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Néhány szakértői vélem ény.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, Wien.

A Kristály asztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHL1NG igazgató.

RestaurantCARL HILLER, Berlin N.W. 
ünter den Linden 62—63.

A Kristáiyforrás ásványvíz vendé
geimnél igen kedvelt és szállítmányaik 
mindig a legjobb állapotban érkeznek 
meg.

LOUIS ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

A Kristályforrás ásványvizet kitűnő
nek találom úgy tisztán magában, mint 
borral vegyítve.

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R T

A kocsm&k uj szabályrendelete. 
Az uj adójavaslat. 
Szabályrendelet a kocsmák ré-

Hivatalos rész.

Egyletek, szövetkezetek. — 
Meghivó. Jubiláns közgyűlés.
A nagyváradi p.-egyiet újjá
alakulása. Az orez. nyugdíj- 
egylet.

A lefőzött finánc.
A nagyváradi p.-egylet köz

gyűlése.
Sajtőpörllnk.

K ülönfé le  közleménye k. 
Még nincs vége a nyárnak. 
Kérelem. Figyelem. Hvmen 
hírek. Boráremclés. Kenyér
gyár. Ezüst lakodalom. A 
győri pin eérsztreik epilógusa.

A L O M .

I Kongresszus. Levél az osztr.
| Krondorii ügyben. A kltQn-

II tetett csillagforrás. A vendég-
j lősök naptára. Névmagyarosí

tás. A szüret kedvezőtlen volt.
i Szőlők felújítása. Kávéáreme-

lée. Elitéltborhsmisité.Vissza-

fíeAűMefett. — Kalöz pincérek. 
1 (Sz. G.)
{ Vizet az öregnek. (Karvaly G.l 
j Üzleti híreink. (Helyváltozások.) 

Nyilttér.

| Hétröl-hétre. — Te is szenet 
rendeltél ? Hazugság nem 

I kollegiális kifejezés.
Szerkesztői üzenetek.

; Üzletek vétele és eladása. 
Hirdetések.

Hivatalos vélemények-

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáló intézete

a Kristályforrás ásványvizet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
chemiai szempontból egészségesnek mi
nősítette.

Dr. Rigler Gusztáv, a kolozsvári 
egyetem egészségtan tanára, az 1902. 
XII. magyar balneologiai kongresszuson 
a forgalomban levő különféle ásvány
vizeknek bakteriológiai szempontból tör
tént vizsgálatáról tartott előadásában 
legtisztábbnak a Kristáiyforrás ásvány
vizét jelentette ki.

A magyar kir. tud. egyetem 
vegytani intézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és mágne
sűim hydrocarbonatos ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.
A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg

kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig 
ismert vizekét Ostendében.

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

0  es. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.

A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott 
FRANZ von WORLITZKY 

cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A magy. kir. belügyminiszter 1P06. március 6-án kelt 22862. 

számú határozatából:. A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minósitette.
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Nincs többé szalbor I N i n c s  t ö b b é  t ö r ö t t b ő l ?  !
I Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét iölhivom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszüröre, melyet

K R I S T Á  LY  - S Z Ü R Ö
[ néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
! annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhallannak vélt tört. ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- , 

szűrő zománcozott vasból készült és így tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél, sehol sem hiányozható Kristály- 
szűrő, 100—150 liter munkaképességgel 40 korona. Megrendelhető aföltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Délivasuti) pályaudvari 
vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél ■ Polgár M. Budapest, VII., Wesselényi-utca 17. II. 1. Az utánvét mellett küldött Kristály- 

1 szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik I Az ország minden részéből érkezett elismerő levelek közül van szerencsém az alantiakat közölni.

K.pos.ir,19*. szept. 80-án. Tek. Herceg Sándor urnák Csák- Nyilatkraal. Herceg S íidé , Csáktornyái déli [rasuti vendéglős
által feltalált és szabadalmazott „Borszürő" kipróbálásánál jelen 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta- i 
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, i 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és 15 
percnyi működés alatt 10— 12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, i 
1907. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazott borszüröt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden 
tekintetben megfelelőnek találta. — Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, miért is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogyvármegvei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben, teljes tisztelettel M ayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
M ór s. k. elnök. P. H.

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismeri é» 
eok időt éa munkál meg
takarító „Berkoritg“ -féle

Hektográph-lapok

•  minden színben levő „tén- 
tékat “. A nélkfllözhetlen 
hektográph-lap mindkét ol-
dalontóhbszór használható s agy eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
kózó fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. 

Hektográph-tekercsek minden nugyeáifban rendelheti

B E R K O V ITS  K Á R O L Y  Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest. 

Vli., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

M iríip fPCO lf felvéfetetnek a Fogadó 
llllU u lu O u n  kiadóhivataláb an 
— Vili., Rákóci-ut 13. sz.

Nagy vidéki város
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelnek örvendő szálloda 14 szobá
val, sörcsarnok és étteremmel átadó. — 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. s_g

Kapható Jminden első rangú'füszerk eres-
kedésben, kávéházban es vendéglőben.

A K I
Budapesten bérházat, v illá t, v en d ég 
lő t házza l együ tt, vagy vidéki fü rdő
ket, pensiókat venni akar, szíveskedjék 
Irodámhoz fordulni. — K eresek  nagy  
v id ék i gőzfürdőt bérbe. — Bővebben 
U J V Á R Y  A L A D Á R  irodájában, Buda
pest. H ., Kapás-utca 12. — E lőzetes

költség  ninos. ----

FELSÖDUNÉNTÚh 
LE6ELTER3EDTEBB POLITIKAI NAPILAPJA A

„ G V Ő R I  N H P t Ö ”
ELŐFIZETÉSI ÜEB ; E6E5Z ,E tEE 1G- EIJR- 
- - - - - - - - - - - - - - - -  E6V HŐRE 1.50

fl „GVÖRI NHPIiÓ"
HIRDETÉSEI VÁRAKOZÁSON FELÜLI EREDMÉNYT 

ÉRNEK EL. 1—5

kiadóhiv.: Gyér, Baross-ut 18. I.

Vendéglő bérbeadása.
A balatonfüredi fürdőteiepen fekvő, 

volt Wild-féle

f. é. november hó 1-től bérbe adandó. 
Ajánlatok a füredi fürdőigazgató
sághoz nyújtandók be.

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad
B R A U N  G Y U L A

BUD APEST, SIP-U. 14.

E la d ó .
üzv. Fazekas Ágostonnénak Kisknn- 

I félegyházán a piac és artézi kút köze- ; 
lében levő három utcára szolgáló háza, 
melyben már í50 év óta egy jó forgalmú 
koosma és füszerü zlet áll fenn, az ; 
üzletek berendezéseivel együtt nyug
díjba vonulás miatt 25.000 koronáért I 
azonnal eladó. Értekezhetni lehet 
a tulajdonossal, vagy a Fogadó kiadó
hivatalában. 2—6.
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A kocsmák uj szabályrendelete.
Október 15-én lépett életbe a kocs

mák és pálinkamérések rendtartására 
vonatkozó uj szabályrendelet, ami egy 
kis félreértésre adott alkalmat.

A rendőrség ugyanis úgy vélekedett, 
hogy ez a szabályrendelet kiterjed a 
vendéglősökre is és azt a vendéglőst, 
ki reggel hat óra előtt nyitotta ki üz
letét, az utcákon cirkáló rendőrök arra 
bírták, hogy ismét zárjon és csak fi 
óra után nyisson.

Akik nem tudták a különbséget 
vendéglő és kocsma között, azok zár
tak is, mert tartottak a büntetéstől. 
A vendéglőst t. i. igen hamar bírsá
golják. A rendőrség ezen tévedése 
tehát nagy zavart idézett elő, de sze
rencsére nem tartott sokáig, mert a 
«Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata» 
amint az első panaszok beérkeztek 
hozzá, azonnal sürgős előterjesztést 
tett a főkapitányságnak, felhívta figyel
mét a tévedésre és arra kérte, hogy 
a rendőrközegeket helyes eljárásra 
utasítsák

A társulat gyors közbelépésének 
meg volt az éppen olyan gyors ered
ménye, amennyiben a főkapitányság 
míg azon napon gondoskodott róla, 
hogy közegei megtudják a különbséget 
vendéglő és kocsma közt és ezáltal 
megtudták azt is, hogy a vendéglős, a 
hatályban lévő szabályrendelet értel
mében reggel 4 óra után jogosan 
nyithatja üzletét.

A társulat ezenkívül tagjait külön 
is értesítette erről.

Az uj szabályrendelettel a főváros 
külön osztályba sorozta a kocsmákat 
és ezáltal megkülönböztette azokat a 
vendéglőktől, amire ugvan semmi szük
ség nem volt.

A inég hatályban lévő 1884. évi 
4̂3. sz. szabályrendelet ugyanis egy

forma nyitási és zárási intézkedést 
szabottá vendéglőre és kocsmára. Mind
e k  egyformán reggel 4 óra után 
nyithatott és éjfél után egy órakor 
zárina kellett A záróra az uj szabály
zatban változatlan maradt a kocsmákra 
nezve is, de a nyitást csak hat óra 
utánra állapította meg.

Azáltal, hogy a kocsmákat és pálinka- 
méréseket a tanács kivonta az emlí
tett régi szabályrendeletből, a fogadók, 
vendéglők és kávéházak részére egészen

uj szabályrendeletet alkotott, amit a 
főváros törvényhatósága elfogadott és 
mely most várja felsőbb helyen 
való jóváhagyását. Ezért kellett a 
kocsmák részére uj szabályrendeletet 
alkotni, amit a kormány különben 
már régen jóváhagyott.

A kocsmák részére megszabott nyi
tási időnek a megállapitasa azonban 
nagyon rosszul van megcsinálva, mert 
a kocsmaros ezáltal károsodik.

A szatócs, a pálinkamérés már négy 
óra után nyithat, a koesmáros nem. 
Ezáltal a koesmáros elesik az eddigi 
reggeli pálmkafogyasztástól és ez 
javára esik a szatócsnak és pálinka- 
mérésnek. Már pedig, a kocsmárosokat 
ma megkárosítani, nagyon meggondolat
lan dolog.

Kézzelfogható, hogy ezáltal az in
tézkedés által a kocsmárosok káro
sodnak és a reggeli órákban eddig 
nekik is jutott kis forgalom átszállt a 
szatócs, fűszeres és pálínbamérő javára. 
Ez pedig sehogy sincs rendjén és ezen 
változtatni kell. Vagy elrendelik, hogy 
a szatócs, fűszeres és palinkamérés 
sem nyithat hat óra előtt, vagy pedig 
megengedik, hogy a koesmáros is hat 
óra előtt nyithasson.

Erre nézve meg kell indítani a 
mozgalmat. A koesmárosnak nem en
gedtük el sem kereseti adót. sem ille
téket, sem fogyasztási-adót; bírságolják, 
a hol csak hozzáférhetnek,|megrakják 
tilalmakkal és rendszabály ikkal. nem 
járja tehát, hogy hatósági intézkedé
sekkel meg is károsítsák. A  koesmáro- 
sok nem kötelesek ezt eltűrni és ezt 
meg kell értetni az illetékes hatósággal.

Az a hatóság, mely a szóban forgó 
szabályrendeletet alkotta és az a minisz
ter,aki azt jóváhagyta, vagy nem ismerte 
a viszonyokat, vagy nem tudta elbírálni 
a következményeket, melyeket az uj 
és „modern1 állapot, a kocsmárosok 
megkárosítására nézve, maga után von.

Ezen az állapoton változtatni kell. 
Harcba kell szállni érte, ha a változás 
nem menne simán.

A szabályrendeletet a kocsmákra 
nézve lapunk más helyén közöljük.

=  Az uj adójavaslat szerint a fogyasz 
tási-adók valamint az italmérési illeté
kek tetemes emelkedésére van kilátás. 
A  mit a kormány a kereseti és föld

adóban enged (minthogy ezeket az 
adókat leszállítani javasolja) azt kiveszi 
a fogyasztásból és az italmérésböl. Ha 
a javaslatból törvény lesz. mint a hogy 
erre kilátás van. akkor a vendéglös'- 
kocsmáros igazi adóügynöke lesz a 
kormánynak. Azért fog dolgozni, hogy 
a kincstárnak minél több hasznot 
hajtson. Mondhatjuk, hogy nagvon szép 
kilátásuk van szakköreinknek.

Szabályrendelet
a kocsmákról, sorházakról és a p álirka mérésekről. 

117,1906. kgy. sz.

Általános határozatok.
1. §. A kocsmák, sörházak és pálinkamérések, 

vagyis az u. n. italmérési üzletek, az italmé- 
résnél és italelárusitásnál követendő egészség- 
ügyi rendszabályok és az ezek áthágására 
kiszabandó büntetések, valamint a rendőri és 
orvusrendőri felügyelet gyakorlása táigvában 
1999. december 2-án kibocsátott 78.549 V — c. 
sz. belügyminiszteri rendelet határozmányai alá 
esnek.

2 $. Italmérési üzletek templomoktól, iskolák
tól, kórházaktól és oly középületektől, a vagy 
hivatalos helyiségekül használt magánépüJetek- 
től, a melyekben elhelyezve levő intézel ökre, 
hatóságokra stb. ezen üzletek közelsége zava
rólag hatna — öu méter távolságon balii! nem 
nyithatók.

Ezen távolság az épülettől minden irányban 
számítandó. A jelen szabályrendelet életbelép
tetése idejében már létezett italmérési üzletek 
mostani helyükön megmaradhatnak s reájuk 
az első pont rendelkezése e helyen nem vonat
kozik.

Kocsmák es sorházak.
3. S- A kocsma vagy sörházüzlet tulajdonosa 

tartozik az üzletében kiszolgáltatásra készletben 
tartott minden íogyasztási cikekkről — ezek 
minősége szerint is elkülönítve szerkesztett — 
árjegyzéket az üzletnek a vendégek által láto
gatott minden helyiségében szembetűnő helyen 
tartani és a közönség használatára bocsátani.

A fogyasztási cikkeket az árjegyzőkben kitün
tetettnél magasabb áron kiszolgáltatni nem sza
bad.

4. §. L'gv a tulajdonképeni üzleti helyiségben, 
mint annak a vendégek látogatására szolgáló 
összes egyéb hélyiségeiben, vendégeknek bezárt 
ajtók mellett való időzése meg nem engedhető.

5. §. A vendégek kiszolgálására erkölcsileg 
kifogástalan nők is alkalmazható.!.

A női személyzet tisztességes magaviseletéért 
az üzlettulajdonos felelős s bárminemű vissza
élés és beigazolt panasz esetén az illetékes 
kerületi kapitányság — jelen szabályrendelet
17. igának alkalmazásán kívül — az üzlettu
lajdonost rövidebb vagy hosszabb időre, sőt 
egyszersmindenkorra is eltilthatja attól,hogy a 
vendégek kiszolgálására női személyzetet alkal
mazhasson.

6. g. Kocsmákban és sörházakban a szeren - 
csejátékok az 1879 ; XL. t.-c. értelmében szi
gorúan tiltatnak.
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Ezenkívül a tiltott játékok megakadályozását 
tárgy azó 780/80. sz. szabályzat hatálya is fen- 
tartatik s annak intézkedései mindenben foga- 
natositandók.

7. §. 14 éven aluli gyermekeknek az üzletben 
való tartózkodását az üzlettulajdonos csak akkor 
engedheti meg, ha azok felnőttek társaságában 

jelennek meg.
8. §. Kocsma és sörházüzlet tulajdonosának 

a bordélyüzletet közvetítenie, helyiségeiben a 
kéjelgést megengednie, üzletét bordélyüzlettel 
vagy más, bárminemű küzerkölcsiségellenes 
mulatóhelylyel összekötnie, szigorúan tilos.

9. §. A székesfőváros területén levő kocsmák 
és sorházak éjjeli 1 órakor bezárandók és 
április hó 1-től szeptember hó 30-ig reggeli 5 
óra előtt, október hó 1-töl március hó 31-ig 
pedig reggeli 6 óra előtt, ki nem nyithatók.

A záróra éjfélutáni 3 órában állapittatik meg:
a) búcsuk vasárnapján azon kerületre nézve, 

melyben a búcsú van, valamint a kerület ha
tárát képező utcák túlsó oldalára nézve;

b) utolsó farsang keddjén és Szilveszter es
téjén a székesfőváros egész területére nézve.

10. §. Jogában áll a m. kir. államrendőrség
nek oly kocsmáknál és sörházaknál, melyek 
közbiztonsági vagy kőzerkölcsiségi szempont
ból alapos kifogás alá esnek, vagy a melyekben 
a vendégek, vagy az üzlettulajdonos tiltott és 
hazárdjátékok üzésén éretnek, három hónál 
nem hosszabb időre a 9. S-ban megállapított 
zárórát rövidebbre szabni.

Az ily módon előbbre helyezett záróra azon
ban éjjeli 11 óra előtt nem kezdődhetik.

Ez ügyben hozott határozatát tartozik a m. 
kir. államrendőrség főkapitányi hivatala a szé
kesfőváros tanácsával közölni.

Oly kocsmáknál és sorházaknál ellenben, 
melyeknek nyitvatartása nagyobb utcai mozgal
mak esetén a közbiztonságot vagy közrendet 
veszélyeztethetné, jogában áll a m. kir. állam- 
rendőrség főkapitányi hivatalának saját hatás
körében azonnal intézkedni s a fenforgó szükség 
mérvéhez képest tetszésszerinti zárórát meg
állapítani.

Ezen rendelkezés azonban csak ideiglenes 
jellegű és csak addig tarhat, a mig a közbiz
tonság vagy közrend veszélyeztetése fenforog.

11. §. A székesfőváros területén levő kocs
mákban és sorházakban kizárólag rézfuvóhang- 
szerekből és dobból álló zenekarral való zenélés 
éjjeli 10 órától kezdve az éjjelen át egyálta
lában tilos.

Ezen üzlethelyiségekbeu vegyes zenekarral 
való zenélés éjjeli 11 óráig van megengedve, 
de csak olykép, hogy a rézfuvóhangszereken 
és dobokon játszó zenészek száma az összes 
zenészek számának egyharmadát meg nem 
haladhatja.

Éjjeli 11 órától éjjeli 1 óráig ezen üzletekben 
csakis vonós és fafuvóhangszerekből álló zene
karral szabad játszani.

A 9. §. 2. pontjában felsorolt esetekben a 
zenélés éjfélutáni 3 óráig van megengedve. 
i Kocsmákban és sorházakban, melyek kór
házaktól 100 méteren belül fekszenek, minden
nemű zenélés szigorúan tilos.

Büntető és sárhatárosatok.
17. §. Ezen szabályrendelet határozmányaiba 

ütközö cselekmények vagy mulasztások kihágást 
képeznek és — amennyiben súlyosabb beszá
mítás alá nem esnek, vagy nem valamely 
törvény, avagy miniszteri rendelet alapján 
bűntetteinek — annyiszor amennyiszer 1 — 100 
K-ig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatlanság 
esetén 5 napi g terjedhető elzárással büntetendők.

18. §. A kihágások felett első fokban az 
illetékes kerületi kapitány, másodfokban a 
főkapitány s harmadfokban a belügyminiszter 
bíráskodik.

19. §. Jelen szabályrendelet életbeléptetésének 
időpontját annak felsőbb jóváhagyása után a 
székesfővárosi tanács állapítja meg s a szabály- 
rendelet életbeléptetésével az 1200/93. kgy. sz. 
szabályrendeletnek a pálinkamérési üzletekre 
vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.
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A Budapesti Kacsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége: 
VIII^ Rákóci-ut í j ,  II. zo. 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 mindennemű hiva
talos közleménye ezentúl kizárólag a 
„Fogadó“  utján közöltetik. Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.
A legközelebbi társas összejövetelek, 

(uzsonnák) sorrendje: —  November
8 -án : özv. Gnedt Józsefné vendéglő
jében, VII., Damjanich-utca 39. —  
November 15-én Kossá János ven
déglőjében, VI., Király-utca 100. —  
November 22-én: Mayer István ven
déglőjében, IX., Drégely-utca 5.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Meghívó a „ Veszprémi vendéglősök, 
kocsmárosok, szállodások és kávésok ipar
társulatának“ Veszprémben a Korona
fogadó kistermében 1907. évi november
6-ik napján délelőtt 10 órakor tartandó 
rendkívüli közgyűlésére. —  Tárgyso
rozat : 1. A  választmány előterjesztése 
a sörraktár felállítására nézve. 2. Sör 
próba. 3. Egyéb előterjesztések és ne- 
táni indítványok tárgyalása. 4. A zár
órákról szóló vármegyei szabályrende
let hatályonkivül helyezése iránt 
felterjesztés. Cservenyi Ferenc s. k. el
nök, Széli István s. k. ellenőr jegyző.

Jubiláris közgyűlés. Az országos 
nyugdijegyesület és az orsz. vend. 
szövetség ez évi r. közgyűlésén Pécsett, 
tudvalévőén úgy határoztak, hogy a 
jövő évi közgyűlést Budapesten tartják. 
Tekintettel azonban arra, hogy az 
orsz. nyugdíjintézetünknek megalakí
tása Debrecenben mondatott ki s en
nek 10 éves évfordulója 1908-ra esik ; 
az elnökség úgy intézkedett, hogy a 
közgyűlések Debrecenben tartassanak. 
Az orsz. Nyugdijegyesület eme jubilá
ris közgyűléséről szóló soraiban, egyik 
debreceni újság a következőképen 
emlékezett meg:

Az idén a Dunántúl gyönyörűen fejlődő 
metropolisában Pécsett volt a kiállítás. Ott úgy 
határoztak, hogy az 1908. évi kongresszust 
Budapesten tartják meg, a mely alkalommal a 
budapesti vendéglősök adakozásából épülő 
Erzsébet kilátási tornyot felavatják. Közben 
azután úgy fordult a kocka, kogy a kilátási 
toronynak 1908-ra történő befejezésére nem 
lehet számítani, ennek következtében a buda
pesti kongresszus tervét is el kellet ejteni.

A vendéglős szövetség elnöksége a terv 
megváltoztatása után tegnap átiratban r: tesi- 
tette a debreceni vendéglős ipartársulatot, hogy 
az 1908. évi kongresszust Debrecenben szeretné 
rendezni. A debreceni ipartársulat valószínűleg 
örömmel fogadja az ajánlatot; igy a vendéglős 
kongresszus, a mely rendesen nagy ünnepsé
gekkel szokott kapcsolatban lenni, 19i8-ban 
Debrecenben zajlik le.

A Nagyváradi pincér-egylet újjá
alakulása. Nagyváradi tudósítónk irja 
a következőket: —  A «Nagyváradi 
pincér-egylet» tegnap október 24-én 
ujjáalakittatott és pedig ugyancsak 
szépnek nevezhető eredménynyel. A 
szakszervezetből ugyanis százan ki
léptek és a régi egylet híveinek kitartó 
munkássága, valamint a főnökök pár
tolásával ujáalakitott és ningyenes el- 
helyező»-veI ellátott Pincér-egylethez 
csatlakoztak. Az elhelyező vezetésével 
az egylet bízatott meg. Meg kell még 
jegyeznem, hogy ebben a fáradságos 
és kitartó munkában az oroszlánrész 
buzgó elnökünket, Kriszta Sándor ven
déglős és a pincérség részéről Mágel 
Gyula urakat illeti, akik több derék 
főnökünkkel karöltve éjjelt nappallá 
tettek, hogy a régi egyletet helyre
állítsák Mindnyájunk megelégedése 
és elismerése legyen csekély dija a 
közérdekben tett önzetlen működé
süknek. —  A  közgyüiés lefolyását 
lapunk más helyén közöljük.

Az Országos Nyugdíj egyesületbe 
Delfin Samu utján újabban a követ
kezők léptek be. Bárdy Sándor Sátor
aljaújhely 1200, Sebestyén Lajos 
Sátoraljaújhely 600 Dobó József 
Szeged 1000, Schuch József Arad 1200, 
Huttyán Kálmán Arad 1000, Zombori 
Ödön Szeged 1000, Karabin Vilmos 
Budapest 600, Polgár János Budapest 
1000, Horváth Sándor Arad 2000, 
Dunszt Gyula Kecskemét 1000 kor.

A nagyváradi pincér-egylet közgyűlési.
Béke a munkaadókkal. — Megnyílt a közvetítőiroda.
Hangos volt 23-án éjjel a Szacsvav 

utca. A nagyváradi pincérség vonult 
fel az egyleti házba, ahol rendkívüli 
közgyűlést tartottak, a minek eseménye 
országosan statuált példaadás les?, a 
szakma érdekeltjei előtt. Nehéz had
viselés után teljes egyetértésben élnek 
tegnap óta Nagyváradon a pincérek 
és a főnökök. A  pincéregylet rendkí
vüli közgyűlésén tisztázódtak az esz
mék, alapszabályokban gyökeredzik 
most már a pincérek és a gazdák 
joga. A  közgyűlés mindvégig emelke
dett, úgy szólván ünnepi hangulatban 
folyt le, illustrálására annak az ör
vendetes ténynnk, hogy a pincérek 
és a gazdák megértették egymást és 
vállvetve fognak ezután egymás javára 
munkálkodni.

Mintegy 80 pincér és gazda volt 
együtt éjjel 2 órakor az egylet tanács
kozó termében, mikor Kriszta  Sándor 
elnök üdvözölte a tagokat és megnyi
totta a közgyűlést, örömének adva 
kifejezést, hogy a régi testület válsá
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gos hónapok után a tagok buzgalmá
ból egy rózsás, dicsőséges uj pályafu
tást kezd meg a mai alkalommal.

A napirend első pontja volt az uj 
alapszabályok megismertetése. Pásztor 
Ede titkár ismertette a miniszterileg 
megerősített uj szabályzatot, igy külö
nösen az egyleti munkaközvetítő iroda 
szervezetét. A közgyűlés tudomásul 
vette a nagy figyelemmel hallgatott 
előterjesztést s a módosított alapsza
bályokat életbeléptette.

Énnek folytán tisztujitás következett. 
Az aktus vezetését kiéin Lajos kávés, 
mint korelnök vette át. Elnökké újból 
és egyhangúlag Kriszta Sándort, a 
vasúti étterem tulajdonosát választot
ták meg, ugyancsak közfelkiáltással 
aleinők lett Tóth Endre és Weiszber- 
ger József főpincér, pénztárnok Leitmr 
Ferenc vendéglős, háznagy és könyv
tárnok Lefkovits Lajos. Ezután szava
zás történt. Egyhangú eredmény a 
következő:

Választmány: Schaffhauser Mihály, Rosen- 
feld Márton, Csánk Zsigmond, YVeiszberger 
Jenő, Horváth Lajos, Weisz Ignác, Hillinger 
Füliip, Krausz Kálmán, Scbmidt Alajos, Fitz 
Sándor, Deutsch Pál, Gerlei László.

Póttagok: Baumeister Tivadar, Lázár L. 
Adolf, Véber Károly, Bors János, Szilágyi 
János, Sehneider Alajos.

Felügyelő bizottság: Klein Lajos, Steier 
Jakab, Benrád Albert, Groszmann Hermán, 
Magéi Gyula, Krajcsik István, Dancs István. 
(3 munkaadó, 4 alkalmazott)

Napi biztosok: Bürger Ernő, Balázsy János, 
Baumeister Tivadar, Balassa Árpád, Blum 
József. Csank Zsigmond, Dancs István, Deutsch 
Pál. EdJitz Ede, Groszmann Hermann, Gerléi 
László, lldlinger Fülöp, Krajcsik István, Lefko- 
vics Lajos, Lázár L. Adolf, Magéi Gyula, Perl 
Frigyes, Rosenfeld Márton. Schmidt Alajos, 
Sehallhauser Mihály, Scherer Gyula, Weisz- 
berger Jenő. Weiszberger József, Rosenbaum 
Sándor, Zámbó Béla.

A választások megejtése után a 
közgyűlés fölkérte Pásstár Ede titkárt, 
hogy á munkaközvetítő hivatalt az 
irodafőnök megválasztásáig szervezze. 
Nagy hatást keltett végül Tóth Endre 
alel nők beszéde, melyben az össze
tartást hirdette a közös érdekek meg
védésére. A  gyűlésnek a reggeli órák 
vetettek véget.

A nagyváradi p.-egylet ingyenes 
helyközvetitő irodája (Zöldfa szálloda 
9. sz. szoba), ideiglenesen Pásztor E. 
titkár vezetése mellett működését meg
kezdte.

Megyünk előre!
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A lefőzött finánc.
Egyik nagyobb vidéki városból a 

következő mulatságos dolgot közük 
velünk. Városunk egyik kocsmárosa 
már egy évvel ezelőtt italmérési jogát 
egy másikra, mint kiméröre Íratta át 
és ezt a jogot a kimérő tényleg gya
korolja is. Az átírás idejében a tulaj
donképpeni jogtulajdonos azt állította, 
hogy az eredeti italmérési engedélye 
elkallódott, minek következtében a 
kimérő a pénzügyigazgatóságtól másod
lata: kért és kapott is és ennek követ
kéz ében háborítatlanul gyakorolta a

kimérést. A jog átruházója azonban 
gondolt egyet és saját érdekében, de 
»véletlenül« megtalálta az eredeti enge
délyt s minthogy az a nevére szólt, 
tehát biztos volt benne, hogy az ő 
kizárólagos tulajdona, annak alapján 
más utcában vadonatúj italmérési 
üzletet nyitott.

A mindig szemfüles finánc észre
vette az uj kocsmát s a biztos birság- 
hányadra való kilátással benézett az 
uj üzletbe s kérdőre vonta a régiből 
lett uj kocsmárost, hogy minek az 
alapján nyitott kocsmát? A régi uj 
kocsmáros büszke önérzettel és jogá
nak teljes öntudatában rámutatott a 
falon függő és légmentesen berámá- 
zott engedélyre, mely az üzletnyitásra 
jogot ád.

De az nem ment ám oly könnyen 
a finánc fejébe, hogy t. i. egy és 
ugyanazon engedély alapján két üzlet 
is állhasson fenn és a kibontakozást 
az is komplikálja, hogy t. i. mindegyik 
fél a maga jogát, a maga igazát védi, 
de a finánc se tudja, hogy most már 
melyik engedély vonandó b e : az ere
deti-e, mely elveszett és »véletlenük 
megkerült, vagy a másodlat.

Ennek eldöntése természetesen »ma- 
gasabb« finánc-tudományt igényel. Ha 
a döntés ránk volna bizva, akkor mi 
úgy intéznek el, hogy az eredetit 
vonnánk be, mert erről annak tulaj
donosa minden jogos forma szerint 
akkor mondott le, mikor azt a p. ható
ság beleegyezésével másra ruházta át. 
A kimérönek engedélyét eredetinek 
mondanánk ki és a régi uj kocsmáros- 
nak megengednénk, hogy szerezzen 
magának uj engedélyt, ha akar és a kis 
suskusért nem is büntetnők, mert a 
kincstár italmérési-jövedékét nem ká
rosította, ha italilletéket fizetett Ezt az 
illetéket természetesen a finánc amúgy 
sem hagyja a bőrében.

Sajtóperünk.
Az éttermi segédek szaklapjában a 

« fogadó» szerkesztője és Matsád 
János dolgozótársa ellen, minden ok 
nélkül támadó közlemények jelentek 
meg, melyek becsületsértést foglaltak 
magukban. A  támadás megtorlására a 
két sértett fél sajtópert indított a 
közlemény szerzője ellen, ki Honyek 
Lajos pincér személyében kinyomoz
tatván, a felelősséget' vállalta.

Október 28-án volt ez ügyben a 
főtárgvalás. A büntető tanács: Makutz 
Arthur elnök, dr. Hajós Géza és Mol
nár István szavazóbirákból állt.

A törvényszék egyesítette a négy 
rendbeli sajtó utján elkövetett becsület- 
sértést ésdr. Gyenes Manó vád-és László 
Jenő védőbeszédének előterjesztése 
után elitélte Honyek Lajost egy hónapi 
fogházra mint fő, és 4-szer á 20 ko
rona, összesen 8 o korona, behajthatat
lanság esetén 4. napi fogházra átváltoz
tatandó pénzbüntetésre, mint mellék- 
büntetésre. Köteles ezenfelül Honyek

Lajos vádlott 200 kor. ügyvédi költséget 
fizetni és az ítéletet jogerőre emelkedése 
után a «Magyarország» cimü napilap
ban saját költségére, különbeni birság 
terhe alatt közzé tétetni. Ugyancsak 
köteles a jogerős Ítéletet a magyaror
szági szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak szaklapjában —  mint a 
melybe az éttermi segédek szaklapja 
időközben beolvadt —  közzétenni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Még: nincsen vége a nyárnak. A
budapesti kávés- ipartársulat elnök
sége, Budapest székesfőváros tanácsa 
hoz átiratot intézett, amelyben azt 
kérte a tanácstól, hogy amennyiben még 
mindig szép és kellemes időjárás van 
és előreláthatólag még sokáig igy is 
fog maradni: engedje meg, hogy a ká
véházak előtt elfoglalt járdák enge
délye november hó 15-ig terjedjen. A 
tanács készséggel helyt adott a kávés- 
ipartársulat kérelménak. Így tehát a 
nyárnak még nincs vége, mert a 
budapesti kávéházi ligetek még továbbra 
is vidáman zöldéinek, a kávésoknak 
ugyan nem nagy hasznára, de az 
idősebb hölgyeknek antul szebb 
gyönyörűségére és még nagyobb kese
rűségére a nagy,- kis- és még kisebb 
szén kereskedőknek.

Kérelem. T. előfizetőinket kiknek 
az előfizetés céljára a„ Fogadó“  mai 
számával utalványt vagy levélbeli meg
keresést küldtünk, kérjük, hogy az 
esedékes előfizetési dijat szivesked- 
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

Barátainkat és ismerőseinket kérjük, 
hogy a „Fogadó1-1 körükben terjesz
teni szíveskedjenek.

A „Fogadó11 kiadóhivatala.

F igyelem ! Vendéglős és kocsntáros 
szaktársainkat saját érdekükben fel
hívjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegek 
túllépik az ellenőrzés határát és okve
tet lénkédő s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségünk 
tudomására.
~~Hymen hirek. — Herceg Ferenc 
kiváló fogadós szaktársunk, a szom
bathelyi „Szabária“  fogadó tulajdonosa, 
e hó 16-án tartotta esküvőjét Rasztovich 
Annával, Rasztovich Pál egyedi nagy
vendéglős leányával. — Busecky Fe
renc, a szabadkai Bárány fogadó szo- 
bafőpincére, november 16-án tartja 
esküvőjét Aradi Rózával, Aradi Márton 
leányával. —  Ábrahám Rózsikát e hó
27-én vezette oltárhoz Klein Soma, a 
vendéglői szakkörökben ismert festő - 
és mázoló mester, Budapesten. — Gi- 
ranschek Alfréd dévai főpincér, elje
gyezte özv. Ádám Miklósné úrnőt 
Déváról. Az egybekelés december elején 
Déván fog megtörténni. — Schermann 
Kálmán, a gyulafehérvári Hungária 
nagy fogadó kitűnő tulajdonosa, elje
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gyezte Erdody Ilonka kisasszonyt, 
Erdődy J., a nagybeeskereki Rózsa 
fogadó volt tulajdonosának leányát, 
Nagybecskerekről. —  Grosz József, 
aradi föpincér, október 22-én tartotta 
egybekelését Werner Gizella úrnővel 
Aradon. — Urai Ödön, ismert erdélyi 
főpincér, nov. hó 21-én vezeti ol
tárhoz Stern Adél kisaszonvt. Buda
pesten. —  Reinprecht János, a szek
szárdi Úri kaszinó ismert vendéglőse 
eljegyezte Zsilli Irmát, Zsilli Károly 
tanitó leányát Várdarőcról.(Baranyam ) 
—  Mary Endre, a győri Royal kávéház 
fizetőpincére, nov. 14-én esküszik örök 
hűséget Gálién Margitnak, Gálién Gyula 
tekintélyes iparos leányának, Győrött.

Bopár-emelés. Belvárosi vendéglős 
szaktársaink Fludorovits István és G'ött- 
íer László vendéglősök összehívására 
e hó 28-án d. után a belvárosi „Saskör“  
helyiségében értekezletet tartottak és 
elhatározták, hogy a bor literjét 40 
krajcártól és a 3/io lit. fröcscsöt 10 
krtól fölül mérik ezentúl. Az árak 
emelését illetve egyöntetű megállapítá
sát, igen helyesen, az élelmiszereknek 
mindinkább való drágulásával okolták 
meg.

Ezüst lakodalom Nevezetes és em
lékezetes eseménye volt e hó ltí-án 
a kolozsvári Newyork fogadónak. A 
fogadó kitűnő t.-tulajdonosa, Tauszik 
Alajos, ekkor ünnepelte házasságának 
25 éves fordulóját. Az ezüstlakodalom 
nemcsak az ottani közönség nagy ré
szének, de feledhetlen szép ünnepét 
képezte a fogadó alkalmazottainak is, 
akik szintén a terített asztal mellett ün
nepelték szeretett főnöküket és főnök- 
néjüket. Kováts Árpád, a legidősebb 
föpincér, a személyzetnek egyértékesés 
nagybecsű emléktárgyát szép beszéd 
kíséretében adta át az ünnepeiteknek. A 
szép és nevezetes emlékre a közkedvelt 
fogadós és hitvese, a pincéri kar és az 
egész üzleti személyzettel lefényképez- 
tették magukat. A 78 személyt számláló 
és kitünően sikerült nagy csoportkép 
a legszebb családi képet mutatja be.

A győri pineórsztpájk epilógusa. 
Annak idején röviden hírül adtuk, hogy 
a győri szervezett munkások — Pün
kösd első napján — ellepték az ottani 
Royal fogadó kávéházát, hogy Meixner 
Mihályt igy kényszerítsék az előzetesen 
elbocsájtott alkalmazottai visszafogadá
sára. Meixner azonban rendőri segít
séget vett igénybe és több munkást 
le is tartóztattak és megbüntettek. 
Malcsiner Nándor, állásnélküli pincér 
ugyanakkor a szociálista párt győri 
vezetősége aláírásával, falragaszokon 
kiáltványt intézett a munkásokhoz, 
melyben éles hangon megtámadta a 
rendőrséget és Meixner Mihályt. A 
rendőrség erre rágalmazásért. Meixner 
pedig becsülelsértésért bepörölte a 
falragasz szövegének szerzőjét. A győri 
kir. törvényszék m.esküdtbiróság,5a,<?íö 
Jenő elnöklete alatt a múlt csütörtökön 
tárgyalta ezt az ügyet és a szöveg

szerzőségét magára vállaló Malcsiner 
Nándort (jelenlegi komáromi pincért) 
rágalmazási és becsületsértési vétségért 
hat heti fogházra és 150 korona pénz- 
büntetésre ítélte el.

Kongresszus. A budapesti éttermi 
és kávéházi segédek szakszervezete 
okt. hó 15 -16-ra kongresszust hivott 
egybe Budapestre, ahol vidékről 18, az 
éttermisegédek részéről 20 és ugyan
ennyi a kávéssegédek és a kávéfőzők 
részéről, összesen pedig 78 kiküldött 
jelent meg. A kongresszus a szakszer
vezés és az általános választójog per- 
traktalása után a revürendszer életbe
léptetése mellett döntött és az előadók 
összes javaslatát vita nélkül elfogadta. 
A kongresszus tagjai a gyűlés bezárása 
után a hozzájuk csatlakozókkal, mint
egy 300-an a Törley pezsgőgyár igaz
gatósága meghívására a budafoki Tör
ley kastélyba rándultak ki. A hosszú 
kocsisorban érkezőket a gyár igazga
tója negyedmagával várta. A  vendégek 
aztán több fölköszöntő kíséretében a 
Törley gyár derék igazgatójára és a 
gyárra mondtak elismerést és éltetést.

Levél az osztrák «Krondorfl» ügyé
ben. Múltkori lapunkban a ‘ Budapesti 
Kávés-Ipartársulat» közgyűléséről szóló 
tudósításunkkal kapcsolatban megem
lítettük az osztrák oKrondorfi* vizet, 
amelynek helyi ügynöke a hazai vizek 
rovására akarja bevezetni a budapesti 
kávéházakba. E közlésünkre egy hely
beli előfizetőnk a következőket írja:

A mióta mint szervezett segédek vagyunk, 
egy-két gyáros szinte föltűnően keresi a kegye
inket és mi szívesen is részesítjük ebben őket, 
— csak azt a bizonyos boldogilúst lássuk, Én 
azonban azt hiszem, hogy ez a mi boldogitá- 
sunk az egy-két szives megvendógelésen és 
esetleg alapítványon nein megy tovább. Más 
szóval, csak üzleti szempontból pályáznak a 
kegyeinkre. A „Fogadó '-bán említett Krondorü 
viz képviselője ugyancsak ezért lett egyszerre 
hozzánk olyan barátságos, amit külömben az 
is igazol, hogy fűpincérünknek a napokban egy 
nagy csomag szivarszipkát küldött, „Krondorfi* 
ásványvíz fölirással, amit ugyan nem igen 
használhatott, mert még a Krondorü víznél is 
gyatrább volt, pedig az is elég gyatra és él
vezhetetlen. Eltekintve attól, hogy a Krondor- 
fer vasser, egy igen közönséges osztrák ter
mék : az osztrák lapokban és több magyar 
lapokban ilyen a pincért gyalázó reklámok 
állanak : — Pincér! ! !  egy üveg Krondorfit! ! !  
Jó lesz megnézni, hogy a mi kegyeinket kinek, 
minek és miért osztogatjuk ? . . .

A kitüntetett Csillagforrás. A  köz
kedveltség terén mind jobban és jobban 
terjedő „Csilaghegyi forrás viz“  mely
ről a szabadkai kongresszussal kapcso
latos Emléklapunk is nagy kedvezően 
emlékezett meg, kitüntetést nyert és 
pedig a most bezáruló Pécsi kiállításon. 
Az orsz. kiállítás bíráló bizottsága a kel
lemes borvizet ezüstéremmel tüntette ki.

A szüret kedvezőtlen volt. Az idei 
szüret adatai most már ismeretesek 
és ezekből azt tudjuk, hogy az eredmény 
a mennyiségre nézve igen kedvezőtlen, 
a minőségre azonban kielégítő. A bor- 
árak ennek következtében folytonos 
emelkedőben vannak és az uj borok 
hallatlan árra szöktek föl. Nehéz

viszonyok elé néznek azon szaktársaink, 
kiknek Ó-borban kevés a készletük.

A .Vendéglősök Naptára* 1908-ra, mint 
említettük, ez évi december hó 20-ika körül 
fog megjelenni. A mi szakirodalmunkban is 
föitünést keltő ezen kiadványunk, szakszerű és 
közérdekű tartalmánál fogva, a vendéglős ipar
hoz tartozóknak nélkülözhetetlen könyv-éi fogja 
képezni. A .Vendéglősök Naptára' egyik 
fő közérdekű részét a községi (városi) hatósá
gokhoz, a pénz ügy igazgatóságokhoz és a mi
nisztériumokhoz intézendő kérvények, beadvá
nyok és föllebezések mintái teszik, amelyek 
majd módot nyújtanak arra, hogy az italnn - 
rési engedélyhez szükséges bizonyítványok 
beszerzése, kérvény stb. megírása és elintézése 
miatt vendéglös-kocsináros ne legyen kénytelen 
máshova fordulni. A „Vendéglősök Naptára' 
tehát a mi szakosztályunkhoz tartozóknak 
ingyen ügyvédje és minden tekintetben hü 
tanácsadója és útbaigazítója lesz s ezenkívül 
pótolni fog minden más egyéb kalendáriumot. 
Szakközönségünk figyelmét fölhívjuk a .Ven
déglősök Naptárá“ -ra, melynek ára példányon
ként 3 kor. lesz.

Névmagyarosítás. — Klaffl János 
ismert debreceni főpincér és újévtől 
fogadés szaktársunk nevét Kaszás-rsi 
magyarosította. — Kohn Ignác szak
társunk a dévai Központi fogadó kávé
házának föpincére nevét Kovács-ra 
változtatta.

Kávé áremelés. Mint Ungvárrúl 
írják lapunknak: a mindennemű árak 
emelkedése az ungvári kávésokat is 
arra bírta, hogy a kávéárát 4 fillérei 
fölemeljék. Ezzel kapcsolatban egy-két 
fillér töblettel a lobbi kávéházi italok 
árát is szabályozták.

Visszavont rendszabályozás. A bu
dapesti kávéfőzők szakegyesületének 
működését felfüggesztő rendeletet a 
belügyminiszter ma érkezett leiratával 
visszavonta és az egyesület további 
működését megengedte. Figyelmeztette 
azonban az egyesületet, hogy föloszla- 
tás terhe alatt tartózkodjék attól, hogy 
tagjait vagy másokat szerződésbeli, vagy 
munkaszabadságában korlátozzon és. 
hogy szigorúan az alapszabályok cél
jának megfelelően működjék.

Gyászrovat. —  E hó 14-én kisértük 
örök nyugalomra Ifeiler József buda
pesti vendéglős szaktársunkal, ki hosz- 
szabb betegség után 54 éves korában 
hunyt el. A végtisztességen igen szá
mos vendéglős és koesmáros vett részt, 
kik az elhunytban a derék kartársat, 
a haladás egyik apostolát és a neme
sen gondolkodó embert kisérték utolsó 
útjára. — Prokopets Vencel, az araif 
vaspálya-fogadó volt tulajdonosa és 
régi vendéglős gárdának egyiktipikus 
derék tagja október hó 24-én jobblétrc 
szenderült. Temetése a vendéglősök és 
pincérek egyleteinek testületi kivon1,; 
lása és a város közönségének nag- 
részvéte mellett történt.

Megszökött, de el fogott szalámig y a - 
ros. A  minap Herzfeld Mór szálán; 
gyáros több váltóhamisitás és csalás 
elkövetése után megszökött. A szélhán — 
szalámigyárost a budapesti rendőrség 
intézkedésére Bécsben a Grosse M' . - 
rengasse 12. szám alatt, a hol Wilheiia 
Haeker néven lakott, letartóztatták
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Beküldetett.*)
Pincér kalózok.

A budapesti pincéreknek egy része, 
az úgynevezett «szervezett pincérek» 
is feltüzték nagy büszkén a keblükre 
azt a - máskülömben nagyon szép 
— jelvényt, a melyre az van reá vésve: 
jogot a népnek

Távol áll tőlem, hogy én e jelvényt, 
azaz ennek jelentőségét kicsinyelni 
akarnám, de midőn ezt erre illeték
telen emberek viselik, akkor nem te
hetek róla, ha az én meggyőződésem 
nem halad egy utón ezen elemekkel,

A budapesti pincérek szervező bizott
sága a folyó évben, hogy mikor, nem 
tudom határozottan — örökre kizárt 
az egyletből. Ugyan miért? Mert én 
a saját fejemmel mertem gondolkodni 
és ha ezt megteszi más is, őtet is ez 
a sors éri, a mi engemet ért.

Már pedig pincér Cézár urak, én 
ezután is csak a magam fejével fogok 
gondolkozni. De egyre figyelmeztetem 
önöket Én először is még február hó 
elején Írásban bejelentettem a kilépé
semet, tehát igazán felesleges volt 
engemet kizárni. Nem vagyok én to
lakodó, ha egyszer kiléptem, ez annak 
a jele, hogy nem akarok együtt ma
radni oly emberekkel, akik jogtüvel a 
mellükön akarják a sárba tiporni egy 
más embernek a már vele született 
jogát, t. i. minden élő embernek joga 
van a kenyerét becsületes munkával 
megkeresni és minden élő embernek 
a saját fejével gondolkodni. Én tehát 
nem sokat törődöm az önök kizárá
sával, mert nekem még nagyon sok 
jó barátom van az önök elvtársai kö
zött, a kik nem mindenben értenek 
egyet önökkel, de egy bizonyos nyo
más miatt hallgatnak. És ez nekem 
nagyobb erkölcsi győzelem, mint önök
nek az a dicső tett: hogy kizártak.

Ez nem más uraim, mint a jogtü 
védelme alatt űzött elvi kalózkodás. 

__ ______________  Szentmiklósi Gábor.

V i z e t  az ö r e g n e k !
— Irta: Karvaly Gábor. —

Szervusz Gyurka von Ihász! Megint 
itt vagyok és köszöntlek mint régi cim
borát. Tehát megint megszólaltál és a 
porondra citáltál engem, pedig már 
attól féltem, hogy meginog az uj állá
som Fogadóéknál, ha nem lesz okom 
veled foglalkozni De hála Istennek, a 
te nemes és nemzetes gondolkozásod 
nem akarhat engem, a te cimborádat, 
állasnélkülivé tenni.

És tudod miért ijedtem meg? Azért, 
mert te az egyik józsefvárosi vendég
lőben, ahol ostobaságaidért alaposan 
rádolvastak, azt mondtad, hogy nem 
fogsz többé alkalmat adni a te cimbo
rádnak, ( t  i. nekem) hogy a körmödre 
koppintsak, hanem csupán a »szerkesz- 
to: üzenetekben« fogsz engem kivégezni. 
D; meggondoltad a dolgot és ezt jól tetted.

*) E rovatban foglaltakért nem vállal folelósaéget
a szerkesztőéig.

Mondd meg koma, kinek üzented azt 
a szamárságot, amit senki sem hisz el 
Az a bizonyos »Érdeklődő« te magad 
vagy, hiszen más nem is olvassa la
podat, hanem a kegyelmi előfizetés 
mellett felvágatlanul találhatod nagy 
szellemed szemkápráztató termékét a 
legtöbb helyen. De talán te magad sem 
olvasod azokat az émelygős dolgokat, 
amik lapodban megjelennek, mert te 
hiszen azokat iratod és akik Írják, azok 
— mint emlékszel, a minap történt, az 
Emke kávéházban követelik tőled, 
még pedig elég cifra módon, a munka
dijat.

Azt mondtad az üzenetben, hogy 
»kezed be se veszed a Fogad ót.« Te kis 
hamis! Pedig tudom, hiszen együtt dol
goztunk (én és te), hogy alig várod a 
»Fogadó« megjelenését, hogy kiollóz
hasd belőle az üzleti híreket és meg
tudjad, hogy mivel és mi módon tisztel 
meg téged ez a szaklap. Nem tagad
hatod ezt már csak azért sem, mert az 
utolsó előtti számodban szószerinti idé
zeteket közöltél a Fogadóból és azokra 
vénasszony-módra siránkozva reagáltál. 
Hogy mersz tehát valótlanságot mon
dani? Hogy lehet egy lapból ollózni és 
idézni anélkül, hogy az ember elolvassa ? 
Kivel akarod ezt elhitetni te ártatlan 
lélek ?

Fáj a körmendi levél ? De miért fáj 
az neked ? Hiszen a körmendi lapot 
megkímélték a te becses neved megem
lítésével. Ott nem volt szó sem rólad, 
sem nagyképűsködésedről, sem ostoba
ságaidról és mégis te sirsz miatta! Hát 
koma! Nem igazi Mungó-szerep az, 
amit te játszol?

Elérted már azl, amire egyelőre még 
nem számítottál. Gundel ur megtiltotta 
neked, hogy a te hepciáskodásaidban 
az ő nevét felhasználjad. És ez termé
szetes is. Nem volt megtiszteltetés az 
érdemekben gazdag Gundel urnák, hogy 
az ő nevével takaródzól, mikor a jól 
megérdemelt korbácsütések végig su- 
hintgattak tisztelt magadon és te, noha 
azokat provokáltad, védekezni igyekeztél.

Ugy-e rosszul esett jóbarátaid ajkáról 
hallani, hogy süsd meg lapodat, nem 
kell nekik, ha a veszekedés helyett nem 
tudsz okosat írni. Köszönd meg jóbará
taid emez igaz és őszinte kritikáját, mert 
ők téged a jó útra akarnak téríteni. 
Hogy ez lehetséges-e, én alig hiszem. 
Vájjon mi a te becses véleményed ebben 
a dologban? Szólj koma! Nálam min
dig bünbocsánatra találhatsz, hiszen 
ismersz és tudod, hogy Karvaly Gábor, 
a te cimborád, mindig nagylelkű volt 
és azzá fog maradni.

Gyurka fiam, szállj magadba, tedd 
kezedet arra a gyenge érverésü szivedre 
és valld be úgy magunk közt, hogy mit 
kaptál az »Artéziától« azért, hogy nyolc 
oldalon iparkodtál a » Kristályt« agyon
ütni. Ne érts félre, fiam. Ézzel nem 
akarlak kalózkodással vádolni, azt sem 
mondom, hogy nem szolgáltad volna

meg azt a keveset, amit kaptál, hanem 
csupán rámutatni akarok, hogy a 
»Kristály« nem ült fel neked és ez — 
köztünk legyen mondva —  igazán nem 
szép cselekedet a Kristálytól.

Látod kedves fiam, nekem van szi
vem hozzád és érzékkel is viseltetem 
sorsod iránt, tehát tőlem elfogadhatsz 
jó tanácsot is. Azt tanácsolom neked, 
kedves Gyurkám, hogy csak folytasd 
eddigi piszkolódásaidat, sározz be to
vábbra is másokat, akik sohasem bán
tottak téged, hanem kenyeret adtak 
neked; dolgozzál továbbra is abban a 
fékevesztett kondás modorban és meg 
lesz érte az az elégtételed, hogy ön
magád fogod magadat kivégezni. Szá
nalommal nézem vergődésedet és figye
lem az agóniát, mely rajtad erőt vett 
és ebben az állapotodban mint jó cim
borához illik, ismét feléd kiáltom : Vizet 
az öregnek!

Ü Z L E T I H ÍR E IN K .

Figyelmeztetés. Azon t. előfizetőink 
kik a *Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt levelező
lapon értesíteni.

Kaszás Lajos füredi vendéglős ci-
men megemlítettük, hogy a Muhr-féle 
nagy vendéglő derék gazdája a balaton
füredi W ild-féle nagy vendéglőt meg
vette. Mint most értesülünk, e hír
adásunk korii volt, mert Kaszás szak
társunk az üzletre csak alkudott, de 
megegyezés nem jött létre.

Tövisen a vasúti vendéglő bérletét 
Roth S. József, volt nagyváradi kávés 
nyerte el. Régi jó  ösmerős szaktársunk 
ez újabb üzletét október 1-én vette át.

Reschl Vencel vendéglőse. Reschl 
Vencel keszthelyi sörgyáros, akinek 
az a szerencse is megadatott, hogy 
gróf Festetics kegye ezt a bizonyos 
,,Békatót“  (a kiváló grófi tulajdonos igy 
nevezte egy alkalommal Hévtz-türdot) 
is rá ruházta: egyik vendéglőjének, a 
„Sörgyári kertil-nek vezetésével Jura- 
nics Arthur, volt zongora hangolót 
bizta meg. Igaz, hogy az ipartörvény 
vendéglő és kocsmai üzletek vezetésére 
képzett szakembert is elő. de hát ki tehet 
arról, ha a derék Vencelek hazájából 
származó sörgyáros és fürdős, az ipar
törvénynek ezt a paragrafusát nein 
ismeri.

Rezső Mihály, ismert fővárosi ven
déglős átvette a Rökk Szilárd és Jó- 
zsef-utcák sarkán lévő Bánovszky-féle 
vendéglőt. Rezső szaktársunk, az amúgy 
is jómenetelü üzletét csak emelni fogja.

Récsey Gusztáv fogadója. A ceglédi 
Nemzeti fogadónak volt derék gazdája, 
Récsey Gusztáv szaktársunk Zombor- 
ban megvette a ,.Vadászkürt“  fogadót 
Bergmann Adolftól 96 ezer koronáért. 
A népszerű fogadós ezen uj nagy üz
letét. melyet elődje alig egy éve ren
dezett be egész ujan és modernül, e 
hó elsejével vette át saját kezelésébe
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Budapesten a Váci-ut 142. szám 
alatt lévő vendéglőt Egyházy Lajos e 
hó elején átvette. Egyházy szaktársunk 
jó  boraival üzletét már is föllenditette.

Keszthelyen, a régi Bronner-féle 
szállodát Vas Mórtói, megvette Schrei- 
ber Lipót, a kaposvári Fiume kávé
háznak volt tulajdonosa. Schreiber 
szaktársunk a jónevü üzletet november 
1-én vette át saját kezelésébe.

Gelbman András vendéglője. A 
dunaparti Braun-féle éttermeknek 
hosszú időn át volt ismert főpineére 
Gelbman András, az Akadémia-utca 1. 
szám alatt, a volt István főherceg fo
gadó épületében egy a mai modern igé
nyeknek megfelelő csinos vendéglői 
üzletet rendezett be. Gelbmann szaktár
sunk nagy ismerete, de kivált jó 
konyhája és borai jó  hírnevet biztosí
tanak üzletének, melyet ünnepélyesen 
október 19-én nyitott meg. Kívánunk 
sok szerencsét.

Kolozsváron az uj színházzal szem
ben lévő Thália éttermeket Ekrlich 
Mihály, utóbb a medgyesi Kaszinó volt 
derék vendéglőse vette át. Ehrlich szak
társunk ezen uj üzletét saját kezelésébe 
október hó végével vette át.

Exinger Ferenc ösmert fővárosi 
vendéglős ugyanitt a V I kér. Fóthi-ut 
23 sz. alatt lévő Matics-féle vendég
lőt e hó közepével átvette.

Gally Ferenc vendéglője. Aradon, 
a Balaton vendéglőnek volt ismert tulaj
donosa, Gally Ferenc szaktársunk a 
Weitzer utcában, a„Baross“kávéházzal 
szemben levő Szabó féle-vendéglőt a 
múlt hónapban átvette. A jó  nevű üzlet 
menetét Gally szaktársunk jó  konyhája 
és borai biztosítják.

Pollák Sándor kávéháza. Az ismert 
„kis Pollák" az Elité kávéháznak volt 
kitűnő gazdája ésnyugalomba vonult 
kávés, nem tudott belenyugodni a nyu
galommal kapcsolatos tétlenlenségbe; 
megint kávéházat vett. Ezúttal az 
Erzsébet-köruti „Kör - kávéházinak 
lett tulajdonosa, melyet újonnan ala
kítva e hó 26-án, azaz a múlt szom
baton már át is vett saját kezelésébe. 
Hogy a Kör kávéház rövidesen a körúti 
ily üzleteknek egyik jobbika lesz, azt 
mindenki eleve tudja és mi is őszin
tén óhajtjuk.

Major Balázs szaktársunk, a régi 
főpincéri gárdának egyik ösmert és 
tekintélyes tagja, Győrött az Elité 
kávéházat Herceg Ferenc szombathelyi 
fogadós szaktársunknak volt jónevü 
üzletet megvette és azt a m. hó ele
jétől a saját kezelésében folytatja.

Novotny Károly, a régi vendéglős 
gárdának egyik ismert tagja, a VI. kér. 
Csángó-utca 6. sz. alatt lévő Anti bácsi 
ismert kocsmáját e hó elejével vette át.

Fogadó nyitás. Stausz József a 
maros-vásárhelyi László-fogadót, a 
váradi Burabura Károly zenekara köz
reműködése mellett e hó 5-én fogja 
ünnepiesen megnyittani.

Kovács József ösmert vendéglős, 
Budapesten a Papnövelde és Veres 
Pálné-utcák sarkán lévő jó  hírnevű 
vendéglőt Láng Páltól megvette. Kovács 
szaktársunk vendéglője jó  nevét jó 
borai és kitűnő gazdasszony nejének 
jó konyhája biztosítja.

Huszár György előnyösen ösmert 
veszprémi vendéglős szaktársunk, a 
hosszabb ideig birt Szarvas vendéglőt 
megvette és azt újra építtette és 
több szobával bővitette ki. A balaton- 
melléki borairól és jó  konyhájáról 
ismert és kényelmesen berendezett üz
letet Huszár szaktársunk „Szarvas 
szálloda" címen vezeti tovább.

Vendéglő átvétel. Budapesten a 
Szondy és Izabella-uteák sarkán lévő 
jónevü vendéglőt Szabó Jenő vendéglős 
szaktársunk átvette, mely alkalommal 
az üzletét újból átalakította és ren
dezte be.

Szépligety Samu fogadója. Szép
ligeti Samu, éveken át volt bobai ven
déglős, Jánosházán megvásárolta a 
Stern-féle kávéházat, melyet egy az 
újkori igényeknek megfelelő szállodá
nak és kávéháznak építtetett át s látott 
el modern és kényelmes berendezéssel. 
A hires balatonmelléki bormérésről 
ismert fogadós szaktársunk uj szép 
üzletét «Központi» szálloda címen e hó 
13-án nyitotta meg ünnepélyesen.

Drosgyák János ösmert vendéglős 
szaktársunk átvette a Rottenbiller-utca 
26. szám alatt lévő Vampeties féle üzle
tet. Drosgyák szaktársunk üzletét újon
nan átalakította és ünnepélyesen a 
napokban nyitotta meg.

Fogadó vétel. Barcson a Korona 
fogadó gazdája, Skergula Ferenc szak
társunk. a szállodát 40.000 koronáért 
megvette. A régi jónevü üzlet derék 
uj tulajdonosát hasonló jó  szerencse- 
kivánatainkkal kapcsolatban szívesen 
gratuláljuk.

Deák Ferenc Budapesten átvette a 
József-körut 47. sz. alatt lévő vendéglőt. 
Deák gazda jó konyhája és termelőktől 
beszerzett borai az üzlet jó  menetelét 
biztosítják.

Győrött, a szigeti fürdőházat és a 
fürdőházzal kapcsolatos vendéglőt 
Broser János ismert győri vendéglős 
megvette. Az ujan átalakított és beren
dezett és téli tekepályákkal rendelkező 
szép üzletet Broser szaktársunk e hó 
közepével nyitotta meg.

Déván, a Vadászkürt vendéglő és 
kávéház vezetését Hirsck Károly, volt 
bánlaki vendéglős szaktársunk vette át.

Perényi Károly, Budapesten az Arany 
János-utca 18. szám alatti vendéglőt 
e hó közepével átvette, mig a Thököly 
(Csömöri)-uti üzletét Pálinkás József 
szakavatott vezetésére bizta. Perényi 
szaktársunk elismert jó  konyhája és 
borai, ez újabb üzlete jó  menetelét is 
biztositják.

Lippán a Magyarkirály fogadót 
Popper Lajos szaktársunk, az aradi 
Központi kávéháznak huzamosb időig

volt főpincére és Társa átvették. Az 
újonnan és fényesen berendezett üzlet 
ünnepélyes megnyitása október 17-én 
történt.

László György fogadója. Erdélynek 
egyik jónevü fogadósa, a marosvásár- 
helyi László György, miután itten sok 
éven és jó konyhájáról általánosan 
ismert fogadóját eladta, — Maroshé- 
vizen megvette a nagy vendéglőt és 
az ottani fürdő vendéglőt. László György 
szaktársunk ez uj üzletét egész ujan 
most renováltatja és rendezi be, s azt 
saját kezelésébe még ez év folyamán 
veszi át. Uj vállalatához sok sikert 
kívánunk!

Horváth Viktor, pincérségünknek 
egyik előnyösen ösmert tagja, Győrött 
a Kisfaludy-utcában a Körner-féle sörö
dét átvette. Uj vendéglős szaktársunk 
a rég fennálló üzlet jóhirnevét és 
menetét máris megalapította. Üzletét 
a mi szakköreinkhez tartozók is szí
vesen látogatják.

Muszely János Budapesten a Tökölyi 
ut 30. szám alatt lévő volt Lukács féle 
vendéglőt átvette. Az ünnepélyes meg
nyitás a napokban történt.

Zűri Jakab, előnyösen ösmert szak
társunk, Nagykikindán a Bohn fogadó 
sörcsarnokát átvette s azt csinosan 
újból rendeztette be. A több termekből 
álló vendéglő ugyancsak szép látoga
tottságnak örvend.

Kózdivásárhelyen a főutcában Pre- 
gitzer Antal, a kolozsvári Biasini foga
dónak huzamosb időn át volt ismert 
főpincére, egy több helyiségből álló uj 
vendéglőt rendezett be, melynek meg
nyitását e hó folyamán eszközölte. 
Uj vendéglős szaktársunknak kívánunk 
sok szerencsét!

Stajanov Antal Budapesten a VII. 
kér. Thököly-ut 32. szám alatti Hanc- 
man-féle vendéglőt megvette s azt saját 
kezelésébe a múlt hó közepével vette át.

Körmenden az ismert malomkert i 
W irth-féle vendéglőt Kováts Dénes, 
az ottani Korona éttermek volt főpin
cére megvette. Kováts szaktársunk a 
kirándulásáról is ismert vendéglőt 
újévkor veszi át saját kezelésébe.

Pécsett az Irgalmasok-utcában lévő 
Sörös-féle régi jónevü üzletet Szabó 
Sándor ugyancsak régi jónevü és 
előnyösen ösmert vendéglős szaktár
sunk, az ottani malom-utcai Petőfi 
vendéglő tulajdonosa megvette. A  nép
szerű vendéglőst ösmerösei uj helyén 
is szívesen keresik föl.

Kassán, a fő-utca 13. szám alatt 
jó  hírnévnek örvendő vendéglőt Síén. 
Lajos előnyösen ismert szaktársun: 
vette át, s azt m. hó közepén ünnepé
lyesen megnyitotta.

Fog-adó átalakítás. Szusz Károly a 
miskolci Lloyd fogadó kitűnő gazdái 
az üzletét egészen újjá építtette és 4 
szobára bővitette ki. Szüsz szaktársun - 
ezen alkalommal uj és modern beren
dezéssel ellátott üzletét „Royal“-ra 
változtatta át.
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Nagykikindán a P.üzeni söresarno- 
bot V. Monus Pál, az ottani Városi 
fogadónak volt kedvelt főpincére vette 
át. Vállalkozásához sok sikert kívánunk.

Offák Antal vendéglője. Deésnek 
hosszú ideig volt jó  nevű és tekintélyes 
fogadósa, Offák Antal szaktársunk a 
kolozsvár melleti Kolozsmonostoron a 
Cell-féle nagy sörcsarnokot e hó 10-én 
saját kezelésébe vette át.

Láng Pál fogadója. A  szaktársaink 
részéről is szívesen pártolt Láng 
Pál, fővárosi vendéglős szaktársunk, a 
mosonmegyei Hegyeshalmon, szükebb 
hazájában, kibérelte a nagy vendéglőt. 
Láng szaktársunk ez uj fogadói üzletét, 
melyet egész ujan fog renoválni és 
berendezni, január elsején veszi át

Debrecenben Németh Mátyás vasúti 
szállodáját Lengyel Miklós szaktársunk, 
a nyíregyházi »Otthon« sörcsarnok 
volt bérlője bérelte ki s ?azt saját 
kezelésébe november 3-án veszi át.

Propper Károly vendéglője. A győri 
Llovd-vigadónak huzamosbb ideig volt 
derék főpincóre, ugyanott az ujvásár- 
táren lévő eddigelé egyedüli vendéglőt 
átvette. Propper szaktársunk újjá ala
kítva és szépen berendezve, a múlt 
hó elejével nyitotta meg ünnepélyesen 
üzletét. Kívánunk sok szerencsét!

Bobán a Szépligeti-féle jóhirü ven
déglőt Schlezinger József egerallyai 
nagykocsmáros megvette. Schlezinger 
szaktársunk üzlete jó  nevét és mene
tét biztositani fogja.

Uj fogadó. Ruttkán, az indóház köz
vetlen közelében Rund Albert egy a 
mai modern ízlésnek megfelelő uj fo
gadót rendezett be. Az uj fogadó meg
nyitása a m. hó közepén történt.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett szaktársak óhajtókat elv
társi szivességböl a megtudni hollétéről, kár 
jev.-lapon értesítsék.

Achim János főpincér holléte iránt érdeklő
dik Groszfeld Manó üzletvezető. Piski-telep 
Aranyszarvas véndéglö.
Vulkánban, a főutcán, Hischfeld Samu 

utóbb a vajdahunyadi Strausz fogadó
nak voltt főpincére, egy több helyiség
ből álló uj vendéglőt rendezett be. Uj 
vendéglős szaktársuuk üzletét ünnepé
lyesen november 15-én fogja megnyitni,

Szapáts István, a Dömsödi ut 21. sz. 
alatti saját házában lévő volt Novotny^ 
féle vendéglőt e hó elejével saját keze
lésébe vette. Az uj gazda jó  itókával 
kívánja vendégeit az „Ördög szigetre', 
szoktatni

Battonyán, a Salzman-féle vendég
lőt és kávéházat Spitzer Bernát volt 
makói kávés a m. hó folyamán átvette.

Szabó György ismert aradi vendég
lős, ugyanott a Fábián-utcában, egy 
több helyiségből álló és nagy csínnal 
berendezett vendéglőt nyitott. Szabó 
szaktársunk ezen uj üzlete már is 
szép látogatottságnak örvend.

Pancsován a felső sörház vendég
lőt LafLör Miklós legutóbb az újvidéki 
Fehérökör vendégfogadó volt tulajdo
nosa vette át.

Facseton, a főutcában, Reibgnal J. 
vendéglős egy a mai kor igényeinek 
megfelelő szép fogadót létesített, mely
nek ünnepélyes megnyitását október 
20-án eszközölte.

Mohács uj fogadója. Mohács város 
képviselő testületé elhatározta, hogy 
a Korona vendéglőt lebontatja és 
helyette egy modern fogadót építtet. 
A 13.000 költséggel épülő fogadó 
Mohácsnak legszebb épülete lesz.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Abbáziá
ban a Bristol fogadó föp. állását Fekete János 
töltötte be. Mayer Vilmos Szászsebesen az 
Oroszlán szálloda főp. állását foglalta el. Féld 
Béla Csapon a vasúti vendéglőben éth. állást 
foglalt. Ungváron a Korona fogadóban Hersch- 
kovits Miksa szaktársunk mellett az étlapiró- 
éth. állást Szentmiklóssy Gábor töltötte be. 
U. itt a szobafőp. állást Máté Zsiga foglalta 
el. Adorján J. a Magyar-király kávéház főp. állá
sát tölti be. Pavlik János Gyöngyösön a Pan
nónia fogadó főp. állását foglalta el. Decker 
József Körmenden a Korona fogadó étterme 
főp. állását foglalja el. Szekszárdon a Szekszárd 
fogadó főp. állását Jámbor Lajos, a szobafőp. 
állást Krausz Árpád és az éth. állást Cethoffer 
János foglalták el. Bonyhádon az Oroszlán 
fogadó főp. állását Strényer Ferenc tölti be. 
Pápán a Hungária fogadó főp. állását Tonnesz 
Ede, u. o. a kávéházi főp. állást Polgár 
Kálmán töltik be. Szombathelyen a Hungária 
fogadó föp. állását Fiszter Antal és u. ott a 
Szabária fogadó szobafőp. állását Margarits 
János foglalták el. Kolozsvári a Biasini fogadó 
föp. állását Gaál József foglalta el. A Pferchy 
féle mágnás kaszinó éttermében, Pferchy Jó
zsef főp. mellett az étlapirói állást Gaál István, 
mig az éth. állást Nyisztor János és a kaszinó 
főp. állását Barlha István töltik be; a Royal 
kávéház főp. állását Horváth József foglalta el, 
mig Schlesinger Z»iga és Burg Mór mint segéd
pincérek nyertek alkalmazást. Nagyváradon a 
vasúti vendéglő I.-U. o. éttermében Sütő 
István és Klentz Jenő éth. állást foglaltak. 
Békéscsabán a Nádor fogadóban Ruiff József 
főp. mellett a szobafőp. állást Bitzó István 
tölti be. U. itt a Széehenyi-ligeti nagyvondéglő 
főp. állását Hobel János foglalta el. Szabó 
Mihály a turócszentmártom Dóm szálloda főp. 
állását foglalta el. Szászsebesen az Arany 
oroszlán fogadóban Bardócy Pál éth. állást 
foglalt Honig Sándor az ungvári Millenium 
kávéházban segédp. állást foglalt. Gyulafehér
váron a Hungária szálloda éttermi főp. állását 
Vohák József s u. ott a szobafőp. állást 
Vetzel Ottó, mig a kávéházi r.-fizetőp. állását 
Gárdos Gá. föp. mellett Vitlmer József töltik 
be. Besztercén a Magyarkirály fogadó főp. 
állását Németh János s u. ott a kávéházi főp. 
állását Gregori Béla foglalták el. Szászrégenben 
a Kapoosy fogadó főp. állását Grob Károly 
töltötte be. U. itt Meggyessy Géza mint éth. 
működik. A kávéházi főp. állást Rakuscinetz 
Endre tölti be. Marosvásárhelyen a Stausz 
(László-féle) fogadó kávéháza főp. állását Kiss 
Kálmán, a Központi fogadó főp. állását Kiss 
Márton és u. itt. a szobap. állást Mezery 
Károly töltik be. A Transylvánia kávéház
r.-fizetöp. állását Goldstein József és az Európa 
kávéház főp. állását Lamensdorf Samu loglal- 
ták el. Déván a Fehérkereszt fogadó főp. állá
sát Pásztor Andor és u. ott a kávéház fizetőp. 
állását N. Buzder József foglalták el. A Kaszinó 
éttermi és kávéházi főp. állását Dehel Dömö
tör és a Bogdán-féle vendéglő fizetőp. állását 
Kolozsváry Jenő töltik be. Lippán a József- 
főherceg fogadóban a főp. állást Újhelyi Mór 
és mellette a szobap. állást Schwarlz Aladár 
töltik be: u. itt a kávéházi segédp. állást 
Stöckl Kálmán foglalta el. Vajdahunyadon a 
Központi fogadó főp. állását Kurtzmann Ignác 
és u. itt az éth. állást Sebők József töltik be. 
Déván a Központi kávéház főp. állását Wentzel 
János foglalta el. Aradon a Központi fogadó 
étterme főpincéri állását Gőmöry Mátyás

tölti be. Mellette az éthordói állásokat Nágel 
Henrik. Somogyi Mihály és Dömuiür János 
nyerték el. U. ott. a kávéház föp. állását Ver
mes Márton tölti be. A fizetőp. állást Ungár 
Ferenc foglalta el. A Pannónia fogadó főp. 
állását Schormann István s mellette az éth. 
Nyerges Ferenc a szobafőp. állást Grosz József 
töltötték be. A Baross kávéházban mint s.-pin- 
cérek Bognár János és Trosics Sándor mű
ködnek. A Feketesas fogadó főp. állását Anta- 
lik János tölti be. Tordán a Korona fogadó 
föp. állását Németh József, Tövisen a vasúti 
vendéglő főp. állását Nagy István foglalták 
el. Győrben a Vigadó étteremben Szuizky 
Ferenc éth. állást foglalt U. itt Harcy Károly 
az Elité kávéház főp. állását tölti be.

N Y ÍL T -T É R .* )

Pályázat irodafönöki állásra.
A Nagyváradi Pincéregylet munkaközvetí

tőjének irodafőnöki állására ezennel pályá 
zatot hirdetünk.

Az állást csak tiszta jellemű ember nyerheti 
el, aki a szakmában széleskörű jártasságra 
tett szert, nagy helyi ismerettel bir és az iroda 
vezetését önállóan végezni képes. Javadalma
zás évi 1600 korona törzsfizetés, 400 korona 
lakbér. A törzsfizetés kétszer emelkedhetik 
200 —200 koronávaL

A pályázati kérvények f. évi november hó 
11. napjának déli 12 órájáig adandók be alul
írott egyleti elnök címére. Bővebb felvilágo
sításokkal alulírott titkár készséggel szolgál

Nagyvárad, 1907 október 24-én.
A Nagyváradi Plncéregyiet nevében: 

Pásztor tde, titkár. Kriszta Sándor, elnök.

T . Karcag Sándor vasú ti vendég lős  urnák Csáktornya.
Örömmel igazolom, hogy utazója által el

adott „Kristály" borszürőjével nagyon meg 
vagyok elégedve, evégből minden kartársam- 
nak a legmelegebben ajánlom.

Sopron, XI/10. 1907. Kartársi üdvözlettel
Denk Antal, szállodás*

Tek in te tes  H ercog Sándor vasúti vendéglős urnák, Csáktornya.
Tisztelt Uram! A borsztirője kitünően bevált, 

éppen ezért meg is tartjuk, mondhatom nagyon 
elmés, praktikus, de azért egyszerű szerkezet, 
ki van zárva, hogy valamikor rosszul működ
jék. Föltétlenül mindig kristálytisztán szűr; 
az érte járó összeget ezennel küldjük. Szíves
kedjék megírni még, hogy a rum- és pálinka
félék szinte bor alján, virágján keresztül szű
rendők y mert mi azon szűrtük és az eredmény 
jó volt. Tisztelettel Somorja, 1907. X/15.

„Somorja és vidéke fogyasztási és értékesitö 
szövetkezet-1 Irányi Jenő s. k., igazgató.

K é t  szakképzett és megbízható é t 
h o r d ó  ezúton keres alkalmazást. Szives 
megkeresést a Fogadó kiadóhivatalába kérnek.

HÉTRŐL — HÉTRE.
Te is szenet rendeltél?

Mutató a „Vendéglősök Xaptárá“ -ból
Volt egyszer egy nyugalomba vonult 

fogadósné, a fogadósnénak meg egy 
papagálya és egy macskája. Mindakettö 
nagyon kedves, okos és müveit kis 
jószág volt, kivéve azt az egy nem 
éppen kellemes körülményt, hogy a 
papagály mindig szeretett csacsogni, 
a macska pedig torkoskodni. Meg kell 
még jegyezni, hogy a fogadósnénak 
volt egy gyönyörű szép lakása is, amely 
olyan tágas és olyan tiszta volt, mint 
egy templom.

Télre járt az idő. A  tél tudvalévőén 
csak úgy kényelmes, ha annak szeme-
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közét a kellemes, meleg szobából néz
hetjük. A nyugalomba vonult fogadósné 
is így gondolkozott s éppen ezért a 
tél közeledtével rendelt valami tiz 
métermázsa szenet. Történt azonban 
fa mi ugyan mindennapi eset volt,) 
hogy aznap délután, bár csak 3—4 
percnyi időre, át ment a szomszédné- 
hoz, de ugyancsak ekkor szaladt le a 
szolgáló leány is a kereskedésbe, pet
róleumért, ugv hogy a lakásban senkise 
volt, amikor a szeneslegény a kony
hába nyitott, hozván a szenet ezen 
hangos szókkal:

— Hová rakjam a szenet?
—  Ide rakd le, —  ide rakd le ! —  

hallatszott egy éles parancsoló hang 
(t. i.a papagálv hangja).

—  Ejnye az öregapád áldóját! gon
dolta magában a szeneslegény, (de 
hangosan nem merte nyilvánítani) ki 
rendelkezik ő vele ilyen gőgös, paran
csoló hangon ? !

—  Körülnézett, de nem látott senkit 
se. —  Hát jó, ide rakom! mondta 
azután. És tényleg, mind a tiz méter- 
mázsa szenet a konyha közepére hordta 
és rakta le. Azután elment.

Jő haza a fogadósné. — Jézusnak 
szent lelke! kiáltott föl elszörnyü- 
ködve, ki mondta, hogy a szenet ide 
rakják?

—  Én mondtam, én mondtam! — 
kiabálta vígan a papagálv.

Hát a fogadósnénak se kellett több. 
Elővette azt a szamár madarat és úgy 
elrakta, hogy csak no! A papagály 
nagy szégyenében és fájdalmában, —  
az ágy alá szökött.

Ugyanekkor, a midőn asszonya 
papagályát dögönyözte, a macska észre
vette az ozsonához melegedő tejet; 
gyorsan a tűzhelyre ugrott és egy-ket
tőre beuzsonázta és már éppen az 
utolját nyalogatja, amikor a fogadósné 
odapillant és természetesen megkapja 
és ugv elveri, mint a kétfenekü dobot. 
A macska isszonyu nagy sivalkodással 
szintén az ágy alá szökött. A papagály, 
mikor meglátja a komát, hozzámegy 
és halkan, de némi kárörömmel igv szól 
hozzá:

—  Te is szenet rendeltél?

Szerkesztői üzenetek.
Több naptár rendelőnek. A Fogadó kiadóhi

vatala t. szaktársainkat ezúton értesiti, hogy 
a , Vendéglősök Naptára‘ -ra vonatkozó ren
delésüket jegyzékbe vette. A naptár megjele
nése december 25. előtt történik úgy, hogy 
ez a tontos és érdekes kiadványunk dcc. 
25-én már a vendéglősök asztalán lesz.

T. F.-né vsndéglösné. Mint mindenben, a 
mosásnál szintén szükséges mértéket tartani, 
oly értelemben t. i , hogy a fehérneműt keve
sebbet kell főzni és szód'ázni. A fehér ruhának 
ugyanis nagy ártalmára van a szóda és túlsá
gos forralás. Kegyeskedjék tehát az eddig 
használt mennyiséget redukálni s a mosónét 
a fenti mérték betartására utasítani. Meg fog 
győződni róla, hogy a ruha igy is tiszta lesz 
s a mi a fő — a szine is megmarad.

F. J. N.-csény. Azt írja t. szaktársunk, hogy 
egy 2 hektós hordó asztali bora valami penész
féle izt kapott és megpróbált már minden szert, 
de egyik sem segített rajta s hogy ezekután 
mitévő legyen vele ? Hát próbáljon alkal
mazni még egy szert, olyant, amit a jelzett 
szerek közt nem láttunk s amit csak ritkán, vagy 
pl. a hasonló esetekben szokás használni. Jól 
égetett szénből ugyanis töressen borsószem 
nagyságra vagy másfél kilót, a porát szitáltassa 
le s a darabokra tört tiszta szenet tegye a 
két hektós hordóba fejlett borba és 6—7 nap 
múlva keverje össze. A  szén 6 7 hétig marad 
a borba, ami azután tiszta hordóba lefejtendő. 
Ezen eljárást a kik eddig alkalmazták, ered
ményesnek mondják.

Sz. S. J.-háza. Becses értesítésére szives 
köszönet és — köszöntés! — Sz. M. T.-sz- 
márton Állitólagos értesítésére intézkedtünk : 
lap is ment. Szives üdv! — D. J Körmend. 
Szives értesítését köszönjük. A cím kiigazítá
sokat megfelelően elintéztük. Üdvözlet. — V. L. 
Sárbogárd Mint levélilcg is jeleztük, tévedés 
volt az ügyben, amit nyomban elintéztünk. 
Üdv ! — G F. Szt. Gotthard. Tévedésnek ottani 
postán kell lenni, — szíveskedjék utána nézni. 
Lapot újból küldtünk. — M. V. 'Szászsebes. 
Kért közlési ügyet lapunk mai számában elin
téztük. — J. F. B.-Tamás. Az engedély ügyé
nek mcgsürgetése miatt minisztériumban eljár
tunk: elintézése 7—8 nap alatt várható. N. N M - 
vásárhely. K érdezett címét nem tudjuk; — 
más alkalommal azonban ennyi kérdést illetőleg 
is kérjük teljes nevét kiírni, mert — névtelen 
levelekre nem válaszolunk. — Sz. G. Unevár. 
Beküldött dolgot alkalmaztuk, de az „eladás
ból" mit se értettünk. Szíveskedjék erről pon
tosabban tudósítani. A párti egyébként áll és 
— működik. Szives üdv. —

Eladó Orscheszter.
Egv uj állapotban lévő Continentál Or
scheszter, mely 14 zenével játszik, jutá

nyosán eladó. Cim a kiadóhivatalban.

| Vendéglő öéröeadás.

1
A méltóságos gr. Batthyány Zsigmond í 
ur novai uradalmához tartozó )

nagyvendéglő
mészárszékkel és vágóhíddal 1908. évi \ 
április hó í-től bérbe kiadó. f

Bővebb felvilágosítást ad )

az uradalom intézösége )
Nován (Zala m.) j

=  tia d ó  üzlet. =
Nagyszalontán 82 év óta fennálló 

(10 éve újonnan épült)

szálloda és vendéglő
amely igen jó forgalmú és 6 utcára 
szolgál, 12.000 koronáért örök árban 
(4000 korona tener* el) eladó 

J Bővebb felvilágosítást nyújt Schalling 
János vendéglős, Makó (Csanád megye).
___________________________________ l : {

Üz let vezetői
vagy fölirói állást keres e téreu teljesen kép
zett szakember, ki a könyvvitelt és a magyar
német nyelvet Írásban és szóban perfcktiil 

tudja Cim a KFogadó" kiadóhivatalában.

Főpinoér
2000 korona óvadékkal kerestetik. Az óva
dék takarékpénztári könyv is lehet. Bőveb

bet a Fogadó kiadóhivatalában.

C C  C C C G  C-CC.1

Eladó vendéglő. |
2  Egy vidéki nagyobb városban, megye- ^  

$  székhelyén, jó  forga lm ú vendéglő, $

S házzal együtt eladó vagy bérbe adó, ^  

<9 (vissza vonulás miatt) igen kedvező ^ 

<21 föltételek mellett. Bővebb fölvilágosilást a vp
IO

„Fogadó“ kiadóhivatala ád.

f$| Hirdetmény. §|f
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző 

közegei a Magy Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXI. sorsjáték) I. osztályára szoló sorsjegyeket felülvizs
gáltak, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1907. november hó 21. és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar 
királyi állami ellenőrző hatóság és a királyi közjegyző jelenlétében, nyilványosan történnek a huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1907. évi október hó 27-én. Magyar Kir. Szab.
Osztálysorajegy Igazgatósága

Lukács. Hazay.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.




