos: 
báró Pászthory Árpád) eme tiltott és 
görbe utakon való járását jellemzi ez 
az eset is. — A bpesti Baros-féle cég 
Ktajcsics Istvánné, alsólendvai vendég
lősnő címére egy postacsomagot küldött, 
de levelet is irt, hogy a rendelményt 
vegye át. A vendéglősné a rendelésről 
mitse tudott, mivelhogy rendelést se 
tett és azt a cégnek is tudomására 
adta. Baros Gábor ennek dacára 
beperelte Krajesies Istvánnét. Ez ügyben 
e hó 11-én volt a tárgyalás a IV. kér. 
Király-Pál-u. 18. sz. alatti járásbíró
ságnál, ahol Krajcsicsné ismét előadta, 
hogy semmiféle rendelést sem tett 
nevezett cégnél. Ná unk mondta — 
elég jó borok teremnek, ott nincsen 
szükség eféle szerekre! . . .  A járás
bíróság a Baros céget keresetével 
elutasította s a Krajcsicsné költségei 
megtérítésében elmarasztalta.

Egész ingyenbe van szaktármainknak az 
uj bortörvény, a » Vendéglős szakács- 
könyv«, ha a "Vendéglősök Naptárát« 
meghozatják Ez az érdekes és minden
kire nézve nagy fontosságú szakkönyv 
a »Fogadó<< előfizetőinek csak 1 kor 
20 üli. kerül. Naptár-pénzek és meg

rendelések a oFogadó« kiadóhivatalába 
intézendők.

A PRÓ I11REK. — K ukac jub ileum a.
Szeged városának egyéb sok jó dogai m- llett, 
van két jó cigánybandája; az Erdélyi-banda 
és a Kukac-bandája. A bandák vezetői — nem 
aféle Kócé Antal vagy 36 ik Rác Laci ci
gány, — se,muzsikás , se .vr.m ás", hanem 
valódi jó cigánymuzsikusok és egvikök : Er
délyi Kálmán (a „Náci" utódja) s a m-tsik 
vezér a jó fülbemászók“-rol ismert Urbán 
Lajos, akit általában csak ,,Kukac‘‘ nak hívnak. 
Úgy egyik, mint másik többet ér a sok híres
nek kikiáltott pesti prímásoknál, amit leginkábh 
a jó „nóta“ és jó „muzsika" iránt jobb érzékű 
alföldi ncp is igazolhat Eme derék cigányban
dák egyikének, a Kukac-bandának nevezetes 
napja volt a múlt csütörtöki. Ekkorra esett 
ugyanis Urbán Lajos prímás 40 éves zenész- 
sédének évfordulója, amelyen nem :sak a zene
kar tagjai, hanem a közönség is egyforma 
szeretettel és lelkesedéssel ünnepelte a nép
szerű prímást, akit ezenkívül a ini szakköreink 
is szívesen gratuláltak és több becses emlék
tárgyával ajándékoztak meg. — K ároly  n a p 
já n ,  XVeber Károlyt, lapunk szombathelyi 
levelezőjét, kellemes meglepetésben részesítet
ték kartársai. Derék tudósító munkatársunkat 
ugyanis névnapi estélye alkalmával a Szabária 
fogadó pincéri kara értékes emléktárgygval 
lepte meg Kartársainak ezt a szép kitünteté
sét Weber kartársunk meghatva köszönte meg.

Gyászrovat. Raposa Árpád fővárosi
vendéglős szaktársunkat szomorú csapás 
érte, Pistika fia elhunytával. Az ártat
lanságot nagy részvét mellett e hó 10-én 
temették el

Heisz János, a szombathelyi Szabária 
fogadó volt szoba főpincére e hó 9-én 
*5 éves korában meghalt Loretoban. 
A temetésen a szombathelyi pincér kart 
Gábriel Ferenc és Weber Károly kép
viselték s az elhunytravatalára egy diszes 
koszorút helyeztek.

A szu ltán  fo r rá s  a la p ítv á n y a . Az a nagy 
lelkesedés, mely u Szultán forrásnak a hazai 
cs külföldi p acon való elterjedtségét biztosí
totta, a forrás tulajdonosait arra indította, 
hogy a nyugdijegylet javára ezer kor. alapít
ványt tegyenek. Á budapesti XVI. nemzetközi 
orvosi kongresszus alkalmából a kormány által 
adott estélyen a Park-klubban is kizárólag a 
Szultán forrás v.zét szolgálták fel. A londoni 
kiállításon kiváló és állandó összetételéért 
szintén kitüntették. Ajánljuk szaktársaink szives 
figyelmébe a Szultán forrás vizét, hogy azt 
vendégeikkel minél szélesebb körben meg
ismertessék.

NyugtatáS. Hegyháti Sándor munka
társunk az aradi vesztőhely céljára 
egyik előző lapunkban kimutatott gyűj
tési összegen kivül Fridsam  György 
gyulafehérvári vendéglős és G ráf József 
karánsebesi főpincér által adakozott 
1—1 koronát, valamint a Fiumei magyar 
pincér-asztaltársaság által szerkesztősé
günknek küldött 10 koronát Barabás 
Béla orsz. képviselő kezeihez szolgál
tatta. A 13-as bizottság kiváló elnöke 
a hazafias adományt ez utón is hálás 
köszönettel nyugtázza.

A z  ide ge s ven dé g  *)
Németből fordította és átdolgozta: P o ty o n d i.

Az ideges bácsi másnap is eljön a 
#helyiségbe«. De ekkor már nagyon is 
elővigyázatos vagyok, jövetelekor magam

•) Mutató az 1910-ikí -Vendéglősek Kaptára--búi.
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sietek az étlappal, kikerülni szándéko
zom, hogy ne legyen a piccoló molesz- 
lálásának kitéve. De most lett csak 
egészen veszett: -  Hol a piccoló ? Csak 
megfogja engedni, hogy én először az 
én három deci boromat megrendeljem ?! 
Még a pillanatban ki lesz szolgálva és 
minden jól megy és én figyelek, mig az 
ebédjét elfogyasztja, azután odarohanok 
ceruzával és számoló-cédulával, hadi- 
allásba helyezkedem előtte és alázatosan 
kérdem: Az ur fizetni óhajt, nemde?

Egy pillanatig szemeit kimeresztve 
rám néz, majd a szemgolyókat forgatva 
elkezd kiabálni, hogy az egész helyiség 
hallja:

— Tulajdonképpen mi jut magának 
eszébe? Mifele abszurdum bevezetés van 
ebben a helyiségben?! Azt hiszi, hogy 
meg akarok szökni V! Én akkor (izetek 
mikor nekem jól esik, tetszik vagy nem 
tetszik magának!

Lehorgasztott fejjel, amellett dühösen 
távozom asztalától. Rövid idő múlva 
irtózatos kopogás és csengetés zaja 
csapja meg a helyiségben levők füleit. 
Az én vendégem a nagyon is hoszura 
nyújtott »fi-i-i-zel-ni-i«-t kiabálja

Ez egy eredeti typusa a kedves 
vendégeknek, ki képes a pincért amúgy 
is kevés eszétől megfosztani. Hál! Isten
nek ! én nem tartozom az idegesek közé, 
különben belőlem már rég magánzónak 
kellett volna lenni

Vannak ezenkívül még más vendégek 
is, kiket szívesen kívánunk bármelyik 
konkurrens vendéglősnek. Például azt 
a folyton megelégedetlen morgó vendé
get, ki minden ételt elvileg visszaküld. 
Lehet az olyannak a legszebb darabot 
adni; lehet mint egy beteg gyermeket 
kezelni, az ilyen megvetöleg néz az 
elébe tett sültre és fejét bólintva gúnyo
san mondja: Ö nem, kedvesem ezt én 
nem fogadom el, erre magának egy 
kissé butábbat kell keresnie! — Ennek 
‘olytán az ételt vi-sza kell vinni, a 
szakács káromkodik, a főnök szid, de 
ez nem használ semmit Nekem 10 év 
óta van egy vendégem, aki mindenen, 
amit elébe tesznek, talál kivetni valót, 
áz illető a levest, főzeléket, sültet, sőt 
még a tésztát is megszagolja. És heten
ként legalábbegyszerpanaszkodik nekem, 
íogy az előtte való napon a gyomrát 
elrontotta, hogy egész délutánt az ágy
ban fekve volt kénytelen eltölteni.

Rém sok bizalmatlan vendég is van. 
Ezek a számlát kezükbe fogva minden 
egyes tétéit külön-külön megmagyaráz- 
tatnak, azután még egyszer összeadják, 
mintha tényleg meg lettek volna csalva. 
Vannak a vendégek között betanult 
tisztítók, ügyes pucolok is, kik a kést, 
villát, kanalat, sőt még tányért is egész 
szakszerűen szokták megdolgozni asztal
kendőjükkel, miközben egy, az én ven
dégeim közül egy magasrangu minisz
teri hivatalnoknak az a kellemes szokása 
van, hogy cipőjét az asztalkendővel az 
asztal allatt észrevétlenül szintén meg
tisztítja. Hát még az olyan nagyobb

családok és társaságok, kik keveset 
ebédelnek éttermekben, még csak ezek 
ám a kedves vendégek Amilyenek még a 
báránvszelid pincért is kihozzák a 
béketürésböl, sőt még önmagam is, 
dacára, hogy minden gorombáskodás
nak határozott ellensége vagyok, kijövök 
a nyugodt formából s az olyan vendé
geknél nem birok másként segíteni, 
minthogy piccolómat fülön huzva levegőt 
csinálok magamnak.

... Öt percig tart, mig rendesen leülnek, 
azután ha öten jönnek, okvetlen öt ét
lapot igényelnek és csak azután kez
dődik meg a választás, ami egy kimond
hatatlan kin a szemlélőnek. Az első 
rendel egy májgombóclevest, a második 
metélt levest akar, mire az első rögtön 
felkiált: tehát nekem is egy metélt 
levest! A harmadik egy kelvirág levest 
óhajt, mire az első és második rende
lésüket nyomban megváltoztatva, szintén 
kelviráglevest kérnek, mig a negyedik és 
ötödik más előterjesztésekkel jönnek. 
Katasztrófaszerü az, midőn a húsételekre 
kerül a sor. Mert leves a legjobb esetben 
csakháromféle van, de tízszer annyi a kész 
húsételek száma. Időközben meglehet 
minden családi titkot tudni. A kisasszony 
biztosítja a vele ülőket, hogy csak tegnap
előtt evett borjuvesést, a nagynéni 
akként fakad ki, ha már vendéglőben 
van. akkor valami tisztességeset akar 
enni, a kedves mama a betűket tanul
mányozza s csak valami csekélységet 
óhnjt, a családapának éppen egy oly 
étel jutott az eszébe, ami ma nincs az 
étlapon. Röviden, nekem az egész jó 
nevelésemet össze kell szedni, nehogy 
hangosan elkiáltsam magamat. Eköz
ben az éthordó, miután az ily családi 
idylleket ismeri, távoltartja magát az 
asztaltól és az egész szomorú aktus el
végzését, nagy kegyesen rám hárítja ; 
a piccoló pedig vigyorogva áll a hátam 
mögött.

Végre aztán hárman a társaságból 
két Roastbeeffet rendelnek, egyszer bur
gonyával és egy kovászos ugorkával, 
mire a nagynéninek az a véleménye, 
hogy szivesen eláll a zöldborsótól és 
inkább az ugorkából fog egy darabocskát 
enni. A negyedik ur egy borjuszegyet 
rendelt és én izzadva akarom az asztalt 
elhagyni, mire egy hirtelen »állj!» meg
szólítással leszek visszatartva. A leg
utolsó percben észre vették, hogy az ét
lapon pácolt nyelv van burgonyapüréével, 
tehát: Adjon négyszer nyelvet burgo
nyapüréevei és egy kovászos ugor kát, mire 
a mama nyilatkozata következik, hogy 
tulajdonképen háromszor is elég volna, 
a fiú ellenben inkább Roastbeeffet enne, 
de salátával! Jól van — szól a papa, 
de akkor csak egyszer püréevel. A 
kisasszony, ki eddig hallgatott, akként 
sóhajt, miszerint ő nagyon szereti a fekete 
retket, de meghámozva. Így lesz nekem 
a rendelés megtéve és hogy az tigorka 
szaftos legyen. De az ugorka egyszer 
már lerendelve és salátával kicserélve 
lett kérve, mire én egész zavart leszek

és csak úgy homályosan hallom, hogy 
a fiú utánam kiabál, hogy salátát lehet 
mindennap enni s igy inkább *Roh- 
scheibnit« akarok!

Néhány perccel később rettenetes nagv 
zür-zavar keletkezik. Én a piccolót. 
mert folyton vigyorgott, felképelh-m, az 
éthordónak, mert engem magamra ha
gyott, felmondottam és olyan dolgokat 
hozok arra a szép családi asztalra, me
lyeket sem a papa, sem a mama, de 
kevésbé a nagynéni es legkevésbé a 
fiuk, a kisasszony meg pláne egyáltalán 
nem rendeltek . . .

S igy én Önnek még egész sereg ily és 
hasonló kedves vendégekről mesélhetnék.

Az uj szabályrendelet.
ÜK. A zenélési záróra k.vétclesen éjfél 

utáni 3 órában állapíttat.k meg:
a) búcsúk vasárnapján azon kerületre nézve, 

melyben a búcsú van, valamint a kerület, 
határát képező utcák túlsó oldalára nézve,

b) farsang utolsó keddjén és Sylvester esté
jén a székesfőváros egész területére nézve

Az áilamrendőrség főkapitányának jogában' 
áll, hogy a zenélést a vendéglőkben es foga 
dókban egyes esetekben a székesiőváros- 
szegényalap javára fizetendő és az engeCélydij- 
jegyzekben meghatározandó összegű engedély
díj előzetes lefizetése mellett reggeli a óráig 
egyébkor is megengedhesse.

29. íj. Vendéglőkben, melyek kór
házaktól 100 méteren belül fekszenek, 
mindennemű zenélés szigorúan tilos.

Kivételt képeznek azonban a fennálló 
természetes gyógyfürdők, hol az eddigi 
zene ezentúl is meg van engedve.

C) Káveházak.
30 íj. Jelen szabályrendelet előző 

fejezetének 21., 23., 24., z7., 23., 29. 
§§-ai a kávéházakra is mindenben 
irányadók és kötelezők.

31. §. Kávéháznak csupán az az üzlet tekin 
tetik :

a) amely utcai, földfeletti, vagy ezzel össze 
függő helyiségben gvakoroltatik és amely föld - 
feletti helyiségnek á vendégek befogadására 
szolgáló része a mellékhelyiségek (anyagkamra, 
konyha, illemhely stb.) nélkül legalább 150 
négyszögméter alapterülettel és 4 méternyi 
magassággal bir és jól szellőztethető, meg
jegyeztetvén, hogy a 4 méternyi maga ságra 
vonatkozó kikötés csakis az újonnan építendő 
házakban berendezni szándékolt kávéházakra 
vonatkozik :

b) amelyben legalább két kétméteres, vagy 
ennél hosszabb tekeasztal folytonosan a közön 
ség rendelkezésére áll, kivéve a kültelken és 
szállodákban levő káváházakat, melyekben 
elegendő, ha csak egy ily nagyságú teke- 
asztal van.

32. §. Kávéházakban csakis a követ
kező étel és italnemüek szolgáltathatók 
ki, és pedig : kávé, tea, csája, csokoládé, 
tej, aludtej, tejfel, tejszín, jegeskávé, 
fagylalt, limonádé, gezeuse, szörp, 
szikviz, ásványvíz, továbbá az elősorolt 
cikkekkel fogyasztani szokott sütemé
nyek, végre gyümölcs, sajt, vaj. tojás 
és az ebből készült ételek, hideg és 
meleg hentes-áruk (sonka, felvágott, 
kolbászok), valamint az italmérési 
engedélyben felsorolt szeszes italok.

Amennyiben oly újabb étel vagy 
italnemüek kerülőének forgalomba,
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lrneyeknek árusítása a kávéházakban 
kívánatosnak mutatkozik, erre az 
engedélyt a tanács az ipartársulat 
indokolt kérelmére megadhatja.

33. {?- Minden a 31. szerint minő
sített üzlet a tulajdonos nevét vagy a 
céget fel!öntető táblán kívül „Kávéház'' 
felírással is ellátandó. (Folytatjuk.)

Ü Z L E T I  J U R E I N K ,  
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 vi e. egy magyar 
vendéglős se igyon és ám sitson!

Girkvenicáll a Miramare nagy fogadót 
W ewer  József, a tusnád-fürdői Kur- 
szalonnak éveken át volt vendéglőse 
kibérelte és azt január 1-én veszi át. 
Wewer szaktársunk ismert jó konyhája 
és szakavatottsága a nagyszabású üzlete 
jóhirét és menetét nagyban biztosítja

Hillinger Fülöp ismert szaktársunk, 
Nagyváradon a Nemzeti fogadó kávé
házát saját kezelésébe átvette.

M eglepetés é r i  a  ven d ég lő s  iparhoz 
tartozókat az 1910. „Vendéglősök Naptára*1 
révén, mely az idén rendkívüli szépen sikerülve 
hagyja el a sajtót. A gyönyörűen illusztrált és 
annál érdekesebb s a szakmára fontos közle
ményeket tartalmazó „Vendéglősök Naptára" 
a Fogadó előfizetőinek csak I  k o r  20  fillér.

Schmidt Bálint a Népszínház utca 49. 
sz. alatti Navala-féle jóhirnevü vendég
lőt átvette.

Kolozsváron a Royal kávéházat a 
Mátyás étterem tulajdonosa, Varga 
Márton megvette és azt saját kezelésébe 
e hó elejével vette át.

Grlllovitzer Antal Ferenc. a. Bécsi
sorháznak volt ismert főpincére, a 
Csengery-utca 48. sz alatti Hunyady 
János-féle vendéglőt megvelte és azt 
saját kezelésébe a m. hó utolsó felében 
vette át.

BarátOS háromszékmegyei községben 
a nagy vendéglőt, Stróbl János, ismert 
nagyváradi vendéglösszaktársunkátvette.

Bischof Ödön belvárosi vendéglős 
szaktársunk a VI. kér., Nagym ző- 
utca 3. sz. alatti Krizsinszky-féle ven
déglőt megvette s ezt egész ujan reno
válva e hó közepével nyitja meg.

Nagyváradon a Lloyd kávéházat 
Hartstein Árpád ismert bihari földbir
tokos megvette és azt saját kezelésébe 
a m hó közepével vette át.

Nagy Sándor a VI., Vörösmarly- 
utca 45. sz. alatti vendéglőt megvette 
és azt ujan rendezve nyitotta meg.

Friedrlch Vilmos fogadója. Kaposvá
ron az Erzsébet fogadót Friednch  
Vilmos előnyösen ismert szolnoki kávés 
szaktársunk megvette. Friedrich szak
társunk egész ujan rendezett fogadói 
üzletét e hó 20-án fogja saját kezelé
sébe átvenni.

Haszmann Pál a VI., Vörösmarty- 
ulca 23. sz. alatt lévő vendéglőt meg
vette és annak vezetését Biaunauer 
Sebestyénre bízta

Harászthy Károly ismert nagyváradi 
kávés, mint előzőén irtuk, az ottani 
Pannónia kávéházat megvette. Mint 
utólag értesülünk, ugyancsak Haraszthy 
szaktársunk vette át a fogadó kezelé
sét is.

Farkas Józsefné a vii., Thököly-ut 
17. sz. alatti Weme-féle vendéglőt meg
vette és ünnepiesen e hó elejével nyi
totta meg.

A vendég lő i asz ta lok  díszét képezi a 
Magyar Giszhübli (Borpataki Borviz), melynek 
művészies és iniudenk t kellemesen meglep'! 
uj címkéi a napokban készülnek el. \  endég- 
lős szaktársaink pártolják és rendeljék ezt a 
kiváló magyar ásványvize!.

Szabó József vendéglős a VI., Sziv- 
utca 28. sz. alatti Minkolényi-féle ven
déglőt megvette és ünnepiesen nov. 1-én 
nyitotta meg

Marosvásárhelyen a Deák Ferenc-
utoa 26. sz. alatti Tragor-féle vendéglő 
vezetését Schiller Ferenc, az Erzsébet 
vendéglőnek huzamosb időn át volt 
főpincére a ra. hó 5-én átvette Sok 
szerencsét!

Kovács István vendéglős a IV., 
Ferenc J-rakpart 12. sz. alatti Erdélyi
féle vendéglőt megvette. Az ünnepies 
megnyitást a m. hó közepével eszközölte.

Uj kávés. Kolozsváron a Szentegyház- 
utcában lévő Botha-féle kávéházat 
Keresztes József előnyösen ismert fő
pincér megvette s azt szakavatott veze
tésével már is szép lendületbe hozta. 
Uj kávés szaktársunknak sok szerencsét 
kívánunk'

Drabík János szaktársunk a Csengery- 
utca 45. sz. alatti Fürst-vendéglőt a m. 
hó közepén átvette s azt ismert jó 
konyhájával máris szép lendületbe hozta.

S zeren cse n  a nagyfogadót, melyet Kiss 
Ernő még a múlt ősszel megvett, mint jeleztük, 
uj gaz Iája egészen átalakítja. Ezzel, valamint 
az üzlet uj berendezésével Kiss barátunk a m. 
hó folyamán készült el. A szerencsi nagy
fogadó nemcsak a helybeli, hanem a környék
beli intelligenciának is kedvelt vendéglőjét 
képezi. A jóhirnevü fogadó üzletvezetői állását 
Tartó Lajos e hó elejével foglalta el.

Récsei János, a régi gárdából való 
főpincér szaktársunk a VII., Dembinszky- 
utca 41. sz. alatti Weber-féle vendéglőt

megvette és a m. hó 26-án nyitotta 
meg ünnepélyesen.

Csáky Sándor előnyösen ismert főpin
cér, Nagyváradon a Vadászkürt ven
déglőt megvette, melyet ez alkalommal 
egész ujan renováltatok és rendezett be. 
°Nofitzer Aladár ismert nevű szaktár

sunk a VII., Almássy-tér 15. sz. alatti 
»Magyar szinház« vendéglőt megvette. 
Jó baranyai borokkal és konyhájával 
biztosítja üzlete jómenetét.

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

Schvéger Ferenc hollétet, egy lev. lapon 
kéri tudatni Bolgár Ferenc föpincér, Baja, 
Nemzeti szálloda.

Merslcb György a ív ., Vóros Paine- 
utca 8. szám alatti házban Pfneiszl 
által újonnan nyitott s csinosan beren
dezett vendéglő vezetését vette át, mely
nek ünnepélyes megnyitása november 
12-én történt.

Kunhegyesen a Nemzeti szállodát 
Weiszberger József szaktársunk átvette 
és azt a mai modern igényeknek meg
felelően teljes újonnan rendezte be.

Budapesten a Maglódi-uton (az uj 
köztemető melleit) a tulajdonát képező 
fővárosi bor- és sörcsarnokot özv. 
Vince Lajosné a saját kezelésébe vette 
át és ujan berendezve e hó 15-én 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Kávéház vétel. Nagyváradon a Koyal 
kávéházat Falola j J. és Schvartz  
Béla, utóbbi a kávéháznak hosszú időn 
át volt fópincére, megvették és azl saját 
kezelésükbe december 1-én veszik át.

Weber János szaktársunk megvette 
a V I, Vörösmarthy-utca 57. sz. a 
Hathó féle vendéglőt s azt ujan beren
dezve e hó 13-án nyitotta meg.

Újvidéken az újonnan épült gőzfürdő
ben a vendéglői helyiségeket liernhardt 
Vilmos előnyösen ismert föpincér bérelte 
ki, melyet csinos berendezéssel ellátva 
ünnepélyesen november l5-én nyit meg.

WelSZ Miklós ismert főpincér, a IX., 
Ferenc-körút 23. sz. alatti Fekete-féle 
vendéglőt megvette és azt a m. hú L9-én 
nyitotta meg. Sok szerencsét!

Ung váron a Kispiac-téren újonnan 
épült Royal fogadót a inai kor igényei 
nek megfelelő nagy kényelemmel beren
dezve Freiberger Géza e hó közepével 
nyitja meg

Csuty Zoltán föpincér, a jóhirnevü 
Csuty Gyula vendéglős szaktársunk 
fivére, a IX, Mester-utca 47 sz. alatti 
Szager-féle vendéglőt megvette és ünne
pélyesen e hó 1-én nyitotta meg. Uj

S ü rg ö n y ö k :  '
Z1MMER H A LÁ SZM ESTER BU D A PEST. '

A le g m ag a sa  >b u d v a r  é s  József fő h e rce g  udvari szá llító ja .

FANDA ÁGOSTON és Z1MMER PÉTER UTÓDA

ZIMMER FERENC halnat|ykereskedése
A BUATON HALÁSZATI R. T. KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELŐJE.

TELEfQI Bt—24. B I’D A PEST, K özponti vásá rcsa rn o k .' TELEFOH 61 24 
M l n c i e t i n e m l i  t e n g e r i  é s  é a e s v i * i h a l » U ’ 
Egyedüli halszállitó cég, mely az előkelő házak ésétterm ekben szük
ségelt összes halfajokat friss állapotban állandóan raktáron tartja.
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vendéglős szaktársunknak kívánunk sok 
szerencsét!

Családi ö röm . Lénk Gyula, Csíkszeredának 
ismert fogadósát derék neje egy szép leány
babával ajándékozta meg. Az újszülött P iro sk a  
nevet nyert a keresztségben.

N yíregyházán a Brüli-féle szállodát 
Silbersteia  Sámuel szaktársunk meg
vette s aztujan átalakíttatta és étterem 
és kávéházzal egybekötve e hó 15-én 
adta át a forgalomnak.

Földes Pál a szatmári vasúti vendéglő 
főpincére a szatmárnémeti városi ki
oszkot kibérelte és azt saját kezelésébe 
január elsejével veszi át. Sok szerencsét!

Slmkd Jó z se f  szaktársunk az Átlós-ut 
56. sz. (Kelenföldi állomás mellett) egy 
szép és tágas vendéglőt rendezett be s 
annak vezetését az ismert szakavatott 
kezű Roszner Jánosra bizta.

K ispesten a Petöfi-uteában lévő 
vendéglőjét Szabó Imre szaktársunk 
újból saját kezelésébe vette át.

RenOVádÓ. Kolozsváron a Deák 
Ferenc-uteában lévő Színház kávéházat 
Kalocsai Simon egész ujan renovál- 
tatta, rendeztette és »Halaton« címen 
nyitotta meg újból.

Remény M árton szaktársunk v m ,  
Tömő-utca 14. sz. alatti jóhirnevü ven
déglőjét a IX , Ferenc-utca Ól. sz. alá 
helyezte át. Uj helyén ugyancsak szép 
számmal látogatják.

HelyváUozáBok. — G o ttfr ie d  
József Ruttkán a Korona fogadó üzletvezetői 
állását elfoglalta. E k a m p  Gyula Miskolcon a 
Böcögő-éttcrem (Budapest fogadó) üzletvezetői 
ál ását töltötte be. L in c m a y e r  Gyula Budapes
ten az Ostende kávéház üzletvezetői állását 
foglalta el. U. itl a főpincéri állásokat R á b a i  
Béla (éjjeli) és K r a n i tz  Gyula (nappali) fog
lalták el. I l lé s  Lajos Szombathelyen a Szabária 
fogadóban m. éth. nyert alkalmazást. N a g y v á r a 
d o n  a Feketesas nagyfogadó étterme főp. 
állását D a n c s  István foglalta e l ; u. itt a kávé
ház főp. állását K o s z tk a  Frigyes töltötte be, 
inig az itteni alsó étterem főp. állását H e r tz fe ld  
Ferenc tölti be. A Széchenyi fogadó étterme 
főp. állását J a n i t s  János foglalta el, mig mel
lette mint éth. C se rn á k  Ferenc, B a lá z s y  János 
és P etró  Lajos működnek. A Pannónia nagy
kávéház főp. állását Ö sztre ic h er  József tölti be. 
A Kecskeméthy (nemzeti) élterem .főp. állását 
T e rg u li tza  Autal foglalta el. U. itt az éth. állást 
M á ty á s  Vilmos nyerte el. A Lloyd kávéház 
főp. állását továbbra is B a lta  Ferenc tölti be. 
K o lo zsvá ro n  a Feszi Pannónia fogadó étterme 
főp. állását B er th a  János foglalta el. U. ilt 
S d ii i tz  István, Ács János és B a r th  István m. 
éthordók működnek. A Márton Kispipa étterme 
főp. állását B o n fa r th  Vilmos tölti be. Az Ács
étteremben Z e h á n  Péter főp. mellett az éth. 
állásokat B á b á k  Gyula és R á tz  Béla nyerték 
el. A Pferschy étteremben H o rv á th  Sándor. 
W eb er  József és- L ő w y  Jakab éth működnek. 
A Royál kávéház főp. állását K ö v e s sy  István 
foglalta el. A Balaton kávéház főp. állását 
F e r e n tze k  Mihály tölti be. Marosvásárhelyen 
a Korzó kávéházban L á z á r  Adolf főp. mellett 
a r.-özetőp. állást E rlich  Mihály foglalta el. 
U. itt m segédp. N a g y  József nyert állást. 
A Royal kávéházban K is s  Kálmán top. mellett 
P ausch  Mihály fizetőp. S z a b ó  József és K o n d o r  
Károly segédp. állást nyertek. Csíkszeredán az 
Európa fogadó főp. állását N a g y  István fog
lalta el. A Vigadó fogadó főp. állását M a k k a y  
Béla tölti be. N é m e th  Imre a Lénk (Hutter) 
fogadóban m. éth. működik. T a ta y  Pál a fiu
mei vasúti vendéglő főp. állását foglalta el.

HORVATH FERENC
=  S Z E G E D .

Szegedi p ap rik a  s z é t k ü l d é s t  telep , 
szállodások és vendéglősök paprika szálli(d|a.

Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

Uj paprika őrlés I Pártoljuk a szakainkért.
Van szerencsém tisztelettel érlesiteni az 
igen tisztelt szá llodás és ven d ég lő s  ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam hasittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb 
árban, a melyben csak v alód i szeged i 
p a p r ik á t  a já n la n i leh e t, van szerencsém 
elönyárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi-
= =  veskedjenek. ...........
Paprikám&dl főzéshez íélannyi szükséges mini 

más paprlkáőől!

1909. 
Okt. 15. ELŐNY ÁRJEGYZÉK. 1909. 

Okt. 15.

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szállodások és vendéglősök részére.)

1 k lg . 3 k o r. 50  öli.
Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rózsapaprika

I k lg . 3  k o r. 20 üli.
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika

1 k lg . 2 k o r. 90  üli.
Valódi szegedi rózsapaprika erősebb

t  k lg . 2 k o r. 50 üli. 
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyekből őrölve
1 k lg . 3  k o r. 80 üli. 

25 klg. rendelésnél 20 üli.. 50 klg. rendelésnél 30 fill., 
100 klg. rendelésnél 40 fillérrel ■ lesóbb klg.-ként

Valódi szegedi tojásos kirá lytarhonya
1 klg. 1 kor.

Torma, szatyor, gyékény, vöröshagyma, 
foghagyma, a legolcsóbb napi áron.

A szállított áruk vegytiszták és valódiságuk
ért felelősséget vállalok. Meg nem felelő 

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss őrlető paprika. Tessék prdbarendelést tenni. 

Paprikáim állandó színtartók, színüket nem reszitik.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák ^

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 
egy év óta állandóan Ön által szállított paprikával 
minden alkalommal .teljesen meg voltunk elégedve ; 
a  paprika..igen jó, kellemes izü, szép szinü és nem 
erős. Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

Szeged.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák 

(paprika és tarhonya kivitele)
Szeged.

Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön által 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az 
áruminöség, valamint a  pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tisztelettel

K olozsváro tt. ( á J J J f jJ a il

Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte
lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított 
paprikával nagyon meg vagyok elégedye.

Teljes tisztelettel 
.. Meixner MIHa y

Győr. „Royal* nagyszállodás.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

A küldött paprikával nagyon meg vagyok elé
gedve, igen szép szinü és nagyon ízletes; szükségle
temet továbbra is az Ön valódi szegedi paprikájából 
fogom beszerezni.

Tisztelettel S zabó  Imre, 
Erzsébet királyné száll. IBudapest.

=  jdirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetösege tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalmazotlakat.

A  rendes egyleti tagok elhelyezése Ingyenes
fl nem egyleti tagok, női- és stb. segéd- 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— levél, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

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

Tagdijak: I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt boríiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivata los  ó rá k  d. e. 8—12-ig, d. u. 2—ó ig 
tartanak. V asár- és üonepna pokon d. c. 
10- 1 2-ig.

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

Dénes Miklós László József
jegyző elnök.

Tnrma Nürnbergi óriás, nemes, édes, hosszú 
I Ul lllűi vastag gvökeretlen métermázsán, 
ként 20 kor., 25 klg. G korona K em énynél 
K egeteruszka  (Garbócbogdánv). * 4

5 0 ° o p é n zm e g ta k a rítá s ,
esseneiából készíti likőreit, u. m alaseh, 
a n i z e t t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao, cognae, 
c sá szárk ö rte , m araszk ino , vanília-  stb. 
27télé. 1 liter 4.28. R am  1 liter elkészítve 1.28. 
ügyedül kapható K Ü B I C S E K  
S Á N D O R N Á L ,  . Vörös kereszt* 
—  drogéria, GYŐR, B aross-u lca 21.

E G Y R Ö L - M Á S R Ö L .  

M ikor d icsérték  az elöljárók a sd r t?
— Rábaközi históriák — 

Bábaközben (ahol a krónikák szerint 
az első fogadós, szent Péter is nagy 
szeretettel s gyakran szokott megfordulni, 
persze a régi jóvilágban) — nem igen 
isszák a sört, inkább csak a bort, de 
azért ha a sors úgy hozza magával, 
attól se riadnak vissza a csórna- és 
kapuvári járási magyarok. Ilyenkor azon
ban t i. sörözések alkalmával, gyakran 
lehet hallani., hol a vendégek, hol a 
vendéglős részéről, hogy: — dicsérlék-e 
az elöljárók a sört - Ezt persze nem 
értik mások, csak a rábaközi emberek, 
akikkel az idők nagy folyamán sok jó 
és c dekes históriák estenek meg. Ez a 
rábaközi história igy történt.
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Sorshúzás volt a csornai nagyvendég- 
lőben. Ilyenkor a járás elöljárói, birái 
és jegyzői is összejönnek, az illető köz
ségi legények sorszámai miatt. Ilyen 
kisebb városban, télviz idején, nem igen 
van kelete a »hordós sör«-nek, azonban 
az elöljáró urak tiszteletére csapoltak 
egy félhektós kőbányai polgári sört. 
Magyar embernek már természetében 
van. ha sörön kezdi is, boron végzi, 
különösen télen. így aztán, majd félbe 
maradt a sörös hordó.

Beállít másnap a vendéglőbe Somogyi 
Pali bátya, kissé kapatosán s kérdi a 
főpincőrt, ki egyszersmint a vendéglős fia:

— Jancsi pajtás, van-e jó söröd?
A föpincér, örülvén, hogy másnapos

sörére ilyen vállalkozó szellemű pasasér 
akadt, nagyban igazolta, hogy van és 
mindjárt egy korsóval hozott Pali 
bátyánknak.

A vendég jót húzott a sörből, majd 
az orrát elfintorította és így szólt:

— Jancsi pajtás, ez a sör nem jó !
-  Nem jó, — ejnye azt a ragyogóját,

pedig tegnap mennyire dicsérték az 
elöljárók !

Azóta ha a Rábaközieknek kételyük 
van a sör iránt, nyomban megkérdik a 
vendéglőstől:

Mikor dicsérték az elöljárók 'ezt 
a sört ? P— a J —s.

Meghívd.
A Fogadó Balambérját egy kiskun- 

dorosmai távoli ismerőse felkérte, hogy 
az alábbi »fontos« meghívója közzétételét 
s/.iveskedjék kieszközölni. A dorosmai 
hegyeken termett egy hordó pompás 
neszmélyi vagy csongrádi bort ígért az 
illető, ha Balambér a kérését teljesiti 
(Balambér bízik, de mi — szögedtáji 
embörről lévén szó -  kételkedünk 
az ígéret teljesitésében.) A kiskundoros- 
mai meghívója különben igy szól: 

Mulray Mihály mészáros mesternek,
Marsón.

Mond meg Miskám, mért maradtál messze 
múltkori mulahágunkról, mikor magunk mér
tünk magunknak meszelyer kéut mustot, meg- 
aztán megettünk minden marhahúst mártással,

megannyi mákcsikot mákkal, most megint meg
hív uuk a megtartandó murinkra, miképpen 
mindnyájan megneheztelnénk, midőn más 
munka miatt mulasztanád mulatságunkat. Mara
dok mindig mulató Marcid, Majsán, Márciusban.

B alam bér e llenséges m ondásai.

A Lukács kománál süssenek neked . . . 
kappant.

A „V endéglősök N ap tárá t"  
(19l0-re) egy szaktársunk se 

felejtse el megrendelni.
Szerkesztői üzenetek.

Azon t  előfizetőink, akik a hozzánk intézett leveliikre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
Előfizető fia. A sikerhez gratulálunk. A 

feltett kérdésre ezt a választ adhatjuk. Ha 
mindegyiküknek meg van az engedélyük, tehát 
nem szaporításról van szó, akkor nem igen 
fog nel ézségbe ütközni, mert csak más házra 
kérik az engedélyt átírni. Ugylátszik, házat is 
cseréltek. Az átírás iránti kérvényt az illetékes 
pénzügyi hatósághoz kell kölcsönösen egy idő
ben és külön-külön kérvényben beadni Sem 
a községnek, sem a p. ü szakasznak nincs 
beleszólása, mert nem uj jogról és nein szapo
rításról van szó, ha a nagyon is szűk
szavú kérdését helyesen értelmeztük.

R. K. B aranya. A régi trafikjogára hivat
kozzék a pénzügyigazgatósághoz beterjesztendő 
Kérvényében és azt hisszük, mint régen szer
zett jogát, épségben is fogják hagyni. Az eset
leg elutasító végzés ellen a pénzügyminisz
tériumhoz apellálhat, de vigyáznia kell, hogy 
felebbezésre szóló határidőt (15 na] ot) el né 
mulassza.

N y i t r a i .  Az esete maga mutatja, 
hogy bizony elég korán kell az engedélyért 
folyamodnia, s úgy látszik, hogy miniszteri 
jóyáhagyástól van függővé téve. Hogy mennyi
vel előzőleg kell folyamodni, azt nem tudjuk, 
sem ilyen szabályt nem ismerünk. Ha azonban 
a nyerendő végzést akár engedélyező, akár 
tiltó, hozzánk vagy eredetben vagy másolat
ban beküld1, ki fogjuk hámozni a jövőre nézve.

K. B. K .-bely . Természetes, hogy' nincsen 
mit keresnie az ön 32 évével a nyugdijegyesü- 
letben, (sőt néhány kevesebbéivel sem) tekintve, 
hogy a nyugdíjjogosultságot a jó hatvanasban 
(közel a hetvenhez) éri el. Ily esetben az in
tézmény áldásos hatását vajmi kismértékben 
fogná élvezni (ha ugyanis élvezné) egy' is a 
mi foglalkozási águnkhoz tartozók közül. — 
E. Gy. K assa. Szives értesítéséért hasonló 
köszönet — és köszöntés! — F. L . é s  J . Á. 
vendég lősök . Az 1910. évi Vendéglősök Nap
tára tartalmazni fogja az uj bortörvényt, igy

hasonló kiadványt fölösleges beszerezni. A nap 
tárakat előjegyeztük. — S. K. A lvinc. Emii 
tett üzleti hir közölve volt, kért lapszámot 
küldtük. Előf. ügy dec. 31-ig rendben van. 
Szives üdv! — ja. L. F ium e. A beküldött 
10 koronát rendeltetési helyére juttattuk, úgy 
amint ez lapunk más helyén is említve van. 
Üdvözlet! -  C. V. S zeren cs . A hiba az 
ottani postai kézbesítés körül lesz, amennyiben 
innen a lap pontosan elküldetik. Jelzett lapot 
újból küldtük. Üdv!

Üzletem házzal
eladó, mely valóságos aranybánya, egy 
igen jóforgalmu depót és v endég lő - 
h e ly isé g , borbély- és mészáros-üzlet, 
egy pálinka-lőzde, mely negyven év óta 
fennáll, nyugalomba vonulás miatt eladó. 
Tudakozódni a tulajdonosnál, helyszínen

kolofon István
O R O S H Á Z A ,  E rz s é b e t- u tc a .

i |

S z á llo d a  é s  k á v é h á z b é rb e a d á s .
Egy 28 ezer lat ósu városban nagyon 
jóforgalmu kávéház. egyben k itű n ő  
sö rc sa rn o k , továbbá van gyönyörűen 
újonnan elkészített n y á r ik é r t , nagyon 
szép tá n c te re m , — az üzlet majdnem 
újonnan építve és átalakítva, forgalom 
kimutatás szerint év e n te  60  ez e r k o r., 
— 10 év re  h a sz o n b é rb e  k iad ó . A 
bérlő tartozik az üzlethez tartozó leltárt, 
valamint a pincekészletet megvenni. 
Bővebb felvilágosítást ad a kiadóhivatal.

------------------------ -—

Bor- és sörcsarnok
étteremmel összekötve, élénk forgalmú 
megyei székhellyel biró városban, nagy 
laktanya közelében, más vállalat miatt 
szabadkézbő l eladó . Érdeklődők for
duljanak bővebb felvilágosításért a 

.Fogadó* kiadóhivatalához. i 4

— ------------ ---------
M ost van re n d ezé s  és ö sszeállítás ala tt.

A Fogadó szerkesztőségének összeáll i- 
tása és kiadásában a jövő 1910. év 
—: folyamán jelenik meg a .------

a

JEN
mely Magyarország fogadósai, vendég
lősei. (kocsmárosalj és kávésainak teljes 
eim- és lakjegyzékét tartalmazni fogja. 
A roppant címanyagot a »Fogadó« szer
kesztősége éveken át város- és megyén- 

• ként gyűjtötte össze ~ :

Most vau re n d ezé s  és  ö sszeállítá s  a la tt.

„MUNDUS"
E G Y E S Ü L T  M A G YA R  H A JL ÍT O T T  

F A B D T G R G Y Á R A K  R.-T.
K özponti i r o d a :

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-U. 10.
R a k tá r :

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 15.
T elefon  8 9 - 5 1 .

GYÁRAK: Besztercebánya. Borosjenö. 
Kassa. Ungvár. Varasd, Yrata.

Mindennemű h ajlíto tt f a b ú t o r  és 
k erti bútor.

A ján lja  kávéház i és vendéglő  b e ren d ez é
sek re  csinosan  k iá llíto tt g y ár tm á n y a it

Ntc—ntnft Podvíp Sándor könyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca szám. 12.


