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Közgyűlés mint kongresszus.
—  A debreceni szép napok. —

Jobban hangzik a kongresszus szó 
mint a kovencionális közgyűlés és ezért 
választotta a ((Vendéglősök szövetségen 
a külvilág előtt a jobbanhangzó szót, 
noha alapszabályai szerint nem kon
gresszust, hanem közgyűlést tartott 
Debrecen városában. Nem akarunk 
azonban ezzel a kis megtévesztéssel 
bővebben foglalkozni, mert alig érdemes 
arra, hanem csupán a hamis vitorla 
alatt mindjobban zátonyra kerülő szö
vetségnek ezt a kis passzióját, mely 
évenként szokott ilyen jelzők alatt ki
fejezésre jutni, —  akartuk leszegezni.

Más a forma és más a lényegi A 
forma külső burkolat; lényeg a tarta
lom. De sajnos, az egész szövetségből 
csak a formát és semmi lényeget látnak 
az érdekelt szakköreink. És ez a vurst
lizás igy tart egészen azóta, amióta ezt 
a szövetséget létesítették. Nagyon is 
értjük, ha liundel János elvesztette a 
kedvét a további —  játékra. Elhisszük, 
hogy megunta vezérségenek a meddő
ségét és hol nyíltan, hol leplezve mondja, 
hogy nem érdemes idői, pénzt és fá
radságot áldozni, hiszen a vendéglősök 
indolensek, nem törődnek semmivel.

Nem az elfogultság vezeti toliunkat 
ennek a véleményünknek a megírásá
ban. Mint a haladás emberei, örülünk, 
ha szakiparunkban bárhol és bárki ve
zérlete alatt haladást és fejlődést látunk. 
Az ügyet sohasem kötjük a személyhez, 
hanem ellenkezőleg, mindig magát az 
ügyel tartjuk szem előtt és mellékesnek 
az egyéneket, kik az ügyeket vezetik, 
mert hiszen minden mozgalom, minden 
szervezkedés önmagától hozza fels/inre 
az ő embereit, kik. ha nem balkeze
sek, sikerrel és eredménnyel igazgatják 
a vezérletükre bízott közügyeket. A ve
zető egyéniségek változnak, az ügy maga 
állandó marad.

A  « Vendégi ősök szövetsége# ezidő 
szerint azonban csak a papíron van 
meg és ez a papír az alapszabály és 
az évi jelentés. Van tehát egy névleges 
szövetség, de nincsenek tagjai. Van ve
zetősége a szövetségnek, közgyűlést is 
tart, de hiányzik a tartalma, a lényege. 
Ezt pedig csak a vendéglősök érdeklő
dése adhatná meg. Ez azonban hiány
zik. És ez a jelenség maga nem ok, 
hanem csak okozat. Mit ér a közgyűlést

kongresszusnak elkeresztelni, mikor a 
kongresszusra nem jelennek meg az ér
dekelt vendéglősök, a közgyűlésre pedig 
nincsenek akik megjelenjenek, meri 
nincsenek tagok. És ilyen jelenségek 
mellett mégis csak helyén volna az 
okokat kutatni, hogy legalább a mi sa
ját érdekeltségünk, a vendéglősök és 
kocsmárosok, úgy maguk közt állapít
hassák meg a meddőség okait.

Mert azt ne mondja senki, hogy a 
vendéglősök országos szervezete, szö
vetsége iránt annyira indolensek vol
nának az érdekeltek, hogy tagok nélkül 
álljon az ö saját szövetségük. Hiszen 
ezer bajjal kénytelenek megküzdeni a 
vendéglősök országszerte, hogyne örül
nének, ha volna egy központjuk, mely 
országos aktiókat képes indítani a ba
jok orvoslására. Két kézzel kapnának 
utána. De ennek első és elengedhetetlen 
kelléke: az aktióképesség. És ez hiány
zik a most közgyülésezett szövetségben. 
De nem csak mostanában hiányzott, ha
nem hiányzik azóta, amióta fennáll És 
ez teszi indolenssé a vendéglősöket a 
cimzetcs szövetséggel szemben.

Senki se vegye rossz néven tőlünk, 
ha véleményünket a rideg valóság ke
resetlen szavaival fejezzük ki. Mert ez
zel nem a vezető és szereplő férfiakat 
érintjük, hanem magát az ügyet, mely 
az egyének fölött kell, hogy álljon És 
hogy a szövetség nem aktióképes, azt 
legjobban bizonyítja az a tagadhatatlan 
ténykörülmény. hogy eudig meg 
k ísérletet sem tett valamelyes or
szágos szakmozgalomra.

«Nem bánt engem a más gondja# 
volt és lesz ennek a szövetségnek a je
ligéje és azért nem képes zöld ágra 
jutni és ezt lálják és tudják az ország 
vendéglősei. Ne csodálkozzunk lehál 
rajla, ha a szövetség csak névleg, de 
nem tény leg  áll fenn.

A mai kor követelményei a köz
érdek megvédésére cs fejlesztésére ala
kult testülettől joggal várhatnak erő
te ljes  munkát. Hiszen annyi a baj 
és sérelem a mi iparunk terén, hogy 
azt a tengernyi mennyiséget nem szép 
szólamokkal, nem barátságos ölelkezés
sel, nem idealizmussal, hanem erős es 
céltudatos munkával lehet csak, még 
pedig fokozatosan, a megszüntetéshez 
közelebb vinni. Szeressük, tiszteljük 
egunást. mondjunk egymásra alkalom- 
adtán szép tósztokat is, de ne ebbon

m erüljön k i a közérdek szolgálatá
ban vá lla lt funkciónk.

Távol van tőlünk még a szándéka is 
annak, hogy bárkit is szemrehányással 
illessünk. Nem, ezt nem tesszük. De rá 
kell mutatnunk arra a tényre, hogy ott, 
ahol a közérdekért nem történik semmi, 
olt megszűnt a jog is arra. hogy a 
közérdek testületi támogatására számí
tani lehessen. Nem akarunk senkit és 
semmit föléje helyezni a becsületes nem- 
tevésben megőszülő vendéglős szövetség
nek, de az igazság kedvéért konstatál
nunk kell és erre tanúságra hivatkoz
hatunk a vidéki vendéglős karlársaink 
és azoknak egymásután alakuló ipar- 
társu ataira, hegy a « Székesfővárosi 
vendéglősök es kocsmárosok ipar- 
társulatai, ez az aránylag még fiatal 
testület 1 -2  év alatt nagyobbszabásu 
szakipari országos aktiókat indított — 
és sikeresen, mint a már régen fenn
álló s most közgyűlését tartott országos 
vendéglős szövetség fennállásának egész 
ide.je alatt

És ide vezethető vissza, hogy ebitől 
a liatal és életrevaló testület bői indul 
ki a moz -alom, egy cselekvésre képes 
és cselekedni szándékozó országos köz
pont, vendéglős-kocsmáros szövetség 
mielőbbi alakitásara.

Hisszük és reméljük, hogy az ország 
vendéglősei, kocsmárosai és azok ipar
társulatai ehhez az országos szervezet
hez örömmel fognak csatlakozni

A borvidékek és azok uzsorásai.
A szüret küszöbén állunk, a borke

reskedők ágensei már behálózzák a bor
vidékeket és ezzel kezdetét veszi az 
uzsora is. Ez az uzsora pedig abból 
áll, hogy a kereskedők és megbízottjaik 
karteliszerüen leszorítják az uj bor 
árát. A termelő, kinek a pénzre szük
sége van, kénytelen elfogadni a lenyo
mott árt, olcsón ád. hogy azután a l>or- 
kereskedőre utalt vendéglősök és kocs
márosok drága pénzen vásároljanak. 
Kiuzsorázása ez a termelőnek és az 
italmérönek egyaránt. És a kereskedők 
úgy vannak szervezve, hogy egesz bor
vidékeket tartanak megszállva és arra 
törekednek, hogy az illető vidékén 
bort kereső vendéglősöket és kocs- 
márosokat erőnek-erejével távoltartsák 
a termelőtől, megakadályozzák, hogy 
közvetlenül érintkezhessenek a terme-
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lökkel, hanem inkább ők erőszakolják 
fel magukat eladóknak. Ez természe
tesen úgy a termelők, mint az illető 
vendéglősök és kocsmárosok rovására 
történik. Mindakettö: termelő és vevő 
uzsorások kezébe kerülnek.

Zalam egyeböl pl. azt az értesítést 
vettük, hogy ott az egész megyére ki
vetette hálóját a tapolcai Leszner 
borkereskedő-cég. Az a cég az, mely 
nem régen még a laza bortörvényünk
kel is összeütközésbe jutott és borha
misításért megbüntették.

Ennek a cégnek az ágensei meg
szállva tartják a vasúti állomásokat és 
mint a ragadozók csapnak le minden 
érkező, kissé jobban tápláltnak látszó 
utasra, hogy megtudják, vájjon nem-e 
kocsmáros. Ha megismertette magát az 
illető utas, hát akkor félig-meddig már 
lóg a hálóban. Viszik és eladnak. A 
vevő nem tudja kivel áll szemben : nem 
ismeri, Ő venni akar, az ügynök meg 
eladni iparkodik. Menekülés ott alig 
van, mert a szemfüles ügynök egy per
cig sem hagyja magára. Es igy a ter
melő, ha az árunak megfelelő jobb árt 
érhetne is el, a hasznot nem ő, hanem 
az ügynök, illetve a Leszner-cég vágja 
zsebre.

Közgazdasági szempontból igen kívá
natos, hogy a bortermelő rászorultsá
gához mérten, gyorsan adhassa el bor
mennyiségét De viszont kívánatos az 
is, hogy az elért haszon az övé és nem 
a küzvetitő-kereskedőé legyen. Nem ké
vésüké kívánatos azonban az is, hogy 
a bortvásárló vendéglős ne a közvetítő 
kereskedőtől, hanem magától a terme
lőtől vásárolhassa a szükséges bormeny- 
nyiséget, mivel abban az esetben minda
kettö jobban jár. A termelő megfele
lőbb árt kap a boráért és az az övé 
marad; az itaimérö pedig olcsóbban jut 
hozzá, a mért közvetlenül a termelőtől 
(és nem a közbeékelt s mindakettöt ki- 
uzsorázó ügynök vagy kereskedőtől) 
vásárol.

Fontos érdeke tehát úgy a termelő
nek mint a vendéglősnek, hogy résen 
legyenek, nehogy a Leszner-féle uzso
rások és borpancsolók hatalmába kerül
jenek, mert mindaketten és mindenkép
pen ráfizetnek.

És a mi Zalamegyében történik, 
ugyanaz végbemegy más borvidékeken, 
más Lesznerek uzsoráskodása mellett. 
Sőt annyira megy ezeknek a hálóve
tése, hogy még a kü lfö ld i vevőket is 
hatalmukba kaparitják és ezeket is ki
használjak — nem a termelő javára, 
hanem a saját előnyükre. És amit a 
termelők elmulasztanak a saját elő
nyükre megtenni, azt megteszik a ke
reskedők a termelők bőrére.

A szőlő még nem is virágzik és ők 
már leveleznek a külföldi vásárlókkal; 
összeköttetésbe lépnek és alkudoznak a 
termelő bőrére. Hát nem tehetnék meg 
jzt maguk a termelők? Hiszen annyi 
egyesületük, szövetkezetük és egyéb

«értékesitő» szervezetük van, amelyek 
ezt a munkát nagy és érdemes siker
rel elvégezhetnék. Ezek a szervezetek 
éppúgy tehetnék mint a borkereskedők. 
Tartsák ők is megszállva a borvidékek 
vasúti állomásait ottani megbízottaik  
által Maguk az illető gócpontok ven
déglősei is szívesen vállalkoznának rá. 
Úgy amint ezt pl. a tapolcai vendég
lősök teszik.

Aki Zalamegyében bort akar vásá
rolni, bátran és bizalommal fordulhat 
Domokos Ignác, Dienes  Kálmán és 
Barta Gyula tapolcai vendéglös-szak- 
iársainkhoz, kik ott a Lesznerek  fész
kében szívesen adnak felvilágosítást és 
útbaigazítást. Es ezt mindenütt, minden 
járásban, minden bői termelő gócponton 
lehetne ilyen módon szervezni. A cél 
megérdemli, hogy ebben a tekintetben 
kölcsönös érdekeik megvédésére, bor
termelők és vendéglősök a szüret idé
nyére (de egyébkor is) kezet fogjanak 
egymással.

A tisztességes borkereskedelemnek 
azért még mindig elég tág tér kínál
kozik a spekulációra. Ott a nagy kül
föld; tessék a magyar bornak ott pia
cot teremteni és j o  árut szállítani. A 
tiszta magyar bor hóditóképes, de ne 
bízzák az exportot a Lesznerek re. A 
vásárló közönség fogdosásálól azonban 
szorítsak ki a közvetítő kereskedelmet 
összes hálóival együtt.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
(osok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z  ipartársulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut í j ,  II. 20. ss. a. van.

Hivatalos órák : 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 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó" utján közöl tetik.

T Á R S U L A T I  ÉLET

Nagykár oly. Szatmármegyei vendég
lősök, kávésok és kocsmárosok ipartár
sulatának megalakítása érdekében megye- 
szerte nagy mozgalom indult meg 
szaktársaink körében, Az uj ipartársulat 
székhelye: N agykáro ly  lesz. A szer
vezési munkálatok élén: Kún István, 
K in é l József, F ried l István, W eszely  
Manó és Fejes  Ferenc nagykárolyi 
szak'ársak állanak Mátészalkán : Sar-

kady Zsigmond vendéglős, Szatmáron: 
VaIkovics  Sámuel, -Pongrétz  Lajos, 
Lengye l Miksa és Lendek  Pál szak
társaink vették kezükbe az alakítás 
munkáját és mindezek a fértiak szak
köreinkben olyan tekintélylyel bírnak, 
hogy a vármegyében lévő összes ven
déglősök, kávésok és kocsmárosok ön
tudatosan fogják őket követni a szer
vezkedés nagy munkájában. Hisszük és 
reméljük, hogy nemsokára megalakul 
az egész vármegyére kiterjedő ipartár
sulat.

Nagybánya. Nagybánya és Vidéke 
vendéglősei, kávésai és kocsmárosai 
szintén ipartársulatot alakítanak. A mun
kák javában folynak, melyek élén: 
Rumpold  Gyula, Láng  Gyula, N agy  
György és Török  Pál nagybányai s 
W urscber János felsőbányái szak társak 
állanak. Nagyon helyesen cselekednek 
kartársaink, hogy mindenütt szervezked
nek, mert csakis egyesült erővel lehet 
vclamit elérni és visszásságokat megszün
tetni. Szaktársaink építsék ki társu
lataikat minél erősebbé és minél hatal
masabbá, hogy azután a megalakítandó 
országos szövetségben nyerjen kifejezést 
Magyarország vendéglőseinek, kávésainak 
és kocsmárosainak egyesült ereje. Ez 
lesz a helyi szervezeteknek, a haladás
nak legszebb koronája

Beregszász. Béreg vármegyei szak- 
társaink az egész megyére kiterjedő 
iparlársulatot alakítanak a vendéglősök, 
kávésok és kocsmárosok szervezésére. 
Az előkészítő munkálatok élén: Stein - 
berger Bertalan, S cbw inger  Sándor, 
B em er  Lázár, Goldglanz Miksa és 
Krausz József fogadósok és vendéglő
sök állanak, kiknek egyénisége elegendő 
biztosítékot nyújt arra, hogy a társulat 
mielőbb megalakuljon.

Szilágysomlyó. Szilágymegyében is 
megindult a mozgalom vendéglős és 
kocsmáros-ipartársulat létesítésére. A 
szervezést következő sza kéri el műkről 
közismert fogadósok és vendéglősök vet
ték kezükbe: Kónya  Miklós, R idw all 
József, ifj. D iószeg i József (ziiahiak) 
és Cserey Károly, Csillag János és 
Fried lánder Sándor (szilágysomlyóiak). 
Az alakuló közgyűlést legközelebb fog
ják egybehívni.

Sátoraljaújhely. Itt is megindult a 
mozgalom ipartársulat létesítésére. A 
szervezés munkálatait Masztallek  és 
Kovács  előnyösen ismert vendéglős- 
szaktársaink vették kezükbe, kiknek 
ügybuzgó törekvése sikerrel fog járni.

A győ r i pincér-egylet múlt hó
21-én a vendéglős-ipartársulat és a 
pincér-egylet választm. tagjai részvéte
lével tartott gyűlésen P a y er  Zoltánt 
választotta irodafönöknek.

Jóváhagyott alapszabályok. Abuda- 
pesti kávésok, mint előző számaink 
jelezték, szövetséget létesítettek. A kávé
sok szövetségének alapszabályaitakeresk. 
miniszter a napokban jóváhagyta.
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A  v é g r e h a j t á s i  n o v e l l a  é s  a  
f ó p i n c é r e k .

Felhívás Magyarország főpincéreihez !

Tisztelt szaktársak! Ha kissé szétné
zünk, azt látjuk, hogy akármilyen szakma 
legyen az, mindegyiknek van egy olyan 
sajtóorganuma, a mely az illető szakmá
hoz tartozik, érdekeit minden tekintetben 
szolgálja és minden oldalról megvédi. 
Csak mi, főpincérek, —  s mondjuk meg 
őszintén úgy magunk között, mi 
vagyunk azok a könnyelműek, a kik 
nem törődnek magukkal és nem törőd
nek saját ügyeikkel. Pedig hát nagyon 
is kellene törődnünk, azaz, hogy már 
kellett volna, de végre most már — mu
száj lesz.

Alig hiszem, hogy volna egy is közöt
tünk, aki azzal dicsekedhetne, hogy 
adósságban még soha pénzt nem veszített.

Az uj végrehajtási törvény olyan álla
potokat teremtett, hogy ma már alig 
van kávéházi vagy éttermi adósságot 
csináló vendég, aki jó volna arra, hogy 
a törvény nekünk biztosítékot nyújtana 
követelésünk behajtására.

És mert mindig volt és lesz nálunk 
sok olyan egyén, aki elegáns fellépésével 
és hízelgő modorával be fog furakodni 
a fópincérek szivébe és bugyellárisába, 
a törvény pedig nem fog (mint ezelőtt) 
nekünk védelmet nyújtani, ennélfogva 
mi ezután még több pénzt fogunk veszí
teni, mint bármikor azelőtt, ha nem 
fogunk kellőképen védekezni. Szerintem 
a legjobb módszer a védekezésre a kö
vetkező volna.

Minden főpincér, aki valamelyik hely
ről távozik, adjon át utódjának mind
azon vendégek nevéről jegyzéket, akik 
neki nem fizettek. Úgy az újonnan be
lépő főpincér első perctől fogva tudni 
fogja mihez tartani magát. Ezen célból 
ajánlom, hogy tegyük meg a »Fogadó-t« 
hivatalos sajtóorgánummá. Aki még nem 
járatja az fizessen elő és akinek 
valami észrevétele van, tegye közzé a 
»Fogadó«-ban

Ne legyünk továbbra is könnyelműek! 
Törődjünk többet közös ügyeinkkel és 
ha lesz lapunk, mely érdekeinket védi 
—  persze ahhoz nekünk is kell hozzá
járulnunk, — akkor nem leszünk annyira 
megkárosítva és nem leszünk elhagyatva, 
mint az árva. Mert lesz egy központi 
közlönyünk, mely közölni fogja velünk 
mindazt, amit nekünk tudni kell és 
amelyben egymással érintkezni fogunk 
közös ügyeink és közös bajaink tárgyá
ban. Es ez a központi közlönyünk a 
»Fogadó« legyen. Kartársi üdvözlettel 

Kontz István főpincér 
7 urócszentmúrton.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .

Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 
előfizetőinket, akik régebben vannak 
hátralékban s azokat is, akiknek előfize
tésük a mostani számmal járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket

az előzőleg már kapott utalványon 
postafordultával beküldeni.

Lejáratos előfizetőinknek a mostani 
számmal postautalványt mellékeltünk

Hátralékos előfizetőinknek annál inkább 
is jóindulatába ajánljuk ezen kérelmün
ket, mert a lapnak szintén kötelességei 
vannak. Előfizetési pénzek: »Fogadó« 
kiadóhivatala. Budapest, Rákóci-ut 13. 
küldendők.

A debreceni közgyűlés, mint eleve 
jeleztük, e hó 9— 10-én tartatott meg 
a szokásos ekszperimentumokkal. A köz
gyűlést ugyanis megelőzték a napilapok
ban elhelyezeti kisebb-hosszabb közle
mények, melyek a nyugdijegyleti és 
szövetségi közgyűlést következetesen — 
»í:ono-resszus«-nak írták (alapos meg
tévesztésére a t. pulikutnnak) s egyben 
és ugyancsak nagyhanguan (s már 
előre) jelezték, hogy azon 5—600 elő
kelő iparos fog megjelenni. A való tény
állásnak mindebből az felel meg, hogy 
a debreceni közgyűlésen, és nem kong
resszuson, a debreceni szaktársakon kí
vül. a vidékről és Budapestről 55— 60-an 
jelentek meg, mint ezt az ottani lapok 
által leközölt névsorból is láthattuk. 
Voltak ugyan még ott vagy 25- 30-an, 
a külömbözö cégektől ügynökök, kép
viselők, (a jó üzlet reményében) kiket 
azonban nem lehet a közgyűlési tagok 
közé sorolni. A gyűléstől, ami eleve 
lesújtó hatásként volt érezhető, Glöck  
Frigyes, szakosztályunk illusztris tagja, 
távol maradt, miután a szakoktatási 
osztály vezető tisztéről ipár előzőleg le
mondott. A kedvét veszteit közgyűlés 
különben csupa lemondásból állott. Le
mondott Ginek Frigyes, nem látván 
bizonyára célját a csupa közgyűlésből 
álló szövetségi akciónak: hasonlóan 
Stadler Károly (az »arany szivo-nek 
jelzett férfiú) az idegenforgalmi osztály 
vezetéséről, mig a közvetitési ügyosz
tályról a közgyűlés illetőleg az évi 
előterjesztés maga mondott le. A köz
gyűlés tárgyát pedig a titkári évi elő
terjesztés képezte, amely, nem lévén 
miről jelenteni, jó óra hosszáig tartott. 
Ami az egész dolognak némi tartalmat 
kölcsönzött, az a Nyugdijegylet közgyű
lése volt, amelyen Bokros Károly, a 
kitűnő elnök és szaktársunk tartott 
figyelemre méltó elnöki beszámolót. Fon
tosabb momentuma volt még a néhai 
Törley József pezsgőgyáros és Hauer 
Bertalan ipartársulati elnök arcképeinek 
leleplezése. A közgyűléseket megelőző 
és azokat követő ismerkedési, kirándu
lási, banketti sat. vigalmak kévésbbé 
érdemelnek említést. —  lévén ez minden 
vendéglős és kocsraárosnak a mestersége. 
Csakannyit konstatálunk még, hogy egyes 
nagyobb cégek képviselőinek a vigalmi 
költsége ezreket tett ki, amit napi bevé
telül őszintén óhajtanánk minden ven
déglős és kocsmáros szaktársunknak.

Balatoni fogas. A napilapok agyon
reklámozták a balatoni halásztársaság 
életrevalóságát, mert az angol király 
marienbádi tartózkodása alatt fogast is

vétetett fel az étrendjébe. Hát szépnek 
szép, ha az angol király szereti a Bala
tonunk jó ízletes fogasát, de szereti azt a 
magyar ember is, csakhogy olyan árban 
juthat hoazá, hogy elmegy a kedve azt 
asztalára hozatni. A balatonmelléki nép. 
mely azelőtt a Balaton halaiból nyerte 
főtápláló cikkét, nem élhet már evvel 
a tápszerrel, ha csak ki nem teszi ma
gát néhány napi elzárásnak és lopva 
halászik. Az a balatoni halászati társa
ság annyira gazdagodik, hogy nemso
kára a saját zsírjába fog fulladni, de 
azért mégis lehetetlenné teszi, hogy a 
közép és kisebb emberek is juthassanak 
fogashoz. Annyira drága, hogy egy klgr. 
fogas árán 3—4 klgr. húst vehet. És 
havátovább ugv fog alakulni a helyzet, 
hogy a fogas fogyasztás luxusát igazán 
csak fejedelmek fogják maguknak meg
engedhetni.

Hymen hírek. — A szakköreinkben 
előnyösen ösmert és lapunknak is volt de
rék dolgozótársa, Sarkadi Józsefnek, a 
Szt. Lukács-fürdő hivatalnokának szép- 
miveltségü leányát, Bertát, eljegyezte 
Simái Miklós fővárosi kereskedő. 
Fischer Béla a miskolci Grand fogad** 
derék ismert szobafőnöke eljegyezte 
Weisz Stefikét, az oltani Ipar kávéház 
tulajdonosának. Weisz Miksa szépmti- 
veltségü leányát Miskolcon — k i  igazí
tás. Hosoff László zsolnai főpincér 
S te iger Rózsikéval (nem Boriskával, 
mint m. számunk tévesen hozta) jegybe 
lépett.

Kedvező szüreti kilátások. Ila all
az a közmondás, hogy óborban van az 
igazságé, akkor igen sok »igazságra» 
lehetünk elkészülve, mert Lő szüret 
ígérkezik országszerte, habár minőség 
tekinteteben mögötte marad a tava
lyinak. A bortermelő gazdák lelnek 
is, hogy a bor ára nagyon le fog 
hanyatlani és járásonként akarnak 
kartelt kötni a bor árának egyön
tetű megallapitására. Ez azonban ne 
tartsa vissza a vendéglősöket és kocs- 
márosokat attól, hogy borszükség
letüket elég korán fedezzék, mert a 
borkereskedők már is elárasztják az 
országot bevásárlóikkal, hogy a jobb- 
minőségű borokat elhalászszák a ven
déglősök elől. Milyen üdvös missziót 
teljesíthetne most a tervezett központi 
borpince, ha már megkezdhette volna 
működését. A szegényebbsorsu vendég
lősök a bő termés áldásait nem igen 
fogják élvezni, hanem annál jobban a 
borkereskedők. Ez a tény igen alkalma;- 
téma a gondolkozásra.

Ezüstlakodalom. Szabó Imre kapos
vári fogadós szaktársuuk és neje, sz. 
Szigetin- Margit augusztus 28-án tartot
ták egybekelésüknek 25 éves fordulóját 
A jubiláló házaspárt szakköreinkből 
nagy számmal gratulálták

Pincéregryle i jubileum A kolozs
vá ri p incéregvlet aug. 28-án tartotta 
alapításának 40-dik évfordulója alkal
mából jubileumi ünnepélyét, mely im
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pozáns módon sikerrel és újabb alap
kövei rakott le további 40 évi céltudatos 
és kulturális munkára. A délután tartott 
diszközgyüléssel vette kezdetét azünne- 
piség, melyet Tauszik Alajos egyesületi 
elnök nyitott meg tartalmas ünnepi 
beszéddel. Az egyesület 40 éves törté
nelmét Tompos ígnác titkár ismertette. 
A 40 évvel ezelőtt alapított egyesület 
alapítói közül négyen voltak jelen és 
pedig: N agy  (iábor. Molnár János, 
E g r i Lajos és W alter Károly, kik 
önérzettel emlékeztettek vissza a szép 
alkotásra, melynek ők is alapvetői vol
tak. A nevezettek ma is támogatói az 
egyesületnek. Az egyesület zászlóját a 
diszelnök bájos leánya N agy  Tinike 
kisasszony emlék szallaggal díszítette 
fel, melyen az ünnepély datuma foglal
tatik. Az ünnepélyt bankett követte és 
sikerült táncvigalom fejezte be. Kolozs
vár közönsége nagy számban vett részt 
az ünnepségen. A sikerült rendezésért 
Fészl József fogadóst és Varga  József 
szobafőpincért illeti az elismerés pál
mája.

Régi vendéglő megszűnése. Évszá
zados vendéglő, a párisin Maison Doréeu, 
megszűnt és békés családok lakóházául 
alakították át. Volt vendégei igen díszes 
névsort töltenek be. Eduárd angol ki
rály walesi herceg korában párisi tar
tózkodása alkalmával vendége volt en
nek a helyiségnek. M ornv  herceg, id. 
Dumas Sándor stb. rendes látogatói 
voltak az ősvendéglőnek. Itt tárgyalták 
le az arisztokraták becsületbeli differen
ciát ; a Zuezi-csatorna építésének ter
veit itt tárgyalták legelőször. Merje még 
valaki mondani, hogy a vendéglőnek 
nincs kulturális missziója!

A pró  fairek. — Elfogott sz^kevénv. A bu
dapesti „Z^ldkoszom1* (gami szállodai s a fonyód- 
fürdőtelep? vasúti fogadó volt bérlőjét, Mayer 
Benedek, aki többrendbeli csalás elkövetésemiatt 
Amerikába kívánt pá yázni, Londonban a ren
dőrség fölismerte és elfogta. — Három hónapi 
fO íhazat kapott Kosztina László, a Sztancsu 
kávéház volt kávéssegéd-alkalmazottja, aki 
(iárdonyi József káveházának ezer koronás 
ablakát bedobta. - Letartóvt itott ügyve
zető. A budapesti kávássegédek szakegylete 
elhelyezőjének ügyvezetőjét, Griitifeld Mihályt, 
aki a lapok híradása szerint az „Emke“  kávéház 
ablakát bedobta, a rendőrség letartóztatta.

Meg-hfintetett vásárcsarnoki bizo
mányos. A székesfővárosi tanács 200 
koronára büntetett egy vásárcsarnoki 
bizományost, mert a vidékről eladás 
közvetítése céljából hozzáki'ildött élelmi
szereket nem úgy űzette a termelőknek, 
illetve beküldőknek, amint azt a napiárak 
szerint fizetnie kellett volna, hanem 
úgy, a hogy neki tetszett. Ezeket a fo
gásokat úgy csinálta. hogy az áru meg
érkezése után azonnal irt a beküldőnek, 
hogy az áru romlott állapotban érkeze tt, 
nem adhat túl rajta, de azért valami 
csekélyt árt mégis küldött érte. A be
csapott vidékiek feljelentették az ilyen 
••salókat, megindult a vizsgálat és kisült 
a vétkes manipuláció. —  Szerintünk 
ez a büntetés nagyon csekély. Az ilyen 

Jtözvetitő megbízhatatlan és azért telje

sen kitessékelni kell őt a vásárcsarnok
ból. Ezt a büntetést érdemli meg.

1848 eredeti angol, francia és amerikai 
toalett-modellt közöl a Budapesti Bazár egy 
évfolyamában. Előfizetés' ára: negyedévre 2 kor. 
Ingyen mutatványszámot küld a Budapesti 
Bazár kiadóhivatala Budapest Vili., Baross- 
utca 22. (Budapesti Bazár-liáz.)

Préda pezsgő — kotyvalék pezsgő. 
Az egyik esti újságnak Szatmári Imre 
szatmári vendéglős levelet küldött, mely
ben a nagymarosi dr W ilhbnld  Ludvig 
gyártotta Préda pezsgőről panaszkodott. 
A „kotyvalék'-nak nevezett pezsgőből 
egy üveggel be is küldött kóstolóra, amit 
a szerkesztőség a vízvezetékbe öntött — 
olyan rósz volt. Ez a „Préda44 pezsgő 
Szatmárinak mint irta, 3 kor. 80 fillérbe 
került Mi ebben az esetben csak azon 
csodálkozunk, hogy szaktársunk miért 
rendelt abból a „kotyvalék44 pezsgőből, 
araikor ugyanezen árért Törley pezsgőt 
is kaphatott volna.

Ioaroskát» 1909-re. Most jelent meg az 
Iparoskáté 19' 9. évi kötetének előfizetési fel
hívása. Ennek az igazán praktikus könyvnek 
jövő évi tervezete felöleli mindazt, amire egy 
intelligens, a korral haladó iparosnak állandóan 
szüksége van, akár arról van szó, hogy a 
mOhelyi munkájába könnyebbséget és rendel 
vigyen bele, akár arról, hogy a kész munkájá
nak értékét emelje és a tiszteséges ipari nye
reséget magának biztosítsa. Ezenkívül midaz, 
a mi a törvényben és rendeletben uj dolog az 
ipari életet illetőleg, (a megrendelővel szemben, 
a munkások vagy hatóságok irányában) az 
mind népszerű, könnyen érthető feldolgozáshau 
fog he'yet kapni az Oszígos Ipareayesület 
ügyészének szerkesztésében készülő Kátéban 
Ezért szívesen ajánljuk a Kátét ezúttal is 
olvasóink figyelmébe. Előfizetést ISO--re dr. 
Dóczi Sámuel nevére (lij-utca 4.) kell küldeni.

A kinai konyháról. A nevezetes 
mennybirodalom lakói, a kínaiak, akár
csak a régi rómaiak nagy Ínyencek 
hírében állanak. Étekrendjüket a leg
hihetetlenebb étkek teszik változatossá. 
Így pl. a páva sült, pácolt macskacomb, 
egérfricandó, tlamingónyelv sohasem 
hiányzik az előkelő kinai asztaláról. Az 
ünnepi menü a lótusz mártásos kutya
szeleteken, sült patkányokon, kirántott 
cápafarkon és indiai fecske fészken kívül 
a »trepang«-ot, mely tengeri uborkákból 
összeállított amolyan fáinlos nyalánksá
got képez. A  trepang ára ugyan elég 
nagy, kilója 8— 10 korona, s ezért az 
ételért a mennyei birodalom 25 millió 
koronát ad ki.

Hol rendeljünk halat? „Olcsó Kaviar és 
friss halforrás". Szál testvérek fióküzlete hal- 
és bor nagykereskedő cégnél Orsóván. Szállít: 
80,‘ 0, 1 2í > Kor.-ért, harcsát 9ü—140 kor.-ért, 
kecsegét és tokot 2 *0 —280 kor.-ért 1W> kgként 
Friss, nagyszemü kaviár kilója 24—28 kor. 
Orsóidról gyorsáruként és utánvét mellett A 
halküldemények gomlosan kosárban, jég és 
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon: 
(Interarbán Orsóvá 30. (4— 5

Gyászrovat. —  László Lázár, szász- 
régeni jóhirü vendéglős szaktársunk 
augusztus 29-én, 39 éves korábm el
halálozott. Temetése 31-én a közönség 
nagy részvétele mellett ment végbe. Az 
elhunytat, kiben László György maros- 
hévízi fogadós szaktársunk fivérét vesz
tette, özvegye és három gyermeke siratja.

— Som ogyi Lajos szombathelyi ven
déglős, e hó 7-én 34 éves korában 
elhalálozott. Temetése 8-án délután 
történt nagy részvét mellett. — 
Végh  Gyula, szombathelyi pincér szep
tember hó 10 én elhunyt. Halálát öz
vegye és kis fiacskája gyászolja.

Labizzadas. kézizzadásés hónaljizzadas 
ellen legbiztosabb az amerikai recept szerint 
készült Sudorán. Hatása nem abban nyilvánul, 
hogy — mint az eddig ismeretes izzadás elleni 
szereknél, a pórusokat eldugitja vagy össze
húzza ; hanem az epidermisen át beszivódván, 
az okot gyógyítja meg, hogy az okozat magá
tól elmaradjon. Bekenés után az izzadás és 
az esetleg penetrans szag azonnal elmúlik. 
Készíti: Molnár János gyógyszerész. Szombat
helyen. Ára 1 kor. 20 üli. -  Kapható a készítő
nél ; 1 kor. 40 fül. elöleges íeküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Tőrök József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor* gyógyszertár
ban, Budapesten.

Hol rend' IjQt k rap riká t?  Van szerencsém 
valódi szegedi külön örletü rózsa paprikáimról 
az áraimat közölni s kérem b. megrendelések 
folytán paprikáim minőségéről meggyőződni. 
Valódi Szegedi édes rózsapaprika á klgr 3 kor. 
50 fill. Valódi Szegedi <félédes rózsa) paprika 
1 klgr. 2 kor 90 fill. — Horváth Ferenc Szeged. 
fogadósok paprikása (Tisza szálló volt szoba- 
föpincére.)

KONYHAMŰVÉSZÉT .
Rovatvezető: Lakomás Pál

Szalonka párolva.
A szalonkát megtisztitjuk, fölbontjuk, 

megsózzuk, meghintjük lisztlel, szalon
nával kirakott lábosba tesszük és meg
sütjük. Ezután öntünk rá levest, egy pohár 
bort, citromhéjat, egy drb. babérlevelet és 
igy letakarva pároljuk, majd tejfölt ön
tünk rá s a szalonkát tálba téve mártással 
föladjuk.

Tűzdelt (spéke lt) harcsa.
Ha a harcsát besóztuk, megtüzzük 

négysorjában finomra vágott szalonnával 
és egy óráig sóban áztatjuk. Ezalatt 
tegyünk egy lábasba szalonna sze eteket, 
petrezselyem zöldjét, mogyoróhagymát, 
szemesborsót, félliter fehér bort, ugyan
annyi vizet s ha megfőtt, kivesszük a 
harcsát. Ezután a hal levét addig for
raljuk, míg fele elfőtt, szitán áttör
jük, leszedjük a zsírját, majd vissza 
tesszük a halat s újra forraljuk és e 
mártással tálaljuk.

Szilva  bundában
A burgonyát megfőzzük, megtisztitjuk, 

megreszeljük, nyujtódeszkára tesszük, 
annyi lisztet adunk hozzá mint a burgo
nya és egy kis kanál zsírt, sót és annyi 
tojást amennyit fölvesz; jól összegyúr
juk és kinyújtjuk félannyi vastagra. Majd 
akkorra szögletes daiabokat vágunk, 
hogy egy-egy szilvát betakarhassunk 
vele; a szilva magját kiszedjük s helyébe 
egy szem mandulát vagy dió belét 
teszünk. Most betakarjuk a szilvákat 
a tésztadarabokba, úgy hogy azok szét 
ne váljanak, azután forró vízben kifőzzük, 
Mig az megtörténik, addig zsírba pirít
sunk zsemlyemorzsát s ha a tészta meg
főtt, a zsírba tesszük. Föladásnál meg
hinthetjük cukorral.
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A »Brassóvármegyei szállodások, 
vendéglősök, kávésok és kocsmárosok 
egylete« 1908. évi okt. hó 2-án d. u. 2 
órakor, Brassóban a »Gambrinus«- 
féle vendéglő nagytermében tartja első 
rendes közgyűlését, melyre lapunk 
szerkesztőjét is meghívták, a következő 
tárgysorozat mellett: 1. Megnyitás 2. Az 
egylet megalakulása, tagfel vételek. 3. Elő
készítő bizottság beszámolása. 4. Alap
szabályok felolvasása és kiosztása. 5. 
Jelölőbizottság kiküldése. 6 Választások.
7. Az évi költségvetés megállapítása.
8. Tagdijak megállapítása. 9. Tisztelet
beli tagok választása. 10. Indítványok. — 
Ugyancsak e hó 22-én tartja a »Brassói 
vendég ősök és pincérek egy!ete« 2ő 
éves jubileumát az Európa szállodában.

Az uj bo rtö rvén y -javas la t.
(Folytatás.*)

37. §. Pezsgő alatt természetes bor
ból készített oly szénsavdus bor ér
tendő, amelyben a szénsav természe
tes utón benne fejleszteteti és visszafoj- 
tatott. Ehhez, a pezsgőgyártásnál szo
kásos, de ártalmas anyagokat nem 
tartalmazó u. n. likőr is adható.

Ellenben a pezsgőhöz hasonló azon 
ital, amely szintén természetes borból 
ugyan, de akként állíttatott elő, hogy 
a szénsav mesterséges utón vitetett 
vagy préseltetett bele, »habzóbornak« 
nevezendő s csakis ezen elnevezésnek 
a palackra ragasztott címlapon köuy* 
nyen szembetűnő módon s a rende
leti utón előirt szabályok szerint való 
feltüntetése mellett raktározható és 
hozható forgalomba.

A  »habzóbor« elnevezés sem ennek 
francia vagy más nyelvű fordításával, 
sem más jelzéssel nem helyettesíthető.

Hamisított borból sem pezsgőt, sem 
habzóbort készíteni nem szabad.

IV. Fejezet. Büntető határozatok.
38. §. Kihágást követ el s két hó

napig terjedhető elzárással és 50 koro
nától 600 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő:

1. aki mustot vagy bort meg nem 
engedett módon készít, kezel vagy 
ezen italok készítéséhez vagy kezelé
séhez meg nem engedett anyagot 
használ:

2. aki a tokaji borvidéken termett 
must vagy bor különlegességének meg
óvására a 16— i.6. §-okban megállapí
tott rendelkezéseket megszegi:

3. aki törkö ybor, gyümölcsbor, pezsgő 
vagy habzóbor készítésére és kezelé
sére vonatkozólag a 30., 31., 32., 33. 
vagy 37. §-okban foglalt rendelkezése
ket megszegi;

4. aki mástól vásárolt borseprönek 
borrá való kipréselésével üzletszerűen 
foglalkozik;

5. aki e törvény alá eső olyan italt 
hoz forgalomba vagy tart készletben, 
amelyet a jelen törvényben foglalt

*) Lásd a ,fogadó" 12 , 14. éB 15. számál.

tilalom ellenére maga készített, kezelt, 
készíttetett vagy kezeltetett vagy amely
ről tudja, hogy azt más ily módon 
készítette vagy kezelte;

6. aki a jeien törvény rendelkezései 
alá eső italnak készítésénél vagy keze
lésénél meg n^m engedett anyagot erre 
a célra bármely módon forgalomba 
hoz, ajánl vagy hirdet:

7. aki e törvény rendelkezései alá 
eső italnak meg nem engedett készíté
sére vagy kezelésére tanácsot ad, út
mutatást készít, készíttet, hirdet vagy 
bármely módon tudva terjeszt.

39. §. Aki a 38. §. 1 — 3. vagy 5—7. 
pontja szerint kihágásnak minősített 
valamely cselekményt Üzletszerűen 
követ el, az ellen az ott meghatározott 
szabadságvesztés büntetésén felül ki
szabandó pénzbüntetés legalább 200 
koronában állapítandó meg.

Ily esetben, ha a kihágás elkövető
jének szeszes italok kimérésére, illetve 
kis mértékben való elárusitására szóló 
engedélye van, az tőle elvonandó, s 
az illető az ítélet jogerőre emelkedésé
iül számított öt éven belül ily enge
délyt nem kaphat.

40. §. Aki a 38 £ bán meghatározott 
kihágás, vagy ily kihágás tényálladé- 
kát magában foglaló, de súlyosabb 
beszámítás alá eső büntetendő cselek
mény miatti már két Ízben büntetve 
volt és utolsó büntetésének kiállása 
óta két év még nem telt el, az ellen 
újabb visszaesés esetében a 39. § bán 
megállapított büntetések s a 39. § 
második bekezdésének rendelkezései 
alkalmazandók.

41. §. Kihágást követ el és 50 koro
nától 600 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő:

1. aki olyan mustot, bort vagy más
italt, melynek készítése vagy kezelése 
ezen törvény rendelkezéseibe ütközik, 
bármely módon forgalomba hoz (12. § ) 
vagy mástól tudva megszerez, ha 
cselekménye a 38. 5. pontja alá
nem esik;

2. aki a törkölybor készítésének a 
33. §-ban előirt előzetes bejelentését 
elmulasztja:

3. aki törkölybort forgalomba hoz, 
vagy mástól tudva megszerez;

4. aki gyümölcsbort bor gyanánt, vagy 
pedig habzó bort vagy gyümölcsborból 
készült pezsgőt borból készült pezsgő 
gyanánt hoz forgalomba;

5 aki a törkölybor vagy gyümölcsbor 
raktározására, elkülönítésére vagy 
pedig a törkölybor gyümölcsbort, habzó 
bort s a gyümölcsborból készült pezs
gőt tartalmazó hordóknak,palackoknak 
vagy más edényeknek megjelölésére 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi 
(36. és 37. §§.):

6. aki borseprőt a benne levő bor 
kipréselése és forgalomba hozatala 
céljából megvesz vagy bármiként meg
szerez, úgyszintén az, aki a mástól 
vásárolt vagy bármiként megszerzett 
borseprőből bort forgalombahozatal

végett kiprésel, anélkül, hogy ezzel Üzlet
szerű ig foglalkoznék (38. §. 4. pont):

7. aki a 9.. 10., és 11. § bán a 
mustnak vagy bornak származási hely 
vagy szőlőfajta szerint való elnevezé
sére vagy jelzésére vonatkozólag meg
állapított rendelkezéseket megszegi:

8. aki a must, bor és az e törvény 
rendelkezései alá eső egyéb italok 
készítésére, kezelésére, raktározására, 
jelzésére és forgaiombahozatalára vo
natkozó rendelkezéseket a 13. Sj-ban 
előirt helyen és módon kifüggesztve 
nem tartja:

9 aki a 14. §-ban előirt borkönyvet 
nem vezet, vagy az idézett^ idevonat
kozó rendelkezéseinek eleget nem tesz.- 
valamint az is, aki ezen borkönyvet 
vagy az abban foglalt bejegyzésekre 
vonatkozó okmányokat a hatóságnak, 
vagy a 60. S-ban említett közegeknek 
az ott jelzett célból rendelkezésükre 
nem bocsátja, vagy azokból az illetők 
által kívánt adatok átnézését, kijegyzé
sét és összeállítását, vagy a gyanús 
italokból vagy egyéb anyagokból való 
mintavételt meg nem engedi vagy 
akadályozza.

42. ij. Aki a 41. 1.. 3 , és 4. pont
jainak valamelyikébe ütköző kihágást 
üzletszerűen követi el, a pénzbünteté
sen felül még 2 hónapig terjedhető 
elzárással is büntetendő. Viszont túl
nyomó enyhítő körülmények fenforgása 
esetén a 38. és 4 1. §. alá eső kihágá
sok elkövetőire 50 koronánál kisebb 
pénzbüntetés is szabható ki.

43. §. A munkaadó vagy a felügye
lettel megbízott egyén az e törvénybe 
ütköző cselekményekért büntetőjogi 
felelősséggel akkor is tartozik, ha a 
cselekményt az ö tudtával és elnézé
sével alkalmazottja követi el. úgyszin
tén, ha a munkaadót vagy a felügye
lettel megbízott egyént e cselekmények 
elkövetésénél a köteles ellenőrzés el
mulasztása terheli.

44. § Az ítéletben intézkedni kell 
aziránt is, hogy a zár alá vett italok
kal (56. és 5*. £.) mi történjék. 
Amennyiben azok. a borvizsgáló szak
értő bizottság szakvéleménye szerint, 
ipari célra felhasználhatók, az Ítélet 
jogerőre emelkedése után az elitéit 
költségére denaturálandók és ennek 
megtörténte után elkobzandók és az 
eljáró hatóság által az 1901: XX. t.-c. 
23 S-ában meghatározott célra. Horvát- 
Szlavonországokban az ottani törvé
nyek szerint megjelölt céira, értékesí
tendők.

Különös méltánylást érdemlő esetek
ben a hatóság a zár alá vett italokat
— a denaturálás megtörténte után
—  ipari célra leendő felhasználás 
végett a félnek visszaadhatja.

Azok a hamisított italok, amelyek 
a borvizsgáló szakértő-bizottság szak- 
véleménye szerint ipari célra való 
felhasználásra nem alkalmasak, vagv 
amelyeket denaturálni nem érdemes, 
kiöntés utján megsemmisítendők.
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Ugyanezen rendelkezések alá esnek 
a készletben talált s borhamisításra 
szolgáló tiltott anyagok is.

45. § A zár alá vételre, denaturá- 
lásra. elkobzásra és a hatóság által 
való értékesítésre vagy kiöntésrevonat- 
kozó rendelkezések (44., 56. és 57. §§.) 
akkor is foganatositandók, ha a kihá
gást ismeretlen egyén követte el. vagy 
ha a rendőri büntető eljárást más ok 
miatt lefolytatni vagy a kiszabott bün
tetést az elitélten végrehajtani nem 
lehet. (Folyt köv.j

Debrecenbe.
A t Debrecenbe kéne roennía eimü 

dalocskát azt hiszem mindenki ismeri, 
a régi szép gyermekkorból. A gyermek
kor. ez az elmúlt kedves hajdan mind
nyájunknak szép és mindnyájunknak 
kedvesek a vele vonatkozásban álló 
dolgok, miként ez a gyermek bölcsőnél 
dúdolt dal is. Hogyne volna hát kedves, 
legalább emlékben, az a város is, a 
melynek nevét ez a kis dal magában 
foglalja . . . Azt hiszem, nem fogok 
csalódni abban a föltevésemben, hogy 
a Debrecenben megjelentek nagy részét 
inkáhb eféle érzések és emlékezések 
foglalkoztatták, amikor azon elhatáro
zásra jutott, hogy — Debrecenbe kéne 
menni. De nem lehetett közömbös senki 
előtt az a köiülmény sem, ami a deb
receni közgyűlésnek kezdetéi, szép külső 
képét képezte: az előzőleg, közben és 
utólag történő szép vigalmakat. Pon
g rá c  Lajos, ez a nagy és szép dol
gokra hivatott szatmári vendéglős, aki 
a pécsi Csernovitscsal oly komolyan 
vitázott a nyugdij-ügyekről, sem mond
hatná, hogy a lényeg a fő, s a forma 
mellékes, hanem —  viea verza.

De szálljunk az úrhoz, Németh And
rás fogadós uramhoz, akinél a diszebé- 
det tartottuk. Emberségemre mondom, 
hogy' e gazdagon és fölséges izü ételek
ből összeáll tott lakomához képest VII. 
Edvárd ö felsége és a nagy Lucullus 
lakomái csak kismiskák. Meg is jegyezte 
a híres miskolci fogadós Böcögő kománk, 
aki Miskolciát Szusz Károlyival (és an
nak bájos szép feleségével), a derék 
Royal-ossal képviselte, hogy a szakisko
láink minden tanítványát a Bikába 
kelleit volna hozni, hogy eltanulhatták 
vagy láthatták volna ennek az elkészí
tésének és összeállításnak a remek mes
terségét.

Azonban tartsunk sorrendet, a triászok 
Írója szerint és térjünk az ügyek kez
detét jelentő azon eseményekhez, amikor 
az Andrássv-uli nagy Etabliszma kiváló 
gazdáját, Bokros Károly elnököt, a pin- 
cérség élén Lefler Károly, a Hungária 
kávéház föpincére köszönté igazán ko
moly és sikerült szép beszéddel. A min
dig komoly (de mindazonáltal mindig 
fess) Lefler Károly nem hiába vasme
gyei s fivére a miskolci Lefler Bélának 
és tanítványa a »perfekt főpincér« és 
jelenleg a Bika kávéház föpincére Hor
váth Istvánnak.

Az elnöki fogadásnál tett e szép visel
kedésével bizonyságot tett a mai pincér 
életrevalóságáról s egyszersmind rokon- 
szenvet, jó hírnevet szerzett magának 
és dicséretet a debreceni pincérkarnak. 
A  közdolgainkban otthonos E rő*  Jakab, 
a Magyar Király kávéház derék, jó 
gazdája nem is hagyta szó nélkül a 
dolgot Büszkén eldicsekedett vele, hogy 
Debrecen város az ő jó pincérségéről 
mindig nevezetes volt

Csak természetes, hogv a ..kezdet 
jó “-t mindenütt jó követte. Az ismer
kedés helyéül kijelölt „Közponf-ban, a 
reggelik központjául szolgáló Hungária 
és Magyar Király kávéházban, vagy 
Hauer elnök Grand Rovaljában és min
denütt csak jó és kellemesben lehetett 
része mindenkinek. A tarka epizódok 
pedig, amint az ilyenkor történni szo
kott, kergették egymást. Megtörtént töb
bek közt a nagy hajduváros egyik első 
cívise, a jó ismerősök közt, a nagy 
dolgaiban törekedő Hauer fogadós elé 
állt, egy helyi lapot tartott föl és igy 
lamentált: Hát az mi dolog Berci ko
mám, hogy én ezt a lapot félóráig for
gatom és a te nevedet sehol sem talá
lom. Azt mondom, hogy jól tartsd azo
kat az újságírókat, vagy mi a fránya . . .

A finom ,.kerti“  kristálylyal s a jó 
behütött Törley és Andrényi pezsgők 
közben patakként folytak, amelynek 
,,forrás“ -át a nagyvállalatok képviselői 
képezték. Az egyik nagy cég képviselője, 
közel háromezer koronát fizetett ki az 
elfogyasztott borokért és pezsgőkért. 
Egy jó vidéki fogadós, akit a mulat
ságok árja magával ragadott, j izü 
derűvel tette ezt a megjegyzést: Lássa 
öcsém-uram, ezeket a gyűléseket ezért 
becsülöm én, mert egyrészt az évi 
fáradalmakat egy-két görbe nappal pó
tolhatom, másrészt jól esik látnom az 
általunk nagy vagyont szerző cégeknek 
ekként való megadóztatását. Igaz, hogy 
ez az álláspontom nem valami morális 
alapon fekszik, de hát — tekintsen 
csak uram-öcsém körül. . .

Mint mindennek, a debreceni szép 
napoknak is végeszakadt. A szép befe
jező a hortobágyi kirándulás volt. Az 
érdem és hála a gentrí fogadós: Ila u er  
elnököt és kitűnő kartársait illeti, akik 
egytől-egyig mind azon voltak, hogy a 
vendégszerető körükből köilégáik minél 
kellemesebb emlekkel távozzanak. Ms.

ÜZLETI  HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket 
kik a *Fogadót» a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Uj kávéház a fővárosban. Budapes
ten a József-körut és Népszínház-utca 
sarkán Bronner Miksa mint előzőleg 
irtuk, egy modern nagy kávéházat ren
dezett be. Az uj nagy kávéház „Simplon*1 
címmel e hó 6-án nyilt meg.

Uj fogadó. Kőszegen Kovács  József 
vendéglős megvette a RameszhofTer há
zat, melyet fogadónak alakit át. Kovács 
szaktársunk uj fogadóját november 1-én 
nyitja meg.

A fiumei vasúti vendéglő bérletét 
Kass Gusztáv, előnyösen ösmert fővá
rosi vendéglős szaktársunk nyerte el. 
A vendéglő vezetését Kass Béla, e hó
10-én vette át.

Munkácson az Arany csillag fogadó 
nagy változáson ment keresztül, ameny- 
nyiben úgy a jobb mint a balszárnyu 
épület emeletekkel lett megtoldva, a szo
bák ötvenre bővítve, a kávéház. étterem 
és sörcsarnok megnagyobbítva és modern 
kényelemmel berendezve. Kiss és Witt- 
mayer szaktársunk fogadója ezzel egyike 
lett a vidék fényesebb ily üzleteinek.

Keszthelyen, a „Sörház kert“ ven
déglő vezetését Sabian Gergely, a Tala- 
bér vendéglőnek volt sokáig élhordó
alkalmazottja, e hó elejével átvette.

B myhádon, az Oroszlán fogadó nagy átala
kuláson m«gv át. A régi jónevü üzletet tulaj
donosa, Erdős Z-igmonrt szaktársunk a kávéház 
megnagvobbitása s ennek, valamint az étterein 
is szobáknak modem és nagy kényelemmel 
való berendezésével egész uijá alakíttatja. A 
berendezési munkálatok e hó folyamán nyer
nek befejezést.

Füredy Gábor fővárosi vendéglős át
vette a Nagydiófa- és Wesselényi-utca 
sarkán levő vendéglőt s azt a múlt hó 
végén ünnepélyesen megnyitotta.

Dombóváron, a Bandi Simon-féle 
vendég’őt Fried rieh  Béni a múlt hó 
elejével saját kezelésébe átvette.

Kávéház vétel. Budapesten, a Teréz- 
köruti Kisfaludy kávéházat Marosi G.-tól 
Sebők Marci az Emke kávéház volt 
föpincére megvette. Az üzletet uj tulaj
donosa e hó elejével vette át

Kaposváron a Hazám kávéházat 
Braun József, az ottani volt (Óbuda
várnak ismert gazdája megvette. Az át
vétel a m. hó elejével történt.

Egyed György vendéglője. Főpin- 
cér társadalmunk egyik régi és előnyösen 
ösmert tagja, Egyed  György utóbb a 
debreceni vasúti vendéglő főpincére, 
Budapesten a Krisztina-téren lévő ismert 
Zöldfa vendéglőt Szívós  Zsigmond szak
társunktól megvette. A megnyitást uj 
vendéglős szaktársunk a napokban esz
közölte.

Szekszáröon a Hungária-féle kávéhá
zat SchőfTer Sándor volt b.-gyulai foga
dós szaktársunk megvette, s azt ujan 
renoválva és berendezve e hó elejével 
nyitotta meg.

Kaszás halála. A nemes tulajdonságáról 
előnyösen ösmert Kaszás Lajos, fővárosi nagy
vendéglős volt tanítóját, Záborszky Imrét, ki a 
közművelődés terén elért működéséért az igaz
gatói címet kapta, hosszú meleg hangú levél
ben üdvözölte. A kitüntetett tanítónak mindennél 
jobban esett a hálás tanítvány megemlékezése.

Debrece ben a Kereskedelmi csar
nok vendéglőjének bérletét számos pályázó 
közül Haasz Rezső ösmert főpincér
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nyerte el s azt e hó 9-én ünnepélyesen 
megnyitotta. Sok sikert kívánunk'

Szombathelyen a Széli Kálmán káve- 
házat albérletbe Binét Márkus volt 
pápai kávés e hó élejével átvette.

A Bő^z vendéglő. Bősz Rezső, ismeri 
Hunyadi-téri vendéglős a Király-utca 77. sz. 
alatti vendéglőt megvette és azt újonnan átala
kítva október i-én fogja ünnepélyesen meg
nyitni. Bős/, szaktarsunk uj üzletének jó 
menetelét kitűnő magyar konyhája és jó ma
gyar fajborai előre is "biztosítják.

Szatmáron a gróf Károlyi házhoz 
címzett fogadót Markusz Sándor ismert 
szakiársunk kibérelte, melyet saját keze
lésébe a m. hó elejével vett át.

Liebl István, régi üzletember és utóbb 
volt fiumei vendéglős szaktársunk, Bony- 
hádon az Erzsébet-ligeti vendéglőt még 
az év elejevei átvette. A szép helyiséget 
a kiránduló közönség szívesen látogatja.

Nemes cselekedet. Szatmáron, Kron Mihály, 
a „Nemzeti*1 sörcsarnok és kávéház humánus 
gondolkodásáról ismert derék tulajdonosa kél 
szegénvsorsu diáknak az egész tanévre ingye
nes élelmezését vállalta magára. A nemes csele
kedet nem szorul külön elismerésre, mert ez 
maga az elismerés. Követésre méltó péida, 
mert ki tudja, hogy a két ifjúból hazánkra 
nézve m iyen kiváló férfiak fognak fejlődni 
kiknek tanulmányait derék szaktarsunk ilyen 
módon segíti elő.

Vendéglőből kávéház. Ho/Fmann M. 
Márton fővárosi vendéglős szaklársunk 
a V ili. Tavaszmező-utca 2. sz. alatti 
vendéglőjét kávéháznak alakíttatta, át A 
csinos berendezéssel ellátott kávéház 
megnyitása e hó elejével történt.

Kolozsváron a Mendel-féle sörcsar
nokot K ron v in k le r  Antal, a Központi 
fogadónak hosszú időn át volt szobafö- 
pincére e hóban átvette. Uj vendéglős 
szaktársunknak sok sikert kivánuuk!

Barka József, a tolnamegyei Mázán 
a Holtzer-féle vendéglőt a m. hó 20-án 
átvette.

Szinyérváralján aBurghoifer-féle ven
déglő vezetését Kertész  Lajos a múlt 
hónap folyamán átvette.
Helyváltozások. — Kolozsváron 

a Központi fogadó fíipincéri állását Fenyödy 
János foglalta el. Hatzinger Mihály ugyanitt 
éthordó állást nyert. Werkmeiszter János a 
Biazini fogadó föp. állását töltötte be. Sebes
tyén Lajos mint éthordó a Newyork fogadó
ban es ugyanitt a kávéházban mint segéd
pincér Mozer Géza foglaltak állást. Lados 
Péter és Bálint István mint éthordó a Pterchy 
étterembe léptek be. Kaiser Dezső a Kikaker 
kávéházban segédp. állást foglalt. Mentes Pál 
az Európa kávéházbau m. íizetőp., Molnár 
Zsigmond főp. a Jókai kávéházban, u. itt m. 
segédp. Lbwy Jakab és Foschner Adolf m. 
éth. a vasúti vendéglőben foglaltak állást. 
Rózsahegyen a Millenium kávéház föp. állását 
Bérei Sándor foglalta el. Szombathelyen a 
Sabária fogadó szobap. állását Hesz János fog
lalta el. Skarba József u. itt éth állast nyert. 
A Széli Kálmán-kávéház főp. állását S/tiiffer 
Miksa foglalta el. Verbanits László, Kutosi 
Mihály és Angelusz Árpád u. itt segédp állást 
nyert-k. Huszár Imre a Hungária fogadó éttermi 
föp. állását tölti be A Kovács kávé házban Léte 
János és Hercfeld Lajos m. segédp. és Söyeg- 
jártó Józs'f m. tekeőr működnek. Orsován a 
Budapest fogadó föp. állását Lackner Bódog 
foglalta el. 7abár János u. itt éth. állást nyert. 
Kaposváron a Korona fogadó főp. állását Hor
váth Gábor tölti he- A szobafőp. állást Sarfy 
Szabó Géza foglalta el. Sámson lslv..n a

bonyhádi Oroszlán fogadó főp. állását tölti be. 
Debrecenben a Royal fogadó kávéházi főp. 
állását Weinberger Jenő foglalta el. Zsibón a 
Wesselényi fogadó fop. állását újból Mcisels 
Sándor «ölti be. Szdágysomlyón a Városi fo
gadó éttermi föp. állását Bartha Lajos tölti 
b e : mellette az éth. állást Bencleder Gyula 
nyerte e l; a Mozzetig féle vendéglő főp. állását 
Szinton János tölti be cs a Medve fogadó főp. 
állását Török Imre foglalta el. Zilahon a Tig
ris fogadó föp, állását Csermák Ferenc tölti 
be, míg a Ridwal fogadó főp állását Tarján 
Jenő foglalta el. Wienben a Leber étteremben 
Pock Gábor éth. és hasonló állást Horváth 
Béla a soproni Pannónia fogadóban foglalt. 
Buga Lajos Lébényben a Szűcs vendéglő 
főp. állását tölti be. Maroshévizen a László 
fogadóban Lusztig László a főpmcéri és mel
lette az éth. állásokat Wukits Ferenc és Sdiil- 
ler Ágoston foglalták el. A László Bánfl’y fürdő 
főp. teendőit Lauter Adolf teljesíti. Fáncsik 
János a Bánrévéi vasúti vendéglőben az étli., 
nem a főp. állást foglalta el. Ungváron a 
Korona fogadóban Herschkovils Miksa főp. 
inelleti az éth. állásokat Dávidovits Géza és 
Bauer Gyula töltik be; e tregoli tendőket (a 
legkisebb! Landesmann Henrik intézi. A Reísz- 
nuinn kávéház föp. állását Moskovitz Géza 
fogla.ta el. A Hungária kávéház főp. állását 
Hónig Sándor tölti be: u. itt segédp. á lást 
nyert Weisz Miksa. A Magyar király kávéház 
föp. állasát Mauthner Aladár tölti be. Sátoralja- 
ujhelyen a Magyar király szálloda főp. állását 
Windt János s u- ott a szobap. állást Triff 
Miklós töltik be. Szatmáron az Európa étterein 
és kávéház föp. állását Hoffer Ferenc tölti be. 
A Honvéd sörcsarnok főp. állását Fehér Pál 
foglalta el. A Wulkov ts élteremben a föp. 
ália=t Szabó Zsigmond tölti be. U. itt a Korona 
kávéház föp. állasat Figura János és a r.-fizetüp. 
állást Göntz István foglalták el. A Németi étte
rem és kávéház föp. állasát Löfflet Ferenc 
tölti be. Munkácson a Csillag togadó éttermi 
föp. állást Garai János, a kávéházi főp. állást 
Szinger Jenő és a szobap. állást Harapkó 
Jenő töltik be Radó József Szászrégenben a 
Royal kávéház főp. állását foglalta el.

Jhrdetmény.
A G y ő r i  p i n c é r - e g y l e t

vezetöségeludatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A rendes egyleti tagok eihelyezeifi ingyenes!

A nem egyleti tagok, női- és stb. 
segédalkalmazottak elhelyezé-e ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,—  levél, távirati dij, —  
tartoznak megtéríteni, ugyminta r. tagok.

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

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagdijak : 1. o. fő- és Íizetőp. 3 kor., 
II. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és 1-ső szállodai 
kapus 2 kor.. III oszt. borfiu, kávés

legény, csapos es szállodái bérszolga 
1 kor. 20 lill, beiratási díj 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órákd.e. 8— 12-ig, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vásár- és ünnep
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér
egylet Győz*.

Kelt Győr, 19o8 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

Az üzlettulajdonosok szíveskedjenek az •»!- 
k: lmazoitra vonatkozó adaileirást részletesen 
és pontosan leírni

Alkalmazást keresők ugyancsak kéretnek, 
hogy a kor, vallás és alkalmazási idő (hol 
és meddig voltj slb. körülményről pontos és 
olvasható levelet küldjenek, mellékelve a tag
sági dijat, mely egy hóra: I. oszt, 3 kor. II. 
oszt. 2 kor. és 111. oszt. I kor. 2Ü fiL és be
iratási dij 1 kor. tesz ki.

N Y I L T - T É R .
Elisme > ő levél.

Tekintetes H ercog Sándor vasúti vendég lős  urnák. Csáktornya.
Tisztelt Kolléga ur! -  A borszürő k tűnőén 

bevált, a miért köszönetemet nyilvánítom. 
Jövő héten valószínűleg több rendelést fogunk 
beküldeni. Addig is fogadja hazafias tiszteletem 
nyilvánítását Juray Imre.

Tek. Singer Antal és fia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mahagón 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb köszö
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
usmerösőinnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. - 
Nyíregyháza láöí. Rólh Sámuel kávés.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

V a lak in e k !
Szeretek egy kis lyányt nagyon. 
Jobban, mint az anyja.
Jobban, mint a kéklő eget 
A  dalos pacsirta.

Nem tudom, hogy mit szeretek 
Olyan nagyon rajta,
Nincs egyebe: két szép szeme 
És egy édes ajka.

Nincsen pénze, nincsen háza.
Miért is volna néki ?
Az a férfi, ha szereti 
Ezzel is beéri.

Nem kell nékem sem a pénze 
Sem pedig a háza.
Csak a csókja, ölelése 
S az Isten áldása.

Szentmiklósi Gábor.

Vita.
Ellesett párbeszédek.

Grünfeld, Herschhel erős vitába szállt, 
úgy hogy majdnem komolyra vált a 
dolog. íme :

— G. mit henceg maga a hét ven
déglőjével ? Ez is már valami V — H. 
Miéit hencegnék ? Hiszen csak a »\ őrös 
tnaeska« ablakára irtani fel. hogy /
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üzletem van, pedig oda írhattam volna 
a > mozimat* is. Ez csak nem nagyzolás ? 
-  G. Hat hogyne volna a z ! A »mozit« 

nem írhatta ki, mert az már meghalt, 
a 7 üzlet pedig még nem olyan sok, 
hogy azzal feltűnni lehessen. —  H. 
Tűnjön fel maga is, Írja ki a pálinka
gyárára, hogy 21 bor és sörmérése 
van, amiket nem maga gyakorol, hanem 
odaállítja a stromannjait és méreti a 
pálinkáját. —  G. Ha en hencegni akar
nék, akkor még 21 ilyen üzletet nyitok 
és még sem Írom ki, nehogy a vendég
lősök erre figyelmessé tegyek a Wekerle 
uraságot. —  H. Ne anzágoljon, mert 
maga bukott törzsfőnök a kerületben: 
ma már nem kap annyi jogot a stro- 
mannjainak —  G. Mit tud maga? Annyit 
kapok, amennyit akarok Maga ne be
szeljen nekem. — H. És honnét vesz 
mindarra alkalmas embert? Fél Galí
ciát már úgy is ide telepített. —  G. 
Maga beszél Galíciáról ? Maga, — maga ? 
Mit tud maga? Még Galícia sem kell 
hozzá. Aki régi mesterségét megunta 
és hozzám fordul, nyitok neki pálinka, 
— vagyis bor- és sörmérést Ki i rom 
a táblára a nagy 6-ost a söröspohárra 
és a 24 kr-t a boros üvegre és megy 
az üzlet, mint a karikacsapás ! Dolgozik 
az nekem aztán mint a méh! — H. 
Hát majd mi le-z akkor, ha a vendéglő
sök ezt a játékot meg fogják unni és 
feljelentik ? Hm ? —  G. Bízza rám, 
hallgatnak azok mint a csuka.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk n ézett levelükre fele 
etet nem kaptak, a megfelelő válás t je.en rovatunkba 
lalá.hatják. A aserk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

tala zo nnk.
Nagycenkre. Vegyük sorba a kívánságait. 

Címnek igen sok es változatos választék van. 
Az ön állal említettek is jók, de nem sokat 
fejeznek ki. Lehetne pl. a „Tóparthoz11, „A Fer
tőhöz11, hogy közelebb jusson a cím az üzlet 
fekvésének terűidéhez. Azután lehet pl. a 
„Gondozóhoz11, „A barátsághoz11, „A szabad
sághoz11 stb. Az ilyen dolog rendesen ízlés 
dolga. — Minden világítás, mely gáznemii anya
got termel és éget el, löbbé-kevésbbé robbanó 
természetű. És az anyagra nézve is eltérők a 
vélemények. Az egyik az acetylent, a másik 
a Beagytot tartja jónak. Eziránt nehéz pozitív 
ajánlatot tenni. Gondoskodunk azonban, hogy 
nehány jónevü cégtói ajánlatot kapjon. — A 
megnyitásra ajánlatos meghívókat szétküldené 
vagy szétosztani, mert így a közönség közvet
lenül vesz tudomást a beállott változásról. 
Egyébként sok szerencsét kívánunk a régi uj 
vállalathoz.

K. I. T.-szt.-Márton. Közöltük felhívását és 
a főpincérség jogos érdekei szempontjából 
sikert kívánunk szózatának. Azt hisszük, 
hogy joggal mondhatjuk, hogy a ,,Fogadó" 
egész pályafutása alatt mindig becsületesen és 
őszintén karolta fel a pincérsóg minden jogos 
és igaz ügyét. Mindig arra lörekedtüok eddig 
és azt fogjuk tenni a jövőben is, hogy főnö
kök és pincérség között a szükséges és nélkü
lözhetetlen jó viszonyt ápoljuk és támogassuk. 
Üdvözlet. — S. R. Wien. A lap előfizetés a 
soraiban jelzett időnek megfelelően, nov. 1-én 
jár le- Lapokat újabb citnére küldtünk. — W. 
K. Szombathely. A - ritkán érkező — tudó
sítás megfelelöképen elhelyezést nyert- Szives 
üdv. — R. P. Győr. A hiba, a lapok kézbesí
tését illetően, ott van. Az expediálás innen 
pontosan történik. Lap újból küldetett. — 
B J. Regede A bejelentett ösmerösöknek 
„Fogadó11 ment s a közlés is megtörtént. Üdv !

— Mm. Győr. Küldött értesiíésért szives kö
szönet és hasonló jó komái köszöntés! — 
K. S. S.-A.-Ujhely. K. P. cimét Masztellák M. úr
ral semélvesen közölte. — L. 1 Miskolc. Te
kintettel a szept- 9 —10-ére és többekre, — az 
itthon leteli és nemiéi éli körülményeket ille
tőleg tájékozással kellett volna lenni . . . E. 
m. a. sz. Mindazáltal szives avasi köszöntés!

EPILEPTIKUS
♦  Betegek intézete BflLF g?ógyiurdőBen.
m  A nagyin, m. kír belügyminisztérium 1903. junius 
y  17-én kelt 56'45 1903. sz. rendeletével engedé- 
■  lyezve, 250 férfi és női belesre berendezve.
1  Ápolási díj :
v  I. oszt. évi 1600, I). oszt. évi 1000 K.
♦  Ezen oszályokon kívül szegény betegek az or-
♦  szagos hetégápolási alap terhére vehetők fel, a
♦ mely esetben a nagyin, m. kir. belügyminiszté

riumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221 IV a ez 1903. 
M rendeleté értelméb n kiiliin-küliin kérelmezendő 
|  a betegek által. A betegek ápolás ival a budai szent
N Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospek

tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál:

♦ Dr. WÓsINSKI ISTVÁN

Ív  g y e t l e n
12 esztendős, budapesti polgári iskolába járó 
leányomnak hason'ó korú, bármily vallásu vagy 
anyanyelvű leánvkát tanuló- és játszótársul 
keresek. Ingyen lakást, szülői gondozást és 
jó nevelést aduk. Szülőket iskoláztatás, ruházat 
és élelmezés költsége terneli. Cím megtudható 

■■■ -— a .Fogadó" szerkesztőségében.

Balf gyógyfürdő vendéglője
azonnal bérbeadó Évi bér berendezés- 

—  sel együtt 800 korona. ■■ - —

B A L F G y Ó G y F Ü R D Ő
igazgatósága.

El- nagy DérBeadó fogadó.
Nagy kcre-kedelmi forgalommal biró városnak 
első és jómenetelü szállodája, étterem, kávé
ház, nagy terem stb. szükséges helyiséggel 
eladó vagy bérbeadó. Bővebbet a „Fogadó11 

kiadóhivatalaban. i_s

Pályázati hirdetmény.
A Máv. Nagyvárad állomásán lévő vendéglő 

1909 február 1-től számítandó öt évre bérbe 
adat.k. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítványokkal fölszerelve ok
tóber 1-ig déli 12 óráig a Máv. kolozsvári 
üzletvezetőség általános osztályához (titkárság) 
nyújtandó (e. U. ott bánatpénz fejében zW) 
(kettőszáz) korona teendő le. A vendéglőre 
vonatkozó részletes feltételek a nevezett üzlet
vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztályánál 
tudhatok meg.

Kolozsvár, 1908. augusztus 30-án.
Az üzletvezeiöség.

S z a k t á r s a k  f i g y e l m é b e .
Mindazon szaktúrsak, akik borbevásár
lás céljából Szeaszárdra jönnek, ke
ressenek fel bizalommal, tanácscsal, 
útbaigazítással: hol lehet jó bort kapni 
szívesen szolgálok • rendeléseket is esz
közlök K n m l ó s s y A  n t t t i  
: vendéglős, Szedszárd , Vásártér,

Budán a legforgalmasabb
helyen egy nagy vendéglő
eladó. Szép helyiség lakással, nagy 
pince, stb, olcsó házbérrel. Bővebbet 

._ — kizárólag —— ■ .

KÖRTVÉLYESI FERENG-nél
:: II., Iskola-utca 16. ::

Pályázati hirdetmény.
A Máv Nagvbec-kerek állomásán lévő ven

déglő 1909- január 1 töl számítandó öt évre 
bérbe adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélye
gezve és megfelelő bizonyítványokkal felszerelve 
1908. október hó 1-ig déli 12 óráig a Máv. 
szegedi üzletvezetőség álf;uú:.-js osztályához 
,iönőkséj nyujra. no be. U. ott bánatpen fejé
ben -00 (ketlőszáz) korona teendő le. A v-r- 
d'glöre vonatkozó részletes feltételek a nevezet, 
üzlet vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztá
lyánál tudhatok meg.

Szeged, 1908. augusztus hó.
Az üzletvezetöség

Intelligens üzletvezető,
ki magyaiul és németül perfektül ir és beszél, 
száll dai vagv kávéházi Q/letve’ e ői (vagy 
könyvelői) állást kerrs. Szives megkereséseket 

... c lap kiadóhivatalába kér.

Eladó vendéglő.
Kecskeméten, a piac közelében, a város 
legnagyobb forgalmú helyén. 25 esztendő 
óta fennál'ó 3ő f o r < i « t i ' n t i  é s  
j ó t i l r ü  v e n d é m l ö n i e t  
betegség miatt eladom. Az üzlet azon- 
—  —— nal átvehető. = = = = =
Á B E L  I S T V Á N  vendéglős 

KECSKEMÉT. 2- I

Pályázati hirdetmény.
A Mav. Dálja állomásán lévő vendéglő 

1909 február 19-töl számítandó öt évre bérbe 
adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítványokkal felszerelve 
1908 ‘október hó 1-ig déli 12 óráig a Máv. szegedi 
üzletvezetőség általános osztályához (főnökség) 
nyújtandók be. U. ott bánatpénz fej tben 200 
(kettöszáz) korona teendő le A vendéglőre 
vonatkozó részletes feltételek a nevezett üzlet
vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztályánál 
tudha.ók meg.

Szeged, 1908. augusztus hó.
Az üzletvezetöség.

Főpincér,
kinek neje kitűnő szskácsné, üzletvezetőnek, 
csapiárosnak, vendéglősnek — óvadékkal — 
ajánlkozik. Cim a .Fogadó kiadóhivatalában.

V i d é k i  n a g y o b b  v á r o s b a n  j )
vendéglőm részére keresek egy jó meg- JJ
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