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A MAGYAR VEND iGLÓS- KS KÁVÉS1PAR, 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 Vendéglősük, Kocsmárosok és Kávésok Ipartársulala — Kassai Szállodások, Vendéglősök, Kocsmáiosok és Kávésok Ipartársulata,
brzsébetfalvai Vendéglősök, Kávésok és ItaJmérSk Ipartársulata, — A Brassómegyei Vendéglősök, Kávésok és Kocsmárosok Ipartérsulatának —
(.sepeli Kocsmárosok Ipartársulata, — Sárvár és Vidéke Vendéglősök, Mészárosok, Kávésok és Hentesek Ipartársulata. — A Pécs-Baranyaj
Vendéglősök Ipartársulata és — Az Aradi Pincér Segélyzö és Elhelyező Egylet, hivatalos lapja.
Klőfizetés: E gy év re 12 kor. F élév re 6 kor.
Megjelenik: 1-én és ló én.

A tapolcai borhamisítók.

Szerkesztő és laptulajdonos:

F ló r G yő ző .

merényletet követték el. Szigorú, példás
büntetést érdemeltek volna a tapolcai
Csoda történt. A borhamisító Lessnerék borhamisítók, nem tíznapos és 200
elitéltetése nyilvánosságra jutott. Mi koronás enyhe megfenyitést.
»A rendkívül enyhe ítélet nagy
azt hittük már, hogy ezt a históriát az
örökkön való titoknak legsötétebb fátyola főltünést k e lte tt! —irt a a »Budapesti
fogja takarni. De nem úgy történt. Hirlap« és az »Esti Ujság.« Ugyanez a
Kipattant a titok. Hogyan és miként? lap közölte ezt is: » É rdekes, hogy
Allah tudná megmondani. De talán még a hivatalos eljárás és a ké t alsoAllah sem mondaná meg vagy derített foku ítélethozatal eddig a legna
volna fényt az ügyre, mivelhogy a nagy gyobb titokban történt . . .
Ezek a sajtói kijelentések a legjobban
mindenség uralkodójának is óvatosnak
kellenniazolyanesettel szemben, amelyet jellemzik a Lessner-féle büntetési el
járást.
Pedig azok a lapok nem is fog
mindenki a feledés homályába akar
meriteni. No de legalább a zalaegerszegi lalkoztak a tapolcai borhamisítók ese
tével,
csupán
egy kőnyomatosnak a
oMagyar Paizs -nak nem kell törni a
fejét ezután, hogy vájjon mi is történ kommünikéjét közölték le. Ez a könyomatos
közlés
igy
szólt:
hetett ott a közeli szomszédban —
Az országos hirü Lessner-cég borhamisításá
Tapolcán.
nak leleplezése másfél évvel ezelőtt nagy fel
A tapolcai Lessnerék borhamisítási tűnést keltett. Lessner Samu és fia, Lessner
esete tudvalévőén másfél évvel ezelőtt Lajos, a cég lagjai, a kik milliomosok s az
balatoni borkereskedelmet uralták, mert
jutott nyilvánosságra. Dehogyan? Néhány egész
hihetetlenül olcsó áruikkal senki sem versenyez
napilap leközölte az esetet, rövid hir hetett. A vizsgálattal megb zott alsólendvai
formában, egynémelyik hasábformában főszolgabíró a cégtagokat hosszas vizsgálat
s azután — mintha csak kontraktust után tíz tiz napi elzárásra és egyenként barkorona pénzbüntetésre ítélte. A zala
kötöttek volna — szép egyöntetűséggel száz
megyei alispán borhamisításért és hamis bor
agyonhallgattuk, Lessneréket. Hát, a forgalombahozataláért mindkettőjükéi negyven
magyar borgazdaság érdekeit propagáló napi elzárásra és pénzbüntetésre ítélte. A
szaklapok mit szóltak, azaz Írtak a belügyminiszter most a másodfokú ítéletet
megváltoztatva, Lessner Samut, agg korára
delogról ? Mit Írtak volna, — semmit va'ó
tekintettel, c ak kétszáz korona pénz
Csupán a »Fogadó« cikkezett kitartóan büntetésre. Lessner Lajost pedig tíz napi
és igyekezett minden áron megtudni: elzárásra ítélte.
Jgy szól az az Ítélet, amit a leg
mi van L essn erékkel ?! — De a
hetvenhét sárkány módjára őrzött titok magasabb büntetési fórum, a tapolcai
zárat csak nem tudta felpattantam. Mig borhamisitókra kiszabott. Hogy ez a
aztán végül, és a legnagyobb titkolód büntetés kevésbé se torolja meg azokat
zás dacára, kiderült hogy : Lessneréket a műveleteket, amiket a milliomossá
lett Lessner és fia elkövettek, azt tudják
borhamisításért elitélték!
Ez az Ítélet ugyan ne fájjon senkinek, mindazok, akik a megbélyegzett cég
mint ahogy Lessneréknek se fájhat. ténykedéseirőlközelebbrőlvoltakértesülve
Mert ez mindennek, csak ítéletnek illető De hát akkor miért is ítélték el vágy
leg büntetésnek nem nevezhető. Leg ba elítélték; miért hozzák nyilvánosságra
feljebb egy kis enyhe megfenyitésnek. ezt az immár rég elintézeltnek vélt
A tapolcai Lessner borkereskedőket, ügyet. A mi szerény nézetünk szerinl,
akik az olcsón összevásárolt balaton- sokkal jobb szolgálat lett volna téve a
melléki borokat összepancsolva, meg közfelfogásnak, ha a tapolcai milliomos
hamisítva hozták forgalomba, s mig igy hamisítók ügye örökre a titok leple
maguk milliókat szereztek, a hires alatt marad.
Annyi bizonyos, hogy ezen ítéleti
zalai borgazdaságot nagyrészint és sok
ezer embernek az egészségét tönkre ténykedéssel a borgazdaság védelmének
tették, — csak egy kicsinyt megfenyí koránt sincs elég téve. Hogy a köz
tették. T íz napi elzárást és 2 '< korona egészség megvédése még igy se nyert ki
bírságot róttak ki azokra, akik a nem elégítést, ez kisebb része a dolognak
zeti gazdaságnak egy fontos ágazata és Azért kisebbik része, mert nálunk épen
a közegészség ügye iránt a legnagyobb ezt a körülményt nem szokás semmi
— Lessnerék. —

Szerkesztőség éB kiadóhivatal:

Budapest, Vili., Rákóci-ut 13. az.
féle oltalomban részesíteni. Ahol ugyanis
a faszeszes pálinka-mérgezések mindun
talan megismétlődnek s ennek követ
keztében úgy hullanak az emberek,
mint a legyek, nem igen lehet mon
dani. hogy a közegészségügy védelmét
valami nagyon akarnák érvényre juttatni.
Le hátra van még valami. Azosztó igaz
ság egyenlőségének kérdése Ezt a kér
dést törvénykönyveink egyforma alapra
fektetik és egyformán vonatkoztatják
mindenkire. Most már aztán jönnek az
esetek. Egy kisebb szőlősgazdát vagy
kocsmárost, kiknek pincéjében ugyan
csak jelentéktelen mennyiségű hamis
bort fedeznek fel: elitéinek 15 napra, és
néhány 100 koronára, m;g a tapolcai
milliomos Lessneréket,’akik száz és száz
vevőnek forgalmazták a hamisbort —
összesen : csak 10 napra és 200 koro
nára büntetik. Hol van itt az osztó
igazság egyformasága ?
Ezt a kérdést ugyan legjobb nem
bolygatni, minthogy ez üres szalmacséplés. Nálunk ugyanis ez a kérdés
sehol sincs egyformán alkalmazva. Fönt,
lent és mindenütt másként ismerik az
egyenlő osztó igazság fogaimát. De leg
különösebben fogja föl és kezeli azt
legfüggetlenebb intézményünk: a sajtó
Vagy nem különös az, hogy a mig
napilapjaink bármely vendéglői kis
szabálytalanságon kapva-kapnak, kiszinezve-tarkitva a hirt, hasonlóan az
egyesek és családoknak jelenték
telen. privát dolgaival, — az olyan
országos és fontos közgazdasági ér
dekeket sértő esetről, mint a tapolcai
Lessnerék hamisítási esete: hallgatnak :
legfeljebb néhány színtelen sorban emlé
keznek meg. De különös vag\ nem
különös, a dolog igy van, s mivelhogy
ezen változtatni sincs mód vsgy lehe
tőség, — az egész teret uraló korruptság
sötét állapotából néha ki-ki csillanó
Lessner-féle eseteken se lehet egy szikrányit csodálkozni.

A tokaji bor értékesítése.
V endéglősök tanulságául.

A magyar bornak igen nagy része
alkalmas arra, hogy a mennyit a
hazai fogyasztás feleslegképpen vissza
hagy, a külföldre kerüljön, a hol annak
a termelés érdekében piacot kell ke-

§. oldal.

FOGADÓ

szerdán és pénteken délután 3—6
resni. Elhelyezése nem nehéz, csak tokaji értékesítő társaságénál, mert a
------törődni kell vele. A magyar borok központi pince segítségével az üz óráig.
Jogitanácsot ad az ipartársulat min
gyöngye: a tokaji bor keresett cikk a letileg kiválóan érdekelt vendéglős
den
tagjának
a társulat ügyésze
minden
m
egerőltetés
nélkül
fedez
külföld nagyobb helyein, tehát az ér
tékesítése sem nehéz. Hogy mit jelent heti egész év i borszükségletét, köz dr. Waigand József, lakik IX. kér.,
Üllői-ut
5.
—
A
jogitanácsadás a ta
vetlenül
első
kézből
és
minőségileg
az közgazdaságilag, ha a hazai fo
gyasztás után megmaradt felesleget olyant, amilyent ő maga akar és nem gokra nézve díjmentes.
a termelő vagy kereskedő a külföldön olyant, amilyent igen sok vendéglősnek
Az ipartársulat tagjai minden szak
tudja elhelyezni, azt külön magyarázni a kereskedő adni jónak talál.
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli
Ne szépítsünk, ne leplezzünk. Ven útbaigazításért forduljanak az iparnem kell, mert tisztában van azzal
déglős kartársaink túlnyomó nagy ré társulat titkárához.
mindenki.
A tokaji bor, melynek védelmére az sze, de mondjuk: nagy többsége boruj bortörvény külön rendelkezéseket szükségletének beszerzésénél a keres
Az ip artársu lat mindennemű hiva
tartalmaz, volt és marad világcikk, kedőre van utalva. Hogy ez sok, de talos közleménye kizárólag a „Fo
csak bécsületesen kell vele bánni és talán valamennyi esetben hitelnyúj gadó1' utján közöltetik.
a kei eskedelemből kiküszöbölni a meg tással történik, az kétségtelen.
Hogy félre ne értessünk, ki kell je
Az ip a rtá rsu la t tagjaihoz Aki
nem engedett módon való nyerészke
dést. Ezt a célt tűzte maga e!é a lentenünk, hogy nem a borkereskede
a társulat t. tagjai közül nincs tisz
lem
áruját
érintjük
ezen
megjegyzé
tában azzal, hogy a bornyilvántai„Tokaji bortermelők társasága r. t.“
Két éve áll fenn ez a társaság, mely sünkkel, mert ott, ahol a bort tisztán
tását helyesen vezeti-e, szívesked
nek második üzletévéről szóló jelen kezelik, készséggel elismerjük mi is
jék a nyilvántartási könyvét a
tése és forgalmi kimutatása előttünk annak tisztaságát. Megjegyzésünk az
hivatalos idő alatt a társulat irodá- |
fekszik. A jelentés megállapítja, hogy ügy kereskedelmi és anyagi részére
jába elhozni, hol a titkár készséggel
a tavalyi bő termés megnehezítette vonatkozik, melynek magyarázata az,
áll a tagok rendelkezésére.
ugyan a bor értékesítését, de azért hogy amit a közvetítés és ismételt
A z elnökség.
mégis 60 ezer koronával nagyobb for eladás megemészt, az mint üzleti ha
szon a közvetlen vásárló, a vendéglős
galmat ért el mint az előző évben.
TÁRSULATI ELET.
A forgalmi kimutatás igen érdekes zsebében maradhat, vagy oda térül meg.
és közgazdaságilag véve igen fontos
A tokaji borértékesitő társaság adatai
Meghívó.
fényes
bizonyítékát
szolgáltatják
an
adatokat tartalmaz, melyek a hazai
A .Tolnamegyei Vendéglősök és
bortermelés szempontjából, de más nak, hogy közös gazdasági érdekek
okból is megérdemlik, hogy velük fog ápolása és megóvása meghozta a maga, Kocsmárosok Egyesületed 1909 évi
lalkozzunk. Megtudjuk az adatokból, jogosan várható gyümölcsét és ez szeptem ber 2 -ik napján délelőtt
hogy a társaság a tokaj-hegyaljai ter nyom atékos érv arra, hogy a ven 10 órakor a »Szekszárd szálló* kis
melőktől tavaly 208.785 liter bort déglősök ipartársulatai m entői előbb termében
rendes kö zg yű lést
171.763 koronáért vásárolt. Megtudjuk, foglalkozzanak kom olyan a köz
hogy 115.302 liter bort 196.591 koro ponti borpincék szervezésével és tart, melyre az egyesület tagjait a
náért értékesített és hogy ebből 79.150 erre a célra alakítsanak szövetke választmány megbízásából tisztelettel
liter itthon, 27.088 liter Ausztriában zetei. Nagyon kívánatos az immár meghívom.
és 9.064 liter a vámkülföldön fogyott kézzelfoghatógazdaságielőnyénél fogva,
Tárgysorozat:
1. A számvizsgálók évi jelentésének meg
el. Megtudjuk, hogy 136.683 kor. ér hogy első sorban Budapesten ve g y é k
.
tékű borkészlet volt az üzleti év vé ke zü kb e az ügyet és tegyenek meg vizsgálása.
2. A múlt évi munkásság eredményéről
gén és végül megtudjuk azt is, hogy mindent a vendéglőseink, hogy az ige i,elnöki
jelentés.
a kedvezőtlennek jelzett üzletév ered testté vállhasson. Ugyanazt tehetik a
3 Az összes tisztikar és a választmány
ménye 15.677 kor. nyereséget hozott nagyobb vidéki központokon; min lemondása és uj tisztikar és választmány
a társaságnak. Ezek olyan adatok, denütt fényesen fog beválni, úgy a választása.
4. Esetleges indítványok.
melyek megérdemlik, hogy figyelembe mint bevált a horvátországi, de kü
Tóth Gyula.
vegyük és — tanuljunk belőlük.
lönösen a zágrábi vendéglősök szer
K éretnek a t. tag urak teljes szám 
A kimutatás adataiból megállapítot vezetében.
tuk, hogy átlagos számolás szerint
A vendéglős iparban közgazdasági ban m egjelenni, m ert a kö zg yű lés
82 fillérért vették és 172 fillérért ad okokból általános hanyatlás állt be. a m egjelent tagok szám ára való
ták el a borok literjét, tehát a haszon Egyhamar nincs kilátás arra, hogy a tekin tet nélkül lesz határozatképes.
meghaladja a 100 százalékot
helyzet megjavuljon. Minden drága és
Kassa. A • Kassai szállodások, ven
És most megállhatunk egy kissé, folyton drágul. Adók és illetékek déglősök, kocsm árosok és kávésok
hogy rámutassunk azokra a más emelkednek, a lakbér nem fog többé ipartársulata<í a következő két hivata
okokra, melyeket fentebb említettünk, leszállni, hanem emelkedésre van ki los iratot intézte hozzánk.
mint olyanokat, melyek megérdemlik, látás. Ne habozzanak tehát a vendég
I.
hogy velük foglalkozzunk.
lősök saját jól felfogott érdekeik meg
Nem megvetendő üzlet, mely a vett védésével, mert minden halasztás és 9<i. sz.
A
vFogadö*
vendéglősök
szaklapja
áru után 100-nál magasabb százalékot késedelmezés kimutatható tiszta vesz
t. szerkesztőségének
hoz hasznúi és mely eredmény eléggé teség, amit többé pótolni nem lehet.
Budapest.
mutatja, hogy érdemes borkereskede
Hogy ezt kézzelfoghatóan kimutat
A folyó évi julius hó 29-én tartott
lemmel foglalkozni. Amit azonban a hassuk, bizonyítékul vettük a tokaji
kereskedő tehet, azt m egteheti a ven társaság sokatmondó adatait.
rendkívüli közgyűlésen hozott határo
zatnak megfelelöleg, a midőn a tek.
déglős is. Hiszen nem kell éppenség
O kuljunk, tanuljunk ezekből!
szerkesztőséget i.lető jegyzőkönyvi ki
gel tokaji borral ilyen természetű ér
tékesítő üzletet létesíteni, lehet azt a A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsma- vonat hiteles másolatát megküldeni
vendéglős szempontjából közforgalmi rosok Ipartársulata hivatalos közleményei
szerencsénk van, egyben eddig is irán
tunk tanúsított szívélyes jóindulatáért
borokkal is megcselekedni. Volt már
A z ipartársulat hivatalos hrlytsége
szó e g y központi borpince létesíté
és ipartársulatunk érdekeinek hathatos
séről, melynek a célja üzletgyakorlati VUln Rákóci-ut i j t 11. 20 . sz. a. van. előmozdításáért tett számos sikeres
szempontból még messzebbmenő a
Hivatalos ó rá k : minden
fáradozásáért fogadja a tek. szerkesz-
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tőség őszinte és meleg köszönetünket.
Kassán, 1909 évi julius hó 29-én
tartott rendkívüli közgyűlés megbízá
sából
Dávidkó János
p u
Estefányi János
ipartársulati jegyző

‘

*

ipartársulati elnök.

II.
J e g y ző k ö n ö v i kivo n a t az 1909. évi
julius hó 29-én tartott rendkívüli köz
gyűlés jegyzőkönyvéből.
A közgyűlésen mint vendég meg
jelent a »Fogadó« cimü vendéglői szak
lap két munkatársa, s egyikük alapos
készültségre valló tartalmas beszédben
ismertette a bortörvénynek életbelépte
folytán a vendéglősökre és kocsmárosokra háramló kötelezettségeket, s a
bornyilvántartási könyvek vezetésére
vonatkozólag részletes felvilágosítással
szolgált.
Az ipartársulat elnöksége és ügyésze
a szerkesztőség tagjainak megjelené
sükért és a kiváló szakelőadásáért az
ipartársulat nevében köszönetét tolmá
csolja, lapjukat az ipartársulat tagjai
nak élénk figyelmébe ajánlja és indít
ványozza, hogy a közgyűlés jegyző
könyvileg is fejezze ki köszönetét
irántuk.
Dr. Záhler Aladár s. k. EstefányiJános s. k.
* * ipartársulati ügyész

Falkenstein József s. k.

elnök

Németh István s. k.

jegyzökönyvhitelesitök.

Hogy ezen jegyzőkönyvi kivonat az
1909. évi julius 29-én tartott rend
kívüli közgyűlés jegyzőkönyvében fog
laltakkal szóról-szóra megegyezik,
ezennel igazolom.
Kassa, t909. julius 29.
Dávidkó János
ipartársulati jegyző.

A kassaiak elismerését köszönettel
fogadjuk, de nem azért közöljük, hogy
ezzel magunk mellett tüntessünk, mert
nem vagyunk a reklám emberei, hanem
közöljük azért, mert tanúsítványt ké
pez arra, hogy szakköreink és iparunk
érdekeinek képviseletében mint szak
sajtójuk, szerényen és zajtalanul telje
sítjük kötelességünket. Szakköreink
támogatását önzetlen, becsületes és
céltudatos munkánkkal igyekszünk ki
érdemelni.
A , Fogadó" szerkesztősége.
Keddi összejövetelek. A «Pécs- és
Baranyai vendéglősök ipartársulata»
tagjai keddi összejöveteleiket a követ
kező rendben és helyeken tartják:
Szept. 7-én Schmidt J. vend. Szigeti n. u.
. 14-én Merkle J. „ Petrezselycm-u.
. 21-én Hentz J. , l-'erenciek-u
.
28-&n Haberfeld M. , Mak&r-u.

Kitanitás.
— O rsz á g o s s z ö v e ts é g ü n k ü g y é b e n . —
Vendéglősök jobbágysága. - A Gundel klikk meg a
Vendéglősök sörgyára. — Gundelek meg a kartell.
M iért nem sikerült a Vend. sörgyárát megalapítani Az lösszvezérc szövetsége. - A Gundelek házi mulatsága.

Irta: Minden T.
Ha valaki, a vendéglősök közül egy
más társadalombeli, intelligens ember
rel megismertetni akarná a kartellben
lévő sörgyárak és a vendéglősök közt

fennálló viszonyt, az illető álmélkodna
a dolgon és kételkedne benne. Nem
hinné el, hogy a fölvilágosultságnak
annyira előre haladott mai korszaká
ban létezhessen olyan állapot, mely
egy elsőrendű iparág űzőit néhány
nyerészkedésre alapult sörgyári válla
lat kapzsi spekulációjának teljesen
kiszolgáltassa. Abszurdum dolognak
tartaná, hogy egy italmérő vendéglős
nek. mindéiig annál a sörfőzdénél kell
maradni, amellyel először lépett össze
köttetésbe és még azon esetben is, ha
az illető sörgyár vagy depósa élvez
hetőn, fogyasztásra nem alkalmas
sört szállít neki (a mi igen gyakran
megtörténik), ha csak a másik gyár
sörének hektóját, 4 5 koronával drá
gábban nem fizeti, vagy üzletét el nem
adja. — Hát ez vazullusi állapot, s
akik a régi sötét kornak ezt a jobbágyszerű lekötöttségét elfogadják és tűrik,
akiknek vére azon nem háborodik föl,
ezen a lealázó helyzeten: azok más
sorsra ugyancsak nem érdemesek! —
mondaná az illető, aki a helyzetről
ekként nyerne tájékozást.
De még különösebb véleménnyel
lenne felőlünk, ha a helyzet képét
teljesen megismerve azt is megtudná,
hogy annak a lehetetlennek vélt és
lealázó állapotnak senki mások a
megteremtői és fenntartói, mintvendéglősök. Természetesen aféle Gundel
vendéglősök. Gundel .lános és Gundelnek egy pár kuszipajtás-szerü embere
és akiket ezek csoportosítani tudtak;
voltak ennek a gyönyörűséges állapot
nak a létrehozói. A vendéglős érdekek
kiaknázása és a vendéglős-ipar fejlő
désének néhány évtizeddel való hátra
tolása ezeknek — Gundel Jánoséknak
köszönhető.
Mindezt ugyan mi már tudjuk és
tudják a vendéglősök, akiknek sok
ezrei kénytelenek voltak tűrni ezt a
tűrhetetlen és ugyancsak nyomasztó
állapotot, ami ellen mit se tehettek,
mert nem volt olyan szervük vagy
testületük, hogy ezáltal védekezhettek
volna a Gundel-klikk utján rájuk
szakadt veszedelemmel szemben. A
nehéz, kényszer-helyzet és ennek fel
ismerése magyarázza meg azt a nagy
örömet és lelkesedést, amit az 1905-ik
év elején megindított aVendéglősök
Sörgyárás-nak mozgalma keltett ország
szerte. Ez volt az első lépés a Gundelklikk és a kartell-sörgyárak által
teremtett rablórendszer letörésére és
az első biztató jel arra, hogy a ven
déglősök újra urai lehetnek a helyzet
nek, illetve a saját iparuknak. Az uj
sörgyár hírére megmozdultak a ven
déglősök és ugyancsak szép számú
részjegyzéssel csatlakoztak a saját
ipari gazdaságuk megteremtését célzó
mozgalomhoz. De akcióba lépett a
kartell is nagy elhatározással és azzal
az erővel, amivel a vendéglősök sör
gyára mozgalmának vezetői nem ren
delkeztek: t. i. millióikkal. Az egyik-
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gazdagabb (a vendéglősök révén sok
milliót összeharácsolt) sörgyár vezető
embere azt a kijelentést tette az uj
sörgyári mozgalom folyamán, hogy a
kartell, ha kell öt milliót, és ha ez
sem elég, tiz milliót dob ki az utcára,
már tudniillik ennyi összeget áldoz,
hogy a vendéglősök sörgyára létrejövetelét megakadályozza. Az uj sör
gyárnak a vendéglős-iparra vonatkozó
roppant nagy jelentőségét és érdekszerűségét legjobban ez a kijelentés
igazolja.
.4 A vendéglősök sörgyára létesítése
tudvalévőén nem sikerült. A szépen
fejlődő mozgalmat a kartell ellen
akciója megakasztotta. Az ellenakció
természetesen a színfalak mögött, de a
Gundel vezérelte csoportnak annál
nyilvánosabb részvételével intéződött.
Személyeknek akkora lekicsinylését,
emberi becsületnek oly borzasztó legázolását és sárbatiprását még nem
látta a világ, mint akkor a Gundelféle sajtó részéről. Mindenki gazember
volt, aki a vendéglős-ipar eme fontos
gazdasági ügyének előrejutásán dolgo
zott, vagy aki azt az akciót segítette
és helyeselte. S a kartell érdekét képvi
selő Gundel csoport irtóztató nagy
erőfeszítésének sikerült a vendéglősség több tízezrére ugyancsak fontos
és nagy gazdasági érdeket jelentő
mozgalmat megakadályozni. De csak
megakadályozni és nem letörni. A
vendéglős-ipar e nagy gazdasági válla
latának eszméje sokkal élénkebben
vésődött a lelkekbe, hogy sem azt a
legelső akadály képes volna meg
semmisíteni. Es biztos lehet mindenki
afelől, hogy a Vendéglősök sörgyárá
nak közelebbi akcióját sem a kartellsörgyárak milliói, sem a Gundel Jáno
sok nem fogják tudni megakadályozni.
S a magát »vendéglősök összvezérének« jeleztető Gundel és klikkje miért
tette azt, hogy a saját kartársaik :
a vendéglősök érdeke elleni gálád
törekvéseket segítették célhoz? Semmi
másért, minthogy a vendéglős-ipari
tér a kizsákmányoló kartelle! kapcso
latos érdekeik szarnál a szabaddá tétes
sék. A Gundel-féle csoport ugyan
eddigelé se szolgált más nemesebb
célt. Minden törekvése abban nyil
vánult meg, hogy a vendéglősséget a
saját érdekszférájuknak nyerjék meg.
Azt a levegőben lógó országos szövet
ségüket szintén ily célból alakították.
Ezzel azonban csúfosan felsültek, mert
a Gundel Jánosi kebelbarátoknn kivül
senki sincs a szövetségben. A magyar
fogadósok, vendéglősök és kávésok
intelligenciáját és józan felfogását
dicséri az a körülmény, hogy a «Gundel
János orsz. vend szövetség«-nek 25
rendes fizető tagja sincsen.
De azért ez a »Gundel János Magy.
Vendéglősök szövetsége* létezik (ha a
levegőben is) — és skongresszust* —
hirdet. T. i. csak hirdet és nem tart,
hanem csak *közgyülés*-ezne, ha
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Tolna — kivel. Ez a körülmény igazolja
legjobban a oGundel János Országos
Szövetségnek« levegőbe lógóságát és
hurobugságát. Ami azért nem gátolja,
hogy újból bolonddá ne akarja tenni
a világot. Ugyanis most megint több
napilapban közöltetik és akarják megszéditeni a vendéglős-koesmáros tár
sadalmat, (kik? — Gundel Jánosék),
hogy szeptember ennyi és ennyedikén a
»Gu. Já ősz ven. szövetség« kongreszszust tart Budapesten. Vendéglős szak
társainkat,különösen a vidékieket intjük,
hogy a Gundel Jánosok-féle lap közlés
és felhívások által ne hagyják magukat
félrevezetni. Mert az a hirdetett
kongresszus nem kongresszus, de nem
is valami közcélt szolgáló gyűlés,
hanem a Gundel-féle csoportnak leg
privátabb összejövetele, azaz: házi
mulatsága lesz.
De igen is, kisérje figyelemmel
minden vendéglős és kocsmáros szaktársunk az orsz. vendéglős és kocsmá
ros szövetség ügyét, melynek létesítési
munkálatai most folynak. Ez a szövet
ség nem egyeseknek és klikkeknek,
hanem a vendéglős-iparhoz tartozó
összeseknek az érdekében fog létesülni.
S akik ennek a szövetségnek az alakí
tási munkálatait végzik, nem a kartellsörgyárak őrszemei, nem holmi Gundel
Jánosok, következésképen nem millio
mosok, hanem szerény űzői a vendég
lős-iparnak, amelynek jó ügyét is igy
(nem a Gundeli sipos-dobos) önzetlenül
fogják sikerre vezetni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Fölkérjük azon tisztelt elő
fizetőinket, akiknek előfizetése a mai
számmal lejárt, szíveskedjenek a lappal
mellékelt (vagy az előzőleg levéllel
intézett) utalványon az esedékes dijat
postafordultával beküldeni T. szaktár
saink ezzel elejét veszik a további
előfizetési intés és fölszólitásnak és
ezzel a saját lapjuk kiadóhivatalát
horribilis kiadásoktól mentik meg.
Jóbarátainkat és ösmerős szaktársainkat
kérjük, hogy a Fogadót szíveskedjenek
terjeszteni.
Erdélyi vendéglős szaktársaink köz

érdekű ügyét támogassuk azzal, hogy ne igyunk,
ne adjunk el (legfeljebb 20—30 fillérrel emelt
áron) .Borszéki" vizet.

Hymen hírek. — Springer József
kistarcsai vendéglős szaktársunk bájos
leányát H erm inát eljegyezte Szochinger Ödön főraktámok, Kistarcsán —
Káinul Dezső, császári (Komárom, m.)
vendéglős szaktársunk Goger Annának,
Goger Ferenc kocsii gazdálkodó leányá
nak, a múlt hó folyamán örök hűséget
esküdött. — N ákó József ácsi nagy
vendéglős kartársunk szépmiveltségü
leányát E rzsik é t eljegyezte Pláyer
János tanító, Ácson. — Manca József
ruttkai főpincér eljegyezte Mészáros
Irma kisasszonyt, Ruttkán. — Glöck
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Emil főpincér a múlt hó 26-án tartotta
egybekelését T assy Etel kisasszonnyal,
Tassy Lajos vendéglős leányával Buda
pesten.
A hatósági kenyérgyár. A székes
főváros tanácsának régi terve, a k e n yér
g y á r , végre megvalósult. Nagy épületé
vel és két hatalmas kürtőjével hirdeti,
hogy helyes városi gazdasági politiká
vá! sokat lehet tenni az élelmiszer
uzsora leküzdésére és a közönség élelme
zésének javítására. A kenyérgyár már
is kicsinynek bizonyult. Több kenyér
fogyna, mint a mennyit előállítani tud
nak, tehát bővíteni kell. Most hadd
következzenek de m entöl előbb a ható
sági mészárszékek felállítása, utána a
fa és szén telepek létesítése, hogy a
meg nem engedett népnyuzás legalább
ebben a tekintetben megszűnjék. A fő
város nem fog ráfizetni az ilyen vállala
tokra, megtalálja beruházásának bőséges
kamatját, de eléri azt, hogy megfékezi
az élelmi- és közszükségleti cikkek
árusítóinak korlátot nem ismerő uzso
ráskodását és támogatja az anyagi ter
hek súlya alatt görnyedő fővárosi lakos
ságnak igen tekintélyes részét.
Az aradi vesztőhely megváltására
H egy háti Sándor munkatársunk gyűjtőivén újabban a következők adakoztak:
Rédey Vilmos vendéglős Székesfehérvár,
Rédey Géza cipészmester Székesfehér
vár, Molnár Zsiga kávés Komárom,
Preszler János főpincér Komárom,
Preszler Viktor kávés Komárom, Hauk
János vasúti vendéglős Komárom,
Juracsies Imre főpincér Karánsebes
egy'eí?y koronát és Szeidner Lajos
50 fill. A 8 kor. 50 fillért kitévő össze
get rendeltetési helyére juttattuk.
Az a m ásik kávés. (E g y szerk.
üzenetró'.) Ennek a közleményünknek
szerkesztői üzenetnek kellett volna
lenni. T. i. egy szerémségi kávés
előfizetőnk kért tőlünk véleményt arra
nézve, hogy abban a drávatáji város
ban ketten vannak kávésok, üzlete
mindkettőnek jól megy, aminek dacára
az ő kollegája, az a másik kávés
mindig agvarkodik rá és azon van,
hogy mentül több kellemetlenséget
okozzon neki és mindezt azért teszi,
mert ö is kávés, s mint ilyenben kon
kurensét, magyarán szólva: ellenségét
látja . . . T. előfizetőnknek ez az
utóbbi kifejezése indított bennünket
arra, hogy a véleményadást ebben a
rovatbaneszközöljük. Ami ugyan nem
könnyű dolog, bárha annak is látszik. A
könnyű módja, röviden való elintézése a
kérdésnek; az illető kávés eme tettének
elitélése, súlyosabb megrovása volna.
Ámde. érünk-e ezzel valami célt?
Legfeljebb azt, hogy a véleményt kérő
szaktársunkat némileg megnyugtatjuk,
vagy még azt se, mert hogy kevésbé
hihető, hogy az a másik kávés ezután
változtasson az ő maradi, elfogult ter
mészetén. Mert ahoz, hogy valaki pálya
társában, kollegájában ellenséget lásson,
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maradi felfogás, elfogultság szüksé
ges. És sajnosán szomorú, hogy ez a
fölfogás nemcsak a szerémségben,
nemcsak Erdélyben vagy az al- és fel
vidéken, hanem majd mindenütt uralja
szaktársainkat.
Ámi persze nem
bizonyít mást, mint a mi iparágunknak
egy századdal való hátra maradását.
Mi talán száz év múlva se leszünk ott,
ahol az osztrák fogadósok és vendég
lősök, akik amellett, hogy testületi
házakkal, intézmények és nagy köz
vagyonokkal rendelkeznek, mint ható
ság intézkednek, -- a maguk dolga1
bán. - Azt mondják többben, hog>
ipari képesítés nélkül nem juthatni
előre. Mi meg azt mondjuk, hogy
ennek a kérdésnek a megoldására, a
mai helyzetben még csak gondolni se
lehet. Az iparunk képesités-kötése
kérdéséhez az egész vendéglős- és
kávés-iparosság egyöntetű véleményére
és összetartására van szükség. Ameddig
ez meg nincs, a kérdés mindig kérdés
azaz hogy: óhaj marad. Már pedig ez
mostanában nem lesz meg, de hogy
még a közeljövőben sem, azt ép a
fentebb említett szomorú jelenség bizo
nyítja. Hogy ezen az aggasztó állapo
ton változás történjen, mindenekelőtt
le kell vetkőznünk azt a maradi fölfugást és vendéglősnek vendéglősben,
kávésnak kávésban nem versenytársat,
nem ellenséget, hanem kartársat, jó
barátot kell látni. Ha a fűszeres és
más ^kereskedők az árakat illető és
általán minden az érdeküket képező
kérdésben egyöntetűen tudtak eljárni,
lehetetlenség, hogy a mi iparunkhoz
tartozók is ne tudnák ezt cselekedni.
Csak egy kis jó akarattal legyünk ma
gunkhoz és a mararadi, rossz szokást
változtassuk.
„ A Háziorvos" cimü népszerű egészségügyi folyóirat utóbbi száma gazdag tartalom
és érdekesség tekintetében felülmúlja az eddigi
megjelent számokat is. A Háziorvosnak csekély
2,40 kor. az előfizetése egy évre, tehát oly
csekély összeg, amelyet a legszűkebb anyagi
megerőltetés né kül áldozhat bárki. Mutatványszámot szívesen küld „A Háziorvos" szerkesz
tősége és kiadóhivatala, Budapest, VI. kér.,
Andrássy-ut 27.

Meghurcolt kávés. Skergula látván,
marosvásárhelyi kávésról az egyik
ottani lap, á la Nap, hosszú hasábos és
több főcímmel ellátott (szóval szenzációskodó) közleményben azt irta, hogy
a kávéházi személyzet éhezik nála
elannyira, hogy a tüzilegény esténkint az utcai vasrácsra agatta ki
vacsoráját, csak úgy kuriózumként.
Egyidejűleg mást is irt nevezett lap,
azt, hogy Skergula kávés sose volt
szakember, hanem pék vagy aféle más
iparos, szóval olyan dolgot, ami a
fenti eset komolyságába vetett hitet
nagyon is illuzoriussá tette. Skergula
István szaktársunk volt kassai, majd
aradi kávés, aki somogymegyei régi
vendéglős családból származik, a pincérséget gyermekkorától tanulta s
később mint a főpincéri kar köztisz-
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telt tagja volt ismeretes, — fenti
közleményre a »Székely Ellenzék«-ben
a következő nyilatkozatot tette közzé:

ahová valók. A következő helyeken a
rendőrség lefoglalt faszeszszel készült
pálinkát és pedig: Klein Gyulánál
(Váci-körűt 40) 8200 litert. Pauer
József cukrásznál (Arena-ut 56) 60 ltr.-t
és G rünfeld Jakab pálinkamérőnél
(Práter-utca) 2600 litert. De ezek az
uraságok még mindig szabadon járnak!
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igazit és rektífíkál es így — mi is
rektiükálunk. A mi ezen nem épen
kellemes (de nem is kellemetlen| —
Nyilatkozat. Alulírott a n. ó. közönség szives
teendőnk a múltkori Fogadóiban hozott
tudomására kívánom hozni, hogy az „Ellenőr"
»A mi nyaralóink# cimü közlemény
oiinii lap f. évi 123. számában megjelent
folytán történik. E cikkelyben ugyanis
„Éhező munkások'1 cimii gymusitó közlemé
az egyik pápaszemes szedő- (p ersze.
nyért elégtételt a bíróságnál keresek. Az ítélet
meghozatala alkalmával meg fog győződni az
gyerek! a csabai Entersz »restis«-t.
általam nagyon tisztelt közönség, hogy igazság
»Endersz«-nek szedte. Nem nagy hiba
L ajos n a p ja Az idén is fénynyel ülték meg
talanul hurcoltattam meg. — Kelt Marosvásár
napo;, akii; e névhez közelebb állanak. így az or ugyan, csak egy betücsere. Ám, aki a
helyt, 1909. aug. hó G-án. Teljes tisztelettel
szágnak sok Lajosa, s koztuk nagyszámú vendég meleg nyárnak a legforróbb óráit egy
Skergula István.
lős tartott ünnepet, ami persze —a mi brancheminden fuva otn mentes, négy deszkaEgyidejűleg a kávéházi alkalmazot
ról lévén szó, —a nagyközönségre is szélesen
tak László L. A. ugyancsak rég olt kihatott. I'gv értendő ez,’hogy pl.“kaszás Lajos, I. falból eszközölt napfürdőben élvezi
Kákóci-uli
nagy
vendéglős
minién
törzsvendégét
„
át,
— megérdemli, hogV a neve sajtóilévő főpincérrel az élén, a következő
C sy llsr
em törzs-(de i-m erts) vendégéi p e -lj h ib a nélkül lásson napvilágot. Ennél
leg nyilatkozott nevezett lapban:
súlyosabb eset szamba méné
Nyilatkozat. Alulírottak, mint Skergula István
ur, a , Korzó" kávébáz tulajdonosának hosz- terített hosszú asztalnál 48 órán át köszön-fí. a z , hogy a Balatonos Tihanyit Manenszabb idő óta alkalmazottjai, az „Ellenőr" tötlék a Lajos és nem Lajosok, ugyancsak® badba küldte SOVánvitÓ kúrára az a
f. hó 7 iki 123. számában megjelent „Éhező
GtlmbUs gaz,la kontójára. Azon vendégeinek,]|közleménvünk. Szörnyen tévedett a
munkások" cimii közleményre vonatkozólag az kiket sorsuk távol tartolt, két hét múlva isj|& „:i ■ v
jí a 'hányt — mert
igazság érdekében kijelentjük, hogy az *bban kiadatta porcióját Gömbös szaktársunk.
hasonlóan jártuk el többi budapesti Lajos iievü2f én ez idén Karlsbadban voltam. Az okát
felhozott állítások nem felelnek meg a való
ságnak s csakis a szolgálattételre alkalmat vendéglőseink is. A miskolci Lajos gazdák®! ugyan nem mondta meg (mi se kérlannak bizonyult személyzet rossz akaratú, egygyei szaporodtak. Papp Lajossal. Böcögő.-'.' cleztük). Hanem másnap este egv
információjából eredhetnek. Marosvásárhelyt,
- é p orosz hölgye, láttunk
1909. aug. hó (i-án. Lázár László főpincér,
a Balatonban a férjével, akit egy
Széchenyi fogadós és Ceisler Lajos, az ottani
Ilju Elrich Mihály reggeli számoló, Földes Károly
Balatonos névnapi ünnepétől volt vigalmas.
Nagy József, Sztuhács Dusi felirónő.
24 éves fiatalember ügyességével kisért
Pongrác Lajos szatmári vendéglőst az Érmellék a villamosra, Tihanyi. — »Lássa, ez a
M e g h iv á s s p o rlv e rs e n y re . Az „Egyetértés
ről, ahol pincéjét rendezte, táviratban szólítot
szép nő is Karlsbadban nyaralt. Az
Sport CIu!>“ 1909. szeptember hó 9-én délután
ták haza . eihaJasztbalatlan ügy" miatt. Persze
4 órakor a „Budapesti Egyetemi Atületikai
a baj — tette hozzá melankolikus
Lajosnap miatt, amiről egészen elfelejtkezett,
Club" Lágymányosi sporttelepén rendezi VI. as amit
Pongrác szaktársunk 3 napi murinak
csüggedéssel, — hogy a »tekintély#
At hletikai háziversenyét, a melyre az összes az árával űzetett meg.
még három kilóval se fogyott. . . »A
sporttársakat tisztelettel meghívja. VersenyEgy szaklapjubileum a Egyikszaklap- mi nyaralóink# cimü közlés még főben
számok: 1. 100 yard síkfutás, ifjúsági. 11. Sulvdobás, ifjúsági. III. Távolugrás, ifjúsági. IV. társunk a »Vendéglősök Lapja« megérte járóbb hibába esett akkor, amikor
100 yard síkfutás, handicap. V. Sulydobás,
fennállásának 25-ik évfordulóját és ez Bokros Károlyról (akit egy névtelen
handicap. VI. ';4 ang mrtf. síkfutás, Metropolc
alkalomból jubileumi ünnepet ül. Ugyan ismerős egy nagy csomó fogolylyal
vándordíj. Alapította a Metropol fogadó személy
lepett meg) azt irta, hogy a foglyot
zete. VII. Magas ugrás, 140 cin. kötelező. Vili. ekkor ünnepi számot ad ki, mely a
»(íu. Ján. ősz. szüv.-féle gyűlés# idején ki nem állhatja. De jött is erre Hévíz
1 ang. mrtf. síkfutás, Continental tiszteleldija.
IX. Távolugrás, 450 cm. kötelező. X. 1 ang, jelenik meg, mely ép ez okból kelle
ről a tiltakozó instáncia, szólván igyen:
mrtf. gyaloglás. Versenyszabályok: 1. A három
metlen reminiscenciája is lehet lap
»Hogy én a foglyot nemszeretem!?
ifjúsági számbam résztvehet miudenk’, a ki
17-ik életévét még be nem töltötte, ha az társunknak. De tekintsünk el most ettől. adta imposztorok imposztorjai!!« —
— a kellemetlent hagyjuk ügyeimen E főhiba tehát retiükálást kíván, amit
egyesületnek nem is tagja. 2. Tét a Metropole
vándordíjra 2 kor., a többi számban 1 kor. kívül — és ezt a pár sort szenteljük
ezennel cselekszünk is és készséggel
3. Tét nélküli nevezések el nem fogadtatnak.
csupán az ünneplő »\\-L <-nak, mely tesszük közzé, hogy azon állításunk
4. A nevezések Arany József cím ére: Vadászúgyis
elég
kellemetlenségen
és
küzdel
tévedésen alapszik, mert a mi szakkiírt szálloda intézendök. ö. Nevezési zárlat
1909. szeptember hó 4-én. (> Díjazás. Minden mes nehéz-.égeken ment keresztül, mig
társadalmunk kiváló tagja, Bokros
ezt a hosszú negyedszázadot megfutotta. Károlynak, miként hajdan a fáintos
versenyszámban a VI. kivételével az elsőnek
nagy ezüst-, a másodiknak kis ezüst-, a har Mert nehéz egy szaklapnak a sorsa,
csikós
vagy lucskos káposzta és a
madiknak bronzérem. Budapest, 1909. augusz
kirántott »csirke« ép oly kedvenc elede
tus hó 10-én. Mittrovatz Adolf elnök. Cseke sokkal nehezebb mint bárkié, s ha
feladatának őszintén akar megfelelni, lét most a fogoly képezi. Őszintén
Lajos titkár. Lipták János alhl. o. vezetője.
a kellemetlenségeknek csupa sorozatá kívánjuk, hogy minél nagyobb része
Pauly Antal a versenybíróság elnöke.
Már m eg in t pálinkán:.órgezés. Pilis- ból áll élete. Mindezt ugyan más nem legyen benne
N aiv lelk ek . Egyik este megjelenő lap
vörösváron újabb áldozatai vannak a tudja megérteni, csak aki benne van, minapi
száma a budafoki Duna szélén lévő
faszeszszel mérgezett pálinkának. Hét mint mi is, akik szintén részesei „Kutyavilta" csárdáról irt, ahol botrány volt,
ember pusztult el az aljas kapzsiság vagyunk ennek a többször keserű mint mert egy társaság 3 höigytagjának elveszett
édes
szaksajtói
kenyérnek.
Mint
ilyenek
az esernyője s a csárdás mikor ezt tudomására
következtében. De úgy látszik, hogy
az ellenőrző hatóságoknak még nem tudjuk és méltányoljuk szaklaptársunk adták, gorombáskodott Illető lap persze föl
háborodott s azt mondta, hogy más udvarias
elegendő az edd;g megállapított mérge nak fáradságos huszonöt esztendejét, vendéglős szépen megtérítette volna az eser
zések száma, többet várnak, hogy melynek jubileumi ünnepén a lap nyők árát sat. . . . Az ember mikor ilyesmit
szerkesztője
és
kiadóját,
s
ugyancsak
olvas, látja csak, hogy mily naiv lelkek létez
kötelességszeriileg közbeléphessenek.
A uunaparti kutyavillában ugyanis a
Megvan állapítva, hogy a faszesz a mi brancheunkból való Ihász György nek.
kollegánkat, kollegiális őszinteséggel Pannónia étterméhez hasonló udvariasságot
mint élvezeti cikk, tiszta méreg. Meg
várni, a legnagyobb nuivságra vall. Lehel ott
üdvözöljük.
kapni bicskanyitogató bort, rossz árpalét, még
állapították, hogy adómentessége és
Rektifikáeió. Ha az újságíró ember rosszabb halászlét, mindehhez, hallhatni mázsás
olcsósága folytán a pálinka szesztartal
gorombaságot és a kutya villában, épen ez az
mának fokozására használják, tehát valamely dologról téves adatok alap érdekes.
Ha mindennek ép a megforditotlja tör
visszaélnek vele kapzsiságból: a mér ján ir, rektilikál. Ha a vidéki levele tenne, a „Kutyavillát" a „kutya" se látogatná.
zők
által
beküldött
hírközlésnél
az
A jelen esetben pedig, hogy a lehető legszebb
gezési esetek halottjai is meg vannak
állapítva, tehát mindent tud a hatóság, időt a személyi névvel vagy megfor számú (hozzá úri is) ott a vendégpublikum, —
de afeiért tovább gyártják a faszeszt, dítva cseréli föl (persze a vidéki tudó az a naiv újságíró kollegánk is tapasztalhatta...
Siófok látogatottságra. Julius 28-ig
keverik a pálinkát és egyetlen-egy sító hibája folytán . . .), rektilikál.
ilyen gonosztevő sincs még bezárva. Ha a »szedőgyerek« huncutkodik és terjedő ideig 6892 vendége volt Siófok
Más országokban as ilyen gazemberek »dolgos pejló(< helyett »dohos pezsgő«-t nak. A kimutatás elkészítésekor 2625
már régen a börtönben ülnének, szed ki: rektilikál. Szóval mindig csak átutazó vendéget állapítottak meg. A
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vendégek három szállodában, a fürdőtelepen és a községben magán házakban
nyernek elhelyezést. A vendégek közt
48 külföldi van.
Szegény szombathelyiek. Nemrégen
Nagyvárad illetve Arad és Miskolciának
városi urai gondoltak merészet éí nagyot,
mely gondolatuknak az volt a kvinteszeneiája, hogy megadóztatják a pezsgőt
és a kártyát, amit meg is tesznek vala,
ha a belügyminiszter kereken el nem
utasitja őket. Most ilyen, bár kevésbé
veszedelmes kísérletre a mintavármegyének széke, Szombathely város
magisztrátusa szánta el magát. Itt az
ásvány- és szikvizre akarnak adót vetni. A
közönséges vizet nem adóztathatják meg,
mert nincs, mivelhogy a tífuszt okozó
vízmű létesítése előtt minden kutat
betömtek, mig a vizmü csatornáit a
járvány hegesztette be. Az újabb
adó-alanyok kifundálásánál tehát nem
jöhetett más tekintetbe, csak az ásványés szibviz, (minden más egyéb már
75—100 percenttel túl van adózva), amit
a lakósság most annál inkább is nagyobb
mennyiségben fogyaszt, mert alig akad
jó ivóviz a város területén Szegény
szombathelyiek, akiknek még ezen
egyedül élvezhető s emellett sem olcsó
vízi fogyasztását is meg akarja drágítani,
a városi bölcs Gondviselés

FOGADÓ

déglős és bor- vagy füszerkereskedő
borait nyilvántartani köteles!
A
földmivelésügyi miniszter által kiadott
rendelet szerinti Bornyilvántartási
ivek legkönnyebben megszerezhetők a
»Páíria* irodalmi és nyomdai részvénytársaságnál Budapest, IX , Üllői-ut 2ö. sz.
Az uj rendelet értelmében az iveket
f'tízve 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
alak : 10 ives füzet 1 50 kor., 25 ives
fűzet 2.80 kor., 50 ives könyv 6.50 kor.,
100 ives könyv 10 kor. Kívánatra
m agyar és német felirásu is kapható.
S zenzáció a re k lá m b an . Szenzációs és
mégis egyszerű a Lukács Vilmos reklám
irodája (Budapest, V., Fürdő-utca 10.) által
meghonosított uj reklámmódszer. LukácsMagyarország és Ausztria több mint 700 elsőrangú
fogadója, kávéháza és vendéglőjében kibérelte
mintegy f>000 toilette ajtóit s az ajtók belső
oldalán nagy belga tükör fölött és alatt művészi
kivitelű elegáns reklám-üvegtáblákat helyez el
fehér keretben, melyek már elhelyezésüknél
fogva se maradhatnak észrevétlenül. Ez a
reklám bevésődik a jó vásárló közönség emlé
kezetébe, s ez az, amit az igazi reklámnak
eredményeznie kell.

Az uj szabályrendelet.
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kávémérési üzletet csakis az tarthat,
aki ezen ipar gyakorlására a nyitandó
üzlet fekvése szerint illetékes kér.
elöljáróságtól az 1884. évi XVII. t.-c,
10. §-ának a) pontja érteiméoen iparengedélyt s amennyiben szeszes italok
nak kimérésével vagy elárusitásával
is kíván foglalkozni, ezenkívül az 1899.
évi XXV. t.-c. értelmében a pénzügy
igazgatóságtól külön italmérési enge
délyt nyer.
2. S. Az 1. §-ban felsorolt üzletek nyitására
iparengedélyt csakis az ipartörvény értelmében
iparűzésre jogosított oly egyén nyerhet, aki
teljes megbízhatóságát a székesfővárosi m. kir.
államrendőrség főkapitányi hivatala, illetve,
amennyiben még nem tartózkodnék öt éve a
székesfővárosban, a székesfővárosi m. kir.
államrendőrség főkapitányi hivatala és ezen
kívül még az előbbi tartózkodási helyének
illetékes hatósága állal is külön e célra kiál
lított bizonyítvánnyal igazolja.

3. §. Iparengedélyt egyáltalában nem
nyerhet az:
a) aki nyereségvágyból elkövetett
bűntettért vagy vétségért büntetve volt.
Ha azonban az ily egyén a m. kir.
államrendőrség fökapitányi hivatala
által kiállított bizonyitvánnyal igazolja,
hogy utolsó büntetésének kitöltése,
elévülése vagy elengedése után öt éven
át kifogástalan magaviseletét tanúsított,
részére megadható az iparengedély,
b) aki bordélyházat tart, tartott,
bordélytulajdonosnak férje vagy neje
volt, bordély tulajdonossal közös ház
tartásban él vagy élt, vagy bordély
háznál bármely alkalmazásban voit,
és azok, akiknek a keresetszerü kéjelgésre, találkahelyre vagy kéjnök al
bérletben tartására rendőri engedélyük
volt vagy van, és akik kéjelgés köz
vetítése vagy leánykereskedés miatt
büntetve voltak.
Amennyiben ezen esetek bármelyike
fenl'orog, a m. kir. államrendőrség
főkapitányi hivatala által kiállítandó
megbízhatósági bizonyítványban ezen
körülmény is felemlítendő, illetve folya
modó, amennyiben még nem tartóz
kodnék öt év óta a székesfővárosban,
előbbi tartózkodási helyének illetékes
hatósága által kiállítandó bizonyitvánvnyal tartozik igazolni, hogy az a) és b)
pontban felsorolt kizárási okok szemé
lyére nézve nem forognak fenn.
Az iparengedély kiszolgáltatása az
italmérési engedély elnyerésére jog
igényt nem állapit meg.

A székesfőváros tanácsa most adta
ki az általa alkotott, a törvényhatósági
bizottságtól elfogadott és a kereskedelem
.Minden fo g a d ó s, v e n d é g lő s és kávés
ügyi minisztériumtól m egnyirbálva
tu d ja , hogy vállalkozásához olyan szükséges jóváhagyott szabályrendeletet, mely a
a nyilvánosság, mint levegő az embernek! Az
székesfőváros
területén létező és ezután
élelmes vendéglős hirdet! Aki nem teszi koc
kára üzleti érdekeit áltakarékosságból: az hir nyitandó fogadó, vendéglő, kávéház és
det ! Aki tudja, hogy a hirdetés a legjobb tőkekávémérések — kötelességeit irja elő,
befektetés : az hirdet! Tessék elolvasni lapunk
anélkül, hogy jogokat is adna
mai számában a .Magyar Fürdőkalauz h'rdetéIparunk jogviszonyainak tükrét ké
sét, — határozottan előnye lesz, ha ezen
milliók által olvasott munkában hirdet! i - a pezi ez a szabályrendelet is. Mutalja,
Gyászrovat. — Két régi főpincér hogy a kereskedelmi kormány nem
hirtelen elhunytéról értesít bennünket s.kat törődik a vendéglős-kávésiparral.
ungvári levelezőnk. A régi gárdának A székesfővárosi tanács eredeti felszéles körben ismert tagjai: M árványi terjesztésében felvette azt a rendelke
Samu az ottani Millennium kávéház és zést, hogy ezentúl senki sem kaphat
Baum gartner Károly az Erzsébet fogadó iparengedélyt, aki nem igazolja, hogy
fűpincére, akik itt általános tisztelet és tagja az ipara szerint alakult ipar
becsülésnek örvendtek Az elsőt — Írja társulatnak. A miniszter urnák ez a
levelezőnk — az izraelita s a másikat rendelkezés nem kellett, tehát törölte.
a róm. kath. temetőbe kisértük el. A Más ipari szakmákban a legszigorúbban
végtisztességen az összes itteni kollegák kezelteti a törvény ezen rendelkezését,
csak a vendéglősöket és kávésokat
részt vettek.
Csupor Antal, volt celldömölki ven nem akarja egyesülve látni. Hogy
déglős és jaáki birtokos, augusztus lő én m iért? az az ő titka. Várjunk tehát,
elhalálozott. Temetése e hó 17-én mig más szellem lesz abban a minisz
délután történt nagy részvétellel. Az tériumban
A szabályrendeletet közöljük lapunk
elhunytat 3 gyermeke, köztük Csupor
ban, hogy kartársaink ismerjék és
József főpincér gyászolja.
4. §. Az iparengedély kiadását megelőző
mindig
kéznél legyen, mert törvény engedélyezési eljárás során a folyamodó
S p rin g er Ferencné szül. K&iser
egyéniségének megbízhatósága szempontjából
Katalin, a mosonmegyei Lajtafalun f. erővel bir.
a kér. elöljáróság az illető iparág szerint
hó 24-én 90 éves korában elhalálozott.
megalakult ipartársulalok véleményét is meg
Temetése e hó 26-án meiit végbe Moson- 802/1907. kgy. sz.
hallgatni és előzetes vizsgálatot tartani tarto
zik arra nézve is, hogy a nyitandó üzlet
Szabályrendelet
ban, nagy részvét mellett. Az elhunytban
szemponthói," valamint a (1. és 7.
Springer József kistarcsai vendéglős a fogadó-, vendéglő-, kávéház- és közegészségi
S§-ban foglalt korlátozások szempontjából
szaktársunk, a »Székesfővárosi vendég- kávém érési iparoknak (1884. évi az előirt követelményeknek megfelel-e?
lösök-ipartársulatá<'-nak volt elnöke.édes X V II. t-c. 10. §-ának a) pontja)
’>. §. Az iparengedély megadása, vagy meg
kérdésélien, valamint egy már létező
anyját gyászolja.
Budapest székesfőváros területén tagadása
üzlet áthelyezése esetén is a kerületi elöljáró
Áldás és béke hamvaikra'
való gyakorolhatása tárgyában.
ság függetlenül határoz.
Bornyilvántartási ivek. Jun. 30-ától
Általános határozatok.
6. §, Vendéglői vagy kávéházi üzlet
1. §. Budapest székesfőváros terüle nyitása meg nem engedhető, ha az e
kezdve minden szőlőtermelő (ha 4 hold
nál nagyobb a szőlője), minden ven tén fogadó-, vendéglő-, kávéházi- és célra kiszemelt üzlethelyiség templom
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lói, iskolától, vagy kórháztól legalább
50 méternyire nem fekszik.
Ezen távolság az épülettől minden
irányban számítandó.
A jelen szabályrendelet életbelép
tetése idejében már létezett üzletek
mostani helyükön megmaradhatnak, s
reájuk az első pont rendelkezése e
helyen nem vonatkozik.
7. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletek
nyitására nem adható ki az engedély,
ha azok az utca tele külön kijárással’
nem bírnak
8.
Az 1. g-ban felsorolt üzletek közül két
vagy több üzlet, illetve iparág egy- és ugyan
azon üzleti helyiségben is gyakorolható”’ ily
esetben azonban tartozik az üzlettulajdonos
minden egyes iparágra, illetve iizletnemrc
nézve az iparengedélyt külön megszerezni,
megjegyeztetvén, hogy ily eseted ben az üzletre
nézve jelen szabályrendeletnek mindig azon
intézkedései irányadók, melyek több megszorí
tást foglalnak magokban.
9. § Az 1. §-ban felsorolt üzletek tulajdonosai
üzletükben csak’oly egyéneket alkalmazhatnak,
akik az alkalmaztatásukat megelőző utolsó 5
évben vagyon elleni bűntett vagy vétség miatt
büntetve nem voltak. Ha bármi módon tudo
mást szereznek arról, hogy alkalmazottakat
vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetés
érte, vagy erkölcstelen életet folytatna’*, ezeket
az üzletből elbocsátani taitoznak. Az az alkal
mazott, aki nyilvánvalóan undort gerjesztő,
vagy ragályos betegségben szenved, az üzlet
ből haladéktalanul eltávolitandr.
10. §. Az 1. $bau felsorolt üzletek tulaj
donosai ügyelni tartoznak, hogy alkalmazott
jaik a vendégekkel erkölcstelen üzelmeket ne
folytassanak és üzletük ktjelgési célra ne
szolgáljon. Az üzletben a kéjelgést tűrni vagy
megengedni, bordélyüzletet közvetiten, az
üzlethelyiséget bordélvjellegü vagy bárminemű
közerkölc8iségellenes mulatóhellyel összekötni
tilos.

11. §. Az 1 §-ban felsorolt üzletek
ben a vendégek kiszolgálására erköl
csileg kifogástalan nők is alkalmaz
hatók.
Kávéházakban a női kiszolgáló
személyzet azonban csakis az üzlettulajdonos által a főkapitányságtól
előzetesen kikérendő engedély alapján
s rendszerint a reggeli 5 óra és esti
8 óra közti időben teljesíthet szolgála
tot. A női kiszolgálás idejének meg
hosszabbítására a főkapitányság kivé
telesen engedélyt adhat.
A női személyzet a vendégeket
csakis teljesen egyszerű, sötét szinü,
a karokon és nyakon zárt, uszály
nélküli ruhában szolgálhaija ki.
A női alkalmazottaknak — ideértve
a pénztárosnőt is — a vendégekkel
együtt ülni és azok mulatozásában
bármi címen résztvenni és a vendé
geket költekezésre csábítani tilos.
A női személyzet tisztességes visel
kedéséért az üzlettulajdonos felelős.
Az erkölcsi tekintetben kifogás alá
eső női alkalmazottakat akár saját
észlelete alapján, akár a rendőrség
felhívására az üzlettulajdonos szolgá
latából elbocsátani tartozik.
E részben tapasztalt bárminemű
visszaélés vagy igazolt panasz esetén
a jelen szabályrendelet 38. §-ában
megjelölt intézkedésen kívül a főkapi
tányság az üzlettulajdonost rövidebb
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vagy hoszabb időre, sőt egyszer és
mindenkorra is eltilthatja attól, hogy
a vendégek kiszolgálására női személy
zetet alkalmazzon.
Az ily határozat ellen csak birtokon
kívül lehet felebbezni.
i'í. §. A tulajdonképeni üzlethelyiségekben,
valamint a vendégek látogatására szolgáló
összes egyébb helyiségekben (külön szobák,
játékszobák stb.) vendégeknek zárt ajtók
mellett való idézése meg nem engedhető.

13. §. Szerencsejátékok az 1879. évi
XL. t.-c értelmében az 1. §-ban fel
sorolt összes üzletekben szigorúan tiltatnak. A tiltott játékok megakadályo
zását tárgyazó 780/880. kgy. sz. szabályrendelet hatálya továbbra is fennmarad
és annak intézkedései mindenben foganatositandók, oly kiegészítéssel, hogy
amennyiben az ily üzletekben az üzlettulajdonos. vagy a vendégek tiltott
játékok üzésén éretnek, s emiatt a
kihágási eljárás során jogerősen elmarasztaltatnak, a főkapitányság a
kártya-játszási engedélyt az üzleti fő
helyiségre is felfüggesztheti, sőt vissza
esés esetén egyszersmindenkorra meg
is vonhatja
14. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletekben az
ipar-ilalmérési és egyéb engedélyek szembe
tűnő helyen kifüggesztendők.
Ezen üzletek állandóan ipar- és rendőr
hatósági ellenőrzés és vizsgálat alatt állanak
s az üzlettulajdonos köteles megengedni, hogy
a magát kellően igazolt hatósági közeg bár
mikor meggyőződést szerezhessen magának
arról, hogy a jelen szabályrendelet intézkedé
sei megtartatnak-e ?
(Befejezés következik.)

Pincérek figyelmébe.
Balatonberény, aug. hó.

Most, a forró nyári napokban, a
midőn mindenki a hűvös, árnyékos
helyeket keresi fel, menekülve a per
zselő napsugarak elől, talán aktuális és
életrevaló az az eszme, a mit egy neves
fővárosi orvos: dr. Zahler Emil ur
vetett fel előttem.
Ugyanisnyáron mindenki aminimumra
redukálja az öltözetét; azaz, csak a
legszükségesebb ruhaneműt veszi fel
magára és még igy is alig tűrhető a
forróság. És mi pincérek talpig feketében
és mondhatni, — báli öltözékben vagyunk
mindig. Keményre vasalt ing és kabát,
mellény, szóval épp úgy, mint a leg
hidegebb téli napokon. Csak talán a
nyári öltözet vékonyabb valamivel a
télinél, de hát ez alig csökkenti a meleg
hatását.
Tehát, mint a fentnevezett orvos ur
ajánlotta, sokkal jobb volna ránk
nézve, ha a szalonruha helyett egy
könnyebb öltözködési módszert honosí
tanánk meg. Ha már az általunk ki
szolgált vendég urak egy szál ing és a
lehető legvékonyabb felső kabát, ugyanily nadrág és könnyű sportcipő vagy
pláne sandáiban megjelenhetnek, akkor
mi pincérek, inkább megtehetjük azt,
hogy egy fehér, mosható, könnyű szövet
ből készült kabátot hordjunk, legalább
is nyáron és mellőzzük az oly kellemet

7. oldal.

len kemény gallért még pedig oly
módon, hogy ezen kabátot tiszti blúz
módjára csináltatjuk, a melynek gallérján
aztán feltüntethető alkalmas módon a
minőség is, pl. főpincér, éthordó, borfiu
Ezeket akartm a t. kartársak tudomá
sára hozni és kérem azokat, akik ezen ügy
iránt érdeklődnek, legyenek szívesek
véleményüket a Fogadónak beküldeni.
És alkalommal megvitathatjuk azt, hogy
ezen uj öltözék, vagy mondhatjuk : a
pincérek egyenruhája, milyen kivitelű
legyen. Én ajánlom a fenti mintát és a
galléron egy könnyen le és feltehető
felírást, pl. főpincér, éthordó, borfiu,
arany betűkből.
Mindezek után jelen soraimat a kar
társak becses figyelmébe ajánlom és
maradok, szives kartársi üdvözlettel
S zen tm ikló si Gábor.
Hol re n d e ljü n k p a p r ik á t ?

Van szerencsém valódi szegedi külön órletü
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes,
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 8 kor. 40 fül ,
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika
1 kilogramm 2 kor 80 fill., valódi szegedi
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill.
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged.
(JuránOTics Tisza nagyszálló 5 ízen á t volt ar.obafJnCke.)

Boroshordók
használt, jókarban és minden
- - nagyságban, eladók. Cim : - -

j
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t-8

ÜZLETI HÍ REINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket,
kik a • Fogadótu a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy
levelező-lapon értesíteni.
B orszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója : Fekete Mórnak a vize. egy mágyar
vendéglős se igyon és árusítson!

Fürdői előfizetőinket ezúton is föl
kérjük, hogy a saison utáni lakcímük
ről szíveskedjenek bennünket egy lev.lapon értesíteni, hogy a lap küldése
fennakadást ne szenvedjen. A *Fogadó«
kiadóhivatala.
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Nagy Lajos, volt aradi jóhirnevü
(utóbb miskolci) fogadós szaktársunk.
Áradon a Vadászkürt éttermeket e bó
elejével átvette.
Mirth András, a Dohány- és Siputcák sarkán volt vendéglő ismert
gazdája, a Dobány-utea 5. szám (és
Rákóci-ut 8. sz.) házában egy csinos
berendezésű vendéglőt nyitott A jó
hirnevü vendéglőst a régi ismerős
vendégsereg szívesen látogatja.
Lúgoson a Magyar Király fogadót
Veumann Ferenc volt nagybeeskereki
fogadós szaktársuuk a saját kezelésébe
szeptember 1-én vette át.
Melxner János.a »Széchenyi« személy
szállító hajónak huzamosb időn át
volt vendéglőse a VI kér, Gömb- és
Palóc-utca sarkán lévő jönevü Gregoricsféle vendéglőt átvette.
Ószönyön a nagyvendéglőt Szabó
János, szaktársunk átvette s ez alka
lommal az üzletet egész ujan renoválta
és rendezte be.
Rechnitzer kávéháza. Marosvásár
helynek volt népszerű kávésa, Rechnitzer Adolf szaktársunk, a kolozsvári
K iknker Boldizsár kávéházát, az ország
egyik legjobb menetű ily üzletét meg
vette és azt saját tulajdonába e hó 1-én
veszi át. A vételi ügy 14'i ezer koronában
történt.
Weisz Kápoly a VII. kér. Ranolderutca 5. sz. házában lévő vendéglőt saját
kezelésébe vette át és ez alkalomból
egész ujan rendeztetle be. Az ünnepélyes
megnyitás augusztus 12-én volt.
Pilisvörösváron a vasúti vendéglő
bérlétét Patrik József ismert főpincér
nyerte el. Uj vendéglős szaktársunk e
hó 1-én vette át az üzletet. Sok szerencsét!
Mikossy Imre ismert fővárosi ven
déglős a VII., Hermina-ut 49. sz. alatti
(volt Barokaldi) vendéglőt megvette.
Mikossy szaktársunk üzletét magyaros
jó konyhája és zamatos boraival ugyan
csak lendületbe hozta.
Erzsébetfalván a Németh-féle ven
déglő vezetését Pechó Bertalan e hó
elejével átvette.
Pacher János volt erzsébetfalvai
vendéglős Budapesten az I., Átlós-ut
1. szám alatti vendéglőt megvette.
Pacher szaktársunk uj üzletét e hó
23-án nyitotta meg.
Kávéház vételek. Budapesten a
Belvárosi kávéházat Fábri Henrik, az
Erzsébet-köruti Angol kávéház tulaj
donosa megvette.— Ugyanitaz Erzsébet-

köruti »Meteor« kávéház Glaser Fülöp
volt AndráSí-y-uti kávés vette meg.
R enováció. Budapesten az öreg Urient
káveház fiatalos, uj ruhát kapott. Az üzlet
derek gazdája, Molnár Sándor ugyanis egész
ujan, modern stílben festtette, szépen föl
eié,>máztatta, ellátva itt-ott bajnaiszinü csinos
bóbitákkal. így a szakmabeliek kedvelt tanyá
ját képező Örient kávéház a legújabb és szebb
pest kávéházak sorában az első helyet fog
lalja el.

Kovács Lajos, jóhirnevü szegedi
vendéglős szaktársunk u olt a Rudolftéren lévő Novák-féfe vendéglőt meg
vette és azt saját kezelésébe november
1-én veszi át.
A Japán kávéház uj gazdája. Buda
pesten az Andrássy-uti Japán kávéhá
zat Kertész Ármin, a lugosi Magyar
király fogadó tulajdonosa megvette. A
nagyszabású üzletetuj gazdája szeptem
ber 1-én veszi át saját kezelésébe.
Rozsnyón a Weinberger-féle szállo
dát L engyel Vilmos megvette és azt
a mai modern Ízlésnek megfelelően
egész ujan rendezte be.
Klementz Frigyes volt József-kőruti
vendéglős szaktársunk a VI., Csengeriutca 48. sz. alatt egy csinos berende
zésű üzletet nyitott. Klementz gazda
jó borai és konyhája jó biztosítékát
képezi ez újabb vendéglőjének.
Spenlinger Samu jóhirnevü visegrádi
utcai vendéglős szaktársunk üzle
tét a Szent László-ut o7. sz. alatti
saját házába helyezte át.
Szegeden a Newyork kávéházat
Acél Viktor ismert s volt tatai kávés
szaktársunk megvette. Az ujan reno
vált üzletet uj derék gazdája e hó
elejével vette át.
KelemenLajos Izabella-utcai vendég
lős szaktársunk üzletét a Podmanickyutca F>7. sz. alá helyezte át, s azt
ünnepélyesen e hó 17-én nyitotta meg.
Miskolcon a Városház-téren lévő
városi (Kellner-féle) vendéglőt Schvartz
Sándor, ismert halpiaci vendéglős e
hó elejével átvette. Derék szaktársunk
a jónevű üzlet jómenetelét és hirét
biztosítani fogja.
Vajda Imre volt Ferenc-téri ven
déglős a VIII., Rákóci-tér 11. sz. alatt
lévő vendéglőt a m. hó végével át
vette.
Rákospalotán a jóhirnevü Csengeyféle vendéglőt Búza Antal előnyösen
ismert budapesti vendéglős augusztus
elején átvette. Búza szaktársunk ismert
jó konyhája és borai biztosítják uj
üzlete jó hírnevét.
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Sehöck Mihály ismert fővárosi fő
pincér a VII., Alsóerdősor-u. 6. sz.
alatti »Zöldkoszoru« vendéglőt átvette.
Uj vendéglős szakiársunknak kívánunk
sok szerencsét!
Budapesten a Csengery-utca 64. sz
alatti vendéglőt Kovács Mihályné és
fia a napokban átvették.
Körős József szegeden a postaépület
mellett lévő Schvartz Jakab-féle ven
déglőt megvette és azt ujan berendezve
e hó 15-én nyitotta meg.
Gombotz János szaktársunk, utóbb
muraszombati üzletvezető-vendéglős a
VIII., Német-utca 7. sz. alatti Vécseyféle vendéglőt e hó közepével átvette.
Sok szerencsét!
V.
Faragó Antal a VIII. kér., Mátyástér 16. sz. alatti vendéglőt megvette
és ünnepé yesen ehó 4-én nyitotta meg.
Kadek Péter ismert ógyalai vendég
lős szaktársunk a tulajdonát képező
nagyvendéglőt a mai igényeknek meg
felelően átalakította és ujan berendezve
eug. 22-én nyitotta meg ünnepélyesen.
Ács Sándor szaktársunk a VII,
Murányi-utca 40. sz. a. Németh-féle
vendéglőt megvette és azt újonnan
renoválva szeptember t-én nyitja meg.
K erestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy
az alább keresett címek hollétét, kartársi
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.
lapon közöljék.
Slaut Lajos tudassa hollétét (saját érdeké
ben) T. G. Szászrégen László vendéglő címen.

Szombathy Győző fővárosi vendég
lős szaktársunk a VIII., Aggteleki-utca
16. sz. alatti vendéglőt e hó elején át
vette és egyúttal újból renováltatta.
Rákócy György kisigmándi vendég
lős szaktársunk, az ismert Hédervári
nagyvendéglős fivére, a győrmegyei
Zámolyon a nagyvendéglőt Sárközy
Lőrinctől örökáron megvette s azt
október 1-én fogja átvenni.
Krausz András volt Nyár-utcai ven
déglős szaktársunk a V I, Gyár-utca
19. sz. alatti vendéglőt e hó 1-én át
vette és az egész újonnan renoválta.
Rapcsák József Szegeden a KossuthL. sugárúti Alföld-fogadót megvette és
azt saját kezelésébe a m. hó közepével
vette át.
Kerétz Ferenc ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk a IV., Vörös Pálnéutca 20. sz. alatt egy több helyiségből
álló csinos vendéglőt rendezett be, s
annak ünnepélyes megnyitását e hó
- elejével eszközölte.

17. szám .

Balassa Mihály vendéglős a VII.,
Dembinszky-utca 62 sz alatti (nem
5 sz. a.) Illik-féle vendéglő vezetését
vette át.

déglő vezetését átvette. A Buza-féle
vendéglő kedveltségét friss és Ízletes
halászléjével igyekszik biztosítani.
Mikolányi János szaktársunk a VI.,
£Az első fecske. A budapesti Andrássy-uti Szív-utca 30. sz. alatti vendéglőt meg
Japán kávéház, mint .azt tenntebb is irtuk, vette és azt újonnan berendezve nyi
szeptember 1-én uj gazda kezeibe kerül. A totta meg.
nagy üzlet eladási ügyletét a Grosz Ödöu-féle
üzletadás és vételi iroda vezetésével megbízott
Grosz Albert bonyolította le. Az agilis veze tö :
Grosz Albertnek ez a nagy üzlet lebonyolítása
az első fecskéje, illetőleg a sikere, ami műkö
dése megkezdésére jó jel, de' egyszersmind
bizonyítók is eme foglalkozásra való ügyeségé
nek és rátermettségének.

9. oldal.
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essenoiából készíti likőreit, u. m alasch,
a n i z e t t , c h a r t r e u s e , eacao, coguae,
c s á s z á rk ö rte , m ara szk in o , vanília slb.
27télé. 1 liter 1 28. R um I liter elkészítve 1.28.
Egyedül kapható K U I S I C S I I K
S Á N D O R N Á L , .V öröskereszt'
= - drogéria, GYŐR, B aross-utca 21.

H ely változások. — Miskolcon
a Korona fogadó szobafőp. állását C. Bewilacqua
Géza foglalta el. U. ’tt a Lefler vendéglő főp.
állását Csupor József foglalta el. Komáromban
a Központi fogadó szobafőp. állását Szabó
Zsiga foglalta el. Rimaszombaton a Gömöryfogadó főp. állását Griinberger Dániel foglalta
el. Petke Károyl Kisvárdán, a nagyfogadóban
éth. állást foglalt. Benkö Mátyás Kaposváron
a Ferenc József fogadó főp. állását töltötte be.
Mátyás Gábor a kisbéri Állami fogadó főp.
állását foglalta el. Mellette Horváth István
éth. nyert alkalmazást. Kubik Viktor Temes
kubinban a Sólyom fogadó főp. állását foglalta
el. Karsay János Bánhidán a Krausz vendéglő
főp. állását és u. itt Szabó Gyula a nagyvendéglő főp. állását töltik be.

E G Y R Ö L - MÁ S R 0 L .

Villámhárítók.
— Te Bende, — szól a trafikját be
szerezni készülő kisebbik társához Batambér — ne menj most az utcára, borzasztó
zivatar készül és nincs kizárva, hogy
egy haragos istennyila ép a te utadba
fog tévedni. . .
— Ejha, de naiv leltél egyszerre! —
fordul az aggodalmaskodó Balambér
kollegájához Bende.
— Hogy értsem ezt - — kérdi az megQiődve.
„K epes“ nagyszálloda, M iskolc.
— Hát csak úgy, hogy Hermáim
mérnök ur még a iegszaporább menykőcsapások közt is bátran besétafikálja az
utcákat és nem fél, mert azok a förtel
mes nöikalap-tűk három angol mértVan szerencsém hírül adni, hogy M iskol
fóldnyiről is elzavarják, a haragos isten
con a G rand szá llo d á t átvettem, a
mai kor igényeinek megfelelően teljes
nyilákat.
újonnan berendeztem s a legszolidabb
Szólott Bende és ment bátran a
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és
hiányos trafikkészletét beszerezni, dacára
italok. Pontos kiszolgálás, üdvözle tei
hogy táncolt a vihar és nyakra-főre
K épét
hullott az istennyila.
szálloda-tulajdonos.
B icska fia
Egy topolyai gazda nagyban vitat
kozik egy másik birtokos társával
úgy, hogy végre is a fogadás kérdé
A G yőri p incér-egylet séhez jutnak. - Hát helyes, fogadjunk
vezetösegetudatja a szakmabeli érde
— De m ibe! kérdezi az egyik
keltséggel, miszerint: az Egylet
vitatkozó.
I n g y e n e s e lh e ly e z ő ir o d á j á t
— Edjitej bojba fodadjatot atuta! —
Arany János-utca 22. sz. alatt meg mondja a házi gazdának közben oda
nyitotta. Telefon (ínterurban) 378.
tipegő Pisti fia.

Szalay József a Thököly-ut 18. sz. a.
(Keleti pályaudvar fogadó épületében)
egy a mai igényeknek megfelelően
berendezett vendéglőt nyitott, s azt
jó borai és konyhájával máris fel
lendítette.
Lévay J á n o s , volt kispesti vendég
lős szaktársunk a IX , Ráday-utca
53. sz. alatti vendéglőt augusztus 1-én
átvette.
Maitz Rezső, a komáromi Otthon
kávéház tulajdonosa, mint előzőleg
jeleztük, üzletét óriási költséggel ujan
alakította és rendezte és egy gyönyörű
télikerttel bővíttette ki. Az üzlet ünepélyes megnyitás e hó 29-én történt.
Andreics József ismert szaktársunk
íz Alkotmány-utca 24 sz. alatti Petróele vendéglőt megvette, egész újonnan
oerendezte és ünnepélyesen aug. 26-án
nyitotta meg.
Táncsics Antal ismert Örkényi ven
déglős szaktársunk átvette a IX. kér.
llői-uton (M Terézia laktanya) lévő
Macskássy-féle vendéglőt, melynek jó
hírét jó magyaros konyhája és boraival
'ogja biztosítani.
Folmár József, volt erzsébetfalvai
vendéglős szaktársunk a Vili., Barossutca 100. sz. alatti vendéglőt e hó
Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
elejével átvette.
déglői és kávéházi szakmához tartozó férü és
H ertl Ferenc a IX., Ferenc-tér 13. sz. női alkalkabnazottakat.
alatti vendéglőjét egész újonnan reno A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
f\ nem egyleti tagok, női- és stb. segéd
válta és rendezte be. A környékbeli
elhelyezése ugyancsak díjtalan
intelligencia s különösen a szalma alkalmazottak
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,
özvegyek kedvvel látogatják Hertl szak- — levél, távirati dij, - tartoznak megtéríteni,
úgymint a r. tagok.
társunk üzletét.
A »Győri pincér-egylet« tisztelettel
Diebolt Mihály fővárosi vendéglős
szaktársunk a III., Zsigmond-u. 30. sz. fölhívja az egész ország vendéglőseit,
de
különösen a dunántúli: Sopron, Vas,
alatti vendéglő vezetését átvette.
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék
Családi ö rö m ek . — Lakatos Gyula fővá fogadósait, vendéglőseit és kávésait az
rosi vendéglős szaktársunkat neje egy derék,
lánybabával ajándékozta meg. Az ujszülötti ingyenes elhelyező támogatására, lenát
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan
Anna nevet nyert a kesztségben.
!fj. Vörös Pált, Neubauer József nagy- elfogad és azokat a legnagyobb pontos
igmándi nagyvendéglös szaktársunk vejét, sággal eszközli.

S £ Fogadó álvétel. H

s s j-firdetmény. =

derék neje egy szép kisleánnyal örvendeztette
meg. Az uj honleányt Mariskának keresztelték.

N Y ILT-TÉ R .
E lis m e rő

nem vÁllal felelőséget «

Eladó vendéglő.
Szarvason a főtéren özv. W e b e r
I g n á c n é vendéglője h áz za l, jo g g al
együtt örökáron eladó. Értekezni lehet
__ j: a tulajdonosnál.
"

Tagdíjak: I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács,

kávéfőző és I ső szállodai kapus 2 kor.,
Báron Ferenc ismert szaktársunk cukrász,
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
az V., Váci-ut 90. sz. alatti Schuslyik- dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási díj 1 kor.
vendéglő vezetését átvette. Az üzlet
Szóbeli rendelések és jelentkezések részére
jónevét jó magyar konyhával biztosítja. a h iv atalo s ó rá k d. e. 8 —12-ig, d. u. 2 5 íg
tartanak. V asár- és ü n n ep n a p o k o n d. e.
Hofbauer Lipót az V. kér. Váci-ut 1 0 - 1 2-ig.
36. szám alatti régi »Kis sörcsarnoke
Levél és sürgönyeim: P in cércímű vendéglőt e hó 15-én átvette.
egylet Győr.
D énes M iklós
László József
Dudacsek József szaktársunk az
jegyző
elnökV., Meder-utca 4. sz. alatti Búza ven

le v ő i.

Tisztelt Hercog ú r !
Kérek egy árjegyzéket küldeni a borszürőröl:
után rendelek egyet, — amit nekem küldött,
azzal nagyon meg vagyok elégedve. Kassa,S
Tisztelettel
1909. a . 12 én.
K u n d t G yörgy
Kovács-u. :i
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\ z érdekeltek tudomására hozom,
hogy a M olnár-utca 22. sz. a la tt
levő közvetítő irodát beszüntettem s
annak folytatására senkit fel nem jog<>sitoltam. Budapest. 1WW. augusztus 1«>.
C s e r v é n y I.
é

S z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
Azon t előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg
telelő választ Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

^1 g_ T .-v á r. A bornyilvántartás, mint
azt már többször hangoztattuk, nem más, mint
a vendéglős borforgalmának sajátkezüleg veze
tett bevallása az adó és illeték kivetésére. Ez
a nyilvántartás nagyon megkönnyíti a kivető
bizottságok dolgát és meg fog szűnni a köl
csönös becsapás. Az egyik nem mondhat be
kevesebbet, a másik nem mehet túl a tényle
ges állapot mértékénél és igv, ha egyéb baj
nem volna, a színtiszta igázság nyerne kielé
gítést. De mert sok is a baj, ami a vendég
lősre háramlik, tehát segített magán úgy, ahogy
tudott. A baj megmaradt ugyan, az önsegitség
azonban talaját \ esztette. Üdvözlet.
T. A . S z e g e d . Mit meg nem tesz a Fogadó
a jó elöf. közönség érdekében: küzd, fárad,
sőt még „izzad" is, s miként így nyáron, úgy
máskor is. Az elöf. itt is köszönettel nyugtáz
zuk és — Üdvözöljük! - K . S . M is k o lc .
VV I. J. föpincér közelebbi oim e: Újvidék,
Erzsébet fogadó kávéház. - >1. J . INa g y tó tla k .
Értesítésért szives köszönet és — köszöntés!
— H. J . K o ry tn ie a . Az a „német" mifele
vagy hányas léghajóval siállt oda? Alig 1
hete ugyanis, hogy üdülés céljából a vasi
F.-őrre ment. Mindazáltal ott is kellemes
nyaralást kívánunk neki. Üdv! — P . P- Z ilah.
Sörcsövek és csapok miatt keresse meg
Kelemen Adolfot, Bpest Liszt Ferenc tér 11. sz.
és hivatkozzék a Fogadóra. Üdvözlet!

É rte síté s!
Nagyrabecsült ügyfeleim, valamint az
igen tisztelt üzleteladó és vevőküzönség b. tudomására juttatom, miszerint
„A d ás-v é te li ir o d á m

14

felhalmozott teendőit tulelfoglaltságom
miatt egyedül végezni képes nem vagyok,
miért is fiv é re m „Grosz
A lb e r t segédkezik nekem annak
vezetésében.
Ezeknél fogva fivérem Grosz Albert
nevemben minden néven nevezendő
ügylet le b o n y o litá s á ra ,

41

üzleteik a d á s - v é t e l e
k ö r ü l szü k ségesn ek
m utatkozó p é n z ü g y i
transzactiók keresztülvitelére

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

Grosz Ödön
IV., S em m elw eisz-u . 4

| E g y j ó k a r b a n le v ő |

jj

17. szám

FOGADÓ

10. oldal.

omnibusz
eladó. É rte k e z n i l e h e t g
j

|

Tenke-fürdőn

|

4)

(B ih a r m eg y e )

{>

M E N U =

M in d e n

k á r ty á k , k é s z é t l a p o k , k o n y h a s ö n té s -iv e k é s k ö n y v e k , boon-block
minden nagyság és színben, r u h a t á r 
szám ok, b é r le t - fű z e t e k , le v é lp a p ír
és b o r ít é k o k , s z iv a r - s z i p k á k kívá
natra cégnyomással is, le g ú jab b pe
c s e n y e és hal-diszek, to r ta - és tá 
n y é r p ap íro k , sü te m é n y - k a p s z lik ,
p ap ír-szalv é tá k , papirlem ez -tá n y é 
r o k , f o g v á jó k , u js á g t a r t ó k , iPótáblá k , k r é t á k , s z iv a c s o k , stb. állandóan
nagy választékban, olcsó, szabott árak
mellett, gyorsan és pontosan s z á llít:

szálloda kávéház és vendéglő >
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi ’
r - ----------reklám -naptárait
---------- y

VIDOR fl. utóda
k ö n y v k ö tő n é l rendeli meg.

Budapest,Vili., Rökk Szilád-u 41. ;
Minta-példány ingyen és bérm entve.

1

B E R K O V ITS K Á R O LY
hektograph-ké’zitő, célszerű irodai
.*. és vendéglői cikkek raktára

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
K É P E S Á R J E G Y Z É K IN G Y E N .

Csapiáros kerestetik
községben lévő üzletembe, 1000 korona óvadék
kal. Feltételek : 10°, o az összes szeszes italok
tól. Szabad lakás. Fűtés, világítás és jégverem
megtöltése csapiáros költsége. Sertést vágni
tudók előnyben. R A I S 2 K R R I J X C
vasúti vendéglős, ü<>mho'-’ójroti.

B é rb e - vagy eladó
egy 15 ezer lakosi magyar városban levő
szá llo d a , vendég-ló és k á v é h á z i ü z le t a
tulajdonos előrehaladt kora miatt. — A város
járási székhely, nagy kerülettel, az összes
hivatalok és felsőbb iskolával. - Az épület
emeletes, nagy termekkel és 16 szobával,
beszálló nagy udvar, istálló és kocsiszín, mosókonyha, kéri stbivel felszerelve.^ — Az üzlet
magában vagy az épülettel együtt is re n d k ív ü l
o lcsó á ro n e la d ó . — Az épület 10 évig
a d ó m e n te s . Bővebbet a„Fogadó‘‘ kiadóhivala.

Vendéglős j> Legalább 12 millió ember kezében í
ne vegyen más naptárt, J i
mint a „V en d ég lő sö k
J
- IV a p tá r á “ -át, mert - I;
ebben mindent megtalál, jí
amire szüksége van.
|>

-Jf

Erzsébet
városon í
a Központi szálloda:
é t t e r e m , k áv éház,
v en d é g szo b ák , k e r t 
h e ly is é g , is tá lló k és
egyéb hozzátartozóval
: - teljesen berendezve i világítási eszközökkel
} sat. együtt
azonnal
= kiadó. Értekezhetni a
tulajdonos :

f

j

;
|
{
}ú
f jj í

fordul meg 1910. é v b e n a

■

„M A G YA R F Ü R D Ő K A L A U Z " j
vasúton, hajókon, szállodákban, vendéglőkben, kávéházakban, fürdő- és '
nyaralóhelyeken, szanatóriumokban, gyógyszerészeknél, orvosoknál, kaszi- '
nókban. Egyszóval mindenütt megtalálható — ezért fogadósoknak, vendég- ,
lősöknek és'kávésoknak a reklám terén n e m m in d e n n a p k ín á lk o z ó ked- '
vezö alkalom ezen nagyszabású munkában való hirdetés.
A .MAGYAR FÜRDŐKALAUZ. IV évfolyama 1910 ja n u á r ha v a- '
bán, tehát csak egyszer egy évben, szokatlanul díszes kiállításban, m int a j
.M agyar VédöegyesUlet* h iv a ta lo s h ö z 'ö n y e jelenik meg, s hite le sen ,
ig a z o la n d ó h u sz o n n é g y e z e r p é ld án y b a n ingye n é s b é rm e n tv e lesz J
sz etx ú ld v e.
Ezen hézagpótló és nagy horderejű m unkát egész éven á t a nagy- J
közönség milliói olvassák, — a hirdetőnek olyan előnyüket biztosit, a m i- ,
ly e n t sem m iféle m á s r e k lá m á lta l n e m é rh e t el.
A .MAGYAR FÜRDŐKALAUZoban megjelent hirdetések egész *
éven á t folyton szem előtt vannak és akaratlanul is szembeötlenek.
'
_ Busás kam atot hoz és országos reklámot idéz elő a .MAGYAR >
FüRDŐKALAUZi-ban megjelent minden hirdetés, mert a ta pasztalat beigazolta, hogy az eredmény olyan meglepően nagy volt, hogy a hirdetők j
önként íjito ttá k meg hirdetési megbízásukat.
>

i|s
íj* old’
HIRDETÉSI ÁRAK:
A hirdetések között :
2040-- kor60 85—
A szöveg alatt:
25—
55•
80—
45—
A szöveg közötti színes
mellékleten : 70-—
22—
45»
88-—
Kérjük szives hirdetési megbízását sóiron-kivül beküldeni, hogy a
hirdetésnek még jó helyet biztosíthassunk.
„MAGYAR FÜR D Ő K A LA U Z"

Szentpétery
í Telefon 173-17,
Gusztávval, il

ERDŐS JÓZSEF
B u d a p e s t, VI., E ö tv ö s -u te a 36. 1. 9.

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

Váradi Ármin, Győrött.

Nyomatott Hedvig S&ndorliönyvnyomdájébBn Budapest, Dohány-utca 12. szám.
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