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Szerkesztő és laptulajdonos:

A sörkartell ellen.
A vendéglős szövetség állásfoglalása.

Hatalmas szakmozgalom mondta ki
a háborút a sörkartell és annak a sör
árak emelésére irányuló törekvése ellen.
Előkelő vendéglősök jöttek össze a ven
déglős-szövetség közgyűlésén, kik a kar
tell rablóhadjaratát megállítani hatá
rozták el. Nem riadnak vissza a sör
bojkott vagy sörsztrájk alkalmazásától
sem, ha szükséges és erre a védelmi
harcra fegyvertársul hívják fel a fo
gyasztó-közönséget is. Előkelő és jó
hírnevű szakférliak, mondhatni: nagy
fogyasztók állapodtak meg abban, hogy
letörjék ezt a fattyúhajtás módra rajtuk
élősködő kapitálisa hatalmat,
mely
egyaránt kizsarolja a vendéglőst és a
fogyasztó nagy közönséget.
A szövetség közgyűlésén egyik vendéglös-kartársunk a kővetkező szavak
kal jellemezte a helyzetet: >A sörkar
tell és a sörárak emelése brutális kapi
talista kézfogás a vendéglős és fogyasztó
közönség zsebeinek kizsarolására.*
És ez nagyon helyes és igen találó
kritika. Színtiszta igazság.
Hogy azonban tisztelt vendéglős-kartársaink tévedésbe ne jussanak, meg
kell jegyeznünk, hogy ez a komoly és
férfias bátorsággal létrejött megállapo
dás nem D ebrecenben, az ott tartott
vendéglős (tagnélküli) szövetség közgyű
lésén történt, hanem az O sztrák biro
dalom vendéglőseinek nehány nappal
ezelőtt Prá gá ba n tartott szövetségi
közgyűlésén. Az impozáns közgyűlés
lefolyását olvasóink lapunk más helyén
találják.
De kérdjük, akadhat-e a magyar
vendéglős-karban egy olyan naiv lélek,
ki olyan testülettől, m e ly n e k élén u
m a g y a r s ö rk a rte ll nehány oszlopos
ta g ja á ll, az osztrák vendéglősök fér
fias és elszánt megállapodásához ha
sonló eljárást elvárni képes legyen?
Ezt feltételezni is már magában véve
a legnevetségesebb képtelenség volna.
Nincs is olyan naiv vendéglős széles e
hazában, ki a nagyszerű »magyar ven
déglősök országos szövetségétől* ilyesmit
elvárjon. Nagyon jól tudják szakköreink,
hogy ennek a szövetségnek a munkaprogrammja zéruson alul áll; azaz:
nincs programmja. Es próbálják csak
meg az ilyen szövetségi közgyűlésen a
sörkartellt és a sörgyárak által a ven
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déglősök anyagi kárára teremtett kon
kurenciát bolygatni. Ugv végig vág
nának rajtuk a szövetség élén álló
nagy sürkartellisták, hogy hosszú evekre
menne el a kedvük ezt az ügyet újra
napirendre hozni.
E helyett kénytelenek látni, hogy a
szatócs olcsóbban adja a sört, mint ő k ;
nagyobb forgalmat ér el sörben a saj
tos, mint a vendéglős. Igv teremti meg
a sörkartell a vendéglős kárára a kon
kurenciát, mert a szatócsnál, sajtos
nál stb. a palacksör árusítása m e lle k jö v e d e le m , tehát olcsóbban is adhatja
mint a vendéglős, kinek üzletében nincs
mellékfoglalkozás. De a konkurencia
nemcsak ilyen módon nyilvánul a sörkarteil zsebe javára. Lépten-nyom >n
látjuk, hogy az egyik-másik kartellizált
sörgyár az ö régi vevőjének a nyakára
nyittat uj üzletet és nem veszi tekin
tetbe, hogy a régi vendéglős-fogyasztó
ját károsítja ezzel. Hogy többet ne em
lítsünk, itt van pl. Kaszás Lajos régi,
jó hírnevű vendéglője a Rákóci-uton,
ki maga is úgy mint elődje Részvénysört mér Vendéglője a jt»,ja m ellett uj
vendéglőt nyitottak és a Részvényserfőzde
nagyobb dicsőségére az Ő sörét méreti
Kaszás Lajos, a régi üzlet tulajdonosá
nak a kárára.
Tessék ez ellen perbe szállni, mikor
a kartell mindenható erejénél fogva oda
van láncolva a vendéglős ahhoz a sör
gyárhoz, mely őt károsítja.
No hát tisztelt vendéglős-szövetség a
kartell oszlopos tagjaival az élén: tessék
a vendéglősök érdekeit megvédeni! Tes
sék a sörkartell káros nyűgétől a
vendéglősöket megszabadítani, hogy a
saját pénzüknek ne a kartell, hanem
ők maguk legyenek az urai; hogy fá
radságos munkájuk gyümölcsét ők élvez
hessék és ne a sörkartell szabadalma
zott gazdái.
A viszonyok ma olyanok, hogy ezt
az ügyet a mai vendéglős-szövetség
működési körében rendezni nem lehet.
Országos aktio kell erre s úgy mint a
prágai közgyűlésen tették, a közönséget
is figyelmeztetni rá, hogy az ö zsebé
ben is kotorász a dicső kartell. Egy
vigaszt nyújthatunk a hazai vendéglő
söknek és ez az, hogy készül egy olyan
országos vendéglős-szövetség, melynek
élén nem a sörkartell oszlopos tagjai
fognak állni, hanem olyan szakférfiak,
kik országos mozgalmat fognak indítani

arra, hogy a sörkartelinek mihamarább
kitekerjék a nyakát.
Egy ilyen szervezetet támogatni be
csületbeli kötelessége leend minden
vendéglősnek.

_______

A borértékesítés és a vendéglősök
A » Borászati L a p o k « szept. 20-ki
számában ezen cim alatt L ip ta i Albert
(a közleménye szerint bortermelő lehet)
cikket irt, melyben életrevaló eszmét
vet fel aziránt, hogy a bortermelők
keressenek összeköttetést a vendéglősök
kel, hogy ők segítsék a borgazdaságban
a rea litá st diadalra juttatni. Másrészt
szemrehányást tesz a bortermelőknek,
hogy eddig elhanyagolták a vendéglő
söket, nem törődtek velük, hanem ehe
lyett módot nyújtottak a borkereskedőknek,
hogy nagy vagyont szerezzenek Melegen
ajánlja cikkíró, hogy a vendéglősök
igyekezzenek rögtön b orvá sá iló szövet
k e z e te i szervezni.
Hát ez mind igaz és elismerésre
méltó nyíltság. C sakhogy nem u j sem
az eszme, sem a szemrehányás. A
» Fogadó* már többször és legutóbbi
számaiban is rámutatott minderre. Sőt
a »Székesfovárosi vendéglősök és koesmárosok ipartársulatának* egyik bizott
sága a » Fogadó# támogatásával ezév
junius havában mozgalmat is indított a
vendéglőseik és
kocsmárosok részére
központi borpincének a létesítésére,
de a törekvés ezidőszerint nem vezetett
eredményre. Lehet, hogy a szüretig ter
jedő időköz rövid volt; lehet, hogy az
érdekelt vendéglősök és kocsmárosok
idegenkedtek az eszmétől, mert uj volt:
lehet az is, hogy igen sokan, kiknek
érdekében a központi borpince létesült
volna, »lógnak« a borkereskedőknél és
azok befolyásolták őket; de lehet végül
az is, hogy a beszerzés módozatai és
feltételei nem voltak a legszerencséseb
ben tervbe véve. S zóval: az eszme
ezidőszerint nem volt megvalósítható.
De azért él az eszme és reméljük, hogy
idővel meg fog valósulni, már csak
azért is — és erre is többször hivat
koztunk, — mert úgy Pozsonyban mint
Zágrábban fényesen bevált. Tehát nincs
is ok az idegenkedésre, mert maga az
intézmény
már nem uj. Legfeljebb
Budapesten volna uj, de ez nem ok
arra, hogy ne létesüljön.
Mindazt, amit Liptai ur az ő cikké
ben indokul felhoz eszméje mellett,
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többször elmondtuk és ugyancsak rámu
tattunk arra, hogy a bortermelők érdeke
epugy megkívánja, mint a vendéglősöké,
hogy a borbevásárlás, borértékesítés
dolgában közvetlenül érintkezzenek egy
mással a k ö z v e títő kereskedelem
beleuvatkozása n élk ü l. A »Fogadó«
legutóbbi számában is foglalkoztunk
ezzel a témával és rámutattunk a bor
uzsorára, mely megszállva tart egész
borvidékeket és minden áron arra törek
szik ez az uzsora, hogy a bevásárló
vendéglőst és kocsmárost minél távolabb
tarth ssa a termelőtől, természetesen sem
a tér meló, sem a bevásárló vendéglős
érdekéből, hanem kizárólag a saját
n y erészség i érdeke szempontjából.
Végre tehát észhez kapnak a terme
lők is és ez a vendéglős-ipar szemponljából is nagyon örvendetes jelenség. Mi
is felhívtuk a bortermelő szövetkezetek
és egyesületek ügyeimét erre a reájuk
nézve is nagyon fontos és életrevaló
dologra és örömmel látnánk, ha Ők lép
nének a kezdeményezés és alapozás
terére, az érdekelt vendéglősökkel és
koesmárosokkal ipartársulatuk utján
érintkezésbe lépvén, a Liptai ur által
is javasolt borbevásárló szövetkezet
mind a két fél javára, de a borfogyasztó
közönség érdekében is igen hamar létre
jöhetne és lavinaszerűen fejlődne.
A vendéglősöket és koesmárosokat,
kik anyagi viszonyaiknál fogva a bor
kereskedőre vannak utalva, ki kell venni
ebből a kötelékből. Ezt hangoztattuk
már többször és ugyanannyiszor meg
is indokoltuk. Könnyen hozzáférhető
módot kell — és lehet nyújtani a ven
déglősöknek és kocsmárosoknak, hogy
ne olyan bort legyenek kénytelenek
mérni, mint a milyent reájuk oktro
jálnak, hanem olyant, amilyent üzletük
érdeke megkövetel. Hogy ennek a bor
nak milyen minőségűnek kell lennie —
azt nem szükséges külön is hangsú
lyoznunk.
Óriási terület áll rendelkezésükre a
bortermelőknek, melyen ők sem lennének
kiszolgáltatva a többé-kevésbbé kartelirozott borkereskedelem által saját javára
teremtett konjunktúrának. Tessék rálépni
erre a területre és szövetkezni az érde
kelt italmérö-iparosokkal, mind a ketten
jól fognak járni. Kizárólag az ilyen
szervezkedés van hivatva a borgazda
ságban annyira szükséges rea litá st meg
teremteni és a magyar bornak a meg
érdemelt megbecsülését a külföld előtt
is biztosítani, mert az ilyen siövetke/.etet okosan megteremtve, könnyen abba
a helyzetbe lehet hozni, hogy külföldi
piacot is szerezzen a jo és tiszta ma
gyar bornak A fejlödésképesség gyökerei
már magában az intézmény alapjában
nyernének fogamzást. Virágzó üzletté
válna és a fogyasztó közönség nem volna
kénytelen továbbra is azt mondani fés
többé-kevésbbé joggal mondja), hogy
hiába van jó termés, hiába jóminóségü
n bor a szüreten, — jó és olcsó bort
még sem ihatik az ember.

FOGADO
Liptai ur az ő cikkében a többi közt
ezeket is mondja: »A vendéglős-ipar
egyik tiszteletreméltó orgánuma pl. szinte
azt mondhatni szívesen fogadta a város
házi borpincék felállításának gondola
tát. Igaz, a másik orgánum meg nagyon
prüszkölt.« Ez utóbbi valószínűleg a
»Fogadó« volt. És ma is álljuk ezt. Mert
csak azért létesíteni » városházi borpincéket«, hogy a hivatásszerű italmérők
erős konkurrenset kapjanak azon a cí
men, hogy a magisztrátus pincéjében jó
és »olcsó* bort fognának mérni,
helytelen eljárás és minden erővel meg
kell akadályozni. Más célja és követ
kezményeiben más hatása nem volna.
Lehet, hogy a bortermelők szempontjá
ból kívánatosak volnának ezek a bor
pincék, a vendéglősök és kocsmárosok
szempontjából elvetendőnek tartottuk és
tartjuk azokat ma is. Mert arra, amit
nz ilyen pincétől várnak, arra a vendégiős-kocsmáros is képes.
Megvan rá a mód és lehetőség. A
termelők foglalkozzanak az ügygyei, az
ő érdekük is megköveteli. Ezt mondtuk
már többször: ma csak ismételjük.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársulata hivatalos közleményei.
A s ipartársulat hivatalos helyisége:
Vili., Rákóci-ut í j , 11. 2 0 . ss. a. van.
Hivatalos ó r á k : minden hétfőn
szerdán és pénteken délután 3— 6
óráig.
_____
Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze:
dr. Waigand József, lakik IX. kér.,
Üllöi-ut 5. — A jogi tan ácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.
Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.
A z ipartársulat mindennemű hiva
talos közlem énye kizárólag a „Fo
gadó" utján közöltetik.

T Á R S U L A T I ÉLET.
üj ipartársu lat
A szervezés dolgában megindult a
Felvidék is. És ez annál örvendetesebb,
mert ott egész járásokra kiterjedőleg
vendéglős szaktársaink rendkívül nagv
harcot kénytelenek kifejteni a megélhe
tésért. A z elszigeteltség, a különválás
nem alkalmas bajokat megszüntetni, a
jogos érdeket megvédeni, hanem csakis
az egyesülés és a szoros összetartás.
És ezt az igazságot felismerték a rózsa
hegyi és környékbeli vendéglősök és
kocsmárosok és megalakították ipartár
sulatukat.
Rózsahegy és vidéke vendéglősei és
kocsmárosai ugyanis szept. hó 17-én
Rózsahegyen, T y r o le r Jakab vendéglős
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kartársunk nagytermében tartották ipar
társulatuk alakuló-közgyűlését, nagy
számú helybeli és járási szakférfiú rész
vétele mellett. A gyűlést P org e s z József
közfelkiáltással választott elnök nyitotta
meg; jelezvén az egyesülés célját s
üdvözölte a nagyszámban megjelen kol
legákat. P e re s z lé n y i Zoltán járási fő
szolgabíró, ki a közgyűlésre megjelent,
a társulás és összetartás közgazdasági
fontosságát hangsúlyozván, buzdította a
megjelenteket az ipartársulat megalakí
tására. A jegyzőkönyv vezetésével V ig
Ármin, a jkv hitelesítésével: Tánzer
Vilmos és S chönstein Nátán bízattak
meg.
Ezután a közgyűlés hozzáfogott az
alapszabályok tárgyalásához,
azokat
megállapította és elhatározták azoknak
a kereskedelemügyi miniszterhez való
felterjesztését. A gyűlést vezető elnök
az ipartársulatot inegalakultnakmondotta
ki és elrendelte a választást, mely kö
vetkező eredménnyel végződött. M egválasz attak : P o rg e s z József elnök:
T á n zer Vilmos (Likavka) és T y r o le r
Jakab alelnökök; T e ic h Ármin pénz
táros; L a n g d o rf József, 'Kozsehuba
Dániel és S ch w a rz Mór számvizsgá
lók. Rendes
választm ányi tagok:
Csávója Marcel, F u lla Lipót, F is c b e r
Jakab, Joh n
Nándor
(Fenyöháza)
Grusbuch
Samu, Neum ann Manó
(Fehérpatak), Schönstein Nátán (Fehér
patak), Lu d xvig Jenő (Liszkófalva),
R ed n er Ármin (Németlipcse), H exn er
Ignác (Luzsma). N eu Sándor (Likavka)
és T e ic h Manó (Tepla). P ó tta g o k k á :
ifj. K ris k a Mátyás, K rc s m é ry Dániel
(Németlipcse) és K ardos Ernő (Német
lipcse). Ü g y é s z : dr. R a rta l Izidor és
T it k á r : V ig Ármin.
Gratulálunk liptómegyei kartársaink
nak alkotásukhoz és kívánjuk, hogy a
felsővidéken vezérszerep jusson áldásos
munkájukhoz.
Eperjes. A sárosm egyei vendéglősök,
kávésok és kocsmárosok erősen dolgoznak
azon, hogy az egész vármegyére kiterje
dőleg ipartársulatot létesítsenek. A szer
vezés élén B e rg e r Samu és G e lle rt Manó
fogadós, Frech tm a n n Salamon kávés
és R e ig l László vasúti-vendéglős szak
társaink állanak. Buzgó munkálkodásu
kat csakhamar siker fogja koronázni,
mert már is közelállanak a társulat
megalakításához.
Deés. S zoln ok -D ob ok a
vármegye
vendéglősei, kocsmárosai és kávésai
ipartársulatot alakítanak. Az előkészítés
munkája megyeszerte javában folyik és
nemsokára az alakuló-közgyűlést fogják
tartani. A mozgalom élén M e n t Béla
szállodás; K e lle r Sándor, B otb a Já
nos és H arsányi Gábor deési vendég
lős szaktársaink állanak.
N agyenyed. Alsófehérmegyében ala
kulóban vau a vármegyei vendéglősök,
kávésok és kocsmárosok ipartársulata.
A mozgalmat B o g o v its Jakab és N a gy
Dániel fogadósok, S ándor János K ónya
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Albert és M ik ló s Endre nagyenyedi
vendéglős-szaktársaink vezetik, kik elég
jó hírnévnek örvendenek, hogy mihama
rább nyélbe üssék megyei ipartársula
tukat.
G yulafehérvár. Gyulafehérvár és vi
déke szaktársaink is megindultak, hogy
a szervezés munkálataiban ne maradja
nak mögötte a többi vidéki mozgalmak
nak. Ipartársulatot alakítanak, melynek
székhelyéül Gyulafehérvárat állapították
meg. A mozgalmat S cherm an Kálmán,
Haasz Albert és Ü rm össv Béla foga
dósok, Frid sa m
György és Á gh
Antal vendéglős-szaktársaink vezetik.
Az előkészítés munkái serényeu folynak
és nemsokára alakuló közgyűlést tartanak.
Lúgos. A oLugosi vendéglősök és
kávésok egylete# szept. 19-én tartott
közgyűlésén elhatározta, hogy az alap
szabályok megfelelő módosítása mellett
átalakul ipartársulattá »Krassó-Szörénymegyei vendéglősök, kávésok és
kocsmárosok ipartársulata« címen. A
közgyűlésen megejtett választásnak kö
vetkező eredménye volt. Ejnökké. Sala
mon Zsigmond; alelnökké: B a rb er
(Háry) József; pénztárossá. P la n in g e r
K ároly; jegyzővé Szabonáry A ntal;
választmányi tagokká: K ertész Ármin,
Kaszaniis Ferenc, Csontos Gyula és
S chw áb Miklós szaktársak választatlak.
O rsóvá Az illeni vendéglősök és pin
cérek egylete átalakul ipartársulattá.
Orsóvá és járása vendéglősök, kávésok
és kocsmárosok ipartársulata címen. A
szervezkedés élén az egyesület elnöke,
Ozanics János szaktársunk vezetése alatt
Csátiky Lajos, S z e g e tz k y J., K n irsch
Károly és S ch le s in g e r Gyula vendéglős
szaktársaink állanak A mozgalom közel
áll az ipartársulat megalakulásához.
Karánsebes. Itt is megmozdultak a
vendéglősök, hogy szervezkedjenek. Ala
kulóban van ugyanis a karánsebesi és
vidéke vendéglősei, kávésok és kocsmárosainak ipartársulata, melynek mun
kálatai már meglehetősen előrehaladot
tak. A mozgalom élén L ich tn e ck e rt
János fogadós, G recsák Róbert és
S coh lesirig er Jenő vendéglős szaktársaink állanak.
Versee. Ipartársulat van alakulóban
itt is »Versee és vidéke vendéglősei,
kávésai és kocsmárosai ipartársulata#
cim alatt. A szervezkedés munkálatai
nak élén G löckm ann Dávid, Kohn
Gábor fogadós, Ruzsicska Nándor,
M eszner Károly, T a n g l Vilmos és
B e y e rle Péter vendéglős szaktársaink
állanak.
A toln avárm egyei
vendéglős és
kocsmáros szaktársak, akik még nem
tagjai a >Tolnavármegyei Vendéglősök
és Kocsmárosok Egyesületének#, ezúton
is fölhivatnak az egyesületbe való
belépésre. Tagsági dij egy évre 6 és
félévenkint 3 korona. Belépés egy levlapon is bejelenthető. Értesítések és
pénzküldemények (tagsági dijak) Tóth

Gyula ur, Vendéglős-egyleti elnök, Szekszárd (Szekszárd-szálloda) címen intézendők.
A »Budapesti Káváházi Alkalm a
zottak Szakegyesülete« szeptember
22-én tartotta rendkívüli közgyűlését
az V. kér. Hold-utca 15 sz. alatti egye
sületi helyiségében a tagok tömeges
részvételével. A napirend előtt V igh
István alelnök szólalt föl és hosszabb
beszédben fejtegette a régi egyesületből
való kilépést és az uj egyesület meg
alakításának szükségességét. Kimutatta,
hogy a munkában lévők elemi érdeke
megköveteli, hogy a régi egyesület lerrorisztikus rendzavarásával szemben egy
tisztességes alapon nyugvó egyesület
létezzen. Elvünk — mondotta — nyílt,
egyenes megegyezés a munkaadókkal.
Ezután a tisztikart egészítették ki Az
uj tisztikar a következőkép alakult meg :
elnök: M a g y a ríts Ágoston, alelnök:
V ig h István, pénztáros: K la u b er József,
titkár: Farkas János, jegyző: Kis
faludy K. és ellenőrök: M orgenstern
Ákos és Kalász József. Választmányi
tagok: Anzenberger Tivadar, Árvay Lipút,
Brunner Sándor, Braun Hugó, Gárdos
Sándor, Horváth Lajos, Vadász József,
Ger.i Jenő, Deutsch Béla, Hiszarek Al
bert, Morva Károly, Polnauer Sándor,
Mozelig Géza, Rezső Jenő, Pollak Gyula.
Schmidéliusz Lajos, Takáts Lajos, Far
kas Gyula, Raska József, Buda Ernő,
Schlezinger Vilmos. Halmi (iábor, Kováts
Ödön, Fekete Sándor, Breuer Kálmán,
László Dezső, Hackl János, Kocián Ká
roly, Bapits Keresztély. Schulc Gusztáv,
Ungár János, Weinberger Béla, Dávid
Pál, Bauer Ferenc, Steiner József, Kar
dos Károly. Számvizsgálók: Welckey
István, Liptay Aladár, Lederer Károly,
Mihalik Ferenc és Better Ede. A békél
tető-bizottság: Magyaríts Ágoston, Wigh
István, Rezső Jenő. Gárdos Sándor és
Klauber József. Fegyelmi bíróság: Fekete
Sándor, Hercog Kálmán, Árvay Lipót,
Deutsch Lipót, Kallósi .1. és Horváth
Lajos. Miután még több indítványt le
tárgyaltak, elnök az ülést bezárta. — Itt
jegyezzük meg, hogy az egyesületnek a
-Budapesti Kávés-lpartársulattal« kollek
tív szerződése van, mely szerint a tár
sulat tagjai csakis innen szerezhetik be
alkalmazottaikat.
Temesvár. Mint értesülünk. Temes
váron a nagyváradi és a győri pincér
egyletek mintájára, nemzeti alapon és
minden politikát kizáró Pincér-egylet
van alakulóban. Az alapszabályok az
illetékes helyre már be lettek terjesztve.
Az alakítás körüli főteendöket Tóth
Kálmán szaktársunk, a Koronaherceg
fogadó érdemes főpincére végezte. A
tisztikar a következőleg alakult meg:
Elnök Dosztál Albert, alelnök Kronstem
Károly és S te ril Ignác, pénztáros F e li
nél- Arthur, titkár Z s ifk o v its György és
ideigl. ügyvezető N ém eth Sándor.
Nyíregyházán a >Pincér Asztaltár
saság#, mely a szegénysorsu és az át

utazó pincérek fölsegélyezése és a sze
gény gyermekek felruházása céljából
alakult, e hó 8-án egyéves fennállásá
nak alkalmával szükebbkürü ünnepelvt
rendezett, amely szépen jövendelmezett
a jótékonyság oltárára. Ugyanekkor a
tisztikar élére elnöknek E nd er Imrét
választották meg. Titkár
Lengve!
Nándor és háznag\ Fischbein Adolf
lett. Az uj tiszteket és a tagokat F n ed
Salamon az Asztaltársaság diszelnöke
szép beszéd kereteben üdvözölte.

Osztrák vendéglősök szövetségi közgyűlésé.
— Harc a sörkartell ethn
(Saját tudósítónktól)
Prága, szept. u.

A Debrecenben tartott tartalomnélküli
szövetségi közgyűléssel majdnem egyidöben tartották rendkívüli nagv érdek
lődés mellett szövetségük X évi közgyű
lését az osztrák vendéglősök Prágában,
Csehország fővárosában. A nagy lekö
töttséget igénylő foglalkozást űző szak
társaink az Osztrákbirodalom minden
részéből jöttek össze Prágában ; ma erős
tudattal és elhatározással, hogy meg
mutassák szervezettségük ere ét es fel
vegyék a harcot a sörgyárosok politikája
ellen. A kötelességteljesités példaadásakent a nagy számban egyl>esereglett
osztrák kartársak közül magából csak
Becsből 250 vendéglős vett reszt a
közgyűlésen. Az érkező vendéglősöket a
cseh-szláv vendéglős szövetség fogadta
a legnagyobb barátsággal és ünnepélyes
séggel. Aki az osztrák viszonyokkal csak
kissé is ismerős, tudja, hogy ez mit je
lent. Csak az tudja méltányolni ezt a
soha nem látott összetartást. Közismert
tény, hogy a német és a szláv egymás
ellen ádáz harcot folyiat Ausztriában.
Mégis ez alkalommal mint
testvér
álltak egymás mellé és vállvetve doku
mentálva ama tényt, hogy az egyazon
foglalkozású szakemberek közt ni m sé
nek nyelvi különbözetek.
A bécsi résztvevők közt ott volt
Volbeck, a bécsi vend. ipartársulat el
nöke, Schak, a társulat ügyvezetője.
Ram, keresked kamarai tanácsos, mint
számos birodalmi társulat elöljárója
Lehet- vendéglős, a pilzeni társulati
sörfőzde képviselője, S te il és M ayer
borszakértők, Spanágl, Hüt tér, Holub.
Roda és Z o tt hírneves bécsi vendéglő
sök, stb. Prágába érkeztek még a többi
közt: S chopp, társulati elöljáró és ke
resked. kamarai tanácsos (Brünn), Sindhuher,keresked.tanácsos t'Gráe),F re lle r
(Linzi, Sliednial (Krakkó'. Iíansei
(Troppau i, To>/tn Laibach). I.öw enf-ock
'Lemberg), W illa r (Bécsújhely), F o lle r
•Budweiss), S m erd el iAbházié. . Kulkn
a morvaországi német szövetség elnöke'
Scharm üll>‘r (Felsöausztria . danovits
a galiciai vendéglősök szövetségétől.
H aberfeld elöljáró (Morva-Osztrau) sít.
Az osztr. birodalom, minden részéből
800-nál több vendéglős vett részt a
közgyűlésen.

4. oldal.

FOGADÓ

A szövetség évi jelentésében konsta
tálta a szövetség titkára, W eiszherger,
hogy a vendéglőskart szervezni, a szö
vetségbe tömöríteni igen fáradságos
munka volt, de mégis sikerült. A fő
akadály a politikai viszonyokban kere
sendő, mely a parlamenttől vette erede
tét. Ez a harc csak a fontos államérde
keknél állt meg, hogy annál nagyobb
erővel kitörjön más alkalmakkor. A
kormányt, de különösen a politikát
tartotta a legfőbb akadálynak. Majd a
jelenlegi társulati szervezettségről emlé
kezett meg. mely bámulatosan halad
előre. A helyeslőleg tudomásul vett je
lentés felolvasása után S ch a ck Antal,
a bécsi vend. ipartársulat elöljárója
temperamentumos előadásban referált a
s ö rk a rt“ ll és a sörárak emelése kér
déséről. Viharos helyeslés mel’ett a többi
közt következőképen jellemezte a kartellt:
» A sörkartell és a sörárak emelése bru
tális kapitalista kézfogás a vendéglő
sök és a fogyasztó közönség zsebeinek
kiürítésére «
Hol volt a kormány, hol volt az
államhatalom — kérdi — mikor a
kartellizált söruzsorások a sör árát fel
emelték, s igy az egyesülési törvény 4.
£-át durván kijátszották ? — Nem muszáj-e minden jogérzetnek follázadni,
ha látjuk, hogy egy tucat Krözus kedvéért
nem hallják 100.000 vendéglős vész
kiáltását. ? Mindenesetre tudomásukra
kell hozni a sörösöknek, hogy a ven
déglős és a fogyasztóközönség az ö
erőszakos műveleteiket tovább nem tűri
hallgatagon. Sajnálatos tény, hogy a sör
árának emelésével el idézett vihart
mindig a vendéglősíiknek kell kiál'niok,
mig a sörfőzde tulajdonosai biztonságban
az ártatlan háránykákat játszák. Majd
a kartell elleni harcra hívta a jelenlé
vőket, mire nézve határozati javaslatot
terjesztett be, melyben a következők
foglaltattak: Szét nem törhető összetar
tást. tetterős sörbojkottot a kartellizált
sörgyárosok ellen a fogyasztóközönség
bevonásával. A szövetség közgyűlése
tiltakozik a sörárak mindennemű emelése
ellen. Ha a sörgyárosok erre nem rea
gálnának, a sörbojkottot vagy sörsztráj
kot ajánl. A javaslat felhívja a társula
tokat. hogy adott esetben tegyenek a
sörgyárosok ellen bünfenyitö feljelentést
az egyesületi törvény túllépése miatt.
Kérjék fel a parlament fórumait, hogy
alkossanak törvényt a kartellek rabló
hadjárata meggátlására. Indítson moz
galmat minden társulat a sörsztrájk és
sörbojkott érdekéién a közönséggel kar
ukve stb.
A közgyűlés viharos lelkesedéssel
fogadta el a javaslatot.
KÜ LÖ N FÉLE

KÖ ZLEM ÉN YEK.

Október 1 A mai nappal uj év
negyedbe léptünk Azon t. előfizetőinket,
kiknek előfizetése október 1-ével járt le,
fölkérjük, hogy esedékes előfizetéseiket
a jelen számmal mellékelt postautalvá

sület régi titkára Polanek Ferenc érde
mét képezi.
Uj vendéglős ipartársulat cimen
egyik szaklaptársunk megemlítette, hogy
Kisvárdán a vendéglősök társulatot ala
kítottak. Ez a hir teljesen alaptalan,
Haladás a vendéglős-iparban. Öröm írja kisvárdai tudósitónk. Annyi történt
csak, hogy a m. hó folyamán a kocsmáromel konstatáljuk, hogy rövid néhány
hét óta egész átalakuláson megy keresz sok és pálinkamérők szövetséget kötöt
tül a mi szakiparunk. A »Fogadó« figyel tek a szeszárak fölemelése érdekében, ami
pedig a legjobb akarattal sem nevezhető
mes olvasói tanúi ennek a haladásnak.
Egyik vendéglős-ipartársulat a másik ipartársulatnak.
Borcsempészet — buteliások. Sok
után alakul országszerte és ez élő bizo
nyítéka annak, hogy szaktársaink minde olyan eset van, ami az italmérők érdeknütt felismerik az egyesülés, az erők sérelmével kapcsolatban a kincstár ér
központosításának és összevonásának dekét is sérti, miről azonban a minisz
tériumnak nincs tudomása, de nem is
ragy horderejét és aktióképességét. A
lehet, mert az érdekeltek nem tesznek
négi példaszó: egyedül állva, az ember
hasonlít a pusztában álló nádszálhoz, jelentést. — Ezt a kijelentést Wekerle
miniszterelnök és pénzügyamit a szél ide-oda tördelhet, de a Sándor
miniszter tette az 1906. szeptember ha
nádszálak tömegeegymásra támaszkodva,
ellentállnak a viharnak is, — megfogam- vában nála tisztelgő vendéglősök monstreküldöttségének. Wekerle miniszterelnök
zott vendégIö-:-szaktársaink gondolkodá
ismeretes arról, hogy a reszortjához
sában és az eszme az ő természetes
diadala felé közeledik Ipartársulataink tartozó és a m. k kincstár érdekébe
kiépítése képezi a legbiztosabb alapját ütköző sérelmeket azonnal orvosolja,
indokolt panaszokra, fellebezésekrenyom
az erős és hatalmas « Országos ven
ban intézkedik: ha t. i. mindezekről
déglős és kocsm áros szövetségnek«,
tudomása
van. Persze, ott ahol panaszos
melvnek alakulása nagyon előrehaladott
nincs, bíráskodni és intézkedni sem
stádiumban van.
Soproniak küldöttsége. A Fogadóban lehet. — Ugyanígy vagyunk a bor
csem pészettel is, ami ugyan nem
már adtunk hirt arról, hogy a soproni
vendéglősök egyetemben az ottani szőlős azonos a határszéli csempészettel, de
végcéljában
egy azzal, sőt ennél vesze
gazdákkal nagyobb számú küldöttséggel
delmesebb. Erről sem lehet tudomása
akarják a fóldmivelésügyi minisztert
pénzügyiminiszterünknek,
de a közel eső
felkeresni, hogy tőle az uj bortörvénynek
az országgyűlés elé mentülelőbb való s jelen esetben a szekszárdi pénzügyi
terjesztését kérjék. Ezt a szándékot igazgatóságnak se, melynek territóriumán
folyik a csempészet, titkolva és alig el
most soproni szaktársaink végrehajtják,
titkolva A dolog valójában ez. Tolna
amennyiben október hó 2-án tisztelegnek
vármegyének több községében, mint
a miniszter előtt és előterjesztik jól
Nagydoroghon és környékén és másutt is
megokolt kérelmüket. Azt hisszük, hogy
egyes
élelmes parasztemberek bort sze
a soproniak küldetése sikerrel fog járni,
reznek be (ha maguknak nincs) s azt
kívánjuk is, hogy úgy legyen, mert a
a
titokban
értesített jó ösmerősök fo
mai laza bortörvény mellett a borha
misítás virágkorát éli. Érdekében áll gyasztják, házhoz hordva vagy az ille
tőnél. Ha véletlenül pénzügyőri közeg
úgy a vendéglősnek, mint a termelőnek,
hogy végre tiszta bor kerüljön a pohárba. tetten éri az ilyen, népnyelven: csem
pészt, ez csakhamar kivágja magát,
A szekszárdi Vendéglős kongreszhogy a nála mulatozók csupán barát
szus. Hazai vendéglős és kocsmáros
ságból fogyasztják a borát: amit pinl és
szaktársaink figyelmét az 1909-ki szek
literszámra ugyanily módon hordanak
szárdi vendéglős-kongresszuson való meg
házakhoz, a sógor- és komaasszonyok. S
jelenésre eleve fölhívjuk. A szekszárdi
minderről mindenki tud, csak az nem,
kongresszus a vendéglős-ipar rekonstruk
akinek leginkább kellene tudni, t. i a
cióját, gazdasági fejlődésének megalapo
finánc, aki, ha az érdekükben veszélyez
zását és fellendítését jelenti. A kongresztetett egyik-másik kocsmáros panaszko
szuson való megjelenés a vendéglős-ipar
dik neki, igy felel meg: Állítson két
hoz tartozó összes szaktársainknak fon
tanút, kik a történteket a helyszínén
tos érdekét képezi. A kongresszusra
látták, n ajd akkor eljárok a dologban.
tehát mindannyian készülődjünk.
S a finánclegénynek, — aki ha akar
25 éves jubilium. A „Brassói vendég
lát is hall is, tényleg igaza van. Mit
lősök és pincérek Egylete" 2b éves fennál
ügyérkedjék vagy csináljon magának
lásának ünnepélyét e hó 22-én ünne
fölösleges munkát, ha — nem muszáj.
pelte. A jubileumi ünnepélyt az Európa Az, hogy a kocsmárosokat félig tönkre
fogadó termében bankett követte, amelyen
tevő csempészek a kincstárnak is renge
a „Brassóm egyei vendéglősök ipar társ il
teg kárt tesznek, az ő lelkiismeretét nem
lata" vezetőségének tagjai. L acina Győző
bántja De az is igaz, hogy kocsmáros
elnökkel, is részt vettek és szép szavú
szaktársaink is hibát követnek el azzal,
toasztokban méltatták a jótékonyságáról
hogy a tudott ilyen esetekről a legalanismert szép múltú egyletet. A jubileumi
tosabb közegDél tesznek jelentést, nem
ünnepély szépen való sikerülése az egye
pedig a pénzügy igazgatóságnál, ahol bi
nyon szíveskedjenek megújítani. Ugyan
csak fölkérjük régebbi hátralékos elő
fizetőinket előf. tartozásaiknak az előzőleg
beküldött utalványon való kiegyenlíté
sére. Előfizetések, „Fogadó4- kiadóhiva
tala V ili., Rákóci-ut 13. intézendök.
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zonyára más szemüveget használnának
a csempészek dolgait illetőleg. Jelen
esetben egyébként megvan könnyítve a
panasztevés utja-mödja. Ha ugyanis bár
hol tudnak vagy szereznek értesülést
csempészetről, foglalják levélbe és küld
jék be a Tolnamegyei Vendéglősök
Egyesülete elnökségének Szekszárdra,
(Szekszárd szálloda) ahol a továbbiakban
az egyesület ügyésze fog intézkedni.
Hasonló eljárást kövessenek a bu teliások-ná.1 is, akikre szintén általános a
panasz, hogy a termelt mennyiségen fö
lül, illetve máshonnan beszerzett borokat
és nemcsak korlátolt mértékben, hanem
korlátlanul, deci és félliter számra mé
rik boldog és boldogtalannak. Az ilyen
eljárások; a folytonos panaszok és föl
jelentések végre is a buteliások nagy
megrendszabályozását és a csempészek
kipusztulását fogják eredményezni.
Zsebm etszés a H ortobágyon. A
debreceni vendéglős kirándulás és szóra
kozást drágán fizette meg Juranovits
Ferenc szaktársunk, Szeged városának
híres fogadósa
Mikor a vendéglős
társaság a város meghívására kirándult
a Hortobágyra, kiszálláskor a vasúti
állomáson eltűnt a 2000 koronát magá
ban foglaló pénztárcája. Valamely zseb
metsző elemelte tőle, akit nem sikerült
kinyomozni, noha a rendőrség egész
tudományát rászánta, hogy kézrekeritse
a gazembert,
Vysvedcenie. Ez a szó magyarul
annyit tesz mint »Bizonyitvány« Ilyen
dokumentumot kapnak a turócszentm á rton i ipartestület terén felszabaduló
tanoncok, hogy ne felejtsék el a tót
nyelvet ha ilyen paszussal kikerülnek
a nagyvilágba. A bizonyítvány, amit
kuriózumként küldtek be hozzánk, egyik
felszabadult ifjúnak szól, ki (a bizo
nyítvány szavai szerint) a vendéglős
mesterséget tanulta és mesterségében jó
előhaladást tanusitott. Maga a doku
mentum kétnyelvű nyomtatvány. Bal
oldalán lót (és itt van az • egykoronás
okmánybélyeg is) jobb oldalán magyar
szövegű. Tetézi a furcsaságot az a
ténykörülmény, hogy az ipartestiilet
pecsétje is. tótnyelvü. Már pedig alig
hisszük, hogy az alapszabályok ilyen
nyelvű pecsétet Írnának elő. Egy kis
magyarosodás nem ártana a »V Turcianskon Svi Martiné predseda priemyselnéhe sboru«-nak, aki (magyarul igyszól):
a turócszentmártoni ipartestület elnöke.
Fólliter bor — 10 korona. Röviden
mondjuk el az esetet. Nagy Sándor
dunaszentgyörgyi (Tolna m.) kocsmárost
meglátogatta egy kollegája. A konyhában
ült le, mert tán az ott foglalatoskodó
kocsmárosnéval is beszélgetni akart s
Nagy S. itt kínálta meg félliter borral,
t gyanekkor lépett be egy finánc, ki
látván az esetet, 10 koronával büntette
meg Nagy kocsmárost. Azért t. i., hogy
a konyhán szolgálta ki a kollegáját.
Meg is van róla a tolnai linánc biztos
ságon kiállított 10 koronás büntetési
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bárca. — Eza szárazon leirt história min
den tinánchislóriánál furcsább színben
mutatja be a kincstár és kapcsolatban
a kocsmárosság érdekének fölügyeletére
hivatott »pénzügyört«, akinek ezen eljá
rásán azt se tudja az ember, nevessen-e vagy bosszankodjon. Sajnos, a dol
gon csak bosszankodni lehet: mert
rosszhiszeműsége messziről szembetűnik
a íináncnak, aki a d -szentgyörgyi kocsmáros tájékozatlanságát (vagy n&ivságát)
akarta kihasználni, amivel egyszersmind
hatáskörét is túllépte, amiért természe
tesen számolni tartozik. — A konyha,
vendéglőnek-kocsmának egyik legfonto
sabb kiegészítő része, ami általánosan
tudott dolog. De ha nem az volna,* ha
csak egyszerűen mellékhelyiség gyanánt
szolgálna, mint pl. a kocsmáros lakó
szobája. az italmérésre jogosított kocs
máros ekkor is bátran szolgálhatja ki
az italát ott elfogyasztani óhajtó ven
dégét. Ebben sem linánc, sem községi
bíró nem akadályozhatja meg. Ám, ha
mégis fordulna elő a mostanihoz hasonló
eset, a molesztált kocsmáros azonnal
fölebbezzen vagy tegyen panaszt az
illetékes pénzügyigazgatósághoz. Jelen
esetre egyébként a szekszárdi pénzügy
igazgatóság és mindenekelőtt a Tolna
vármegyei Vendéglősök és Koesmárosok
Egyesülete ügyeimét hívjuk fel.
Törley Bálint. A debreceni gyűléseknek,
mint említettük, fontosabb részét az orszá
gos nyugdijcgycsület közgyűlése és aunak az
a részé, amikor a néhai Törley József arcké
pének leleplezése képezte. A nyugdijegyesületnek tudvalévőén a boldogult pezsgőgyáros
miadig hathatós támogatója volt s áldozat
készségével többett tett, mint az összes cég
együttvéve. Rámutatott erre a Nyugdijegyesület
kiváló elnöke Bokros Károly is, aki elnöki meg
nyitójában Törleyről, mint az intézet legnagyobb
jótevőjéről emlékezett meg. Az elnöki és a dr.
Solti Ödön által tartott emlékbeszédre Törley
Bálint, ki a Törley család képviseletében volt
jelen, felelt keresetlen szép szavakkal. Kijelen
tette, hogy az elhunyt emberbaráti nemes
cselekedetét a gyár a jövőben is útmutatásnak
tekinti. — A Törley ház kiváló intelligenciájú
és szimpatikus tagja s leendő utóda: Törley
Bálintnak eme szavait jól esett hallani és
azokból m;ndenki meggyőződhetik, hogy hazánk
ezen első jónevü pezsgőgyára nem csak szállí
tója, de igaz barátja s dolgaiban segítője és
pártfogója vendéglős és kávés szakiparunknak.

N agy szebeni vendéglősök italdepója.
A nagyszebeni vendéglősök ipartársulata
szept 23-án rendkívüli közgyűlést tar
tott. melyen elhatározták, hogy szeszes
italok készletfentartására depót szervez
nek Az előmunkálatok részére 14 tagú
bizottságot küldtek ki, melynek élén
A'enze/ Adolf, az ipartársulat derék és
a vendéglösipar köz ügyeiben fáradságot
nem ismerő elnöke áll. A depónak
ugyanis az a célja, hogy a vendéglősök
összes italszükségletüket központilag sze
rezzék be, raktáruk utján fedezik a saját
üzletük szükségletét és így felszabadítják
magukat a depósok önkénye alól, ami
mindenesetre haladásszámba veendő.
Hogy egyebet ne mondjunk, elég vív
mánynak kell tekinteni, ha a sör kartell
gőgös erőszakoskodásától emancipálják
magúkat.

5. oldal.
Úpes hordók szállítása. A Máv.
igazgatósága, mint értesülünk, a bő
bortermésre való tekintettel, gondot ki
van fordítani az üres hordók gyors
szállítására, úgy pl. hogy a föladott
üres hordók s hasonló tartályok kése
delem nélkül, közvetlen tehervonatokkal
továbbitlassanak és a leadási állomáson
a legsürgősebben kezeltessenek. Erre
nezve a vasúti közegek utasítást kaptak.
Apró hírek.
Igazi szerelem. Grünblatt
Máté Ilona, aki az immár porladó Gundelüöröncsér Jánossal együtt akart meghalni,
mert a vőlegény szülői nem engedték őket
egyesülni vallási kérdésből, c hó 21 én, szülői
lakásait, a szomorú tragédia színhelyét képező
szobában ma-ára lőtt és veszedelmesen meg
sebezte magát Az igazi szerelmet érző és sing
hordó bájos leány élet es halál között lebeg.
— A szökés. Német Manó budapesti likörgyáros
vagy százezer kor. értékű hamisított váltó
hátrahagyásával megszökött Az üzlet állítólag
jól ment s igv nem tudják, hogy a szökés
iáiért történt. — Összedőlt vasúti vendéglő,
fündéres állomáson uj vendéglő épült, mely
a napokban nyílt meg. Az uj vendéglő a múlt
héten összeomlott s Pandurov kocsmároson
kívül Mijics és Pavlov nevű vendégeket is
agyonütötték a romok.
Öngyilkos kávés.
Mezei Sándor a zombori Otthon kávéház régi
tulajdonosa, e hó lö-én agyonlőtte magát,
anyagi zavarok miatt. — E *y ablak — 3
havi fogház. Kosztina Lászlót, aki Gárdonyi
Országház kávéházának egy ablakát bedobta,
a bíróság 3 havi fogházzal és J'j napra
átváltoztatható 20ü korona birsággal sújtotta.
— Tanulj . . Koseveit, az amerikai Egye
sült Államok elnöke fiát egy nagykereske
désbe adta, hogy mint egyszerű alkalmazott
kezdje tanulni és megismerni az államok és
minden népek életének lüktető erejét képező
kereskedelmet. Rosevelt fiának nincs erre
szüksége, mert hiszen atyja királyi vagyonnal
— és méltósággal rendelkezik. Ámde, sose le
het tudni, hogy az ember mikor és miféle tu
dásnak veszi hasznát Azután meg tanulni,
senkinek se szégyen.

> ^Borviz-kartel. Az erdélyi borviz tu
lajdonosok és raktárosok gondoltak me
részet és nagyot és kartelt kötöttek, hogy
a vizek árait üvegenként 24— 30 fillérrel
emeljék, amit rögvest meg is cselekedtek.
Ami természetesen nagy megütközést
keltett Erdélyben, ahol minden hegy,
domb és bokor tövén a pompás bor
vizeknek bő forrásai csörgedeznek. A
visszatetszés pedig azt eredményezte,
hogy több község, és ezek közt a kitűnő
borvizeirőlismeretesCsikmadaras, vizeik
nek ingyenes adását határozták el. A jó
kartelosokat ez a nem várt esemény,
mint értesülünk, egészen meggabalyitotta.
M egszökött kereskedő. Sorelli Busettó, fővárosi szalámi- és déligyümölcskereskedő adósságai hátrahagyásával ismeretlen helyre távozott
Ism ét a husdrágaság. A vendéglő
söket sújtó husdrágaság megint (és ki
tudja hányadszor) tanácskozás tárgyát
képezte a városatyáknak Tanácskoznak
és ujra is azt teszik, de a kérdést nem
oldják meg A husdrágaság a nagyvágók
zsebe javára változatlanul legnagyobb
virágzásnak örvend. Még a ióhus sokszo
rosított árusítása sem képes kedvezőbb
áralakulást előidézni. A szerény nagy
vágók a husdrágaság okáui azt hozzák
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fel. hogy nincs a vágóhídon berendezett
husvásár, hanem átterelték ezt a közp.
vásárcsarnokba. A szállítás megdrágítja
a húst és azonfelül ront a minőségén
is, mert a vásárcsarnokban nincsenek
megfelelő hűtőkészülékek. Ez természe
tesen a nagyvágók okoskodása. Jellemző,
hogy Budapest 1200 mészárosa közül
csak 250 vág, a többi ezektől szerzi be
husszükségletét a vásárcsarnokban. Ha
a husvásárt tényleg kitelepítik a vásárcsarnokból, akkor a magánfogyasztó
közönség, de a vendéglősök is elesnek
attól a kedvezménytől, hogy öt kilótól
kezdve, jutányosabb ár mellett kaphas
sanak húst és ez ugylátszik. a nagyvá
gók spekulációja. A tanácskozó-bizottság
mégis abban állapodott meg, hogy a
husnagyvásár szervezésére szükség van.
aminek létesítése a fővárosnak nagyáldozatába fog kerülni — s nézetünk
szerint — anélkül, hogy a hús ára leszállna Akár hogyan forgatják a kér
dést, még a főváros nem szervez köz
ségi husszékeket. addig alig van kilátás
a húsárnak nevezetesebb csökkenésére.

K ONYHAMŰVÉSZÉT .
Rovatvezető: Lakomás Pál

Lu d n iá j leves.
Egy fél ludmájának lefejtjük a hártyá
ját, barna levesbe tesszük, egy egész és
három tojás sárgáját jól összekeverünk,
föl forraljuk s ezután szitán áttörjük.
Kevés sót teszünk bele s ráöntjük a
zsemlyegombócra és tálalhatjuk.
T ö ltö tt paradicsom.
(Főzelék)

Egyforma paradicsomoknak kanállal
kiszedjüka bélét, vigyázva, hogy a para
dicsom egészbe maradjon, ezután maioknyi párolt rizsét, finomra vágott sült
tel, petrezselyem zöldjével és vörös
hagymával összekeverjük, megsózzuk,
borsozzuk s a kivájt paradicsomot meg
töltjük A kiszedett paradicsom belét
megfőzzük vöröshagymával s ha megfőtt,
átszűrjük és egy csésze tejfölt kever ünk
bele. amihez előbb egy kanál lisztet
adtunk; miután megsóztuk és cukroztuk
a töltött paradicsomot, egy mély tálba
tesszük, ráöntjük a paradicsom mártást
és felforraljuk.
P o n ty k é k re főzve.
A megtisztított potykát fólszeljük, be
sózzuk s egy darabig sóba állni hagyjuk.
Ezután vízbe kerekre vágott gyökeret,
hagymát, répát, szemes borsót, kakukfuvet, citromhéját teszünk bele s ebbe
a halat belehelyezzük és megfőzzük
Ha megfőtt talba rakjuk s miután kissé
kihűlni hagyjuk, fölékesitjük petrezse
lyem zöldjével és föladjuk ecettel és
olajjal.
A lm a bundában.
A borízű almákat meghámozzuk, fel
szeljük vékonyra és a következő tésztát
készítjük ei. Égy pohár bort, 3 tojást,
í kanál lisztet, 2 kanál cukrot jól össze

keverünk s valamivel sűrűbbre hagyjuk
mint a palacsintatésztát: ezen tésztába
belemártjuk az a!maszeleteket, majd
forró zsírban sárgára kisüljük, cukros
fahéjjal behintjük és melegen tálaljuk.

Az uj bortörvény-javaslat.
(Folytatás.*)

46. §. A 38. és 42. §-ok alá eső
kihágások eseteiben a büntető Ítéletben,
ennek az elitéit fél költségén leendő
hírlapi közzététele is elrendelhető. A
közzététel elrendelése esetében az
ítéletben meg kel nevezni azt a lapot,
illetőleg lapokat, amelyben az ítélet
közzéteendő s a közzététel iránt az
ítélet jogerőre emelkedése után azon
nal intézkednie kell a hatóságnak, még
akkor is, ha az elitéit esetleg nem
volna feltalálható s a kiszabott bünte
tés nem volna végrehajtható.
47. §. Aki a jelen törvénybe ütköző
kihágás miatt büntettetik, a készletben
talált vagy forgalomba hozott hamisí
tott italok egész mennyiségéért a
természetes bor után járó állami
boritaladót is tartozik megfizetni.
E célból, továbbá a szeszes italok
kimérésére, illetve kismértékben való
elárusitására szóló engedélyeknek ne
talán! elvonása iránt szükséges eljárás
megindítása és az ilyen engedélyek
kiadásának megtagadására vonatkozó
előjegyzés foganatosithatása végett az
ítélet — jogerőre emelkedése után —
az illetékes kir. pénzügyigazgatósággal
is közlendő.
48. §. A z e törvényben megállapított
büntetések csak annyiban alkalmazan
dók, amennyiben az elkövetett cselek
mény a büntető, vagy más törvények
rendelkezései szerint súlyosabb be
számítás alá nem esik.
Ezen rendelkezés a közegészségügyi
törvények és szabályok alkalmazását
nem zárja ki.
V. Fejezet. E ljárás. Hatóságok. B or
vizsgáló és b o rellen őrző bizottságok.
49. i$. A jelen törvény rendelkezései
alá eső italoknak s a borkezelésnél
használt anyagoknak szakértői vizsgá
latára s a borhamisítás kérdésében
való szakvélemény megadására külön
borvizsgáló szakértő-bizottságok alakí
tandók.
Ezen borvizsgáló szakértő-bizottsá
gok szervezete s azok megalakításának
és működésének szabályai rendeleti
utón állapitandók meg.
50. §. A borvizsgáló-szakértő bizott
ságok feladata a jelen törvény rendel
kezései alá eső s az illetékes hatósá
gok által hozzájuk beküldött italokat
és anyagokat vegyelmezés utján meg
vizsgálni s arra nézve szakvéleményt
mondani, hogy vájjon a megvizsgált
italok készítése, kezelése, elnevezése
vagy forgalomba hozatala, illetőleg a
*) Lásd a „Fogadó" 12 , 14., 15., 15. számát.
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megvizsgált anyagok használata ezen
törvény rendelkezéseibe ütközik-e, vagy
amennyiben e tekintetben egyedül a
szakszerű vizsgálat adatai alapján
határozott szakvélenény nem modhatú,
mennyiben forognak fenn esetleg e
részben gyanúra okot szolgáltató körül
mények, melyek a hatóságnak a további
eljárás mily irányban való folytatására
útbaigazításul szolgálhatnak.
A szakértő bizottság szakvéleményé
ben egyúttal javaslatot tartozik tenni
arra nézve is, hogy a hamisitottnak
bizonyult italok ipari célra felhasználhatók-e vagy nem.
51. §. A borvizsgáló szakértő-bizott
ság szakvéleménye a rendőri büntető
eljárás alapjául szolgál.
52. §. A jelen törvény alapján
indítandó kihágási ügyekben Magyarországon a rendőri büntető bíráskodást
a következő közigazgatási hatóságok
gyakorolják.
1. E ls ő fo k o n :
a) kis- és nagyközségekben a fő
szolgabíró, illetőleg a szolgabiró:
b ) rendezett tanácsú és törvény-

hatósági joggal felruházott városokban
a rendőrkapitány, illetőleg helyettese.
32 ek akadalyoztatása esetén a tanács
által e részben megbízott tisztviselő:
c) Budapest székesfővárosban, vala
mint a székesfővárosi m. kir államrendőrség itéletékessége alá tartozó
egyéb területeken a m. kir. állam
rendőrség illetékes kér. kapitányságá
nak vezetője, ennek akadályoztatása
esetén a belügyminiszter által meg
bízott rendőrségi tisztviselő.
I I . M á sod fokon :
a) a kis- és nagyközségekben és
rendezett tanácsú városokban azalispán:
b) a törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban a tanács;

e) Budapest székesfővárosban, vala
mint a székesfővárosi m. kir. államrendőrség illetékessége alá tartozó
egyéb területeken a m. kir. állam
rendőrség főkapitánya, vagy ennek
helyettese.
II I . H a rm a d fo k o n :
a m. kir. belügyminiszter.

Horvát-Szlavonországokban az el
járás és a bíráskodás az ottani jog
szabályok szerint illetékes hatóságok
hatáskörébe tartozik.
53. §. Felebbezésnek két egybehangzó
ítélet ellen is van helye.
A felebbezés az ítélet kihirdetését
vagy kézbesítését követő naptól szá
mítandó 15 napon belül adandó be.
54. §. A z elsőfokú hatóságok köte
lesek ellenőrzést gyakorolni és időn
ként váratlan
helyszíni szemléket
tartani a jelen törvénybe ütköző
cselekmények kiderítése végett.
E célból az illetékes hatóságok
(52. §.), úgyszintén a 60. §-ban emlí
tett hatósági közegek jogosítva vannak
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a közlekedési vállalatok (vasút, hajó,
posta) állomásaitól adatokat szerezni
arra nézve, hogy az illető állomásokra
kinek, mikor, honnan és mennyi idegen
bor, must, törkölybor, gyümölcsbor,
pezsgő, szőlőcefre esetleg cukor, szesz,
mazsolaszőlő vagy a borkezelésnél,
tiltott más anyag érkezett s az illető
állomások kötelesek az erre vonatkozó
adatokat kiszolgáltatni.
55. §. Ha a megtartott helyszíni
szemle alkalmával a jelen törvénybe
ütköző kihágás tényálladékának jelen
ségei, vagy olyan körülmények észlel
hetők, amelyek a kihágás elkövetésére
nézve alapos gyanút keltenek, vagy
ha e tekintetben teljesen megbízható
feljelentés tétetett, akkor a rendőri
büntető eljárás haladéktalanul meg
indítandó, a gyanús italokból s egyéb
gyanús anyagokból minták veendők
és megvizsgálás végett as illetékes
borvizsgáló szakértő bizottsághoz (49.
§.) küldendők be.
Felmentő ítélet esetén az illető
minták értéke megtérítendő.
56. § Azok az italok, amelyeknek
meghamisítása vagy a jelen törvénybe
ütköző előállítása már a helyszini
szemle alkalmával kétségtelenül megállapittatott, hatósági zár alá veendők,
ellenben azok az italok, melyekre
nézve csak a hamisítás gyanúja merült
feli, addig nem vehetők zár alá. amíg
a borvizsgáló szakértő-bizottság azok
hamisítását meg nem állapítja, illetőleg
amig az elsőfokú hatóság az erre
vonatkozó szakvéleményt meg nem
kapja.
57. §. A borvizsgáló szakértő bizott
ság által hamisitottnak nyilvánított
italokat köteles az eljáró hatóság, mi
helyt a szakvéleményt megkapta, hala
déktalanul zár alá venni ha pedig már
feltalálhatok nem volnának, a hiányzó
mennyiséget s lehetőleg azt is megál
lapítani, hogy az hova lett.
58. §. A z 54. §. első bekezdésében
említett ellenőrzésre s a hatósági hely
szini szemlék tartására, továbbá a
minták vételére (55. §.), a hamisított
italok zár alá vételére (56. és 57. §.)
s az ezekkel kapcsolatos teendőkre
vonatkozó további szabályok rendeleti
utón állapitandók meg.
59. §. Az eljárás tárgyává tett, de
a zár alá vételkor, illetőleg az eljárás
befejezésekor fel nem talált hamisított
italok értékét tartozik az elitéit az
1901. évi XX . t.-cikk 23. §-ában
meghatározott célra, Horvát-Szlavonországokban az ottani jogszabályok
szerint megjelölt célra megfizetni.
Ezt az értéket az eljáró hatóság
nem az illető hamisított italok elő
állítási illetve beszerzési ára szerint,
hanem azon eladási árnak megfelelőleg állapítja meg, amely áron a tulaj
donos az illető italokat forgalomba
hozta.
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7. oldal.

Amennyiben a tényleges eladási ár
Kolozsváron a Mezei-féle fogadó
vendéglő helyiségeit H im m er János,
meg nem állapítható, a megtérítendő
érték tekintetében a hatóság a bor jóhirnevü volt tordai vendéglős szaktár
sunk szeptember hó közepével átvette.
vizsgáló szakértő-bizottság szakvéle
ménye alapján dönt.
Burányi Lajos, a budapesti Continen60.
§. A földmivelésügyi minsztertál fogadó éttermének volt főpincére, a
Horvát-Szlavonországok területén a VII. kér.. Kazincy és Wesselényi-utca sar
horvát-szlavon-dalmátországi bán jogo kán egy csinos berendezésű vendéglőt
sítva van arra, hogy az ezen törvény
nyitott.
rendelkezései alá eső italok elie i6rzéKávéház vétel •imen szeptember 1-söi
számunkban hírül adtuk, hogy a miskolci
sére az egész országra, vagy az ország
Pannónia kávéházat Komlósi Ármin — e hó 1-én
egyes részeire kiterjedő hatáskörrel,
átveszi. — Ezen híradásunkba hiba csúszott,
akár esetről-esetre, akár állandó meg amennyiben a Pannóniát Auslánder testvérek
bízással felesketett állami vagy törvénytől az uj tulajdonos a jövő év fohainán veszi
át és egész ujan renoválva és berendezve
hatósági közegeket küldjön ki.
1909 május 1-én fogja megnyitani.
Ezen hatósági közegek jogosítva
Zsőks Sándor, előnyösen ösmert szak
vannak arra, hogy a pincékbe és a
ember,
a vasmegyei Péterhegv-Tótjelen törvény rendelkezései alá eső
keresztur vasúti állomáson egy a mai
italok készítésére, kezelésére, raktáro
igényeknek
megfelelően berendezett szép
zására vagy forgalombahozatalára szol
vendéglőt nyitott.
gáló más helviségekbe legalább egy
Szakállas Gyula, a tolnamegyei Detanúval bármikor bemehetnek, oda
magukkal vegyészt vagy más szakértőt csen a nagyvendéglő kezelését julius hó
elejével átvette.
is vihetnek, ott hivatalos ellenőrzési
R**cker Károly ismert fővárosi (utóbb
szemlét tarthatnak, a 14. §. értelmében
volt Diófa-utcai) vendéglős szaktársunk
vezetendő borkönyveket, az illető fél
a
V
II. kér., Akácfa-utca 3. sz. alatt uj
egyéb üzleti könyveit, számadásait
vendéglőt rendezett be, melynek meg
lezettsége mellett átnézhetik, a jelen
nyitását
e hó elejével eszközölte.
törvénybe ütköző kihágás elkövetésé
nek alapos gyanúja esetében azokból
Szamosujváron, a kincstári nagy
hiteles kivonatokat vagy hiteles máso
fogadót H illi''g e r Lajos volt gyulalatokat készíthetnek, a gyanús italokból
fehérvári szállodás bérelte ki, melyet
és egyéb ott talált anyagokból pedig,
saját kezelésébe a mai nappal vett át.
a rendeleti utón megállapítandó módon
Nagykikindán a városi fogadót. Diaés mennyiségben, mintát vehetnek.
mant Edétől, ki az üzletet ujan rendezte
Ezen minták az illető kiküldött közeg
és alakította, W riszb ergei József ismert
hivatalos pecsétjével s az illető fél
szaklársunk vette át. Uj fogadós szak
vagy megbízottja kívánatéra ennek
társunk nagy képzettsége és intelligen
pecsétjével is lepecsételendők és éppen
ciája a régi jónevü üzlet menetelét
olyan hitelesek, mint az illetékes ható
biztosítani fogja. Sok szerencsét!
ság által az 55. §. szerint veendő
Piskitelepen, az Aranyszarvas ven
minták.
déglőt S a g y István ismert szaktarsunk
Ezen mintákat köteles a kiküldött
vette ki. Az uj vendéglős az üzletet a
közeg a mintavételről, valamint általá
múlt hónapban vette át.
ban az ellenőrzési szemle eredményé
Kolb József, a budapesii Fehérló
ről a helyszínén felveendő jegyző  fogadó volt vendéglőse. Gödöllőn a Köz
könyvvel együtt, további eljárás végett,
ponti szálloda vendéglőjének vezetését
az illetékes elsőfokú hatósághoz be október 1-én átvette. Uj vállalkozásához
küldeni.
sok sikert kívánunk!
(FolvL kőv.i
Zombory Sándor, ismert szaktársunk
Lúgoson a Concordia fogadót kibérelte s
azt saját kezelésébe október 1-én vette át.

ÜZLETI

HÍ REI NK.

Figyelm eztetés. Azon előfizetőinket,
kik a «Fogadótn a megjelenés utáni
rendes időben meg nem kapják, kérjük,
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.
Lúgoson a Magyar kaszinó jóhirnevü
sörcsarnok és éttermei üzletét U'enisch
Viktor, volt antalfalvi vendéglős szak
társunk a múlt hó elejével átvette.
Veszprémben, a Kaszinónak volt jöhirnevü vendéglőse, Béms Lajos üzletét
a Rákóci-utca 5. sz. alatti saját házába
helyezte át. Bénis szaktársunk üzletét
mint beszálló vendéglőt ujan berendezve
és »Fehér bárányt cimen e hó 3l-én
fogja ünnepélyesen megnyitni.

Rudnyáns?ky Ferenc, a báttaszéki
Arany nap fogadó ismert gazdája az
üzlet bérletét újból elnyerte. Rudnyánszky
szaktársunk a jó kosztjáról és borairól
előnyösen ösmeit fogadóját nemrég
több szobával bővítette ki és renováltatta
Budapesten a keleti pályaudvar kö
zelében Perényi Károly szaktarsunk üz
letét B á n rn i Józsefné megvette s azt
saját kezelésébe e hő elejével vette át
Besztercén a városi fogadót F n ts ch
Károly ottani ismert mészáros mester
bérelte ki. Az uj tulajdonos az üzletet
újonnan renoválva és berendezve e hó
elejével nyitja meg.
Miskolcon az Ipar kávéházat F iscb er
Béla, az ottani Horváth-féle fogadónak
hosszú időn át volt szobafőpincére a
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fel. hogy nincs a vágóhídon berendezett
husvásár, hanem átterelték ezt a közp.
vásárcsarnokba. A szállítás megdrágítja
a húst és azonfelül ront a minőségén
is, mert a vásárcsarnokban nincsenek
megfelelő hűtőkészülékek. Ez természe
tesen a nagyvágók okoskodása. Jellemző,
hogy Budapest 1200 mészárosa közül
csak 250 vág, a többi ezektől szerzi be
husszükségletét a vásárcsarnokban. Ha
a husvásárt tényleg kitelepítik a vásárcsarnokból, akkor a magánfogyasztó
közönség, de a vendéglősök is elesnek
attól a kedvezménytől, hogy öt kilótól
kezdve, jutányosabb ár mellett kaphas
sanak húst és ez ugylátszik. a nagyvá
gók spekulációja. A tanácskozó-bizottság
mégis abban állapodott meg, hogy a
husnagyvásár szervezésére szükség van,
aminek létesítése a fővárosnak nagy
áldozatába fog kerülni — s nézetünk
szerint — anélkül, hogy a hús ára leszállna Akár hogyan forgatják a kér
dést, még a főváros nem szervez köz
ségi husszékeket, addig alig van kilátás
a húsárnak nevezetesebb csökkenésére.

KONYHAMŰVÉSZÉT.
R o v a tve ze tő : Lakomás Pál

L u d ih á j leves.
Egy fél ludmájának lefejtjük a hártyá
ját, barna levesbe tesszük, egy egész és
három tojás sárgáját jól összekeverünk,
felforraljuk s ezután szilán áttörjük.
Kevés sót teszünk bele s ráöntjük a
zsemlyegombócra és tálalhatjuk.
T ö ltö tt paradicsom .
(Főzelék)

Egyforma paradicsomoknak kanállal
kiszedjüka bélét, vigyázva, hogy a para
dicsom egészbe maradjon, ezután marok
nyi párolt rizsét, finomra vágott sült
tel, petrezselyem zöldjével és vörös
hagymával összekeverjük, megsózzuk,
borsozzuk s a kivájt paradicsomot meg
töltjük A kiszedett paradicsom belét
megfőzzük vöröshagymával s ha megfőtt,
átszűrjük és egy csésze tejfölt keverünk
bele, amihez előbb egy kanál lisztet
adtunk; miután megsóztuk és cukroztuk
a töltött paradicsomot, egy mély tálba
tesszük, ráöntjük a paradicsom mártást
és felforraljuk.
P o n ty k é k re főzve.
A megtisztított pótykát fólszeljük, be
sózzuk s egy darabig sóba állni hagyjuk.
Ezután vízbe kerekre vágott gyökeret,
hagymát, répát, szemes borsót, kakukFüvet, citromhéját teszünk bele s ebbe
a halat belehelyezzük és megfőzzük
Ha megfőtt tálba rakjuk s miután kissé
kihűlni hagyjuk, fölékesitjük petrezse
lyem zöldjével és föladjuk ecettel és
olajjal.
A lm a bundában.
A borízű almákat meghámozzuk, fel
szeljük vékonyra és a következő tésztát
készítjük el. Egy pohár bort, 3 tojást,
í kanál lisztet, 2 kanál cukrot jól össze

keverünk s valamivel sűrűbbre hagyjuk
mint a palacsintatésztát; ezen tésztába
belemártjuk az almaszeleteket, majd
forró zsírban sárgára kisüljük, cukros
fahéjjal behintjük és melegen tálaljuk.

Az uj bortörvény-javaslat.
(Folytatás.*)

46. §. A 38. és 42. §-ok alá eső
kihágások eseteiben a büntető Ítéletben,
ennek az elitéit fél költségén leendő
hírlapi közzététele is elrendelhető. A
közzététel elrendelése esetében az
Ítéletben meg kel nevezni azt a lapot,
illetőleg lapokat, amelyben az ítélet
közzéteendő s a közzététel iránt az
ítélet jogerőre emelkedése után azon
nal intézkednie kell a hatóságnak, még
akkor is, ha az elitéit esetleg nem
volna feltalálható s a kiszabott bünte
tés nem volna végrehajtható.
47. §. Aki a jelen törvénybe ütköző
kihágás miatt büntettetik, a készletben
talált vagy forgalomba hozott hamisí
tott itaiok egész mennyiségéért a
természetes bor után járó állami
boritaladót is tartozik megfizetni.
E célból, továbbá a szeszes italok
kimérésére, illetve kismértékben való
eiarusitására szóló engedélyeknek netaláni elvonása iránt szükséges eljárás
megindítása és az ilyen engedélyek
kiadásának megtagadására vonatkozó
előjegyzés foganatosithatása végett az
ítélet — jogerőre emelkedése urán —
az illetékes kir. pénzügy igazgatósággal
is közlendő.
48. §. A z e törvényben megállapított
büntetések csak annyiban alkalmazan
dók, amennyiben az elkövetett cselek
mény a büntető, vagy más törvények
rendelkezései szerint súlyosabb be
számítás alá nem esik.
Ezen rendelkezés a közegészségügyi
törvények és szabályok alkalmazását
nem zárja ki.
V. Fejezet. E ljá rá s. Hatóságok. B o r
vizsg á ló és b o rellen őrző bizottságok.
49. §. A jelen törvény rendelkezései
alá eső italoknak s a borkezelésnél
használt anyagoknak szakértői vizsgá
latára s a borhamisítás kérdésében
való szakvélemény megadására külön
borvizsgáló szakértő-bizottságok alakí
tandók.
Ezen borvizsgáló szakértő-bizottsá
gok szervezete s azok megalakításának
és működésének szabályai rendeleti
utón állapitandók meg.
50. §. A borvizsgáló-szakértő bizott
ságok feladata a jelen törvény rendel
kezései alá eső s az illetékes hatósá
gok által hozzájuk beküldött italokat
és anyagokat vegyelmezés utján meg
vizsgálni s arra nézve szakvéleményt
mondani, hogy vájjon a megvizsgált
italok készítése, kezelése, elnevezése
vagy forgalomba hozatala, illetőleg a
' ) Lásd a „F o ga d ó " 12 , 14., 15., lt>. számát.

megvizsgált anyagok használata ezen
törvény rendelkezéseibe ütközik-e, vagy
amennyiben e tekintetben egyedül a
szakszerű vizsgálat adatai alapján
határozott szakvélenénv nem modható,
mennyiben forognak fenn esetleg e
részben gyanúra okot szolgáltató körül
mények, melyek a hatóságnak a további
eljárás mily irányban való folytatására
útbaigazításul szolgálhatnak.
A szakértő bizottság szakvéleményé
ben egyúttal javaslatot tartozik tenni
arra nézve is, hogy a hamisitottnak
bizonyult italok ipari célra felhasználhatók-e vagy nem.
51. §. A borvizsgáló szakértő-bizott
ság szakvéleménye a rendőri büntető
eljárás alapjául szolgál.
52. §. A jelen törvény alapján
indítandó kihágási ügyekben Magyarországon a rendőri büntető bíráskodást
a következő közigazgatási hatóságok
gyakorolják.
I. E lső fo k o n :
a ) kis- és nagyközségekben a fő
szolgabíró, illetőleg a szolgabiró;
b ) r e n d e z e t t ta n á c s ú é s t ö r v é n y h a t ó s á g i j o g g a l f e lr u h á z o t t v á r o s o k b a n
a r e n d ő r k a p it á n y , ill e t ő l e g
3 zek

h e ly e t t e s e ,

a k a d a ly o z t a t á s a e s e té n

á lt a l e r é s z b e n

m e g b íz o t t

a ta n á c s

t is z t v is e lő :

c) Budapest székesfővárosban, vala
mint a székesfővárosi m. kir állam
rendőrség itéletékessége alá tartozó
egyéb területeken a m. kir. állam
rendőrség illetékes kér. kapitányságá
nak vezetője, ennek akadályoztatása
esetén a belügyminiszter által meg
bízott rendőrségi tisztviselő.
II . M á sod fok on :
a) a kis- és nagyközségekben és
rendezett tanácsú városokban az alispán:
b) a törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban a tanács;
c) Budapest székesfővárosban, vala
mint a székesfővárosi m. kir. állam
rendőrség illetékessége alá tartozó
egyéb területeken a m. kir. állam
rendőrség főkapitánya, vagy ennek
helyettese.
II I . H arm adfokon ;
a m. kir. belügyminiszter.

Horvát-Szlavonországokban az el
járás és a bíráskodás az ottani jog
szabályok szerint illetékes hatóságok
hatáskörébe tartozik.
53. § Felebbezésnek két egybehangzó
ítélet ellen is van helye.
A felebbezés az Ítélet kihirdetését
vagy kézbesítését követő naptól szá
mítandó 15 napon belül adandó be.
54. §. A z elsőfokú hatóságok köte
lesek ellenőrzést gyakorolni és időn
ként
váratlan
helyszíni szemléket
tartani a jelen törvénybe ütköző
cselekmények kiderítése végett.
E célból az illetékes hatóságok
(52. §.), úgyszintén a 60. §-ban emlí
tett hatósági közegek jogosítva vannak
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a közlekedési vállalatok (vasút, hajó,
posta) állomásaitól adatokat szerezni
arra nézve, hogy az illető állomásokra
kinek, mikor, honnan és mennyi idegen
bor, must, törkölybor, gyümölcsbor,
pezsgő, szőlőcefre esetleg cukor, szesz,
mazsolaszőlő vagy a borkezelésnél,
tiltott más anyag érkezett s az illető
állomások kötelesek az erre vonatkozó
adatokat kiszolgáltatni.
55. §. Ha a megtartott helyszíni
szemle alkalmával a jelen törvénybe
ütköző kihágás tényálladékának jelen
ségei, vagy olyan körülmények észlel
hetők, amelyek a kihágás elkövetésére
nézve alapos gyanút keltenek, vagy
ha e tekintetben teljesen megbízható
feljelentés tétetett, akkor a rendőri
büntető eljárás haladéktalanul meg
indítandó, a gyanús italokból s egyéb
gyanús anyagokból minták veendők
és megvizsgálás végett as illetékes
borvizsgáló szakértő bizottsághoz (49.
§.) küldendők be.
Felmentő Ítélet esetén az
minták értéke megtérítendő.

illető

56. § Azok az italok, amelyeknek
meghamisítása vagy a jelen törvénybe
ütköző előállítása már a helyszíni
szemle alkalmával kétségtelenül megállapittatott, hatósági zár alá veendők,
ellenben azok az italok, melyekre
nézve csak a hamisitás gyanúja merült
feli, addig nem vehetők zár alá, amig
a borvizsgáló szakértő-bizottság azok
hamisítását meg nem állapítja, illetőleg
amig az elsőfokú hatóság az erre
vonatkozó szakvéleményt meg nem
kapja.
57. §. A borvizsgáló szakértő bizott
ság által hamisitottnak nyilvánított
italokat köteles az eljáró hatóság, mi
helyt a szakvéleményt megkapta, hala
déktalanul zár alá venni ha pedig már
feltalálhatók nem volnának, a hiányzó
mennyiséget s lehetőleg azt is megál
lapítani, hogy az hova lett.
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Kolozsváron a Mezei-féle fogadó
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elejével átvette.
is vihetnek, ott hivatalos ellenőrzési
R «cker Ká roly ismert fővárosi (utóbb
szemlét tarthatnak, a 14. §. értelmében
volt Diófa-utcai) vendéglős szaklársunk
vezetendő borkönyveket, az illető fél
a
V
II. kér., Akácfa-utca 3. sz. alatt uj
egyéb üzleti könyveit, számadásait
vendéglőt rendezett be, melynek meg
lezettsége mellett átnézhetik, a jelen
törvénybe ütköző kihágás elkövetésé nyitását e hó elejével eszközölte.
nek alapos gyanúja esetében azokból
Szamosujváron, a kincstári nagy
hiteles kivonatokat vagy hiteles máso
fogadót H illi^ g e r Lajos volt gyulalatokat készíthetnek, a gyanús italokból
fehérvári szállodás bérelte ki, melyet
és egyéb ott talált anyagokból pedig,
saját kezelésébe a mai nappal vett át.
a rendeleti utón megállapítandó módon
Nag-ykikindán a városi fogadót. Diaés mennyiségben, mintát vehetnek.
mant Edétől, ki az üzletet ujan rendezte
Ezen minták az illető kiküldött közeg
és alakította, W eiszberger József ismert
hivatalos pecsétjével s az illető fél
szaktársunk vette át. Uj fogadós szak
vagy megbízottja kivánatára ennek
társunk nagy képzettsége és intelligen
pecsétjével is lepecsételendők és éppen ciája a régi jónevü üzlet menetelét
olyan hitelesek, mint az illetékes ható biztositani fogja. Sok szerencsét !
ság által az 55. §. szerint veendő
Pi>kite!epen, az Aranyszarvas ven
minták.
déglőt N a g y István ismert szaktársunk
Ezen mintákat köteles a kiküldött
vette ki. A z uj vendéglős az üzletet a
közeg a mintavételről, valamint általá
múlt hónapban vette át.
ban az ellenőrzési szemle eredményé
Kolb József, a budapesii Fehérló
ről a helyszínén felveendő je g y ző  fogadó volt vendéglőse. Gödöllőn a Köz
könyvvel együtt, további eljárás végett, ponti szálloda vendéglőjének vezetését
az illetékes elsőfokú hatósághoz be október 1-én átvette. Uj vállalkozásához
küldeni.
sok sikert kívánunk!
(Folyt, köv.)
Zombory Sándor, ismert szaktársunk
Lúgoson a Concordia fogadót kibérelte s
azt saját kezelésébe október 1-én vette ál.
Ü Z L E T I HÍ REI NK.
Rudnyáns?ky Ferenc, a báttaszéki
Arany nap fogadó ismert gazdája az
Figyelm eztetés. Azon előfizetőinket,
üzlet bérletét újból elnyerte. Rudnyánszky
kik a «Fogadót» a megjelenés utáni
szaktársunk a jó kosztjáról és borairól
rendes időben meg nem kapják, kérjük, előnyösen ösmeit fogadóját nemrég
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva több szobával bővitette ki és renováltatta
talt egy levelező-lapon értesíteni.
Budapesten a keleti pályaudvar kö
Lúgoson a Magyar kaszinó jóhirnevü
zelében Perényi Károly szaktársunk üz
sörcsarnok és éttermei üzletét W enisch
letét Bányai Józsefné megvette s azt
Viktor, volt antalfalvi vendéglős szak
saját kezelésébe e hó elejével vette át
társunk a múlt hó elejével átvette.
Besztercén a városi fogadót F ritsch

58. §. A z 54. §. első bekezdésében
említett ellenőrzésre s a hatósági hely
színi szemlék tartására, továbbá a
minták vételére (55. §.), a hamisított
italok zár alá vételére (56. és 57. §.)
s az ezekkel kapcsolatos teendőkre
vonatkozó további szabályok rendeleti
utón állapitandók meg.
59. §. A z eljárás tárgyává tett, de
a zár alá vételkor, illetőleg az eljárás
befejezésekor fel nem talált hamisított
italok értékét tartozik az elitéit az
1901. évi XX . t.-cikk 23. §-ában
meghatározott célra, Horvát-Szlavonországokban az ottani jogszabályok
szerint megjelölt célra megfizetni.
Ezt az értéket az eljáró hatóság
Veszprémben, a Kaszinónak volt jönem az illető hamisított italok elő hirnevü vendéglőse, Bénis Lajos üzletét
állítási illetve beszerzési ára szerint, a Rákóci-utca 5. sz. alatti saját házába
helyezte át. Bénis szaktársunk üzletét
hanem azon eladási árnak megfelelő
mint beszálló vendéglőt ujan berendezve
i g állapítja meg, amely áron a tulaj
és »Fehér báránv« cimen e hó 31-én
donos az illető italokat forgalomba
hozta.
fogja ünnepélyesen megnyitni.

Károly ottani ismert mészáros mesterbérelte ki. Az uj tulajdonos az üzletel
újonnan renoválva és berendezve e hó
elejével nyitja meg.
Miskolcon az Ipar kávéházat F isch er
Béla, az ottani Horváth-féle fogadónak
hosszú időn át volt szc kmfőpincére a

8. oldal
jövő hó közepével átveszi. Uj kávés
szaktársunknak eleve is sok sikert kí
vánunk.
Karánsebesen a Radetzky-íéle ven
déglőt S ch w e n in g e r Alajos ismert
szaktársunk a m. hó elejével vette át.
üzletét már is alaposan föllenditette.
Kertész Im re kapii vendéglős, mint
előzőleg említettük. Győrött, a Hosszuutcai Heberling-féle vendéglőt megvette.
Kertész szaktársunk a jóhirü vendéglői
üzletet október 1-én vette át saját
kezelésébe.
Németh Lajos főpincér szaktársunk
megvette Kertész Imre kapii (győrm.)
vendéglős üzletét. Uj vendéglős szaktár
sunk az üzletet a mai nappal vette át.
Gyulafehérváron, az Erzsébet foga
dót Ü rm ö'S jr Béla, a fővárosban is
széleskörben ismert szaktársunk bérelte
ki, melyet újonnan renoválva és beren
dezve szeptember 1-én vett át saját
kezelésébe. Sok szerencsét!
Heilmuth Mihály volt belvárosi ven
déglős e hő elejével áttvette a Garaytér 11. sz. alatt lévő vendéglőt.
Lex Mihály előnyösen ösmert sopronmegyei vendéglős, a Nagycenken lévő
vendéglőjét újból saját kezelésébe vette.
Lex szaktársunk az ujan rendezett és
alakitott üzletet okt. lö-én fogja meg
nyitni.
Tolnán a Feketesas fogadót tulaj
donosa, B ildheber János a főtérre he
lyezte át és ugyanezen alkalomból uj
kényelmes berendezéssel látta el.
Keszthelyen Luszlig Salamon Bakacsutcai vendéglője valamint a hévízi Jeru
zsálem vendéglő vezetését A d le r Jenő,
Ltisztig S. veje vette át A fiatal gazda
előzékeny modorával a közönség rokonszenvét és támogatását már is meg
szerezte.
Pechnig: Rezső budapesti vendéglős
átvette a Baross-utca 93. szám alatt
lévő Preinsperger-féle vendéglőt.
Kovács Réla, volt detlai fogadós
Tatatóvároson az Otthon kávéházat meg
vette. Kovács szaktársunk a nagy és
kényelmesen berendezett üzletét e hó
közepével vette át.
Pelz Antal a tolnamegyei Majoson a
Braun-féle nagyvendéglöí megvette s azt
saját kezelésébe október 1-én vette át.
Németh István, a dévai Központi
fogadónak volt föpineére, ugyanott átvette
a Nemzeti kaszinó éttermét és kávé
házát. Uj vendéglős szaktársunk a szép
üzlet jómen'jtét biztosítja. Vállalkozá
sához sikert kívánunk!
Hirth Pál Budapesten a IV., Vámházkörut 2. sz. alatti vendéglőt átvette, s
azt szeptember 22-én ünnepélyesen meg
nyitotta.
Kávéház átvétel. Lúgoson a nKorzó«
kávéházat Grosz Ödön fővárosi adás
vételi iroda tulajdonos megvette A szép
üzlet vezetését fivére, Grosz Albert
október 1-én részi át.
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Asznep József széles körben ismert
fővárosi vendéglős kartársunk a Rottenbiiler-utca 39. sz. alatt lévő Feix-féle
vendéglőt megvette. Aszner szaktársunk
jó magyaros konyhájával és tiszta italai
val biztosítja üzletének jó menetét.
Prack Péter, a lolnamegyei Nagydoroghon, az állomáshoz közel eső ven
déglőjét átalakítja és szállodai vendég
szobákkal látja el.
Sátoralj iujhelyen a Molnár Istvánutcában
Rpitmann Adolf egy uj
fogadót rendezett be a mai modern
igényeknek megfelelően. Uj fogadós szak
társunk a csinos kávéház és éttermekkel
ellátott fogadót »Zemplén« címen e hó
közepén nyitotta meg.
Ungfváro i a Newyork kávéházat G lück
József, az ottani Abbázia volt tulajdo
nosa megvette és egész ujan átalakítva
és berendezve szeptember 15-én nyitotta
meg ünnepélyesen.
Fain János, a tolnamegyei Kistormá
son a Weisz-féle vendéglőt a múlt hó
elejével átvette.
Vendéglő
nyitás. Budapesten a
Murányi-utca 7. sz. alatt volt vendéglő
helyiséget H orvá th István ismert ven
déglős kibérelte s azt átalakítva újonnan
berendezve a múlt hó végén ünnepé
lyesen megnyitotta.
Grosz Dezső kávéháza. Szabadkan
a takarékpénztár épületében Grosz Dezső
az ottani Pestváros kávéház volt főpin
cére uj kávéházat rendez be. Szabadká
nak ezen egyik leendő szebb üzletét uj
kávés szaktársunk november 1-én nyitja
meg. Kivánuk sok szerencsét!
Tövisen a vasútállomás átellenében
levő „Jóbarát“ vendéglőjét K ra ft Sándor
újjáépíttette és a mai kor igényeinek
megfelelő uj berendezéssel és olcsó ven
dégszobákkal látta el.
Véndéglő átvétel. Budapesten a
Mester-utca 31. sz. alatt lévő Seheidlféle vendéglőt Sáska István vette át s
azt szeptember elejével ünnepélyesen
megnyitotta.
Sepsziszentgyörgyön a Kossuth ká
véházat derék tulajdonosa, K o lb István
szaktársunk egész ujan renováltatta. Az
ujan festett és rendezett üzletet az ottani
intelligencia szívesen látogatja.
A pesti Fehérló vendéglőt Kolb
Józseftől S zom erer Ferenc megvette, s
azt saját kezelésébe október 1-én vette át
Anisz Sándor fogadója. A széles
körben ismert és volt el helyező-iroda
tulajdonos, A n isz Sándor, Sátoraljaúj
helyen az «Ősbudavár« fogadót megvette,
amelyet újonnan renoválva a múlt hó
elejével vett át saját kezelésébe.
Flachs Lajos fővárosi vendéglős át
vette a Főherceg Sándor-utca 42 sz.
alatt lévő vendéglőt Weisz Ferenctől
Flachs szaktársunk jó borai és jó
konyhája biztosítja üzletének menetét.
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Szűcs József, a mosonmegyei Lébényben, mint előzőleg irtuk, egy uj vendégfogadót építtetett. Szűcs szaktársunk az
uj és a mai igényeknek megfelelően be
rendezett szép üzletet „Bárány szálloda"
címen október 1-én nyitja meg ünne
pélyesen,
Marosvásárhelyen az Erzsébet-kert
vendéglő utcai helyiségét Friedm ann
Márton szaktársunk szép eleganciával
renováltatta és egy nagy étteremmé ala
kíttatta át.
Gyönkön a Hilbert-féle községi ven
déglő bérletét O berlender Henrik ottani
mészáros mester nyerte el, aki apósával
(a kölesdi nagyvendéglőssel) újévkor
fogja átvenni.
Hol reTidf ljünk r aprik át ? Van szerencsém

valódi szegedi külön őrletü rózsa paprikáimról
az áraimat közölni s kérem b. megrendelések
folytán paprikáim minőségéről meggyőződni.

Valódi Szegedi édes rózsapaprika á kigr 3 kor.
50 fitt. Valódi Szegedi (félédes rózsa) paprika
1 klgr. 2 kor 90 f ül. — Horváth Ferenc Szeged.
fogadósok paprikása (Tisza szálló volt szoba^őpincére.)

Vendéglősök Naptára. Az 1909-ki
»Vendéglő3Ük Naptára« a vendéglős
szakmába vágó fontos és változatos
tartalommal ez évi december első felé
ben jelenik meg. A Vend. N aptára a
»Fogadó« előfizetőinek 1 k o r. 20 fí 11.
Nem előfizetőknek 3 korona.
H e ly v á lto z á s o k . —Marosvásárhelyeu a Transvlvánia kávéház föp. állását
Hónig Jenő foglalta el. A Meder étterem főp.
állását Bergner Gusztáv töltötte be. Schillei
János a Friedmann étterembe lépett be mint
föpincér. Kubik Viktor a Royal kávéházban a
reggeli fizelüpincéri állást foglalta el. Pálfy
Gyula Szabadkán a Pestvárosi fogadó kávé
háza főpincéri állását foglalta el. Hügcl János
Maroshévizen a László togadó főpincéri állá
sát töltötte be. Németh Antal Tordán a Korona
fogadó főp. állását foglalta el. Radó József
Szászrégenben a Royal kávéház főp. állását
tölti b e : u. itt a Miiller kávéházban Nyika
József m. segédpincér működik. Deésen az
Európa fogadó föp. állását Aliza János tölti
be ; a vasúti vendéglő főp. állását Nagy Miklós
foglalta cl. Besztercén a Sáhling fogadó főp
állását Balázsy Károly foglalta el. A Magyar ki
rály fogadó kávéháza főp. állását Grob Károly
tölti be, mig u. itt az étteremben Trebitzky
Mihály működik . mellette az éth. állást Ehrlidi
Ernő foglalta el. A Gaál étterem föp- állásál
Jurasics Imre foglalta el. U. itt az Ipartestületi
vendéglő főp. állását Lázár Lajos foglalta el.
Pawlik Jenő a ruttkai vasúti vendéglőben az
étlapirói állást elfoglalta. Ehrenwald Géza
Baján a Nemzeti fogadó szobap. állását töl
tötte be. Hatvanban a vasúti vendéglő főp.
állását Nagy János tölti be. Szamosuj váron a
Korona fogadó főp. állását Horváth Imre fog
lalta el, mellette az éth. állást Prodán János
tölti be. Orsován a Magyar k;rály fogadó főp.
állását Simon Antal tölti be. Temesváron a
Tiszti kaszinó kávéház főp. állását Reiner Ár
min foglalta el. A Koronaherceg fogadó szobafőp.
állását Fellner Arthur töli be. Az ütvinyáncféle vend. főp. állását Kottek Vilmos és a
Horgony kávéház főp. állását Leiiner József
töltik be. Az Oroszlán fogadó főp. állását
Turutz Lajos foglalta el. A Metropole fogadó
ban Uray Bandi főp. mellett Bieber József
íizetőp., Kriván Illés és Weisz Jenő, mint ét
hordók működnek. A vasúti vendéglő Hl. oszt.
étterme főpincéri állását Kilián János tölti
be. Ugyanitt a II. osztályú étteremben Fűnk
Mátyás és Nedl János, mint éthordók nyertek
alkalmazást. Lúgoson a Magyar király fogadó
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főp. állását újból Kocsonka Sándor foglalta el.
A Hungária főp állását Paul József tölti be.
A Concordia fogadó föp. állását Schimola Endre
foglalta el. A Csontos kávéház főp. állását H ím
Miksa tölti be. U. itt ni. r. lizelöp. Karger Hugó
működik. A vasuti-vendéglö föp. állását Weisz
Márkusz tölti be s mint éth. Gábel József
működik. Karánsebesen a Központi kávéház és
étterem főp állását Hirsch Aladár foglalta el.
Gyulalehérváron a Hungária fogadó szobap.
állását Zopogyán Dö i ötör foglalta cl. Tövisen
a vasúti-vendéglőben Neumann József főp.
mellett m. éth. Bátsch Gyula és Kamjáh Lajos
működnek. Szilágysouilyón a Város-fogadó
kávéházi föp. állását Lázár L. Adolf foglalta
el. U. itt m. segédp. Gold Jenő nyert alkalma
zást. Versecen a Baross fogadó főp. állását
Paradeiser József tölti be ; mellette m. éthordó
Tfiury József működik. A vasúti vendéglő föp.
állását Nagclbadi Rezső tölti be. Fehértemplom
ban a Ruzsicska fogadóban Mayer Lajos főp.
mellett Lagler János szobap. és Turchányi
István éth. működnek. Nagvkikindán a Városi
fogadó főp állását Novák István foglalta el
Szatmáron a Kaszinó étterme föp. állást Bartha
Mihály foglalta e l ; mellette Ecker János éth.
állást nyert. Németh József Pápán a Gráf-féle
kávéház föp állását foglalta el. Volf István
Zágrában a Palais nagyfogadó főp áíiását
töltötte be. I’ itt Werbanits ászló éth. állást
foglalt. Fáncsik János a miskolci Pannónia
sörcsarnok főp. állását töltötte be. Hevesi Jó
zsef Kaposvárott a Ferenc József fogadó föp.
állását töltötte be.

EGYRÖL-MÁSRÓL.
Ő s s ze l . . .
Elhervadt a piros rózsa,
behullott a levele;
bombja között csalogánynak
Nem hangzik már éneke.

lepetés és ájuldozás következett
a
konyhában. 30 embernek való ételt
hogyan lehet 200-ra elosztani, még
pedig úgy, hogy mindenkinek jusson
elegendő mennyiségű. Ennek a problé
mának a megoldásához azonban több
kell, mint a konyhaművészet kalkulá
ciója; ide már malhematikai számítás
kell és ezt a konyhában igen elmésen
úgy oldották meg, hogy mindenki csak
étvágygerjesztő kostolót kapott. Szem
előtt tartván a »Pesti müveit társalgó«
azon tantételét: »Vendégnek nem illik
követelőznia. Mikor azonban a 30 adag
még nem volt 200-ra osztva, egyik
nagyon éhes (miskolci) vendéglös-kartársunk kinézett a konyhába és olt meg
lehetős adag pecsenyét látott tálalva
Gondolván, szemesnek áll a világ, kapta
a megrakott tálat és elillani akart vele.
A konyha cerberusa azonban észrevette
a merényletet és útját állta a pecsenveelemelőnek ezen szavakkal: »ez a por
ció a nagyságos elnök űré-. Hát hiszen
én vagyok az, nem ismer? — mondta
a helyzet magaslatára emelkedett kartársunk és ellenmondás s akadály nélkül
vihette és fogyasztiiatta el az élelmes
sége által jól megérdemelt zsákmányát.
Az igazi nagyságos elnök ur pedig, a
jó példával előljárván, kénytelen-kellet
len beérte a kostolóval.
Tanulság: 200-st 30-ra csak zérók
segítségével lehet elosztani és ezt fénye
sen megoldották a hortobágyi lakoma
mathematikai képzettséggel bíró sza
kácsnői.
Diskrécio.

A mező is őszül, sárga.
És ritka a lomb a fán,
Fázós felhők sütkéreznek
A nap bágyadt sugarán.
Minden-minden pusztul lassan,
jdervad erdő és berek;
Jdervadt tájból más honba száll
Gólya és fecske sereg.
Fenn magasan daru csapat,
"Dalolva száll messzire:
Nézem, nézem s hirtelen bús,
Könny tódul a szememre . . .
Matsád János.

Debrecenbe . . .
A debreceni szép napok. — A nagyságos ur pecsenyéje.

Debrecen vendégszerető magisztratusa
a város falai közt közgyűlésre összesereglett 30 vendéglőst barátságos lako
mára hívta meg a város tulajdonát
képező hortobágyi csárdába. A 30 ven
déglős étvágybeli képességének szoros
figyelembevétele mellett éppenséggel 30
egészséges embernek való ételnemüt ké
szíttetett. Ámde a barátságos és meg
tisztelő meghívást félreértették és a 30
vendéglős mellé 170 nem vendéglős
vendég csatlakozott s igy a hortobágyi
csárdába és az ott elfogyasztandó ételnemüekre 200-an jelentek meg. Meg

Böcögö miskolciai fogadós barátunk
nak egyik barátja nemrégen ezeket
irta: —
. . . Nagy dolog előtt állok, kedves
barátom! ami pár nap múlva eldül, s
ez téged is érdekel, de a dolgot, m ég
nem árulom e l . . . Valószínű, hogy a
kocsmámmal kapcsolatos *nagy vízimal
mot o megveszem. Többet nem irok, a
dolog nagyon diskrét, annak idején
értesítelek. Sat . . . jó barátod, Tiki
Feiieián.
Az úri oorkereskedö
és — Kaszás tréfája.
Az »erdélyi borpinee-egylet« címet
viselő borkereskedő cég Karácsonyi nevű
utazója, a Kaszás nagyvendéglőben ebé
delt és borzasztóan aprehendált, hogy
a »Fogadó« az ö cégét is, mint közön
séges borkereskedőket pertraktálja. —
Hát mi az ördög volna más! — veti
oda egy ott ülő szakember. — Az baráom ! — mondja emelt hangon Karácsonyi
utazó, — az egy úri borkereskedő'!
Ügy van ! — mondja Kaszás gazda:
Karácsonyinak igaza van. az ő cége
úri borkereskedő, még akkor is, ha
senki se issza meg a borukat. . . Ami
azonban nem zárja azt ki, hogy az én
jó barátom, Újvári Károly ur, a Népszín
ház kiváló tagjával, egy úri vendéglős
höz méltó jó üveg bort ne küldjék haza
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— ajándékból. Parancsolsz egy jó üveg
gel!? — fordult Kaszás Újvári barát
jához.
Hogyne! feleli a Népszínház-Nemzeti
der'k komikusa.
És Kaszás egy-kettőre teletölt egy
másfélliteres Kristály-üveget és kezébe
nyomja Újvárinak, aki aranyos kedvvel
mondott búcsút és vitte a családjának
a drága ajándékbort. Otthon kisült,
hogy Kaszás koma — tévedésből — vizel
töltött az üvegbe.
Szerelmek.
Máté G. Ilona tragédiája

Meghall egy ifjú, mert
Igazán szeretett,
Mert szép szerelmével.
Szép menyasszonyával
Nem egyesülhetett.
.Meghalni vágy a lyány
Hü szerelme után;
Ki már fö n t várja öt
S hívja: jöjj mielőbb .
Szerelmes szép arám
Jöjj, lelkemnek lelke.
Itt egyesülhetünk ,
Itt milliomos apánk.
Nem tudja széttépni —
Gyönyörű szép frigyünk..
Ms
A poétaságu
Kk. derék barátunk az erdélyi, részek
nek hü tudósitója, a napokban verseli
küldött. Azt mondja, flekkenezés s a
jó küküllőmentiek fogyasztása közben
lepte meg az ihlet. Miután pedig a
testet-lelket fölviditó finom étel és ital
inindenekfölött való s a versmü ezzel
lile ve a poharazás ténykörülményét
melegen fölkaroló körükből távozó egy jő
komájukkal áll vonatkozásban, — hogy
tehát a meglepő müvet okvetlen közöl
jük s ha a sor úgy hozza magával.
Md. koma simogassa is meg. Kk. va
gyát teljesítjük s a verset itt közöljük
Rád gondolunk drága Tardv sógor.
Hogy Régenben: vinkó nöl-e vagy In.r.
A paradies nálunk egyre nyílik.
Issza is Fránci l>á' amint illik;
Csak az a baj, hogy Téged nem látunk,
Máskülönben minden jót kívánunk'

Mi meg azt kívánjuk Kk. komának,
hogy a poétaságot hagyjuk a'poétákra,
mivelhogy ez — nem valami hálaöatos
mesterség.
Külömbözet.
Bendegúz, a Balambér fogadó derek
borhordója az evőeszközöknek rende
zése közben ezt a kérdést veti
— Mi a külömbség a villa és a
Ferencesatorna között ?
— Ugyan már, hogy lehet ilyen
abszurdumot kérdezni — méltatlanko
dik ifjabb boros társa.
— Hát, te bibaszt, még ezt se tu
dod! A villa csak villa, de a Perem csatorna
kanál — is.
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Elismerő levél.

Tekintetes Hercog Sándor vasúti »endé|lns in a k , Csáktornya.
Tisztelt Kolléga ur! — A borszürő kitünően
bevált, a miért köszönet emet nyilvánítom.
Jövő héten valószínűleg több rendelést fogunk
beküldeni. Addig is fogadja hazafias tiszteletem
nyilvánítását
Juray Imre.
Kérelem ismerőseimhez!

Feleségem e hó 10-én nyomtalanul eltűnt
és a megindított rendőri nyomozás edd;g nem
vezetett eredményre. Az eltűnt asszony állí
tólag Budapesten tartózkodók és a forgalma
sabb utcákon végzi mindennap sétáit. Felkérem
budapesti t. barátaimat és ismerőseimet, kik
feleségemet ismerik, hogy szíveskedjenek azt
kinyomozni és lakását velem tudatni.
Szolnok, 1908. szept 22.
Horváth Lajos, főpincér

300 hordó

)]

! Tokajhegya'jai bor. saját termés, egész- £
ben vagy hordónkint kedvező áron sür- Ji
i ---~ gösen eladó I -------- —
- jh
1906. évi szomorodni 1 liter 40 kr. ^
1907. évi pecsenye bor 1 liter 30 kr.
---- -----Hordó ingyen ! — - .
j*

bavotEha
István J1
d ob én ve
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Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk n’ézett levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő válásit je.cn rovatunkban
talá.hatják. A sserk. üzenetekben csak előfizetőinknek
válaszolunk.

V. P. Kecskemét. Kérdésére megtalálja a
választ lapunk mai számában közölt egyik
cikkelyben, mely egyszersmind válasz a „B.
L-“ -ban megjelent „legújabb" felfedezésére is.
Régi dolog és a mint helyesen hivatkozik rá,
a „Fogadó" sokat foglalkozott azzal a gyakor
lati eszmével, hogy a bortermelők találjanak
módot a vendéglősökkel való közvetlen érint
kezésre borértékesítés céljából. Ennek előnyeit a
vendéglősök lelismerték és csakis a termelők
üzleti maradisaga az oka, hogy az annyiszor
felvetett eszme még nem ment át a gyakor
latba. Éhez pedig ugyancsak nem kell sem
nagy bölcseség, sem nagy tudomány, hanem
csak s egy kis praktikus gondolkodás és egy
kis életrevalóság. Önnel t. szaktárs, mi is azt
kérdjük, hol alszanak a bortermelők sok egye
sületei, szövetkezetei és sajtóorgánumai és ha
tudnók, felkeltenék ősét, hogy felismerjék
magukra nézve a mai állapot hátrányait és a
jövő előnyeit, ha azt a vendéglősökkel egye
sülve praktikusan előkészítik. Kézen fekszik a
termelők előnye, de elnódittatják azt az élel
mes kereskedelem által, holott elsősorban ök
maguk volnának erre hivatva. Talán a Szent
lélek megvilágítja elméjüket. Reméljük!
S- G. Eger. A jött előf. összeget kiadóhiva
talunk beiglatta és köszönettel nyugtázza. Lap
uj címre pontosan megy. — B. J. Miskolc.
Miskolciában valami hibának kell lenni a —
posia körül, hogy a Fogadó, dacára az itteni
pontos expedíciónak a rendes időben nem
érkezik. Újabb lapot küldtünk. Ü d v! — Uj
kocsmáros. Tekintettel az ön vidéke publi
kumának zajos, (amolyan .somogyi bicskás")
hangulatára, vendéglőjét címezze a .Szelíd
bárány-hoz. Hogy borait hol szerezze be :
Sopron vidékén, a zalai, móri, vagy szekzárdi
tájon? Hát ez elsősorban az ottani közönség
által megszokott eddigi boroktól, azután a be
szerzendő borár- és minőség viszonyától függ.

Mindenesetre azonban a fontos a dologban az,
hogy ne kereskedőtől (ne különösen a tapolcai
Lessner-féle kereskedőktől), hanem termelőtől
vásárolja borait. F. kérvénye 10—15 nap alatt
nyerhet elintézést. — L. K. Vágszered. Szives
értesítését köszönettel tudomásul vettük. —
h. F. Szeged. A fötőrdelőnek a föhibája volt
az a hiba, (hogy a .Manó vigye el őtet.) De
most már rendben az ügy. Üdvözlet! —
Régi sirok. A vers megható, szomorú, úgy
hogy az embert a gyászos érzelmeknek, egész
tömkelegé lepi meg az olvasáskor : ám köz
lésre nem alkalmas. — G. K. S. Ruttka.
Szept. 1. és 15 iki lapok küldettek. Ugyancsak
ezen lapok a Korona fogadóba is mentek
előzőleg. — F. K. Erzsébetváros. A B. J.
lapjait illető b. ügyeimét, valamint értesítését
szives köszönettel'honoráljuk és köszöntjük!
— R. M. S.-ft.-Ujhely. Kért lapok és a d-i v.vendégiő bérlet ügyében értesítés küldetett. —
B. J. Ujhely. Jóizü sorai megérdemlik annak
a megemlítését, hogy ahol kalács nincs, ott
kenyérre is szűkén kerül. Mindazonáltal nincs
heiye az elcsüggedésnck, mert aho! nagy ün
nepek vannak, ott a kis ünnepek és a nagy
bevételek is következni fognak — R. J.
Zelistye. Sorai folytán a lapokai bires Túr
városába menesztettünk. Üdvözlet! — L. P.
Hegyeshalom. Attól, hogy még jobban meg
tanul nemeiül, a‘ répavármegyék közül egyik
se megy tönkre. Hanem, ha a „Strassamarem'
és Pándorf vidéki, valamint a „pressburgi" kocsrnáros szaktársaink mind úgy tudnának magya
rul mint a mi L. kománk, annak örülne ám
csak a — Fogadó. Mosonnak szép berkes-rónás tájain, a társulási ügyben, a mosonó váriakkal karöltve agilációt kérünk, mivel
hogy közdolgaink csak úgy haladnak jól és
biztosan előre, ha abban mindannyian résztveszünk. Egy mindnyájáért és mindnyája
egyért! Egyebekben üdv! — Sz. G. Kaposvár.
Miután címe pontosan be van vezetve köny
veinkbe, a hiba az ottani postai kézbesítésnél
van, amiről ugyan már több ottani előfizetőnk
is panaszkodott. E dolgot figyelmébe ajánljuk.
— W. S. Rózsahegy. A tudósítást köszönettel
vettük Ugyancsak kaptunk tudósítást a társu
lat titkárától is, ami azonban nem akadály
arra, hogy Önnek, a közdolgaink iránt való
lelkesedése és figyelméért őszinte elismerésün
ket fejezzük ki. Üdvözöljük ! — H. V. Berlin. Az
az óvadékbank úgyszólván sehogyan sem állBank ugyanis csak volna, de ha a kérdés úgy
fordul, hogy a tagnak óvadékra is szüksége
van, hát, t szaktársunk, ez már aztán a lehe
tetlenséggel kapcsolatban álló bajos ügyek kere
tébe tartozik Egyébo értesítés ment. Szívélyes
üdv ! — R. F. Ujverbász Jövőben b. sorai
értelmében intézkedünk. Üdv! — P. D. Lövő.
1000 drb névnyomásos papirszipka utánvéttel
elküldetett.
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12 esztendős, budapesti polgári iskolába járó
leányomnak hasonló korú, bármily vallásu vagy
anyanyelvű leánykát tanuló- és játszótársul
keresek. Ingyen lakást, szülői gondozást és
jó nevelést adok. Szülőket iskoláztatás, ruházat
és élelmezés költsége terheli. Cim megtudható
===== a .Fogadó" szerkesztőségében. -

EPILEPTIKUS
Betegek intézete E.1LF gyógyfürdőBen.

♦

A nagym. in. kir belügyminisztérium 1903. junius W
17-én kelt 56145 1903. sz. rendeletével engedé- ^
lyezve, 250 férfi és női betegre berendezve.
■
Ápolási díj :
9

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K. v
mely esetben a nagym.' m. kir. belügyminisztcriumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221/lVa. ez. 1903.
rendelete értelmében külön-külön kérelmezendő
a betegek által. A betegek ápolásával a budai szent
Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospektusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál:
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Dr. WOSINSKI ISTVÁN ♦
BALF gyógyfürdő igazgató tulajdonosa.
Posta, vasút, telefon helyben.

Üzletvezetői, fizetöpíncér

pincéri állást
keres szakképzett és nagy üzleti gyakorlattal
biró egyén. Szives ajánlatokat T . G y . N a g y 
k a n iz s a , K o s s u t h - t é r 8 . sz. címen kér küldeni-

K á v é h á z i
forgalmas erdélyi városban, megyei székhelyen,
35—40 ezer kor. évi forgalommal s még 8
éves szerződéssel eladó. Vételár: 20 ezer kor.
Házbér: 3600 kor. Bővebbet a kiadóban. 3—8
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A felsővisói úri kaszinó újonnan épített
helyiségeit 1908. évi november hó 1-1öl
3 évre bérbe adja. A casinó vendéglő
nek és kávéhíznak alkalmas helyiséggel,
vendégszobákkal és megfelelő mellékhelyiséggel rendelkezik. Ajánlatok októ
ber hó 5-ig benyújtandók. Bánatpénz
500 korona. Bővebb felvilágosítást nvujt:

Scheiber Zsigmond
a kaszinó jegyzője.
Felsővisó, 1908. szeptember hó 19-én.

i

Átadó kávéház.

f

H Dunántúli nagyforgalmu városban (me- P
▲ gyei székhelyen) a vasúti állomás köz- 4
vetlen közelében, egy teljesen berende- j
zett és b iz t o s e x i s z t e n c iá t nyújtó
kávéház átadó. — Címe a .Fogadó"
^^kiadóhivatalában.

Friss főzeléket:
I
J
1
I

fürdő vendéglősüknek kiváló kedvezm ény!

6R05Z 3ENÖ, ÁRUD. j
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E l- v a g y B érB ead ó fo g a d ó .
Nagy kereskedelmi forgalommal bíró városnak
első és jómenetelü szállodája, étterem, kávé
ház, nagy terem stb. szükséges helyiséggel
eladó vagy bérbeadó. Bővebbet a „Fogadó"
kiadóhivatalában.
2—8

ugorkát, karalábét, paprikát, spárgát,
babot, tököt, káposztát, makói petrezselymet ésmindennemüfriss zöldségféléket igen jutányos árban szállítok.

Vf a ---------- - ■

Fapp Simon

Vendéglő eladás.
A főváros egyik forgalmasabb pontján
jómenetü vendéglő— más vállalat miatt —
eladó. Házbér feltűnően csekély: 500 frt.
Eladási á r : 1200 (egvezerkettőszáz) frt.
Cím a „Fogadó" kiadóhivatalában

^
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