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A miniszter döntött!
— A  b o rn y ilván ta ilás . —

A »Fogadó« közölte, hogy a »Székes- 
fövárosi vendeglősök és koesmárosok 
ipartár*ulata« kérvényt iniézett annak 
idején a székesfővárosi tanácshoz, hogy 
a bornyilvántartás tárgyában a bor
törvény 14. ij-ának rendelkezése szerint 
a törvényhatósági bizottság utján kérjen 
a m. kir. földmivelésügyi minisztertől a 
törvénybenengedett kivételt azon vendég
lősök és koesmárosok részére, kiknek 
évi borfogyasztása nem haladja meg a 
150 hlitert.

Ezt a kérvényt a nevezett ipartársulat 
megismételte és közvetlenül a földmivelés- 
ügyi miniszter ur elé terjesztette. (A 
kérvény szövegét a Fogadó 19. számá
ban közöltük.)

A miniszter döntött; a válasz meg
érkezett a kérvényező társulathoz. A 
miniszter nem adott helyt a megokolt 
kérelemnek. Nyilvánvaló tehát, hogy a 
kistermelőknek inkább adnak előnyt, 
mint a kisvendéglőknek Az agrár 
érdekek fontosabbak mint a vendéglős- 
ipar érdekei.

A szóban forgó miniszteri döntés, 
mely kézbesítés végett a székesfővárosi 
tanácshoz érkezett, következőképpen szól: 

Magyar királyi földmivelésügyi 
miniszler. 93348 VIII 2. szám. A 
Székesfővárosi vendéglősök és koes- 
márosok ipar társulatának a 150 
hliter évi kimérést meg nem haladó 
forgalommal biró tagjainak a bor
nyilvántartás vezetése alól való fel
mentése iránt hozzám intézett kér
vényét oly felhívással küldöm le 
a közönségnek, hogy értesítse a 
folyamodót, hogy kérelmét nem telje
síthettem, mert a bornyilvántartás 
vezetése tárgyában folyó évi május 
hó 28-án 6420J—Vili. 2/1909. sz. a. 
kiadott rendeletem általános rendel
kezéseiből eltérő kivételes intézkedé
seket tenni nem kívánok.

Budapest, 1909 évi szept. hó 11-én.
A miniszter megbízásából: 

Lányai s. k. 
miniszteri tanácsos

Ezt a megtagadást le kell szegeznünk. 
A folyamodó ipartársulat a kivételes 
intézkedést nem csak a saját tagjai 
részére kérte, hanem kérte azt minden 
hazai vendéglős-kocsmáros részére álta
lában, kinek ki mérési forgalma az évi 
150 hlitert nem haladja meg. Tehát 
mintegy ó5— 0 ezer hazai vendéglős 
és kocsmáros érdekeiről van szó, kiket 
úgyszólván belekergetik a kihágás el
követésébe, mert mint az a kérvény 
indokolásában ki voll mondva, a szóban 
forgókisebb üzletek tulajdonosai könyve
lési munkákat nem végezhetnek, arra 
se idejük, se alkalmuk nincs, a tévedé
sek és különbözetek kikerülhetetlenek 
lesznek és a legjobb igyekezet dacára 
lesznek eltérésekaz eredményben, amikről 
a személyzet nélkül dolgozó vendéglős 
és kocsmáros nem lesz képes felvi'á- 
gositást adni és ezt a törvény 42. §-a 
szerint kihágásnak fogják minősíteni.

Nem csekélység, amire a vendéglősök 
és kocsmárosokat ezúttal figyelmeztetjük, 
mert a törvény 42. ij-a többek közt a 
következő rendelkezést foglalja magában.

»Kihágást követ el és 1<) koronától 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő: . . .  3. aki a 14. § bán 
előirt nyilvántartást megfelelően nem 
vezeti, valamint az is, aki ezen nyilván
tartást a hatóságnak, vagy a 63 íj-ban 
említett közegeknek (állami vagytörvény- 
hatösági közegek) az ott jelzett célból 
rendelkezésükre nem bocsátja, vagy 
abból az illetők által kívánt adatok 
átnézését, kijegyzését és Összeállítását, 
vagy a gyanús italokból, vagy egyéb 
anyagokból való mintavételt meg nem 
engedi, vagy akadályozza a

És hogy a vendéglősökre és kocsmá- 
rosokra ilyen és hasonló mulasztások 
esetén nem a megengedett legkisebb 
büntetést ízabják ki, az kitűnik azok
ból az esetekből, amik eddig tudomá
sunkra jutottak a bortörvény-kivonat 
k i nem iüggesztése miatt.

Ugyanis a törvény 41. §-a szerint 
10 koronától 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az, ki a 
bortörvény-kivonat kifüggesztését el
mulasztja, illetve, ki a törvény 13. §-ában

előirt ezen kötelezettségnek nem tesz 
eleget. Ne higyje azonban senki, hogy 
talán 10 koronával büntették az illetőket: 
korántsem. Az első büntetés m indjét t 
60 kor. volt.

El lehelünk készülve tehát arra. hogy 
miután a bornyilvántartás vezetésére 
(törvény 42. íj-a szerint) nagy sú lyt 
fektetnek, a büntetés feltétlenül nagyobb 
lesz, mint a bortörvény kivonatának 
ki nem függesztésére. A 10 koronától 
600 koronáig kiszabható büntetés nagy 
mozgási és válogatási teret nyújt az el
járó hatóságnak. Eljáró és büntető ha
tóság kis- és nagykő; ségekben a fő
szolgabíró illetőleg a szolgabiró. Ren
dezett tanácsú és törvényhatósági jog
gal felruházott városokban a rendőr
kapitány, Budapesten a kerületi kapi
tányság.

Ez a veszély fenyegeti tehát mind
azokat a vendéglősöket és kocsmároso
kat, kik a bornyilvántartást nem vezetik 
vagy a valóságnak meg nem felelő 
módon vezetik.

A törvény a kisebb termelőket, akiknek 
szölöbirtoka 4 kataszteri holdnál nem 
nagyobb, felmenti a borkivonat kifüg
gesztésétől és ennek alapján kiterjesztette 
a miniszler ezekre a termelőkre a bor- 
nyilvántartás vezetése alól való felmen
tést is. Ami tehát Péternek szabad, az 
Pálra nézve tilos. Pedig a kisvendéglős 
és kocsmáros épugy rászorul a véde
lemre mint a kistermelő. A kifejteti 
okoknál fogva a kisebb üzletek tulaj
donosai folyton ki vannak és ki lesznek 
teve a legkíméletlenebb büntetéseknek.

Azonban ne adjuk fel a reményt. A 
most indokolatlanul elütött ügyet napi
renden kell tartani és újra meg újra kell 
a magas kormánnyal megértetni, hogy 
a vendéglős és kocsmáros nem azért 
dolgozik és fáradozik mindennapi kenye
réért, hogy kiszipolyozható tárgya lehes
sen a büntető paragrafusok útvesztőjében.

A vendéglősök és koesmárosok 
követe ljék  együ ttvéve  azt. amit a 
m iniszter csupa «félreértésből* a 
folyamodó ipartársulat tagjainak 
nem engedett meg.
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A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á- 
rosok ípartársulata hivatalos közleményei

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

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó-' utján közöltelik.

T Á R S U L A T I  É L E T .

A Jóbarátok nyíregyházi pincérek 
asztaltársasága e hó elejével tartott 
gyűlésén újból megválasztotta: E  ider 
Imre elnök, Matolay Péter alelnök, 
Silberstein  Samu pénztárnok, Spiller 
Jenő I és Bleyer Jenő II. jegyző és 
Lengyel Nándort titkárnak. Számvizs
gálók : Fried Zoltán, Radó Gyula és 
Lumensdorfer Samu. Fried Salamon 
diszeinök szép szavakkal emlékezett 
meg az elhunyt Salaratm János foga
dós és Lendvay  Kálmán vendéglősről, 
kik az asztaltársaságnak pártoló tagjai 
voltak. Ender Imre elnök ezután a 
két évi működést mutatta be. Az e ő- 
terjesztés szerint összesen 1471 kor. 
volt a kiadás, ami mind jótékonycélra 
fordittatott. Tiszta tőke 991 kor. 71 fill. 
A közgyűlés ezután elhatározta, hogy 
december 12-én gyermek felruházás i 
ünnepélyt tart, mely alkalommal 12 
szegény gyermeket ruháznak fel, vallás- 
külömbség nélkül. Az érdemes műkö
désért az Asztaltársaság kiváló elnökét 
és diszelnökét, a közgyűlés tagjai lel
kesen megéljenezték.

Kávésok közgyűlése.
A cBudapesti Kávés IpartársulaU 

október hó 18-án rendkívüli közgyű
lést tartott Katona Géza éttermében. 
A közgyűlésen a beteg Némái Antal 
elnököt Upor József alelnök helyettesí
tette. Elnök a tagok üdvözlése kapcsán 
megnyitja a közgyűlést s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Brüek Károlyés Petrovies 
Ivánt kérte fel. Ezután a napirend le- 
tárgvalásához fogtak. Első pont a választ
mány előterjesztése. az ipartársulat 1910. 
évi költségelőirányzatának és 2-ik pont 
a munkaközvetítő alap 1910. évi költség
előirányzatának megállapítása ügyében. 
Egyhangúlag elfogadtattak. Az alap
szabályok módosításánál (3-ik p.) élénk 
vita fejlődött, melyben Brüek, Gárdonyi.

Harsányi, Grosz és Mészáros kávésok 
vettek részt. A módosított alapszabályok 
a közvetítő fentarlására szükséges járu- 
ékok kivetésénél bizonyos progresszivi- 
ást tartalmaz. Eszerint azon tagok, kik 
12 vagy több munkást alkalmaznak, 
96 kor, akik 9—12 munkást alkalmaz
nak 72 kor. akik 5—8 munkást alkal
maznak 48 kor. é3 végül akik 1—4 
munkást tarlanak. évenkint 24 koronát 
tartoznak fizetni.

A 33. §-nál Harsányi egy másod
elnöki állás szervezésére nézve módo
sítást nyújtott be; Brüek, Mészáros és 
Grosz hozzászólása után csak egy al
elnöki tisztség fogadtatott el. Ezután 
a munkanélküli alkalmazottak segítő 
alapja ügyében bizottságot választottak a 
további teendők elvégzésére.

A napirend utolsó pontját képező 
indítványoknál Upor József h. elnöknek 
a társulat közszeretetben álló beteg 
elnökének távirati üdvözlésére vonat
kozó indítványát fogadta el a közgyűlés. 
Ugyancsak elfogadtatott a választmány 
indítványa, mely szerint Némái Antal 
20 éves elnöki működése alkalmá
ból 7500 koronás nevére szóló alapít
ványt létesít Az 5000 kor. kamatait 
elszegényedet társulati tagok s ezek 
özvegyei s a 2500 kor. kamatait szegény- 
sorsú munkások és ezek özvegyei élvezik. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy Némái 
Antal elnöki jubileuma alkalmából ünnep
séget rendez, melynek előkészítését a 
választmányra bízta.

Ezután Gárdonyi J. a pincérmozgal
makra való tekintettel, összetartásra s 
a társ. munkaközvetítő támogatására 
hívta fel a tagokat. Bodó az elnöklő 
Upornak fejezte ki köszönetéta közgyűlés 
vezetéséért. Brüek  K. a munkásokkal 
szemben fogadott becsületszó megtartá
sára ügyelmezlette jelenlévő kartársait. 
Ezek után az elnök megköszönte az 
érdeklődést és a közgyűlést berekesztette. 
A Fogadót a közgyűlésen Matsád 
János képviselte. A közgyűlés után 
Katona éttermében társasvacsora volt 
amelyen számos felköszöntö hangzott el.

A borviz-kartell.
A »bojkottált« ásványvizek.

A Fekete Mór-féle borviz-konzor- 
cinm ezeket a vizeket kartellirozta és 
emelte föl 140—160% -kal:

Borszéki, Bodoki Maliid. Baross, Borhegyi 
Boholii Elöpataki, Felsőrákosi, Fehérköi, 
Glória. Flargilaliget, Fforgász, Hankó, Kászon- 
jakabfalvi (Borpatak), Kászonyi főkul (Satu- 
tár is), Répáti, Sztojkai.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
kartársakat, hogy az itt fölsorolt vize
ket sehol se szolgáltassák ki (legfe jebb 
felemelt árak mellett) s a közönséget 
igyekezzenek a borvizkartell (Magyar 
ásványvíz forg. és k iv . részvénytár
saság) kapzsi céljairól fölvilágosítani 

A bojkottált »Borszókk 
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni

vendéglősöket, hogy az erdélyi bor
vizekkel bojkottálják a aborviz-kar- 
te lh  m egalapítója: Fekete  Mór «Bor
s zé k e  v izé t is. A nagyközönséget, 
de különösen a vendéglős-koesmároso- 
kat kizsákmányoló kartell megérdemli, 
hogy gonosz merényletéért a vendég 
lősöknek egész nagy egyeteme sújtsa.

Néhány szó az ifjúsághoz!
A világtörténelem tanai szerint a 

szellemi fejlettség tett naggyá nemzeteket 
és egyes népfajokat. A szellemi és testi 
fejlettség két elválaszthatatlan fogalom az 
ember életében, amely minden embernek 
saját érdeke és ennélfogva kötelessége 
a műveltség oly magas fokára emelni, 
ahonnan mindenki részéről elismerést 
és tiszteletet érdemel

A szellemi művelődés útja nyitva áll 
előttünk mindenkor, de a testi művelődés 
korai a fiatalkori kötelességeket ró reánk.

Ma a XX-ik században, amikor a 
világ elismert legműveltebb és leghatal
masabb nemzetei egyes sport-ágban ért 
vereségüket nemzeti becsületük vereségé
nek tekintik, azt hiszem felesleges 
bővebben fejtegetni az ember-sport nagy 
jelentőségét.

De célom, hogy főleg magunkról 
pincérekről beszéljek, akikből a statisz
tika szerint a tüdővész évenként igen 
nagy százalékotkövetel.Térjünk magunk
hoz és tegyük első kötelességünkké testi 
épségünk jövőjéről gondoskodni.

Sajnálattal kell konstatálnom, hogy 
a pincérség ifjabbik része, akik már a 
medern korszellemben nőttek fel s akik 
már az iskolaéveik alatt is meggyőződ
hettek az ember sport nagy előnyéről, 
inkább az idegekre káros ló-sporttal 
foglalkoznak nagy előszeretettel, és 
ahelyett, hogy pár órai szabad idejüket 
nemesebb célokra fordítanák, inkább a 
a kávéházak füstös levegőjében töltik, 
vagy pedig nem eléggé elitélhető módon 
fecsérlik el.

Távol áll tőlem, hogy valakit sértsek, 
vagy valakit életmódjában irányítani 
akarjak, még kevésbé, hogy az általam 
igen szeretett »Egyetértés Sport Club
nak reklámot csináljak, hisz nekem 
ebből semmi hasznom nincs, de mint 
klubunknak megalakítása óta tagja és 
tagtársaim megtisztelő bizalmából titkára, 
a Jeghivatottabbnak érzem magam e 
pár, talán hasznos figyelmeztetésre, mert 
tartsuk szem előtt a költő mondását, 
hogy: oÉp ész edzett testben él.«

Gseke Lajos
az -Egyetértés Sport Clubt titkára.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Azon tisztelt előfizetőinket, 

akiknek előfizetése most lett esedékes 
és akis régebben vannak hátralékban, 
kérjük, hogy a járandó előfizetési össze
get szíveskedjenek beküldeni. A kiknek 
előfizetése november 1-én járt le, lap
jukkal postautalványt melléke-lü. k. Az
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előfizetés beküldését »Fogadóa kiadó- 
hivatala, Rákóci-ut 13. címen kérjük 
teljesíteni.

A „Fogadö" gjatl) kitüntetése, a
N ém etujvári Vendéglősök Ipurtár- 
sulat* és a Pozsonyi Pincér E gylet 
a Fogadót hivatalos lapjává válasz
totta. Köszönettel fogadjuk a kitünte
tést és a bizalomnak ezen kifejezését.

Kimaradtak mai számunkból anyag
halmaz miatt, »Vendéglősök közterhek 
— »Harsányi könyve* stb. érdekes 
közlemény.

30 éves egyleti jubileum. A pozsonyi 
pincér-egylei lJ lü . évi május hó 6-án 
fogja megünnepelni harmincéves fenn
állását zászlószenteléssel kapcsolatban. 
A zászlóanyai tisztet Szápáry Ilona 
grófnő fogja betölteni. A nagyszabású
nak ígérkező ünnepély előkészítésén az 
egyleti vezetőség már is nagyban fára
dozik.

H ym en  h írek . — Wilhelm Jakab lévai 
vasún vendéglős szaktársunk bájos leányát. 
Margitkái eljegyezte Laufer Ernő, a salgó 
tarjáni könyvnyomda és papirkereskedö cég 
tulajdonosa Léván.

Polgár Ferene, a bajai Nemzeti fogadó 
főpineére, e hó 26-án tartotta esküvőjét 
Ziech Terikével, özv Ziech Henrikné ottani 
vendéglősnő bájos leányával.

Gerstenbrein Lénárd budapesti vendéglős a 
m. hó 28 án vezette oltárhoz Hackspacher 
Anna kisasszonyt Budapesten.

Miiller Adolf, a szegedi Tisza fogadó éthor
dója eljegyezte Tarján Ninát Szegeden.

Blazsanek György bajai főp. eljegyezte 
Preimayer Alargitot, az ottani Lei kaszinó 
vendéglőse: Preimayer Pál leányát, Baján.

Hochfelder József vágbeszterce: fogadós 
szaktársunk okt. 26-án tartotta egybekelését 
Hochfelder Ilonka kisasszonnyal Hegyeshelyen.

A szegedi tanács és a ml iparágunk.
A »szegedi tanáes« jó nevét, hírét a 
régi világból fenmaradt nóták hirdetik 
és fonják szép dalkoszoruba, oly képen, 
hogy aki sose látta »Csongorádnak« szép 
fővárosát, » Szögedét* az is ösmerni 
véli s élénk képzeletben látja maga 
előtt a »hirös« várost és annak népszerű 
tanácsát Szegednek derék magisztrátusa 
pedig megérdemli ezt a népszerűséget, 
megérdemelte a multban és a jelenben 
is, mert ténykedésében mindig egy 
nagy város bölcs vezetőségéhez méltó 
és olyan szellem irányította, a mi min
den tekintetben és csupán csak a város 
népének érdekét, javát tartotta szem 
előtt. A szegedi tanácsot a vendéglősö
ket illető kérdésben is ilyen bölcs szel
lem vezérli. Jól tudja ugyanis (amit 
minden város és község vezetőségének 
igy kellene tudni), hogy a vendéglő fon
tos kapcsolatban áll a közönség érdeké
vel és éppen ezért nem utolsó kérdés, 
hogy annak bérlete azaz: vezetése sem 
avatatlan, hanem ama fontosabb érdek
nek megfelelni képes egyénekre bizassék. 
Hogy Szeged vendéglői — jó vendéglői 
konyhái — jó hírnév tekintetében a 
legelső sorban állanak, — ebben nagy- 
része van az ottani tényezők ilyen föl
fogásának. És ugyancsak sok köszön
hető e tekintetben Szeged város két fő-

és kiváló vendéglős emberének, Kass 
és Juránovicsnak, akik közéleti szerep
lésüket nem amolyan Gundelék módjára, 
hanem kizárólag a saját ipari águk 
javára használták föl és érvényesítették. 
A szegedi tanácsnak a mi iparunkkal 
szembeni dicséretes fülfogását és köz- 
érdekszerü ténykedését ez az egyébként 
jelentéktelen eset is híven bizonyítja. 
— A szegedi Stefánia sétány Kioszk 
vendéglőjének bérletére ugyanis Buch- 
wald Ármin nevű egyén ajánlatot adott 
be, melyet azonban a városnál Balogh 
Károly ama javaslatára, hogy az illető 
nem szakember, — nem fogadták el. 
A tanács hozzájárult az elintézésnek 
azon módjához, hogy árlejtést tartanak 
és a kioszkia csak szakemberek pályáz
hatnak.

S zak tá rcá ink  figyelm ébe. A .Magyar
GlSZhiiblP íBorpaluki Borviz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle borviz-kartellban. Az ízben és 
minőségben a csehországi (Mattony-félei Giess- 
hübleru-rel teljesen egyenl", sől ennél sokkal 
jobb minőségű Magyar Giszhüblit rendeljük, 
fogyasszuk és ily célból egyik szaktársunk a 
másiknak ajánlja figyelmébe.

Vendéglős-képviselők. Lapunk egyik 
barátja Írja ezeket: — Egy vendéglős 
kollegámmal a »Fogadóa-nak egyik múlt 
évi cikkéről beszélgettem, mely a kocs- 
máros-képviselőkkel foglalkozott, oly 
értelemben, hogy képviselőválasztások
nál a vendéglősök olyan jelöltet támo
gassanak, sőt a foglalkozásukkal kapcso
latos könnyű módnál fogva mindent 
kövessenek el az olyan képviselőjelöltek 
érdekében, akik a vendéglősök jogai és 
sérelmei irán'i közreműködésre köte
lezettséget vállalnak Vendéglős kar
társam azt a nézetét fejezte ki, hogy 
legjobb volna, ha ilyen a vendéglősök 
sorából kerülne ki, meri egy szakavatott 
és megbízható vendéglős-képviselő egé'Z 
másként ismeri és védelmezné meg 
a vendéglősipari érdekeket. Fölemlítette, 
hogy valamelyik lap nemrég irt is egy 
ilyen férfiúról, de az illető a Gundel 
csoporthoz tartozik, már pedig ő a 
sörkartell és hasonló vállalatok mögött 
álló ezen érdekcsoportból való senki 
emberfiára se merné rábízni a vendéglősök 
közjavát. Én helyeseltem a nézetet, és 
azt feleltem erre, hogy ebben a tekin
tetben nincs mit aggódni, mert a mi 
osztályunkban van még oly néhány 
férfiú, akire bátran adhatja minden 
vendéglős-kocsmáros szavazatát. Ott van 
mindjárt Glück Frigyes, a Pannónia 
fogadó tulajdonosa. Ez az intelligens és 
önállóan gondolkozó fogadós s a hozzá 
hasonlók lehetnének igazi képviselői a 
vendéglősségnek. Ez a tetteiben is nemes 
és humánus férfiú már rég nincs a 
Gundel társaságban, sőt már akkor sem 
volt ott, amikor boldogult Stadler Károly, 
a miskolci szöv.-közgyülésén Gundelék- 
nek ezeket mondta: — »Vagy bennünk, 
vagy a működésünkben van a hiba. 
merta vendéglősök nem követnek bennün
ket ; ezt igazolja a szövetség taglét
számának silánysága. (€0—70 tagja 
volt akkor is a Gundel szövetségnek, de

a tagsági dijat csak néhányan fizették). 
A konzekvenciát nem nehéz ebből, 
levonni*, — fejezte ki Stadler és többet 
nem is ment aGundel-féle szövetség felé. 
Ha tehát vendéglős-képviselőről van szó, 
az csak Glück Frigyes lehet, akinek 
nemes egyéniségét, ideális lelkületűt és 
anyagi függetlenségét mindenki ismeri 
és bátrán s jó lélekkel bizhatnánk rá 
ügyeinket, bajainkat. Egyébiránt legyünk 
csak türelemmel. Korszak változás küszö
bén állunk. A sokat hangoztatott ált. 
választójog végre is be fog következni s 
ezzel nekünk is tér és több módunk 
nyílik arra, hogy a vendéglősjogok ki- 
kuzdésére és védelmére a saját szakmánk
ból való Glück Frigyeseket válasszunk.

Névmagyarosítás. Unterberger László 
kassai föpincér szaktársunk vezeték
nevet LVai-ra magyarosította.

Rumpler József fiumei föpincér nevét 
Lenkei-re változtatta.

Ja p á n  császári konzulá tus. A hivatalos 
lap f. hó lfi-ki száma közli, hogy O Felsége 
legmagasabb exequaturájával hozzájárult Vár
palotai Palotav Ödön-nek japán császári kon
zullá való kinevezéséhez.

A német vendéglősök a sörár- éssöradó- 
emelés és a sörgyárosok, a német- 
birodalmi kormány uj pénzügyi reformjá
ban többek közt a söradót is fölemelte 
A sörfözőknek kapóra jött az eset, 
azaz, hogy kaptak az alkalmon (akár
csak a mi sörgyárosaink a 90-es 
évek végén) és nyomban tervbe vették a 
sör hektójának 4—5 márkával való 
emelését, ami ha bekövetkezik, a ven
déglősöknek is ily arányban kellett volna 
az áremelést keresztül vinni. A sörök 
ára felsrófolását természetesen a söradó 
kényszerűsége gyanánt igyekeztek föl
tüntetni (épen nv.nt annakidején a mi 
kedves sörkartellünk és ennek hiv szol
gája- Gundel János.) A sörfőzdék kapzsi 
számítását azonban keresztül húzta az 
ottani vendéglősök szakközlönye. Kimu
tatta ugyanis, hogy a sör áremelése 
kevésbé sem indokolt. Először nem, 
mert adóemelés hektoliterenként 1 és 
Vs s a nehezebb sörök 2 márkával 
drágítja meg a sörtermelést, másodszor 
pedig ez az emelkedés egész kicsire 
siilyed, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
uj vámtételek szerint az árpa és komló 
árak felére csökkennek Eszerint a ser- 
főzők áremelési terve nem egyéb, mint 
a közönség k zsarolása, amiben a leg- 
csunyább és elitélendőbb, hogy ezt a 
rabló manővert a vendéglősök révén- 
azaz: ezek által akarják keresztül vinni 
Az adóemelés csak cim arra, hogy a 
nagy tőkékkel rendelkező sörgyárosok 
a vendéglősök zsebéből néhány milliót 
ismét kiemeljenek. Mert hogy ez a sör- 
áremelés elsősorban is a vendéglősöket 
sujta, az olyan biztos, mint a kétszer
kettő négy. De a németországi vendég
lősöket nincs okunk félteni Mint Ber
linből értesülünk, az itteni vendéglősök 
már is kimondták, hogy söráremelés 
esetén, mind külföldi sört fognak merni.
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És legyünk egész nyugodtak, — ha a 
német szaktarsak ezt kimondták, be 
is fogják tartani. Ez még kétszer-kettö- 
nél is bizonyosabb

Nem ér egy falatkát sem. -óvatos-
ság a magy. szállodák, vendéglők és 
kávéházak címtára# rendelésnél címen 
egyik októberi számunkban megírtuk, 
hogy ily eimü könyvet adtak ki, mely 
azonban mint cím tár teljesen megbíz
hatatlan, amit ugyanazon sorainkban 
a becsapódott Győri pincér-egylei igazolt. 
Ez ügyben újabban M o l n á r  M. Lajos 
űrtől, az ismert » Háziorvos# cimü lap 
szerkesztőjétől kaptunk értesítést, hogy 
a  címtárt mint hasznavehetetlent Ő is 
visszaküldte, ügy van az, mint a »Fogadó* 
közölte, — nem ér egy fabatkát se! — 
adták ismételten tudomásul kárvallott 
szerkesztő-kollegánk sorai.

Azokba buteliás és a többi korlátolt 
italmérők. A oFogadó# már többször 
hirt adott a szatócsok, bodegások, bute- 
liások sat. ilyen cirnzelü italmérők túl
kapásairól, ami tudvalévőén abból áll, 
hogy e/.ek a  polgártársak a korlátolt 
italmérést csak cégérükben használják, 
és mérik az italt korlátlanul, bontatlan 
üvegben és lopva-dugva, amivel a hiva
tásos ital mérő vendéglős szaktársainkat 
szörnyű módon megkárosítják. S mindez 
ellen hiábavalónak látszik úgy e lapok, 
mint a károsultak részéről elhangzó 
panasz. A pénzügyigazgatóságok ellen
őrző közegei mintha nem is léteznének 
vagy m intha csupán csak a rra  volnának, 
hogy a korlátolt italmérök szabadon 
garázdáikodhassanak az italmérés terén, 
a vendéglös-kocsmárosság rovására. Ezt 
látszik igazolni a oVeszprémi Napló« 
cimü laptársunk is, melynek egyik múlt 
szá no , o K o r l á t o l t  i t a l m é r ö k  t ú l k a p á s a i ^  
címen a  következőket hozta:

Lapunk hasábjain már számtalanszor szóvá 
tettük a korlátolt italmérők túlkapásait s arra 
a felügyeletet és ellenőrzést gyakorolni hivatott 
pénzügyőrök figyelmét is felhívtuk, de mint 
tap a sz tju k  mindhiába. A gomba módra fel
szaporodott korlátolt italmérök vígan élik vilá
gukat s az ellenőrző közegekre fittyet hányva 
vakmerőség tekintetében egyesek már annyira 
••! nentek, hogy nemcsak a szeszt mérik kor- 
1 l iánul, hanem a náluk dőzsölő vendégek 
r -- éré már kártyaszobákat is rendeztek be, 
h >1 azok egymást fosztogathatják. Van tudo
másunk róla, hogy egyik másik helyen a 
tívornyázás kora hajnali órától egész az éjféli 
óráig tart. Sőt Veszprémben minden halandó 
jól tudja és ismeri az állapotokat, egyedül 
csak a pénzügyőrök nem ! Ez alkalommal már 
nem is tartjuk helyénvalónak az ő ébersé
gükre appellálni, hanem a rendőrkapitány 
figyelmét hívjuk fel a korlátolt italmérők túl
kapásait megg'itolni, legalább a címen, hogy 
azok dugott helyiségeiben tiltott szerencsejáték 
(kártyái folyik s nem egy szegény, éhező 
munkás család s.ratja vasárnap délben a 
családfő által egész héten át keservesen kere
sett, de a lebnjokban egy éjjel elvesztett 
munkadijat. Hisszük, hogy a rendőrkapitány 
az ö embereivel több eredményt fog tudni 
felmutatni, mint a pénzügyőrök tudtak felmu
tatni ezideig.

Eredeti Ítélet. Hiába, a németek 
mégis csak érdekes emberek, természe
tesen azok, akik a ballonos Zeppelint 
vallják a magukénak, (tehát nem a

szomszéd német sógorok), mert érdekes 
és eredeti dolgokat leginkább csak ők 
produkálnak. Ez a jelenlegi esetük 
is olyan, hogy azt mindenütt, úgy
szintén nálunk is, egész bátran alkal
mazhatnák. Az érdekes eset, a München
től nem messze lévő Feldbach bajor 
városkában történt, ahol egy földbirto
kost borhamisításon csíptek. A bíró
ság úgy Ítélt ügyében, hogy a  bort 
nem szabad eladni, hanem magának a 
hamisítónak kell meginni. - Szent 
hleofás!... hogy megfogyna az élelmiszer- 
hamisítók és italpancsolók nagy száma, 
h a  a tejhamisitóknak azt a  tenger sok 
hamis tejet és a Leszner-féle pancso
lóknak a pancsolt italt mind magoknak 
kellene tifogyasztania

Kappan koma. (A »r é s z e g  k a p p a n u . )  
A Tisza István miniszterelnöksége alatt 
egyik parlamenti felszólalásában Eöt
vös Károly a  »részeg kappan« jelzéssel 
illette a kormány fejét, illetve annak 
politikai működését. Ez a mondás 
azóta aféle szá.lóigévé vált, bárha 
nem is szállt, mer*, nem igen volt alkalma 
használni senkinek, nem lévén akire 
a  »részeg kappan« elnevezés vonatkoz
tatható lett volna. Az időnek, vagy a 
szeszélyes sorsnak furcsa játéka, hogy 
aztán végre nagysokára olyan ember 
alkalmazta ezt a mondást, akire az 
akkurát úgy ráillik, mintha csak rá 
szabták volna. Ez a különleges bácsi 
nem más, mint a Kossuth körszakálit 
íittogtató Lukács János, akit Breuer József, 
a régi Rókalyuk (most »Egyetemi kert«) 
vendéglő joviális gazdája azzal akol- 
bólilolt ki a székesfővárosi vendéglősök 
ipartársulata tagjai sorából egy pénteki 
összejövetel alkalmával, hogy: — »jobb 
lesz ha megfizeti a  tagsági dijait és 
nem »povedál« anny it!« Breuernek eme 
tettéért hálásak voltak többi tagtársai 
és örültek, hogy a Kappan komától 
azaz: a kerekszakállas Lukács János
tól, aki minden összejövetelnél — ha 
hárman voltak is — valódi részeg kap
pan módra szónokolt és tagsági dijá
val mindig hátra volt (de azért ed
dig se űzette rnegj, egyszer és m inden
korra megszabadultak. —  Menjen a 
lakatosokhoz (lakatos volt a koma) 
vagy bárhova, csak ide ne többé! — 
mondták többen, akik a kólika-kör 
csiráit magában hordó beszédeitől sok
szor rosszul leltek. De Lukács nem a 
lakatosokhoz, hanem a  Gundel-féle tár
sulatba ment, azzal, hogy oda fog szóno
kolni minden kocsmáros embert. Gun- 
delék kötélnek álltak, vagyis azt hitték, 
hogy a  Jerikót döngető kis Lukácsban 
tényleg lesz valami varázserő, mikor 
azonban látták, hogy a sefúle-farkú 
szavaliatoktól csak a  vendéglők plafond- 
jain  békén pihenő legyek riadoznak, 
de más egyéb se történik, rájöttek és 
kimondták a szentenciát, ha nem is 
hangoztatva, hogy — »részeg kappan* 
biz ez a bácsi és semmi egyéb! A koma 
rudja tehát innen is kifelé áll, amit

persze ő kevésbé sem kíván észrevenni. 
Mindazonáltal bárhogy és m int fordul
jon is az ügy, s ha mindenki elhagy és 
senki sem kíván szerető karjaiba fo
gadni, ne félj Kappan koma! én nem 
hagylak el és oltalmamba fogadlak: F.

K a r v a l y  G á b o r .  "

.Üzleti Hireink“-ből. Ezen rovatunkban 
közölt ás újonnan nyitott miskolci „Abbázia" 
és a bndapesti „Ostende“ kávéházak gyönyörű 
berendezései és tekeaszlalai az országszerte 
ismert Se fért Henrik és fia gyárából kerültek 
ki. Az arany-ezüst nemüt a jónevü Hermann 
I L. cég szállította.

Gyászrovat. — G e b a u o r  A n t a l .  Fő
városi vendéglős karunknak egy derék, 
szorgalmas tagja dőlt ki az élők sorából. 
Gebauer Antalt, a fővárosi (budai) 
Fiume fogadó közismert és kedvelt ven
déglősét e hó 26-án élte legszebb idején, 
33 éves korában ragadta el az enyészet 
szép családja köréből. Elhunyt szak
társunkat okt. 29-én temették el a közön
ség és kartársainak nagyszámú részvé
telével. Halálát bánatos özvegye, szül. 
Boross 1 lonka, két kis árvájával siratja.

Az ideges vendég.*)
Németből fordította és átdolgozta: Potyondi.

—  »Igen, — m ondta Rezső — a 
közönség folyton m inket, pincéreket 
gáncsol és szid. Nem lehetséges az 
idegenforgalomról beszélgetést hallani, 
hogy a  p incéreket is ne vonnák bele. 
Figyelmetlenség, rossz kiszolgálás, 
konfidencia — ez a három  főrosz 
és még egy tucat más szemrehányást 
tesznek nekünk. Ha nekünk csak egy
szer is szabadna beszélni és vendé
geinkre neheztelnie . . .

Késő este volt, alig egy-két vendég 
abban a belvárosi jóhirnévnek ör
vendő étterem ben, ahol Rezső, szabad
napos lévén, szürke ruhában, rózsával 
a gomblyukában — hasonlítva egy 
jobbmódu bácskai földbirtokoshoz és 
mint főpincér, megengedhette magának 
egy kissé bizalmasnak is lenni. — 
Tehát szólt . . . Szidjon csak és 
ami előhozni valója van a vendégek 
ellen, sorolja mind f ö l ! . . .  És Rezső 
keserűséggel telt arccal, m int ha valaki 
az anyósát látja, kezdett panaszkodni

— Van Önnek doktor u r fogalma, 
mit jelent nekünk egy ideges vendég ? 
Én mondom, az ideges vendég az egy 
saját m agának való ember még akkor 
is, ha Őt egyszer Maiernek és egy másik 
alkalommal M üllernek hívják, ha ő 
szőke vagy fekete.

Nálam, rendszerint délben, meg
fordul ezekből egy, kiben az összes 
idegesek jótulajdonságai összpontosul
nak. Ha én Önnek az említettet lefes
tem, m indjárt tiszta képet alkothat 
magának a  többi hasonlóról. Mert 
egyik olyan m int a m ásik !«

Tehát, az az ideges u r bejön, leül, 
szemét forgatja és m áris kiabál. »N n- 
csen étlap ebben a helyiségben ?« Azt 
a  két szó t: »ebben a helyiségben# — 
úgy hangsúlyozza, hogy m indenki tud-

*) Mutató az 1910-iki ^Vendéglősök Naptárát-ból.
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hatja, miszerint ő »ebben a lebujban« 
gondolja. De a piccoló előugrik, át
nyújtja neki az étlapot és egyidejűleg 
kötelességszerüen kérdezi. »Borral vagy 
sörrel szolgálhatok ?«

Azonban itt roszkor kérdez. — Hagyj 
engem először tisztességesen leülni — 
igen? Majd szólok én neked, ha vala
mit akarok. — A piccoló odább áll. — 
A vendég elmélyedve tanulmányozza 
a harminc kész étel nevével tele
nyomtatott étlapot és a következő 
szavakkal ordít az éthordóra: Már 
megint nincs mit enni ebben a helyi
ségben, ez valóban borzasztó állapot?

A "helyiség»-et ismét azzal a mellék
értelemmel »lebuj«-nak értelmezi.

Természetesen csínján kell vele 
bánni, előzékenyen ajánlunk neki 
egyet-mást, mig végre valahára meg
teszi rendelését. Alig ette meg a levest, 
már én magam szaladok, hogy neki 
a megrendelt bőrös sertéskarajt hoz
zam. A konyha természetesen nagyon 
tele van, tehát ki van zárva, hogy 
mindenkit egyszerre lehessen kiszol
gálni és eltelik tényleg 2—3 perc, 
mig vendégem részére a sültet meg
kapom.

A nála »hosszú idejű* várakozás 
tartama alatt az ideges vendég még ide
gesebb idegrohamba esik. Ordit, hogy 
nincs kedve ebben a helyiségben éjjelre 
maradni, hogy ő a megrendelést egy
általán el sem fogadja, hál’ Istennek 
van a városban több étterem, hol a 
vendégeket tisztességesebben szolgálják 
ki. Midőn az étellel hozzáérek, már 
fehér a dühtől és óráját orrom alá 
tartva, rekedt hangon mondja: »Teljes 
harmincöt percig kellett várnom erre 
a vacakra! — Tényleg azonban egy óra 
volt amikor belépett s most tizenegy 
perc van egy ór^ után. Ugvanez a 
színjáték megismétlődik a tésztánál és 
én egész bőid g vagyok, mikor végre 
kíelégitettem és ő végzett, s azt bizo
nyos jellel tudtunkra adja.

Eltelik talán tiz perc. Én éthordóm
mal együtt a rendeléseket veszem fel 
egy nagyobb társaságnál, midőn hirte
len borzasztó csörömpölés és kopogás 
zaja az egész helyiséget fel lármázza. 
Az ideges vendég oly arckifejezéssel 
ül a helyén, mint egy anarkista, s az 
ujjaival, amik tele vannak rakva gyű
rűkkel, folyton üti a poharat Elővigyá- 
zók vagyunk és elhordjuk közeléből a 
késeket és villákat. És közben rázen
dít az ő hosszúra nyújtott »fiiizeeetni 
akarok !!!*

Nekem azonban lehetetlen egyenesen 
hozzá mennem, mert már előzőleg 
mások is akarnak fizetni és én azokat 
nem hagyhatom háttérben. Természe
tesen használom vele szemben is az 
obiigát, »rög tön, csak egy pillanatod. 
S mig én a másik két vendéggel a 
számadást végzem, ő folyton zörög és 
lármázik. Nos, hát nála vagyok és 
utoljára is teljes tüdejéből egyenesen 
a fülembe kiabál: »fizetni akarok!*

Rendben van. Fizet, én megköszönöm 
a anagyon szép borravalóját*, magam 
pedig tovább törődhetek a többi vendé
geimmel.

Azt kell hinni, hogy annak az ideges 
urnák nagyon sürgős do gai lehetnek 
és oly gyorsan amint csak lehetséges, 
»pucolni* fogja magát. Eszeágában 
sincs! Miután űzetett, hívja a piccolöt, 
hozat vele nehány újságot, rágyújt 
egy szivarra és elkezd a legnagyobb 
lelkinyugalommul újságot olvasni. Hir
telen van az én ideges vendégemnek 
rém sok ideje és tényleg nem hordja el 
magátegy további jófélöránál hamarább.

(Folytaljuk.)

Meg van mentve a háza sok kellemel- 
lenseglői minden f o g a d ó ,  v e n d é g lő  és kúvé- 
l iá z  tu la jd o n o sn a k . Korszakaik...6 újdonság 
80 —90'Vo megtakarításról van szó. I  ko r. 
10 f i l l é r  beküldés ellenében 10 d rh  minta és 
prospektussal szolgál bérmentve M o ln á r  Lajos 
szabadalmi újdonságok, k ö z p o n ti  iro d á ja  IJpest, 
Andrássy-ul 27. 111. 7

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .
Figyelm eztetés. 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 Mórnat a vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusítson!

Flumében a De la Vilié fogadót Szent- 
györgyi Ferenc szaktársunktól megvette 
if'j. tiudnv Károly. Az uj tulajdonosa 
nagyszabású és jóhirnevü fogadni üzle
tet a mull hó elejével vette át saját 
kezelésébe.

Pöstyén-fiirdőn a Rónai-féle fogadót 
Erdödy Imre gróf, Pöstyén-lurdő tulaj
donosa megvette l.iOO,UOO koronáért 
és egyszersmint hérbeadía 25 évre 
Winter testvéreknek, akik a fürdőt is 
bérlik

DOllllirádon a Siposs-féle vendéglőt 
Dobroi'olszkjr Károly, előnyösen ismert 
szaktársunk átvette.

Ligeti Hermán ungvári fogadós szak- 
társunk az ottani ismert .Korona* fogadóját 
a modern ízlésnek megfelelő egész uj réz- 
butorokkul és nagy kényelemmel rendezte be. 
Ligeti szaktársunknak ezt az üzleti esete 
múlt' őri számunkban sajtóhiba folylán U n g v á r  
helyett „ M á rm a ro s ' címen Jett közölve, melyet 
fentivel igazítunk helyre.

Láng János, a bationyai Korona 
fogadónak volt ismert gazdája, Szabadkán 
megvette a jóhirü Domszky-fele sör
csarnokot és azt ünnepélyesen október 
19-én nyitotta meg.

Asztalok diszét képezi a Magyar Giszhtibli 
(Horpataki Bor víz), melynek művész,es és 
mindenkit kellemesen meglepő uj címkéi a 
napokban készülnek el.

BotlOS LajOS előnyösen ismert buziási 
vendéglős szaktársunk Budapesten az 
V., Váci-ut 60. sz. alatti Raposa-féle 
vendéglőt megvette és azt saját kezelé
sébe e hó végével vette át.

Hanusz Béla ismert fővárosi kávés 
szaktársunk a váci »Kuria« fogadót

megvette. Az uj tulajdonos a régi öreg 
fogadót egész újonnan alakíttatta át s 
rendezte he és ünnepélyesen november 
1-én nyitotta meg

N agyszentm ik ldson. a Hungária foga
dót Kód ni mi Béla átvette. Kőhalmi 
szaktársunk üzle’ét ujan renoválva e hó 
H-án nyitja meg ünnepélyesen.

Kovács Fereneué vendéglője. A -- 
kolci vasúti vendéglő bérlete a nyár kö/i-p. vei 
lejárt. Az uj pályázatnál tenger nagy számmal 
adtak be ajánlatot, föiübgérve néhány jó ez
rekkel a jelenlegi bérösszegét. Dacára mind
ezeknek és ezenkívül egy volt képviselő 
közbeléptének. a vendéglő bérletét további a 
is a jelenlegi ismert : Kovács Ferencné nyerte 
d. A népszó-ü vendég’ösné', akinek szakava- 
tottságát S a  közönségben elterjedt jóhirnevét 
ez az eset is igazolja. — az ismerősök nagy 
számban és n elegen üdvözölték.

Lébényben (Moscn mu a ’-ózségi 
vendéglőt U n  g ó r  János szak társunk
átvette és azt megfelelően berendezve 
ünnepélyesen megnyitotta.

Kleméntz Frigyes i-smert fővárosi
vendéglős szaktársunk megvette a \  I., 
Vasvári Pál utca 7. sz. alatti vendéglőt, 
amelyet egész ujan berendezve e hó 
2d-an nyitott meg ünnepélyesen.

Zalaegerszegen a Korona fogad, t 
mint előzőleg irtuk, S a g \  Dezső < f a n i  
ismert szaktársunk megvette és saját 
kezelésébe a inai napon vette át. 

Schuszter Márton a jó konyhájáról
ismert erdélyi, utói b brassói vendéglős 
szaktársunk e hó 15-én a fővárosi V., 
Dorottya-utca v. sz. a Magyar király 
fogadó éttermeit átvette. Schuszter szak
társunk itteni üzletét jó székely konyhája 
és italaival maris fellendítette. Sok 
szerencsét!

Cegléden a Népkör- és Szolnoki ul 
sarkán lévő Hartyúni-féle házban 
k é m  á c s  Lajos, ottani ismert nevű 
vendéglős egy uj, csinos berendezésű 
vendéglőt nyitott.

Böcögő és Papp fogadósok fényes
nagy kávéháza. melyről előző lapjai: k- 
ban megemlékeztünk, e hó 27-én nyílt 
meg ünnepélyesen. Miskolcnak ezen uj 
nagyszabású üzlete, arravaló tekintettel, 
hogy az abbáziai v déket sem látogat
ják nagyobb számmal, mint az enyhe 
klimáju Miskolcot és környékét — 
»Ahbázia« nevet nyert.

Berzsenyi Imre -árvári vendéglős szak
társunk üzletét egv szép tágas nagy t-remmel 
bővítette ki, melynek ünnepélyes nn-gnyi'ás.i 
m. vasárnap a R >kkanl-egyl.-t oltani fiókja
báli múl  it- _ . . : ) - ■
pen sikerűd nemes .-élű viganem a ‘ mar; 
vendéglö--i: nrtársulat.‘l, Szabó Béla társulati 
jegyző képviselte.

Floszmann István a v ili  kér. pntier- 
utca 54. sz. alatti Nagy (íyörgy-féle 
csinos kis vendéglőt megvette és ünne
pélyesen e hó v én nyitotta meg

Lúgoson an>Konkordia« fogadót Spitzer 
Bernát, a makói »Vigadó«-nak volt 
vendéglőse átvette. Spitzer szaktársunk 
üzletét egész ujan renoválva és beren- 
dezvee hó 1-én nyitotta inegünnepélyesen.

Brassóban a sétatéri nagy vendéglőt 
k i é i n  Ernő szaktársunk, utubb a  bor-
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széki Remény fogadó vezetője, e hó 
15-én átvette. Klein barátunk nagy 
szakavatottsága és ismeretsége az üzleti 
régebbi jóhírét és menetét biztosítani 
fogja. Kívánunk sok szerencsét!

Nagykikindán a városi fogadót derék 
gazdája W eiszgelber József szaktársunk 
egész ujan renoválta és a inai igények
nek megfelelően ujan rendezte be.

Dénes Miklós vendéglője. Főpincéri
társadalmunknak előnyösen ismert tagja, 
a győri vasúti vendéglőnek és több első
rendű külföldi és budapesti üzleteknek 
volt főpincére és üzletvezetője, u ott a 
Kalvária-utca > sz. alatti régi Magyar 
király vendégfogadót megvette és tizt 
saját kezelésébe e hó 1-én veszi át 
IIj vendéglős szaktarsunk vállalatához 
sok szerencét kívánunk.

Kovács József a VII. kér.. Hársfa
utca 1*. sz. alatti Tatay-féle vendéglőt 
megvette és saját kezelésébe e hó 
közepével vette át. Termelőktől vett j" 
boraival igyekszik üzlete jómenetét 
biztosítani

Szombathelyen a Rumi-utca 1. szám 
alatt Berzay  Lajosné egy csinos ven
déglőt rendezett be és azt ünnepélyesen 
e hó 1-én nyitotta meg 

Frisch Vilmos fogadója, a karcagi 
városi nagy fogadót Frisch  Vilmos jó 
ismerősünk, a sátoraljaújhelyi Club 
kávéháznak volt jónevü gazdája meg
vette és azt egész ujan alakittatta át 
és rmdeztette be. Sok szerenc-ét.

Péter János szaktársunk a VIF., 
Izabella-utca 18. sz alatti Varga-féle 
jóhírnevü vendéglőt megvette és ünne
pélyesen am. hó végével nyitotta meg.

K ávéház á tv é te lek . — Szombathelyen a 
Nemzeti káveházat mint előzőleg jeleztük. Papp 
János ottani ismert föpncér e hó 1 én vetle 
át. — Ugyancsak a mai napon vette saját 
kezelésébe fenti üzlet volt tulajdonosa Unger 
Fal szaktársunk is az Otthon kávéházat, 
melyet újonnan renovált és rendezett be.

Smltít János szaktársunk Brassóban 
a Kapu-ulca 12. sz. alatt egy uj ven
déglőt rendezett be s azt ünnepélyesen 
e hó elejével nyitotta meg.

Kassa főterén Berger Lajos ismeri 
kávés egy nagyszabású kávéházat léte
sített. A szép üzletet, melynek modern 
berendez-se és tekeas/talai a világhírű 
Seifört-céget dicsérik. Berger szaktársunk 
a m h<> elejével nyitotta meg 

Szegeden a »Dugonic-« című fogadót 
megvette Fenyvessv  Berta volt gömöri 
vasúti vendéglősnő. Az uj lulajdonos 
üzletét átalakíttatta és uj berendezéssel 
látta el.

Három kávéház nyílt, illetve cserélt 
gazdát a fővárosban. Az Andrássy-ut és 
Laudon-utca sarkán »Miramare« címen 
nyitóit fényes kávéházat Perl Lipót, 
ugyancsak az Andrássy-u. Fészek kávé
házat Almási Károly vette meg, mig a 
Rákóiri-uti »EUte» káveházat Ostende 
címen Orosz Ödön nyitotta meg.

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

Figyelmessy József kávéházi segéd pincér 
jelenlegi címét egy lev, lapon kéri tudatni 
Ehrenwald Géza főpincér Alsókubin, Nemzeti 
fogadó.

Weinberger J. Károly föp. hollétét egy lev.- 
lapon kéri tudatni Hódi Lajos fizetőp. Nagy
várad. Einke kávéház.

Drozsnyák Gábor főpincér hollétét kéri 
tudatni Drozsnyák János vendéglős Kámon, 
Vas megye.

Pavosek Gyula pincér hollétét kéri egy lev.- 
lapon megírni. Delfin Samu Budapest, VII., 
Ovoda-utca 22.

Hofbaner József pincér, ki utóbb a nagy
váradi Royal kávéházban volt alkalmazásban, 
hollétét egy lev-lapon kéri tudatni: Mandi 
József főpincér, Nagyvárad, Pannon.a étterem.

K0CSÍS JÓZSBf a VIII. Baross-utca 
70. sz. alatti vendéglőt megvette s 
annak kezelésével megbízta Bíró János 
szaktanunkat, akinek vezetésében az 
üzlet már is szép lendületet nyert.

Székesfehérváronarégi jóhirü Fekete
sas fogadót, mint múlt hónapi lapunk
ban jeleztük, Heberling Adolf szak- 
társunk november 1-én vette át.

Engelharút Gyula ismert kassai ven
déglős az ottani sétatéri »Kioszk« ven
déglőse, e hó közepével az Európa 
éttermeit átvette. Engelhard! szakfár- 
sunk szakavatottsága és ismert jó kony
hája uj üzletének jómenetét és hírét 
előnyösen biztosija.

Jákubovics Áron Budapesten a VIII., 
Népszinház-utca 4 /. sz. alatti uj épü
letben ugyancsak uj és esinos berende
zésű vendéglőjét e hó elejével nyitja 
meg ünnepélyesen.

Családi ö röm . Ráth József fővárosi ven
déglős szaktársunkat derék neje egy egészsé
ges fiubabával ajándékozta meg. Az újszülött 
József és Ferenc nevet nyert a szt. kereszt-
ségben.
■ Uj vendéglős. A pozsonyi Szarvas 
fogadónak lő éven át volt szobafőpin- 
cére, Strasszer  Károly a dinamitgyári 
vendéglőt átvette. Uj vendéglős szak
társunknak szirenesét kívánunk!

Eberhardt Ferenc (nem Erhardt, mint 
múlt számunkban tévesen említettük) az 
V., Harminead-nfea 4. sz. alatti Sehrantz- 
féle vendéglőt megvette. Eberhardt szak
társunk jó borai és konyhája az üzlet 
jóhirét és menetét biztosítja

A LA PITT A T O T T
1820.

A leg m ag asab b  u d v a r  é s  József fő h e rce g  udvari sz á llító ja .

FANDA Á G O S T O N  é s  Z IM M E R  P É T E R  UTÓD A

ZIMMER FERENC haloagykereskedése
A BALATON HALÁSZATI R . T . K IZÁ RÓ LA G OS K É PV ISE L Ő JE . 

TELEF01 61—24 B U D A PEST, K özponti v ásá rcsa rn o k . TELEFDI G1-24.
Mindennemű tenuerl és éctesVizí liiilnlc.

E gy e d ü li h a lsz á llitó  cég, m e ly  az  e lő ke lő  házak é s  é tterm ekben s z ü k 
sé g e lt  ö s s z e s  h a lfa jo kat f r is s  á lla p o tb an  á lla n d ó an  raktáron  tartja .

Dj fogadós. A lugosi Royal kávéház 
volt főpincére, ScháÍTer János (és Scháf- 
fer A.) ugyanolt a Posta fogadót meg
vette s azt egész ujan berendezve e 
hó 1-én fogja megnyitni. Uj fogadós 
szaktársunknak sok sikert kívánunk.

Bleriot vendéglő. Kispesten a Nagy
sándor-utca 82. sz. a. uj házában 
Bajusz Lajos egy csinos berendezésű 
vendéglőt nyitott s annak vezetését 
Z edm k  Nándornak adta át. Zednik 
gazda a csinos üzletet »Bleriot«-nak 
nevezte el és igy folytatja tovább.

Reismann Sándor volt temesvári jó- 
hirnevü kávés szaktársunk a fővárosi 
— Erzsébet-körúti Angol kávéházat 
megvette s azt saját kezelésébe e hó 
elejével vette át.

Cenk vendéglő címen Brassóban a 
Hirscher-utca 21. sz. házban fcserge 
piac) Miess Mihály ottani vendéglős 
csinos vendéglőt rendezett be, melynek 
ünnepélyes megnyitása október 1-én 
történt.

Winkler Ottó szél°skörben ismert 
szaktársunk a bécsi »Nagy és Emhnera 
éttermek üzletvezetői állást töltötte be.

Üzlet eladások . Az ismert Grosz Ödön 
adás-vétel iroda vez tésével megbízott Grosz Al
bert újabban akövetkező üzletek eladását közve
títette. — Az Erzsébet-köruti Angol kávéházat 
Reismann Sándor, a nagykikindai Nemzeti fogadót 
Kmetykó Lajos, a mármarosszigeti Otthon kávé
házat és éttermet Farkas Lipót, a székesfehérvári 
Feketesas fogadót Heberling Adolf, mig a nagy
váradi Pannónia fogadó kávéházát Haraszthy 
Károly vették meg. Az adás vételi üzleteli 
kapcsán megemlítést érdemid Benkő József, az 
-roda adminisztratív teendők derék vezetője, 
aki fenti ügyeknél szintén érdemes munká* 
végzett.

Rozsnyón a saját házában levő 
kóser éttermét Strausz  Lipót több 
csinos szállodai szobával bővitette ki.

Aradon a pécsk^i-utca 1. sz. alatt 
lévő »Velence# kávéházat Lukács 
Sándor ottani kávés átvette s azt tel
jesen ujan átalakítva e hó elején 
nyitotta meg.

Tatay István ismert fővárosi vendég
lős szaktanunk a Vili. kér, Futó-ulca 
és Nap-utcák sarkán lévő vendéglőt 
megvette s egész ujan berendezve e hó 
közepével nyitotta meg. Jó borai és 
konyhájával uj üzlete menetét már is 
föllenditette!

Pozsonyban a volt Liberth kávéházáj 
tulajdonosa, Virsik  Kornél egész ujan 
renováltatta s rendezte be és ünnepé
lyesen »Korvinus« címen nyitotta meg.

Millin János szaktársunk, az Adria- 
fogadó szobafőpincérnek derék neje, a

S ü rg ö n y ö k :
Z IM M E R  H A LÁ SZM ESTER B U D A PE ST. '



FOGADÓ 7. oldal

VII., Alsó-erdösor-utca 10. sz. alatt egy 
nagyobb szabású és csinos berendezésű 
kávécsarnokot nyitott.

Obecsén a plébánia-utcában lévő 
»Korona« vendéglőt Molnár József ven
déglős megvette. Magyaros konyhájával 
és kitűnő jó boraival igyekszik üzletének 
jómenelét biztositani.

Hely változások. — S zv e tic s  
Károly Lúgoson a Magyar király fogadó főp. 
állását töltötte be. U. itt a Hungária kávé
ház föp. állását Ú jh e ly i Mór foglalta el. A 
Konkordia fogadó főv. állását G ro sz  Hermán 
tölti be. Sopronban a Pannónia fogadó szobaföp. 
állását S tr a u s z  Pál tölli be (nem T a k á c s  Antal, 
— utóbbi u. itt K e n ye re s  I. főp. mellett éth. 
állást nyert). K o lo z sv á r i Bandi Odombováron 
a vasúti vendéglő föp. állását foglalta el. 
Fiumében a De la vilié fogadó föp. állását 
H a b e tle r  Lajos töltölte be. U. itt a Deák fogadó 
föp. állását S z é k e ly  Károly foglalta el. B á n  
Gábor Szabadkán a Pannónia kávéház föp. 
állását foglalta el. N é n ie th y  Alfréd Nagykikin- 
dán a Városi fogadó lop. állását tölti be. U. 
itt a Bohn kávéház főp. állását R o lh  Henrik 
töltötte be. Szegeden a Tisza nagyfogadó főp. 
állását G a á l  József foglalta el. Baján a Bárány 
fogadó főp. állását C s ik  Boldizsár töltötte be. 
U. itt az Kinké kávéház főp. állását A la n y  
Mihály foglalta ei. Cegléden a Budapest fogadó 
főp. állását N a g y  Laj"8 tölti be. Szentgotthár- 
don a Dancsecs vendéglő föp állását R á b e r  
József tölti be ideiglenesen. U. itt a Tulipán 
vendéglő fö; . állását M észá ro s  Lajos és vasúti 
fogadó föp. állását Schobert János foglalták el. 
Belényesen a Városi fogadó főp. állását B a rth a  
Lajos foglalta el. Z a lu b il  János Lippán a 
József főherceg fogadó főp. állását töltötte be. 
N e m é n y  József a kassai Európa ká'. éhaz 
huzamos!) időn át volt főpincére u. ott az 
A n d r á s s y  kávéház főp- állását foglalta el (a 
mull szárauuk téves közlésével _ szemb-n). 
P rü c kle r  Károly Szászrégenben a Korzó kávé
ház föp. állását foglalta el. Szentgotthárdon a 
Dancsecs vendéglő főp. állását id. R á b e l (nem 
Raber) József tölti be. S z a b ó  Ferenc Budán a 
Mayer kávéház főp. állását töltötte be. B a rth a  
Lajos Belényesen a Városi fogadó főp. állását 
foglalta el. Pozsonyban a Korvinus kávéház 
főp. állását P och ily  Nándor a főp. és Z s á r y  
Géza a r.-fizetőp. állást töltötték be. U. itt a 
a Magyar király fogadóban W e is z  Péter éth. 
állást nyeri. Kassán a Kaszinó étterem föp. 
állását U ra i László foglalta el. Érsekújváron 
V e n d é g h  Ernő az Oroszlán fogadó főp. állását 
foglalta el. Nyírbátoron a Kecskés fogadó  ̂főp. 
állását D o b a y  Gergely tölli be. E n d e r  Imre 
Szabadkán a Nemzeti fogadó bávéháza főp. 
állását töltötte be. T ö p fe l M tvás Tapolcán a 
Balaton fogadó főp. állását töltötte be. W ch o fe r  
József Egerben a Nemzeti kávéház főp. állását 
foglalta el.

Disznótoros vacsorák.

L U K Á C S  J Á N O S
V . .  Y Á C I - U T  1 3 3 .  sas. a .

SZEGÉNY JÁNOSdégiijíben’w
den p én te k e n  d l i s x n o to r .^ S z o m 
bat és vasárnap pedig cigány
zene. Házias konyha. — Termelőktől 
vett borok. Mérsékelt árak. -----------

5 0 %  p é n zm e g ta k a rítá s , } « » “ '“
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a n i z e t t ,  c h a r t r e n s e ,  oacao, cognac, 
c sá szá rk ö rte , m araszk ino , vanília sin. 
27réle. 1 liter 1 28. Kum liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható * < ,0  BICSLK 
S Á N D O R N Á L ,  Vöröskereszt 
-— drogéria, GYŐR, B aross-u tca 21.

ORVÁTH FERENC
=  S Z E G E D .  =

Szegedi p ap rik a  s z é t  k ü l d é s i  telep, 
sz á llo d á s o k  és uen d é glő s ö k p a p rik a  szá llító ja .

Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED

Uj paprika őrlési Pártoljuk a szakembert.
Van szerencsém tisztelettel érlesiíeni az 
igen tisztelt szá llodás és vendég lős uru
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam husittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb 
árban a mely hon csak valódi szegedi 
p a p r ik á t a já n la n i leh e t, van szerencsém 
eiőnyárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi- 

:------ vesked jenek .--------
P a p rik á m ö ó l íö z é s k e z  íé la n n y i s z ü k s é g e s  m in i 

m ás p a p r ik á itó l!

1909.
Okt. 15.

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szal.odáso. t-s verdéglósök részére )

1 k lg . :í k o r. 50  fill 
Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rózsapa; rika 

1 k lg . 3 ko r. 20 Lili
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika

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

1 klg. 2 k o r. 50  Lili. 
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyedből őrölve
1 klg. 3 k o r. 80 üli. 

25 klg. rendelésnél 20 fill., 50 klg. rende'ésnéi 30 fill., 
10 J klg. rendelésnél 40 fillérrel lesöbb klg.-kant

Valódi szegedi tojásos kirá lytarhonya
1 klg. 1 kor.

Torm a, szatyo r, gyékény, v ö rö sh a gy m a, 
fo gh agym a, a leg o lcsó b b  napi áron.

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

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss örlslii paprika. Tessék próbarendelést lenni. 

Paprikáim állandó színtartók, színüket nem veszítik.

ELÖNY-ARJtGYZEK. 1909. 
Dkt. 15.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra inár cca 
egy év óta állandóan Ön állal 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. .Tisza* nagyszálloda r’.-t.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák 

(paprika és tarhonya kivitele)
Szeged.

Van szerencsénk értesíteni, hogy az On állal 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg ugv az 
áruminöség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen m íg vagyunk elégedve. Tisztelettel

K olozsváro tt. „Newyork" szánodTtídajd.

Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte- 
ettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított 
raprikával nagyon meg vagyok elégedve.

Teljes tisztelettel
M e ix -e r  M iha y

Győr. .Royal* nagyszállodás.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
A küldött paprikával nagyon meg vagyok elé

gedve, igen szép szinü és nagyon Ízletes; szükségle- 
’emet továbbra is az Ön valódi szegedi paprikájából 
ógom beszerezni. „ .

Tisztelettel S zabó  Im re, Budapest. Erzsébet kirá'vné száll

j-firdefmény.
A Győri pincer-egylet

vezetósege tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

In g y en ts  elhelyező  irodá ját 
Arany Janos-utca 22 sz. alatl meg
nyitotta. Telefun (in eruíban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodái, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó fér’i és 
női a.ka:kaim uzot lakat.
A rendes egyiaii tagok elhelyeze e ingyenes

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

Tagdíjak: 1. oszt. fő- és fizetöp 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. bortiu, kávésiegenv, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 üli., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivatalos ó rá k  d. e 8 - 12-ig, d. u. 2 ■> i- 
tartanak. V asár- és ü n n epnapokon  d. e. 
1 0 - 12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér- 
egylet Győr.

Dénes Miklós László József
jegyző elnök

N Y Í L T  T É R .
Tek. H ercog  S án d o r v.-vendégiős urnák 

C sáktornya.
A küldött borszürővel rendkívül meg vagyok 

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

-------- vendéglős.
F igye lm ezte tés .

Schilling Ferenc többek előtt azt hiresztelte 
rólam, hogy én neki nagyobb összeggel tar 
tozom és ennek révén Szederkényi Jánostól 
és P o p o v its  Jánostól nagyobb összeget kicsalt. 
— Kijelentem, hogy én nevezett Schillingnek 
soha nem tartoztam, hanem ö tartozik nekem 
még pedig ugv, hogy az előbbihez hasonló 
fondorlatos módon és rimánkodva azzal kert 
tőlem 20 koronát, hogy magyaróvári sógor
asszonyától 100 koronája érkezik. Az illetőt, 
óvatossági miheztartás végett, a kartársak 
ügyeimébe ajánlom. Nagyvárad, 1009 október 
hó. D ancs István  lőpineér.

E rovat a latt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

E G Y R Ö L - M Á S R  ÖL.
Az apró zsemlyék.

A tiszaparti metropolisban, Szegeden 
valami Steiner vagy Feiner pék arról 
lett nevezetes, hogy olyan apró király
vagy esászárzsöinlyéket sütött, mint a 
téli kabátomon a gombok. Igaz ugyan, 
hogy Feiner v. Sleiner pék, a tiszaparti 
város egyik gazdagabb polgára, tehát 
módjában állt a parányi zsemlyékhez 
a i bizonyára nagyon sokba kerülő 
formákat* - amivel a süteményeket 
szabtak — beszerezni. A zsemlyék, 
dacára icike-pieike helyes formájuknak, 
nem nagy kedvellségnek örvendtek, de 
az »Illés prófétán fogadó gazdája sem 
volt ve.ük kibékülve, s amikor az apró
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jószágok szemébe ötlöttek, menten eszébe 
jutott, hogy a zsemlyék csináló mestere 
megérdemelné, mindennap a huszonötöt.

Történt aztán, hogy az Illés próféta 
gazdája találkozptt Feiner v Steiner 
pékkel az utcán. — Ej, de jó hogy találom, 
drága szomszéd, mondja a pék Ugyanis, 
a családom egy kicsinyt Bálisfára ment 
nyaralni, igy a hazai kosztolásból ki
szorultam. Ma este Potykás komával az 
Iprófétába szeretnék menni; lekötelezne, 
ha egy jó vacsorával várna bennünket. 
Tudja, drága szomszéd, a mi finom és 
dr . . . A szó végét gyorsan elharapta, 
aminek azzal igyekezett okot adni, hogy 
elsietett.

— Na jó, a kezembe kerültél te kutya 
zsivóny; majd adok én neked, dr . . 
vacsorát! — gondolta a fogadós, aki e 
pillanatban a világ ö-szes apró zsemlyéit 
maga előtt látta Otthon aztán legott 
kiadta a főpincérnek a rendelkezést, 
hogy ott font, a középen egy asztalt 
foglaltasson le két személyre, a kisebbik 
Balambérra pedigadasson frakkot — kivé 
telesen s a frakkra varrasson 8 Sleiner- 
fé;e zsemlyét: pégyet elöl, kettőt a vallra 
és másik kettőt az újak végére (az 
ördög látott ilyen frakkot) és a Balambér 
gverek, kizárólag a pék és komája 
szolgálatára álljon. Az éthordói dolgokat 
pedig teljesítse Bandi, (az elég nagy im- 
posztor).

Hogy-hogy nem. mire a pék és komája 
eljöttek, a közeli szomszéd-ágban már 
négy helybeli kávés, amndább néhány 
vendéglős, majd 5 6 olyan kereskedő
fele ember foglallak helyet, akik a 
Feinersteiner zsemlyék forgalmazásá
ban fontosabb szerepet töltöttek be. Az 
apró zsemlyék derék mestere szívélyesen 
köszöntötte ókét és szinte jól esett neki, 
hogv ilyen jóismerős körben van. Ez 
volt tán az oka, hogya kecsesen pukedlizó 
Balamberon és a szörnyen ünnepélyes 
magatartása Bandin, mi különöset se vett 
észre Csak mikor a 7-ik adag s ezúttal 
Veilingion iilets került az asztalra, tett 
ilyen megjegyzést: — Ejnye, a ragyogóját, 
de tücsokszemüekre szabják ezeket az 
ételjószágokat! — A íiletsek és egyéb 
sültek (iiigránosságát leg)ohban az 
igazolta, hí így összesen 48 adag sültet 
fogyasztottak Az ételek, valamint a 
-/ío-es (laskákba fejtett finom tokajik 
és pezsgők, királyi kamarási módon let
tek felszolgálva.

A számla összege 382 kor. 60 fillért 
tett ki. s ezt a főpincér oly hang- 
súlyozással. bár nem feltűnően, ismételte, 
hogy az 5-ik asztali vendégek is kényel
mesen meghallották. — A gazdádnak 
azt a német jehováját! — fordult erre 
a pék a szöszke Balambérhoz és egy- 
szersmint olyan mérges lett mint egy 
muszka ágyú, mert először ekkor pillan
totta meg a frakkon díszelgő saját 
zsömlyéit Ez persze a helyzetet is meg
érttette vele és igy mit se szólt: a 
kontóját kifizette, .bár lassan és meg
fontolja, de azután annál gyorsabban

igyekezett távozni komájával, a hol 
fojtott, hol hangosabb kacagást hallató 
vendégközönség soraiból Amikor kiért 
az ajtón, ökleivel fenyegetett hátra: 
— Visszafizetem én ezt neked, te 
svindler, — te burkus ivadék.

B alam bér e llenséges m ondásai.

Legyél telégy, amikor a Kappan koma szónokol.

Legyél te Lessner és fölötted a feldbachi 
bíróság mondjon ítéletet.

Ott legyen neked vendéglőd, ahol Bleriot jár.

A Kar. alv Gábor ur vegyen téged oltalmába.

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

felelő választ Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
B. I. N".-Maros. A kérdezett dijat nem a 

törvény állapítja meg, hanem szabályrendelet 
utján a vármegye jóváhagyásával a községi 
képviselőtestület. Itt köti tehát a megállapított 
taksát megtudni. Üdv!

S. 1. B ácsfeketehegy. Az olyan eljárást, 
amilyent levelében említ, a törvény nem enged 
meg. Ha engedélyét biztosítani akarja, akkor 
az utód csak mint bejelentett üzletvezető szere
pelhet és az üzlet az Ön engedélye mellett áll 
fenn továbbra is. Sem bérbeadni, sem kölcsön 
adni nem lehet. Ez a jog elvonása mellett 
büntetést von maga után. Az üzletvezetővel 
lehet közjegyző előtt szerződést kötni, hogv 
az üzlet összes terheit (adót, illetéket s th ) Ö 
viseli, azonban mint üzlettulajdonos Ön szere
pel Engedélyt átruházni nem lehet és a bérlet 
lejártavai mivel sem biztosítható Van egy 
másik mód is és pedig az utód kötelességet 
vállal, hogy az üzletbérlet lejárta után bizo
nyos időn belül, különben megállapított kár
térítés mellett az üzlet meghatározott távolsá
gában üzletet nem nyit. Az ilyen szerző
dést nagyon óvatosan kell megkötni. Üdv!

N a p tá r rendelők ... A rendelt naptárakat 
előjegyzésbe vettük Üdv! — C. L. B úcsú. 
Az .ügy*1 egén derű, akárcsak a búcsúi erdő 
keleti oldalán. Az elnöklő vezér tehát békén 
űzheti vadjait a szép nyugati Vasnak, amiből 
bizonyára nemcsak a búcsúi kuriális kasté
lyok, hanem mi, szegény pestiek is rés:e- 
sedünk. Hasonló szívélyes üdvözlet! i. T . F. 
Szeged . l'j előfizetőnek ment lap. Szives 
ügybuzgaloniért hálás köszönet és — üdv! 
— F. M. K .-sebes. Kérdezett virágdiszités

ügyben, úgyszintén nagyobbszabásu virág
rendelésnél Pásztori virágkereskedőt Budapest, 
Vili., Rákóci ut 3. ajánljuk. Különben ennek 
az ismert virágkereskedőnek a teljes cimét a 
„Fogadó" minden számában megtalálhatja. — 
P. G. Z alaegerszeg . B. értesítéséért szive; 
köszönet és köszöntés! — K. J .  K .-zom bor. 
A L-asztalnak ujjal való kicserélése és egyúttal 
dákók és tartók beszerzése miatt fordul
jon Seifert Henrik és Fiai céghez. Budapest, 
VII., Dob-utca 90. — H. S. A rad . Kérdezett 
Váradi vendéglő Budauest, VI. kér., Oktogon- 
téren van. — R . F —n é vendéglősné . 
A kérdezett paprikához hasonló jót és meg
felelőt csak egyetlen egy helyen és pedig 
Horváth Ferenc vendéglősök paprika szállító 
jónál, Szegeden lehet beszerezni. Üdvözlet! — 
R. J . S zékesfehérvár. Jelzett híradás már 
közölteleit, de a jelen számban is megvan 
említve. B. figyelméért szives köszönet és 
üdvözlet! - B. G. B pest. A „Fogadó" 
kiadásában 1905 ben jelent meg ilyen (3 nyelvű 
szótár, kiadvány, de ezek elfogytak. K. R. 
N.-Keszi. Nem ismerjük a viszonyokat; meg- 
tudakoijuk és levélben megírjuk. Üdvözlettel.

— ~ ~ ~ ~ —

Társ kerestetik
egy 50 .000  lakósu  v á ro sb an  lévő

szál lodához,
m ely  30  év  ó ta  fennáll é s  a le g 
jo b b  h írn év n e k  ö rv en d . É v en k én ti 
fo rgalm a az ö sszes h ely isége iben  
250  200  ez e r borona . Csak olyan  
e g y é n  a já n lk o /h á tik  a k i 50 —60 
e z e r  korona k észpénzzel re n d e l
k ez ik . Az á ta d ás  az eg y ik  tá rs  
n yugalom ba vonulása m ia tt  tö r té 
n ik . Cim e  lap  k iad ó h iv ata lá b an  

m eg tu d h a tó .
1 mi m m  ■■■* i — j — p  iwiim^

P i n c é r e k
fényes mellékjövedelemre tehetnek szert 
korszakalkotó újdonságok terjesztésével. 
1 k o ro n a  10 fillé r beküldése ellené
ben 10 d rb  minta és prospektussal
—■ sztdgál bérmentve —.............
M O L X Á R  L A J O S
S 'ab n d e lm l ú jd o n sá g o k  l  ö z p o n 'l  Iro d á ja
B udapest, A n d rássy -u t 27. I li . 7.

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

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

BDDAPEST, V., BÁLYÁNY-D. 10.
R a k tá r :

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

GYÁRAK: Besztercebánya, Borosjenő. 
Kassa, Ungvár. Varasfl. Vrata.

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

A ján lja  kávéházi és vendég lő  b e ren d ez é
sek re  csinosan  k iá ll í to tt  g y ár tm á n y a it.

Kycnatott Hedvig Sándorkönyvnycmcájában Budapest, Dohány-utca 12. btAtti,


