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A boritaladó eltörlése
A bor fogyasztási adójának eltörlése 

ugyan még nem minden a nép élelmezé
sének javítására és olcsóbbá tételére, 
hanem mégis valami a bortermelés és 
fogyasztóközönség javára. Az idei kielé
gít > szűrei és a vele kapcsolatos bor
értékesítés hanyatlása ismét homloktérbe 
szorította a boritaladó kérdését. De talán 
néhány év óta ez a kérdés le sem került 
a bortermelők és a vendéglős-szerveze
tek napirendjéről, tehát állandóan aktuá
lis kérdés, ami valószínűleg még sokáig 
fog ilyenné maradni.

Ma a dolog ugyanis úgy áll, hogy a 
fogyasztóközönség kénytelen a fogyasz
tási adóval drágított bort fogyasztani és 
a gazdasági viszonyok általában nem 
olyanok, hogy a nagyközönség azt a 
megdrágított italt a termelés bőségének 
megfelelő arányban fogyaszthatná Innen 
van a bor értékesítésének vesztesége 
és a kedvezőtlen áralakulás. Sokkal 
nagyobb a kínálat, mint a szükséglet 
vagy a kereslet. Ilyen módon a szol >- 
művelés drága költségei nem igen térül
nek meg, de annál kevésbbé kerül ki 
a termelő részére a joggal várt ha
szon, az ingatlan vagyonértékének ka
matja stb.

A vendéglős, ki a termelő és fogyasztó
közönség közt a közvetítő szerepét viszi, 
épugy érzi a bajt, mint a termelő. A 
kettő közt alig van különbség, tehát 
mind a két félnek érdeke, hogy a 
fogyasztási adó ne drágítsa a bort, ha
nem olcsóbbá tételével emelkedjék a 
fogyasztása.

A fogyasztó népi gén nagy kontingense, 
de talán a legnagyobb, több pálinkát 
fogyaszt, mint bort. Ez az állapot, ha 
a kincstár anyagi érdekének teljesen 
meg is felel, nem felel meg egyéb más 
nagy érdekeknek, melyek mindenesetre 
fontosabbak az állam finánciái is érde
keinél. Ezek a nagy érdekek a köznép 
morális és egészségügyi, fejlődési és 
kulturális érdekeit érintik. És ezek vol
tak és lesznek a jövőben is azok az 
okok, melyek az érdekelt köröket csata
sorba állítják, hogy a boritaladó eltör
lésével, a bor árának olcsóbbá tételét 
követeljék. Ez a törekvés nyilatkozott 
meg a múlt szerdán Budapesten tartott 
országos értekezleten is, melyre terme-( 
lök és vendéglősök nagy számban jöt
tek el, hogy újra hangoztassák érveiket.

hogy újra figyelmeztessék a pénzügyi 
kormányt a bajokra és ismételten köve
teljék a borfogyasztási adó eltörlését.

Az országos értekezleten kifejezésre 
jutottak mindazok az okok, melyek en
nek az adósallangnak megszüntetését 
indokolttá teszik. Mindenki tudja és látja, 
hogy elkerülhetetlenül szükséges ennek 
az adónemnek a megszüntetése. Csak 
a kormány nem hajlandó belemenni, 
mert neki az államháztartásban szük
sége van arra, a 16 é“ Tél millió koro
nára. amit a boritaladó jövedelmez. 
Sok bortermelő vidék országgyűlési kép
viselője is jelen volt az értekezleten, 
többen fel is szólaltak é? az igazságot 
s a követelés jogosságát belátva, Ígére
tet tettek, hogy az országgyűlésen sür
getni fogják ennek az adónak a törlését 
Ezt a tényt, ezt a fogadkozást azonbayv 
nem Írhatjuk le mosolygás nélkül. £s 
megmondjuk, hogy miért. A törvény- 
hozásban ma nincs ellenzék, amely mást 
akarna, mint a kormány. Ha az illető 
borvidéki képviselők fel is fognak szó
lalni, nem lesz annak más célja, mint 
a választókkal való jóviszonynak a fenn
tartása, amit azonban a pénzügyminisz
ter egy kézlegyintéssel le fog inteni. A 
pártfegyelem pedig azt követeli, hogy 
ne ellenzékeskedjenek a kormánnyal 
szemben. Ott leszünk tehát, a hol vol
tunk és kezdhetjük újabb felvonásban 
ott, ahol elhagytuk.

A magyar szőlősgazdák országos egye
sülete megtette kötélességét. Megtették 
a többi érdekellek is. Elmondták véle
ményüket és határoztak. Az előterjesztett 
és elfogadott határozati javaslat követ
kezőképpen szól:

.Tekintettel arra, hogy hazánkban a bor- 
fogyasztás általános térhódításnak legfőbb aka
dálya a b'»i italadó, mely ma már néhol a bor 
tényleges árát is meghaladja ;

tekintettel arra, hogy ugv közegészségügyi, 
mint közgazdasági szempontból kívánatos, hogy 
a mi nemzeti italunk a közélelmezésben régi 
helyét ismét elfoglalja: 

tekintettel arra, hogy sehol a világon a bori 
oly nagy adó nem terheli mint nálunk, sőt a 
legtöbb bortermelő államban a bor megadóz
tatva egyáltalán nincs és 

tekintettel arra, hogy kívánságunk teijesilése 
nélkül nagy költséggel felújított szőlőink az 
előreláthatólag évről-évre növekvő termé-ck 
folytán a legnagyobb válságnak néznek elébe;

egyhangúlag kívánják úgy az állami bor- 
italadónak, mint a községi pótléknak teljes 

r. eltörlését,
rtj ily értelemben a képviselőházhoz és a kor- 
"jmányhoz kérelmet intéznek, melyet küldöttsé- 
'gileg nyújtanak át

és végre nyomatékosan tiltakoznak az ellen, 
hogy a boritaladó akár jelen formájában, akár 
leszállítva a törvényhatóságoknak, illetve köz
ségeknek az állam helyett teljesített sz< lgála- 
tok fejében rekompenzációként átadassék -

A határozatot nagy lelkesedéssel és 
egyhangúlag mondta ki az országos ér
tekezlet és a nagyszámban együtt volt 
érdekeltek közül, azt hisszük, egy sem 
hitte, hogy a kormány a határozatra 
reagálni fog. Ha azonban mégis lettek 
volna más véleményüek, akkor néhány 
órával később kiábrándulhaltak. Az 
országos értekezlet nagy küldöttsége 
ugyanis ugyanaz nap délután kereste 
fel a pénzügyminisztert és előterjesztette 
a gyűlés határozatát megokolt beadvány
nyal. A küldöttség szónoka gróf 
Zselénszkv Köbért volt.

Wekerle Sándor kijelentette, hogy a 
boritaladó jövedelméiöl az állam nem 
mondhat le, hanem igyekezni fog a 
termelők részére más módon könnyíté
seket tenni.

Nagy volt az öröm a miniszter ezen 
kijelentésére, ami azonban teljesen egy
értelmű a nnesze semmi»-vel. A terme
lőknek esetleg adandó másirányu re- 
kompenzációk, — ha ugyanis kapnak, 
nem azonos a boritaladó eltörlésével és 
ebből sem a vendéglősre, sem a fogyasztó
közönségre nem háramlik semmi haszon, 
semmi előny. Megmarad a régi állapot. 
Tessék újra és elölről kezdeni. A kor
mány felemelte a szeszadót, hogy a bor- 
italadót törölhesse; nyert 40 milliót és 
megtartotta a borfogyasztási adó 16 és1 '■> 
millióját is.

Feneketlen zsákot nem lehet megtölteni

Uj adó, uj érvágás.
— A pénzügyminiszter úr figyelmébe. —

A boritaladó eltörlésére nincs jövedelmi 
egvenérték, —  mondja a pénzügyminisz
ter ur, noha a vendéglősök országos 
kongresszusaitól kapott eszmét moso
lyogva használta fel — a szeszadó fel
emelésére, az államkincstár javára. Ezek 
a kongresszusok ugyanis azt ajánlották 
a miniszter urnák, hogy törölje el a 
boritaladót és rekonpenzáeióképen emelje 
fel a szeszadót Ha a pálinka a bor- 
fogyasztás javára valamivel drágul is. 
nem olyan nagy baj, mint a milyen 
előnyös a bor olcsóbbá tétele.

Az eszme tetszett a miniszter urnák: 
hamarosan készpénzre be is váltotta. 
Készített törvényjavaslatot a szeszadó
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felemelésére, a javaslatot az országgyű
lés hamar meg is szavazta, biztosított 
az államkincstárnak újabb 40 milliós 
bevételt, —  a boritaladót pedig meg
hagyta úgy, ahogy van. Nemcsak, hogy 
el nem törölte, de még csak le sem 
szállította. Megmarad tehát a Ltí és fél 
millió borfogyasztási adó és keletkezett 
újabb 40 millió jövedelem.

Ez az eljárás az eszme felvetőinek 
közönséges becsapása, mde a kincstár 
nem elégszik meg a normális, egyenes 
szeszadó jövedelemmel, hanem kihasí
tanak a vendéglősökből ezen a címen 
meglehetős nagy bírságot is. Tehát az 
uj adó, uj érvágást is jelent a vendég
lősökre. És ezt vígan praktizálják a 
fináncok. Hadd fizessen a vendéglős, 
még nem eléggé nyúzzák.

A dolog ugyanis úgy történt, hogy 
felhívták a vendéglősöket pálinkakészle
tük bevallására. Á határidő október 3-ig 
volt kitűzve; az értesítés erre nézve 
pedig elég későn jött ki a pénzügy igaz
gatóságtól. Most már aki betartotta a 
terminust és nem tudta elég pontosan 
a készletet és annak szeszfokát vegyészi 
pontossággal megállapítani, azt büntet
ték: a ki pedig a bevallással lekésett, 
—  azt is büntették. Nem elég tehát, 
hogy a készleteket újabb adóval terhel
ték, hanem még az átmenet néhézségeit 
sem vették figyelembe, hanem felhasz
nálták a vendéglősök készületlenségét 
külön bevételekre: bírságolásra.

Erre nézve sok panasz jut hozzánk. 
Nem adhatunk más tanácsot az ilyen 
módon megkárosodott vendéglős szak
társainknak, mint azt, hogy mutassák 
ki, hogy a kincstárt nem akarták meg
károsítani és felebbezzék meg a legújabb 
bírságolást.

Megtörtént az is, hogy egyik vendég- 
lös-szaktársunk nem tudván megállapí
tani pálinkakészletét és annak szeszfokát, 
kérte a pénzügyigazgatóságot, hogy álla
píttassa meg ezt saját közegeivel, kik 
ilyen mérőkészülékekkel el vannak látva, 
minthogy ez a mesterségükhöz tartozik. 
A pénzügyigazgatóság reagált a kére
lemre, a fináncok jöttek, megállapították 
a pótadó alá vonandó pálinkát és en
nek megtörténte után — kivetették rá 
a bírságot.

No már engedelmet kérünk annak 
kijelentésére, hogy ez az eljárás túlmegy 
minden határon, meg a legkomiszabbon 
is. A vendéglőst azért, mert mint adó
fizető polgár az államkincstárt egy 
fillérrel sem akarja megkárositani, ha
nem a leglojálisabb módon jár el, mikor 
az adót megállapító hatóságtól kéri a 
pótadó alá eső szesznek a megállapítá
sát és ebben feltétlenül minden ellen
őrzés nélkül megbízik, — azért még 
meg is büntetni, —  olyan eljárás, 
melyhez hasonlót a legsötétebb Ázsiában 
sem találhatunk.

Hol marad L miniszter ur a vendég
lősök jogos érdekeinek törvényes vé
delme? Szabad-e igy elbánni a legna
gyobb adót űzető vendéglős-iparosok

kal-' Hát nálunk nem lehet már semmi 
uj dolgot, uj teherviselést végrehajtani 
anélkül, hogy a közterhek viselésében 
már amugyis rogyásig megrakott polgá
rokon még külön ne vágjanak eret ? 
így honorálják az állam szent nevében 
az adófizető polgárok lojalitását az 
állammal szemben ? Ezeket a kérdéseket 
bátorkodunk a t. pénzügyminiszter úr
hoz intézni, hogy megismerje azt a 
bánásmódot, amilyennek a vendéglősök 
ki vannak téve és hogy részesítse őket 
megérdemlett védelemben a túlkapások 
és a túlbuzgó eljárás káros következ
ményei ellenében.

Sajátságos felfogásuk van a pénzügyi 
közegeknek a vendéglősökről. Azt hiszik, 
hogy a vendéglősök azért vannak vagy 
azért nyitnak és tartanak fenn üzletet, 
hogy alkalmat szolgáltassanak a szeká- 
lásokra és a bírságolásra Az ő felfogá
suk szerint a vendéglősnek nincs más 
ekszisztenciális jogosultsága. Alany, amit 
lehet huzni és az államkincstár javára 
kiaknázni. Hátrább urak! Tessék az 
adófizető polgárság megélhetési ér
dekeit összhangba hozni az állam- 
kincstár érdekeivel, akkor nem lesz 
baj és akkor fognak az erre illetékes 
hatósági közegek legjobban eljárni és 
elismerésre méltó módon hivatásuknak 
és szolgálati kötelezettségüknek meg
felelni.

Ne tessék elfelejteni, hogy a vendég
lősök nem panamáznak patikajogok 
szerzésében, sem vízmérő órákkal való 
sápolásban, hanem becsületesen dolgoz
nak és vesződnek saját munkájukkal 
mindennapi kenyerükért és családjuk 
fenntartásáért.

A Székesfővárosi Vendéglősök és kocsmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

As ipar társulat hivatalos hdytsége: 
TÚL. Rákbci-ut IJ , II. 20 . ss. a. van.

Figyelmeztetés a társulat tagjaihoz! 
Az ital illetéknek újabb három évre szóló 
megállapítása folyamatban van és erre 
a célra összeírják minden vendéglősnek 
és kocsmárosnak előrelátható italforgal
mát. Ezek az összeírások f. é. november 
1—töl 8-ig a kerületi elöljáróságoknál 
(a  hivatalos időn belül) megtekinthetők. 
Az eltérésekre vonatkozó észrevételek 
ugyanabban az időben (1.— 8-ig) adha
tók be az elöljáróságoknál. A társulat 
tagjai saját jól felfogott érdekükben 
nézzék meg az előírásokat s szükség 
esetén védekezzenek, nehogy később 
drágán fizessék meg a mulasztásukat. 
Az észrevételek beadásában a társulat 
irodája támogatja a tagokat.

A z elnökség.

Hivatalos órák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
óráig.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér.,

Üllői-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Ftt- 
gadó“  utján közöltetik.

T ÁR SUL AT I  ÉLET
J óvá h a gyo tt alapszabályok. A

belügyminiszter a következő alapszabá
lyokat hagyta jóvá: —  A „Zombori 
vendéglősök, kávésok és kocsmárosok 
ipartársulata“ — a „Sárvár és járása 
vendéglősök, kávésok, és mészáros >k 
iparlársulata11 és az „Aradi pincér- és 
segélyző egylet" alapszabályai.

Celldömölk (h is ce ll.) Mint Vasvár
megyének majdnem valamennyi járásá
ban : celldömölki szaktársaink szintén 
mozgalmat indítottak, hogy a celldömölki 
és járása vendéglősei, kocsmárosai és 
kávésai érdekében ipartársulatot létesít
senek. A létesítendő ipartársulat előkészí
tési ügyeit Szabó József, Mészáros 
János, László Antal, ifj. T o ry  György 
(celldömölki) és Vadász Pál (izsákfai) 
f >gadús és endéglös szaktársaink vég
zik. A celldömölki járási vendéglős szak- 
társaink figyelmét a mozgalom ügyére 
í z  utón is fölhívjuk.

Újvidék. A végvidék e híres városá
ban Mayer József, kiváló fogadós szak- 
társunk, Ottó Mihály, az Erzsébet fogadó 
derék tulajdonosa, Várady Lajos vas.iti- 
és Obernig  József vendéglős szaktársa
ink készítik elő az (Újvidéki fogadós, 
vendéglős, kávés stb. ipartársulata« meg
alakítását. A nagy közérdekű munká
latok, mint értesülünk, még e hó folya
mán befejezést nyernek.

Békéscsaba. Az itteni ipartársulat 
létesítési munkáját Entersz Károly, 
tíartoss János, Lipkovits  József, Feher 
Flóris, F re iberger  Márton és B.-gyulá- 
ró l: F isch l Jakab, Oszuszky János 
és László Antal szaktársaink vették 
kézbe. Az egy és mindnyája érdekét 
képező ügyet: a »Békésmegyei vendéglő- 
sök.kocsm árosok és kávésok Ipar társu
latai! megalakítását, Entersz Károly 
kiváló szaktársunk ügybuzgalma stb. 
szaktársaink tettkészsége rövidesen si
kerre fogják juttatni.

Ny i repyháza. V endéglős-kocsmáros
szaktársaink társulati mozgalma itt is 
kezdetét vette. A „Szabolcsvármegyei 
vendéglősök, kávésok és »kocsmárosok 
ipartarsulatái'-nak megalakításán Fried  
Salamon, Nebenmayer Antal (fogadós) 
H ertz  Pál és Guttmann Samu ven
déglős szaktársaink Nyíregyháza és Kis
váráról : Roth  Bernát, Klein  Henrik 
és W einberger Zsigmond szaktársaink 
fáradoznak. Szívből kívánjuk, hogy szak
társaink fáradozása minél szebben si
kerüljön vendéglősiparunk javára.
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Felhívás A Temesvárott létesült »Dél- 
magyarországi Pincérszakegylelo, mely
nek mozgalmáról egyik múlt havi szá
munkban emlékeztünk meg, az itteni 
felhívást teszi közzé: Ezennel értesítjük 
összes szaktársain kai és a szakmabeli 
női alkalmazottakat, hogy Temesvá
rott JiDélmagyarországi Pincérszakegyiet« 
címmel egyletet alakítottunk. Az egye
sület már elkészített alapszabályainak 
miniszteri .jóváhagyása után azonnal 
megkezdi működését Egyesületünk céljai 
a következők: Egy állásközvetítő
intézet felállítása. A tagok helyzetének 
javítása tanácscsal és tettel leendő 
támogatás által. Minthogy az állásközve
títő intézetre a tagoknak és szaktársak
nak nagy szüksége van, ennek felállí
tása lesz első tette az egyesületnek. 
Hogy az állásközvetítő intézet még az 
egylet alapszabályainak megerősítése 
előtt is felállítható '.egyen, a »DéImagyar- 
országi Vendéglősök és Kávésok Szövet
kezetett elhatározta, hogy áliásközvetitési 
jogának a mi egyletünkre való átruhá 
zásával egyesületünket a lehetőségig 
támogatni fogja. Egyesületünk tehát 
fenti szövetkezet nevében és felügyelete 
alatt fo lyó év i október hó 16-tól 
Temesvárott, a y>Pannonia« szálló
déban állásközvetítő intézetet nyit, 
mely valamennyi szaktársnak állásáról 
gondoskodni fog. Elérjük ezáltal, hogy a 
tagoknak és szaktársaknak egy rende
zett, más egylettől független állásközvetítő 
intézet állhat rendelkezésre, s egyszers
mind megszabadítjuk őket az ilynemű 
intézetek kíméletlen kiaknázásaitól. Ezek 
alapján felszólítjuk tehát az összes tago
kat és szaktársainkat, hogy a megnyitás 
napjától kezdve más ilynemű intézet 
szolgálatait többé igénybe ne vegyék. 
Felkérjük összes szaktársainkat, hogy 
mindnyájunk érdekében fekvő humánus 
törekvéseink elérésében bennünket támo
gassanak s az egyletbe való belépésük
kel tegyék lehetővé az egylet működését 
és fennmaradását. A tagok hetidijai 
alapszabályaink értelmében három cso
portba oszlanak :

1. Az üzletvezetők, főpincérek, íizető- 
pincérek, szobafőpincérek, szakácsok és 
I. portások fizetnek hetenként fillér 
tagsági dijat és l kor. beiratási dijat.

2. Ételhordók, kávéházi pincérek, 
szobapincérek, cukrászok és I. osztályú 
bérszolgák fizetnek hetenkint 20 fillért 
és 1 korona beiratási dijat

3. Borfiuk, csaposlegények, tüzilegé- 
nyek, bérszolgák és kisegítő alkalma
zottak fizetnek hetenkint 16 fillért és 
60 fillér beiratási dijat. A tagsági dij 
több hétre előre fizethető vagy bélye
gekben beküldhető. A befizetett dijakról 
nyugták küldetnek. Az alapszabályok 
megerősítése után minden tagnak be
küldőnk egy alapszabálykönyvecskét. A 
tagok száma már 80-on felül van. — 
Kartársi és hazafias üdvözlettel a » Dől
ni agyar országi Pincérsznkegylet* 
alapitó bizottsága: Dostál Albert elnök. 
Stern  Ignác és Kornstein  Károly alel-

nökök, Fellner Artúr pénztárnok, Zs if-
kovics  György jegyző, Józsa Aladár és 
Thiesz József ellenőrök, Németh Sán
dor irodafönök. Tóth Kálmán és Kardos 
István hitelesítési tagok

A Fogadó közönségéhez.
A Fogadó t. előfizetőit, kik az elő

fizetéssel hátralékban vannak, s akiknek 
a Fogadót hosszabb idő óta küldjük és 
erre nézve levélben fölszólitást és postai 
megbízást intéztünk, fölkérjük, hogy a 
járuló összeget szíveskedjenek az ott 
lévő utalványunkon postafordulattal be
küldeni. Tisztelt lap-közönségünk részé
ről különösen kérjük azt figyelembe 
venni, hogy ez a postai eljárás, - 
levélbeli fölszúlitás, postai megbízás és 
az erre vonatkozó lev.-Iapi figyelmezte
tések rendkívüli nagy terhet, kiadást 
rónak ránk. amitől teljesen föl volnánk 
mentve, ha m. t. közönségünk a lejá
ratkor mellékelt utalványt vagy legalább 
az első izbeni kérelmünket figyelembe 
venné.

Mi pontosan igyekszünk eleget tenni 
előfizetőink kívánalmainak. Jól értesült 
változatos és tartalmas lapot adunk, s a 
közügyekben tett fáradságos és költsé
ges munkáinkon kívül a t. közönségünk
nek számtalan kisebb és nagyobb dol
gait intézzük. S mindezt csupán az elő
fizetés érdekében és azért tesszük, hogy 
t. közönségünk a lap előfizetését illető 
csekély kötelezettségnek szintén hason
lóan és pontosan tegyen eleget

Midőn t. előf. közönségünknek jóin
dulatú figyelmét és intézkedését erre 
nézve ezúttal is kérjük, maradunk kar
társi tisztelettel a »  Fogadó* kiadó- 
hivatala. __________  ____

Ismerkedési estély.
— Együtt a család. —

Valahol Svájcban, egy ottani nyáii 
fogadóban láttam egy jelenetet. Este 
vacsora idő után volt, amikor a pincé
rek a női alkalmazottak segítségével a 
vendégeket teljesen kielégítették; a fő
nök és neje, a pincérek, pincérnők stb. 
üzleti alkalmazottal egy nagy, teritett 
aszlálhoz telepedtek, megvacsoráztak s 
mint egy család, vacsora után elbeszél
getek, elcsevegtek mindenről, de leg- 
főképen arról, a mi napközben az üz
letben a vendégekkel kapcsolatban tör
tént. Ez a jelenet, ez a szeretetteljes 
viszony, főnök és alkalmazzottak közt 
meglepett. Hát még ez is létezhetik... 
Hát lehetséges főnök és alkalmazott 
közt ilyen meghittség, az egymást tiszte
lés és becsülésnek ilyen spontán, ilyen 
gyönyörű megnyilatkozása! — Fiafal vol
tam é- eddigi pincéri éveim itthon teltek 
el, ahol ehez hasonlót nem tapasztal
tam, tehát, nem -bírtam fölfogni, hogy 
különben, ez a tiszta természetességen 
alapuló szép dolog ily képen is létezhet.

Ugyancsak ilyen, annak a szép jele
netnek szelleme lenghette át a »Fogadó«- 
nak sok-sok közleményét, melyeket »A 
mi családunk« citnü rovatában hozott

éveken át. Ezek a közlemények is a
nagy egvbetartozandóságot hirdették és 
mindazt igyekeztek tanítani, hogy a 
fogadós, vendéglős, kávésság és illetve a 
pincérség nem követhetnek különböző 
irányokat, nem haladhatnak ellenkező 
utakon, mert az foglalkozásuk célja. — 
érdekük ellen van. Ugyanis, ez a mi 
mesterségünk egy minden más mester
ségtől elütő és egészen külön álló foglalko
zási ág, amelyen nem az egyes gazdasági 
és ipari célt szolgáló, produktív munka 
után várható az exisztenciát biztositó 
kereset: itt a megélhetést úgy az üzlet
tulajdonosnak mint alkalmazottainak a 
közönséggel való bánás és foglalkozás 
adja. S amilyen a közönséget illető 
bánási viszony; olyan az eredmény is. 
Ha főnök és alkalmazottnak egyöntetű a 
közönséggel szemben egyforma szívélyes
séggel és előzékenységgel vannak; akkor 
az a vendéglői vagy kávéházi vállalkozás 
virágzik és mindkettő megélhetését fé
nyesen biztosítja.

A Fogadó közleményeinek célja meg
valósítását és a fenti szép jelenet meg
rögzítését lehetett látni a budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyesületé
nek e hó 19-én tartott estélyén, ahol 
az egyesületnek sok tagja, főpincérek és 
pincérek és több kávéház tulajdonos 
vettek részt és pedig mind azzal a gon
dolattal és érzéssel, mintha mindnyájan 
egy családhoz tartozók volnának. Gyö
nyörű dolog volt látni, ennek a nagy- 
családnak együttlétét és jól esett elgon
dolni ennek a szép családi viszonynak 
mentül szélesebb körökben való kiter
jesztését, amely kiterjedés nemcsak a 
főnök és alkalmazott közti jó viszony
nak, hanem a »mi iparunkénak is leg
jobban való biztosítása lenne.

Az estélyről a tudósítást itt adjuk:
A »Budapesti Kávéházi Alkalmazót* 

tak Szakegyesületé«-nek vezetősége ok
tóber 19-én társas vacsorával egybekö
tött ismerkedési estélyt rendezett az V. 
kér. Hold-utca 15. sz. alatti egyesületi 
helyiségben Az estély, melyen a höl
gyekkel és a vendegkép megjelent főnö
kökkel együtt körülbelül 100 személy 
vett részt; mindenképen kitünően si
került. Az ismerkedési estélyre érkező
ket szépen feldíszített asztaloknál, (me
lyek Látz János főpincér ügybuzgalmát 
dicsérik) a vezetőség várta s miután az 
elhelyezés megtörtént és a vacsora kez
detét vette, a .szakegylet elnöke Magyaríts 
Ágoston üdvözölte az egybegyűlteket és 
poharát a kávésipartársulat vezetőségére 
emelte. Némái Antal a Bpesti Kávés
ipartársulat elnöke szólalt föl Magyaríts 
után, fel köszöntőjében szépen kifejtette 
a szociális bajok szanálásának miként 
való lehetőségét. Szerződéses kötelezett
ség köt bennünket arra, hogy a fel
merülő bajokat, sérelmeket megóvjuk. 
És higyjék el uraim, mondá, meglehet 
ezt békével is oldani. Nem tehettük 
ezt eddig békében, mert akadályozva 
voltunk az alkalmazottak részéről. A 
vezetése alatt álló társulat minden lehe-
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töt fel fog használni, hogy a békés fej
lődés útja gátolva ne legyen. Vigh  
István ezeket mondta fölköszöntőjében: 
A mi egyesületünk nem akar elnyomni 
senkit sem. Vall hat ki-ki olyan nézetet 
aminőt akar, de csak az egyesületen kí
vül : bent ennek helye nincs. A profesz- 
szionátus izgatok rágalmakkal dobálnak, 
ami érthető is, mert kenyerüket féltik. 
Minket azonban ez nem tartóztat föl 
Haladunk a magunk utján. A kávés 
ipartársulat tagjaira üríti poharát. 
Gárdonyi József kávés szavaiban a 
régi pincér idejére hivatkozott, amikor 
hosszú időn át együtt működött azokkal, 
kik jelenleg is mint pincérek működnek. 
Mindig megvolt köztük a kölcsönös tisz
telet s a kollegiális szeretet. A jogos 
igény kielégítésének lelkesebb hive ná
lánál nincs. Ez előtt meghajol de a 
terror előtt soha! A régi jó viszonyra 
és a hölgyekre emelte poharát — 
Farkas János — tekintettel, a múlt 
és jelennel foglalkozó fölköszöntésekre 
— a jövőről beszélt. Szerinte a harc 
még nem szűnt meg, amitől azonban 
nem riadnak vissza, addig harcolnak, 
mig nem győznek, mig teljes rendet 
nem teremtenek. A Bpesti kávés szö
vetség elnökére, Mészáros Győzőre üriti 
poharát. Mé-záros szövetségi elnök 
mindenekelőtt megemlíti, hogy szociális 
kérdések elöl kitérni nem lehet. Ő hive 
a gazdasági előrehaladásnak és tőle tel- 
hetŐleg támogatja is. De nem lehet hive 
a bombasztikus jelszavaknak (a frázi
soknak) a féktelen terrornak. A szak
egyesület vezetőségére emelte poharát. 
Ezután F. Kiss Lajos, majd a Kávés- 
ipartársulat derék titkárja: dr Kemény 
Géza mondott talpraesett fólköszöntőt 
az otthon maradt családtagokra, tírück  
Károly (kávés) fölköszöntőjében azt fej
tegette, hogy ellenségek nincsenek, hanem 
csak félreértők és félrevezetők. Ezután 
azt magyarázta érdekesen: A pincér 
nem is munkás, hanem vállalkozó. Mert 
minden kávéháznak háiom vállalkozója 
van: egyik a ház tulajdonos, a másika 
kávés, a harmadik a pincér. S a három 
közül sokszor a harmadik jár legjobban: 
az nem kockáztat semmit Poharát az 
összetartásra emeli. Majd újból Dr. Ke
mény, G. Baver M , a Bátory-kávéház tu
lajdonosára köszönti, kinek volt bátorsága 
olyan exponált férfit, mint Vigh István 
alkalmazásba venni. Bayer Maróéi föl
köszöntőjében kiemeli, hogy választását 
nincs oka megbánni. Brück  K. ismé
telt felszólalása után Kallós Márkus 
kávés felköszöntőjében arra kérte az 
Alkalmazottak egyesülete vezetőségét, 
hogy hasson oda, hogy az ellen
táborban lévőket győz; ék meg a kér
dések békés megoldásáról Ezután 
Brück Károly a munkanélküliek javára 
való gyűjtésére hivta fel a jelenlévőket. 
Mig a gyűjtés folyt, Gárdony J. lelkes 
beszédet mondott a hazafiságról, mig 
Ném ái Antal az Alkalmazottak egylete 
derék elnökére mondott felköszöntőt, 
megköszönve egyúttal a szives vendég

lő

látást is. A gyűjtés eredményét Morgen- 
stem  Ákos, az Alkalmazottak egyesüle
tének ellenőre hirdette ki. Összegyűlt : 
84 kor. 60 fi 11. amit a jelen lévők han
gosan megéljeneztek. Miután Magyaríts 
A. Némái elnök aposztrofálását meg
köszönte és Mészáros Gv., Farkas János. 
Vigh István, Szlovák Zsigmond, és Her- 
cog Kálmán vezéreknek adózott elismerő 
szavakkal: a föl köszöntőket Hercog Kál
mán egy jóizü humoros beszéddel zárta 
be. A résztvevők közül a következőket 
sikerült feljegyeznünk :
■' éhölsyek : MagyarítsÁgostonné, Klau- 
ber Józsefné, Gárdos Sándorné, Árvái 
Lipótné, Vigh Istvánná, Farkas Jánosné, 
Szlovák Zsigmondné, Velkei Istvánné, 
Hercog Kálmánné, Lederer Károlyné és 
Klein Józsefné, stb.

A  Kávés ip&rtársulat részé rő l: 
.Némái Antal, Mészáros Győző. Brück 
Károly, Gárdony József, Kallós Márkus, 
Gruber Károly. Kaiser Miksa, Weiszber- 
ger József, Bayer Marcel, Szeifiert Antal, 
Gebauer József, Scheibel Károly, Dr. 
Kemény Géza stb. társulati tagok.

Kávéházi alkalmazottak részéről : 
Magyaríts Ágoston, Klauber József, Vigh 
István, Kalász József, Morgenstern Ákos. 
Farkas János. Szlovák Zsigmond, Anzen- 
berger Tivadar, Árvái Lipót, Gárdos 
Sándor, Horváth Lajos, Vadász József, 
(■erő Jenő, Deutsch Béla, Rezső Jenő, 
Pollák Gyula. Raschka József, Schlezin- 
ger Vilmos, Ringler Árpád. Fekete Sándor, 
Breuer P. Kálmán, Haimann József, 
Háckel János, Rostási Sz. István, Vei
kéi István, Liptai Aladár, Blau A. 
Ignác, f.ászló Sándor, Steiner József, 
Braun Hugó, Léderer Károly, Geislinger 
Endre, Klein József, Hercog Kálmán, stb. 
A szaksajtó részéről F. Kiss Lajos és 
Malsád János (a „Fogadó11 munka
társa) vettek részt.

A szépen sikerült estély rendezésé
ért Farkas János, Szlovák  Zsigmond 
és F fe 'eog  Kálmánt illeti az érdem, 
amiben ugyan a folköszöntök során 
méltóképpen részesültek is

k ü l ö n f é l e  k ö z l e m é n y e k .

Szak közönségünk figyelmébe. A
»Vendéglősöfc Naptárát« immár negyed
szer adja ki a Fogadó kiadóhivatala. 
Az 1909-ki naptár f. évi december 10-re 
és 12 Ívnyi terjedelem! en jelenik meg. 
tehát az előző ily kiadványainkat nagy
ban fölül fogja múlni. Dacára azonban 
a nagy terjedelemnek és még fontosabb 
tartalomnak, a naptár árasokkal olcsóbb 
lesz és pedig előfizetőinknek 1 kor. 
20 fillér. (Nem előfizetőknek a V. N .-ra  
3 kor. kerül) A minden vendéglősnek 
és kocsmárosnak fontos, úgyszólván 
nélkülözhetlen tartalomból kiemeljük a 
»BorkezeIés- és Pincegazdasága cimü 
rész , amely szaktársainkat a borkeze
lési és pincei teendőket illető összes 
kérdésben tájékozással és hasznos 
tanácscsal látja el. Lesz a naptárnak 
terjedelmes jogi része (mely a szüksé

ges törvényeket s az italmérési engedély
nél stb szükséges eljárásokat ismerteti) 
és kézi nszakácskönyven, nem említve a 
több szaktársadalmi irodalmát s a hasz
nos tudnivalók (vegyes) rovatát, melyek 
ugyancsak nagyban fogják érdekelni a 
szakiparunkhoz tartozó összeseket. A 
minden kalandáriumot pótló » Vendég
lősök Naptárát illelő rendelések a 
»  Fogadód kiadóhivatala  cimén inté- 
zendők s a pénzküldemények a Fogado 
utalványaival eszközölhetök.

Hymen hírek. — Páhr József, a 
pozsonyi Nemzeti fogadó vendéglőse, e 
hó 16-án vezette oltárhoz özv. Lenárt 
Jánosné, birtokos szépmiveltségü leányát. 
Dinát. —  Malasits Kálmán szaktár
sunk okt. hó 4-én vezette oltárhoz 
özv. Hegedűs Gyuláné vendéglősnél. Kör
menden. — V erhovay  Miklós aradi 
kávés november hó 5-én tartja esküvő
jét Lángsfeld Zsigmond szolnoki hely- 
közvetitö Katóka  leányával, Szolnokon. 
—  Sim ay  Miklós ismert fővárosi keres
kedő október 25-én tartotta menyegző
jét Sarkadi Berta urleánnyal, Sarkadi 
József leányával, Budapesten. G löck  
Imre. a csapi vasúti vendéglő főpincére, 
november hó 10-én tartja esküvőjét 
Reisman Juliskával Beregszászon. — 
Szentm iklósi Gábor, m iskolc i levele
zőnk, e hó 27-én tartotta eljegyzését 
Dienes Irénkével, Dienes Bálintné bá
jos leányával, Miskolcon.

Ipartestületek országos nag-y- 
gyü ése. November 10-én d. e. 9 órakor 
tartják az ország ipartestületei nagy
gyűlésüket Budapesten a központi város
háza nagytermében. A tanácskozás anya
gát képezi: állásfoglalás a munkások 
betegsegélyző és balesetbiztosítási tör
vény tárgyában : az ipartörvény revíziója 
és a választási törvény reformálása. 
Mint a jelek mutatják, a gyűlés nagyon 
látogatott lesz.

A por vége. Emlékezhetnek olvasóink 
azokra a támadásokra, melyek a múlt 
időben, különösen az osztályharc alap
ján álló éttermi és kávéházi alkalma
zottak sajtói részéről értek bennünket. 
Ezek a támadások a sajtópöröknek egész 
láncolatát vonták maguk után, melyek
ből. dacára a nehezebb vádlói szerepnek, 
érintetlen és fényes elégtétellel került ki 
a Fogadó. — Az egyik ilyen sajtó- 
pörünk, melynek végakordja e hó 28-án 
a Kúriánál játszódott le, a Homek-féle 
pör volt. Honyek  Lajos vádlottat, ki a 
már megszűnt Éttermi Segédek Szaklap
jában : F ló r  Gy. lapunk szerkesztőjét és 
Mutsád J. dolgozótársát becsületükben 
támadta, mint ismeretes, a budapesti kir. 
törvényszék 1907 okt. 28.-án becsületsér
tésért elitélte egy  hó: api fogházra  mint 
fő-,és 4-szer á 20 korona, összesen S0 
korona, behajthatlanság esetében 4 napi 
fogházra, mint mellékbüntetésre. Köte
lezte ezenfelül Honyeket 200 korona  
ügyvédi költség  megfizetésére s az 
ítéletnek jogerőre emelkedése után a 
„Magyarország" cimü napilapban és a
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„Magyarországi szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazottak szaklapjában'4 saját 
költségén, különbeni birság mellett közzé
tenni. A  legfelsőbb bíróság Sebestyén 
Miháy elnöklésével október *28-án tartott 
ülésén ezt az íté le te t jóváhagyta . 
Ebben a perben, miként többi sajtó
pereinkben is a védői tisztet dr. Gyenes 
Manó fővárosi ügyvéd töltötte be.

Fölbontott kollektív szerződés. Kas
sán, mint bennünket értesítenek az 
üzlettulajdonosok az alkalmazottakkal 
kötött kollektív szerződést fölbontották

Példa kedvéért. ( Helyváltozási 
b ír .) Szegeden a »Tisza« szállodá
ban a szobafőpincéri állást Fodor 
Imre nyerte el, aki a Juránovics 
háznál mint tanonc 3 évig, a Pannónia 
szállodában Budapesten pedig 4 évig 
volt alkalmazva, mely idő alatt a 
budapesti pincér-iskolát kiváló sikerrel 
végezte, úgy, hogy a Glück-féle utazási 
ösztöndíjjal lett kitüntetve; azután kül
lőidén és Tátralomnicon csupa előkelő 
üzletben gyarapította ismereteit. — Ugy- 
látszik, hogy jelenlegi főnőkéi, akik 
az állásra lapunkban pályázatot hirdet
tek, — amikor a sok pályázó közül őt 
választották, arra voltak tekintettel, hogy 
előttük már ösmeretes volt, miután 
házukban tanult ki és hogy nemcsak 
gyakorlatilag képezte ki magát Fodor 
szaktársunk, hanem szakmájában a leg
magasabb elméleti kvalifikációt is el
sajátította és hogy egy-egy előkelőbb 
helyen több évet egyhuzamban eltöltött. 
— Amidőn pedig fiatal kollegán knake szép 
sikerét jelentő hely változási h rét itt (és 
nem a megfelelő rovatunkban) adjuk 
közre; tesszük ezt azért, hogy fiatalabb 
pincéreink követendő példát lássanak, 
az egy-egy üzletben való huzamosabb 
időtöltésre. Az ilyen alkalmazkodás és 
kitartó szorgalom az illetőnek egész 
jövő életére példaadás és kiszámíthatat
lan előnyt, nagy kincset jelent. —  De 
nemcsak pincérségünknek, üzlettulajdo
nos szaktársaink elé is példaként állít
juk a szegedi Tisza fogadó statuálta 
ezen esetet. Abból a szempontból t. i. 
hogy mint a szegedi »Tisza« kiváló 
gazdái, ne sajnálják a pincérnev<-lés 
és tanoncoktarás igényelte fáradságot. 
Ahol ez rendszerré válik, ott rendszert 
nyer a saját foglalkozásunkkal való törő
dés, iparunk szeretete és tisztelete. A 
Juránovics ház egy egész generációt 
nevelt föl, (akik közül ma nagysokan 
tekintélyes és számottevő helyet töltenek 
be szakiparunkban) s nevel még ma is, 
oly irányú törekvéssel, hogy ezen al
kalmazottak a jó pincér minden képes
ségével rendelkezzenek. Ha mindenki ha
sonlóan fogná föl ezt a szép és fontos 
hivatást, a fogadós-vendéglős mestersé
get, tekintet nélkül a kényelmi és 
egyéb elavult szempontokra, — nem 
volna ok a ma oly sok helyütt panasz
ként fölhangzó azon megjegyzésre, hogy : 
dacára a pincérség túl nagy számának, 
egy-egy megfelelő még is alig van köztük.

Az állam-fogadós. A t lomnici és a 
csorba-tói kirándulókat, valamint ezek 
fogadóit a földm kormány házi keze
lésbe vette át. Ugyancsak állami házi
kezelésben voltak eddig is Herkulesen 
kívül: Fenyőháza és Vízakna-fürdők is. 
Az utóbbi helyen, az »előkelö« tulajdonos 
ép most épittet egy modern nagy foga
dót, szálló szobákkal és éttermekkel, ami 
természetesen konkurrenciát is jelent a 
többi ottani fogadósoknak. Tekintve 
azonban, hogy ez a konkurrencia az 
egész fürdötelep fejlődése és forgalmá
nak is nagy előmozdítására van ; inkább 
az Állam legyen a fogadós, mint a 
szaktársainkat mindenképen kihasználó 
Waggon L.-féle vállalatok.

Gyilkos acetylen. A véres emlékű 
acetylen világitó eszköz, mely veszedel
mes robbanásával immár sok vendég
lősnek okozta gyászos végzetét, ismét 
áldozatot követelt magának szaktársaink 
közül. Az újabb áldozat Schlezinger 
Gyula, az orsovai Schveitzer-féle fogadó 
derék gazdája, ki ez újabb üzletét alig 
két hónapja vette át. Szerencsétlen 
sorsú szaktársunkat az acetylennel való 
elfoglaltsága közben érte a robbanás 
veszedelme, amely, — mint ottani leve
lezőnk Írja, halálosra égette össze. A 
rokonszenves fogadós tragikus sorsa 
általános részvétet keltett, amely méltóan 
jutott kifejezésre a f. hó 14-én végbe
ment temetése alkalmával. Gyászba 
borult csaladjának mi is részvétünket 
fejezzük ki.

Kimaradtak. Mai számunkból tér- 
szüke miatt több fontos közleményünk, 
ezek közt a »Zu warten!«, a » Konyhá
in fi vészet« és az »Egyről-másról« rova
taink teljesen a jövőszámunkra maradtak.

sör- és uálinkaivás kritikája. 
Szappanos István, Kecskemét városának 
egyik 4d-as képviselője a bortermelők 
orsz. gyűlése alkalmával, a Tattersallban 
ezeket mondta: Sört és pálinkát ez 
életben nem ittam és a mint méltoztat- 
nak látni, az öreg kort erő és egészség
ben és pirosló színben értem meg . . .

Gyás^ovst. —  Lázár Károly, fővá
rosi vendéglős szaktársunk, a Székesf. 
vendéglős-Ipartársulatunk buzgó, derék 
tagja, e hó lő-en elhunyt. Elhalt szak
társunkat a visegrád-utcai gyászházból 
okt. 17-én az Ipartársulat tagjai és 
nagy számú közönség részvételével 
temették el. Halálát özvegye és árvái 
gyászolják —  S ch illin g  József régi 
szakember, a győri Korona kávéháznak 
volt régi ismert tulajdonosa, e hó 24-en 
Kaposváron elhalálozott. Temetése az 
ottani szaktársak nagy részvéte mellett 
ment végbe —  Sch lez inger Gyula, az 
orsovai Schveitzer-féle fogadó tulajdo
nosa, mint sajnálattal értesülünk, — e 
hó 14-én jobblétre szenderült Temetése 
a közönség nagy részvételével történt. 
—  Grosz Jakab, urdombi (vasm.) ven
déglős 74 éves korában jobblétre szen
derült. Elhunytál Grosz Sámuel vendég
lős szaktársunkon kívül kiterjedt családja, 
nagy számú rokonsága és ösmerősei

gyászolják. — Oláh József pincér 22 éves 
korában, Szatmáron elhalálozott. Az 
elhunytban a szülök egyetlen gyerme
küket siratják.

Levél a szerkesztőhöz!
A Nemzeti Állam politikai hírlaptól 

egy levelet kaptunk, melynek tartalmát 
egész terjedelmében már azért is le
közöljük, mert abban többek között a 
pincérek ügyével is sok jóakarattal 
foglalkozik. Beszéljen azonban maga 
a levél.

Tekintetes Szerkesztő u. !
Tisztelettel kérjük szíveskedjék alábbi 

sorainknak becses lapjában helyi adni. 
Ezelőtt két évvel indítottuk meg a 
Nemzeti Állam cimíí szociálpolitikái 
hírlapot. Megindítottuk azért, hogy 
első sorban a munkásosztály jogos 
asp.rációi érdekében küzdjünk.

Ami zászlónkra nem a munkás le
igázása van felírva, —  mint azt ellen
ségeink rólunk hirdetik — ellenkezőleg 
a dolgos ember jóléte, gazdasági helyze
tének javítása, műveltségének fokozása 
a mi célunk, a mi törekvésünk.

Egyedül és kizárólag ez leb.ig szeme
ink előtt, amikor az irányadó körök 
figyelmét felszoktuk hívni a jóléti és 
művelődési intézmények sürgős létesí
tésének elodázhatatlan szükségességére.

Mi tudjuk legjobban, hogy a munkás- 
osztályt meg kell becsülni és utat, 
módot kell néki nyújtani a tisztességes 
megélhetésre. Jól tudjuk azt is. hogy 
a munkásosztály legnagyobb erőforrása 
a nemzeti életnek és azért ezt az erű 
forrást naggyá, bőségessé kell tenni, 
nem pedig elnyomni.

Csakhogy mi e nagy s nemes célo
kat nem forradalmi eszközökkel és a 
könnyen veszélyessé válható szédüle
tes gyorsasággal akarjuk elérni, hanem 
a kölcsönös megértés, az emberbaráti 
szeretet, a méltányosság, fáradhatatlan 
munka eszközével.

Mi a békés és fokozatos fejlődést 
óhajtjuk úgy, hogy a nemzeti érdekkel 
együtt a munkás érdeke is a meg
valósulás, a megelégedés révébe jusson. 
Hogy mi mennyire tiszteljük a munkás 
embert és hogy vélekedünk felőle, ime 
ide iktatjuk lapunk egy utóbbi számában 
megjelent és a pincér helyzetével fog
lalkozó cikkünket.

Melynek szives közlését ismételve 
kérve maradtunk — Budapesten, 1908. 
október 12-én, kollegiális tisztelettel 
a Nemzeti Állam szerkesztősége 

Ta li Ferenc 
(felelős szerkesztő.)

A Pincér.
Becsüljük meg.

Az ember nagyon sokszor a közvetlen 
közelségében levő dolgokat nem veszi 
észre és a mellette élő embereket nem 
ismeri. Ráadja magát lélektani tanul
mányokra, hogy tőle távol álló emberek 
leikébe behatoljon, de maga körül nem 
néz. De sok ember hasznára válna
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pedig, ha környezetét, a mindennap 
mellette élő embereket figyelné, azok 
megüsmerésére törekednék.

Vegyük csak a pincért. Naponta 
látjuk, találkozunk vele, egy szavunkra 
asztalunkra varázsolja a kávét, leveti, 
reánk adja a kabátunkat, asztalunkhoz 
hordja a lapokat. Elhalmoz minden 
kényelemmel, mintha apja volnánk. 
És mi? Viszonozzuk ezt neki ugyan 
egy csekély borravalóval, de — tisztelet 
a kivételnek — szinte tervszerűen 
bántjuk és lehetőleg rajta töltjük ki a 
rósz epénket és őt szekirozzuk, ha 
valami nem sikerült.

Pedig nagyot vétünk ellene. Elfelejt
jük. hogy férfival állunk szemben, aki 
hivatásánál fogva és állásának kockáz
tatása nélkül nem védekezhetik és 
tehetetlenaz inzultussal szemben. El
felejtjük. hogy sokszor becsületes 
családapát sértünk, aki titokban pirul. 
Sokan ebből sportot űznek és henceg 
nek, hogy ők miként bántak el a 
pincérrel. Pedig gyáva léhaságnál nem 
egyéb az.

Követeljünk a pincértől mindent, 
ami hivatásával jár, de ne sértsük, 
ne bántsuk férfiúi önérzetét. Ne feled
jük el, hogy a pincérség olyan foglal
kozás, mint minden más foglalkozás 
és hogy Ő nem lehet szeszélyeinknek 
céltáblája. Ma a pincér mesterség 
tisztességes iparág és tekintsük is annak. 
Szokássá lett nálunk a külföld maj- 
molása. Majmoljuk a trágár színpad
ját. perverzitásait, a szélhámosságait 
Többre jutnánk, ha a nyugat finom
ságait, a becsül tes munka iránti tisz
teletet sajátítanának el.

Külföldön a pincért „u r ‘-nak szólít
ják. Nem pisszegnek utána, mint a 
kutya után, nem bántják, nem céltáb
lája az egyesek szeszélyeinek Nem is 
turné. Ott a pincérben egv kötelességet 
teljesítő munkást látnak. Németország
ban, ,Herr Ober“ -nek, Franciaország
ban „monsieur garcon‘ -nak szólítják a 
pincért és bár elvárják tőle hivatásá
nak teljesítését, de azért megbecsülik 
benne a becsületes munkást. Ebben 
és ehhez hasonlóban majmoljuk a kül
földet és becsüljünk meg mindenkit, 
aki munkával keresi a kenyerét. A 
pincért is!

ÜZLETI  HÍREINK.
Kiadóhivatali értesítés. Budapesti 

t. előfizetőinket és olvasóinkat ezúttal is 
értesítjük, hogy Skrabán Ferenc mun
katársunk, az előfizetési s a kiadóhiva
tallal kapcsolatos egyéb pénzilletmények 
fölvételére is jogosítva van.

Tóth Sándor szaktársunk, a vas
megyei Magyargencsen a »Központi« 
vendéglőt október t-én átvette.

Nagyváradon a F'ixl palotában 
levő Benrád-féle sörcsarnokot Glazinsz 
György volt székelyhídi vendéglős szak
ításunk a múlt hó folyamán átvette.

Hubert Pál előnyösen ösmert szak
társunk, csengei volt nagyvendéglös, 
ugyanott egy a modern igényeknek 
megfelelő szép nagy vendéglőt építtet s 
azt ünnepélyesen decemberben fogja 
megnyitni.

Peyer Ferenc Budapesten a Ferenc- 
köruti Takács Szidónia-féle jóhirü 
vendéglőt októker 1-én átvette.

Körmenden, a Hegedüs-féle vendég
lőt Malasits Kálmán szaktársunk e hó 
elejével átvette.

A nagyváradi „Feketes-»s“  fogadó 
elkészült. Fényesen berendezett éttermeit 
Benrnd Albert és a fővárosban is fol- 
tiinést keltő kávéházát Haraszti Károly, 
mint előzőleg irtuk, e hó elejével 
nyitják meg ünnepélyesen.

Fogadó vétel. Seblögl Mátyás, dályai 
vasúti vendéglős, előnyösen ösmert szak
társunk Vukováron a Grand fogadót 
megvette. Schlögl szaktársunk a fogadó 
28 szobáját, éttermét és nagy kávéházát 
egész uj és nagy kényelemmel (utóbbit 
5 billiárd asztallal) rendezte he. Uj 
vállalatához szerencsét kívánunk!

Bállá Béni a VII. kér., Bem-utcában 
lévő Neiderels-féle vendéglőt átvette, s 
azt máris szép lendületbe hozta.

Uj vendéglős, h'ircbner Antal, elő
nyösen ösmert szatmári föpineér u. ott 
az Attila és Teleky-utcák sarkán lévő 
Nemzeti vendéglőt és kávéházat kibérelte 
és ujan berendezve, nov. 1-én nyitotta 
meg. Kívánunk sok szerencsét!

Götz Antal a VII. kér. István-lér 
13. sz. alatti vendéglőjét újonnan be
rendezte és azt újból a napokban nyi
totta meg.

Veszprémben, az állomás közelében 
lévő S inger-féle jóhirnevü vendéglőt 
Tóth István, a b-almádi Tóth Ignác 
vendéglős szabtársunk derék fia meg
vette, s azt saját kezelésébe nov. 1-én 
veszi át. Uj vendéglős szaktársunknak 
sikert kívánunk.

Debrecenben a csapó-utcai Korona 
vendéglőt, F ix l  György, a Kispipa volt 
vendéglőse saját kezelési be a m. hó 
elejével vette át. *

Pressing Kálmán, előnyösen ismert 
szaktársunk a zalamegyei Tőrjén a 
> Korona« vendéglőt átvette s azt ezen 
alkalommal a mai igényeknek megfele
lően egész ujan rendezte be Uj szép 
üzletét november 1-én nyitja meg ün
nepélyesen.

Reiehl Jenő a boszniai Nisch-ben az 
uj és modern Ízlés szerint berendezett 
.Orosz cára fogadói átvette.

H illinger Mi*sa fogadója. Nagy
váradnak ismert nevű fogadósa, H illinger 
Miksa szaktársunk, Szabadkán a Nemzeti 
fogadót átvette és azt ünnepiesen októ
ber 15-én nyitotta meg.

Bugyáky István szak társunk Buda
pesten, a Vili. kér. József-utca 81. sz. 
alatti vendéglőt e hó 15-én átvette.

Lusztig László, ismert föpineér szak
társunk, Szászrégenben egy a mai kor

követelményeinek megfelelő csinos kávé
házat és éttermet létesített, amelyet 
„Korzó" néven ünnepélyesen nov. 1-én 
nyitott meg. Sok szerencsét!

Székelyhidán az újonnan épült fürdő- 
fogadót Lovasberényi Árpád kibérelte és 
azt a mai kor igényeinek megfelelően 
berendezve nyitja meg.

Steiner Soma okt. 14-én átvette 
Geiszlinger 1. kávéházát a IX. kér., 
Mátyás-téren. Steiner szaktársunk üzle
tét egész ujan rendezte és három uj 
kitűnő billiárdasztallal látta el.

Nagy Gyula volt r.-szerwerei vendég
lős szaktársunk a csöngei (vasm.) jó
hirnevü nagyvendéglőt október 1-én át
vette.

Fligl Gusztáv fővárosi vendéglős 
szaktársunk a Gsérey-utca 11— 13 sz. 
alatti vendéglője jó hírét és menetét jó 
boraival és konyhájával ugyancsak meg
alapította.

Simon János szaktársunk a sopron- 
inegyei Répeeszemerén a »Központi« 
vendéglőt e hó elsejével átvette.

Módoson a „Zágráb" nagyfogadót, 
melyet W ink ler  Miklós nemrég örök
áron megvett, most újonnan átalakíttatta 
és a helyiségeket kibővítve uj berende
zéssel látta el.

Uj kávés. Verhovay Miklós ismert 
erdélyi föpineér, Aradon a Salac-utcában 
lévő Emke kávéházat megvette s azt 
egész ujan berendezve »VeIence« cimen 
e hó 25-én nyitotta meg. Kívánunk sok 
szerencsét!

Lázár István, a VII., Dob-u. 38. sz. 
alatti üzletét ujan rendezte. Uj üzlete 
jőmenetet a termelőktől' vett kitűnő 
boraival biztosítja.

Nagyszombaton, a régi Watzulik- 
fele kávéházat H ercog  Ignác megvette, 
s azt egész ujan renoválva és berendezve 
november 1-én »Otthon« cimen meg
nyitotta

Nagy Imre nagyváradi ismert vendég* 
lős az ottani Gagyovszky-féle vendéglőt 
megvette, és azt ünnepélyesen október 
1-én nyitotta meg.

Urdombon (Vasm.) a nagy vendéglőt 
(irosz Sámuel, édes atyja elhalálozása 
következtében saját kezelésébe átvette, 
és ezen alkalommal a mai kornak meg
felelően renováltálta s ünnepélyesen ok
tóber 15-én nyitotta meg.

Gárdony Károly, fővárosi vendéglős 
.szaktársunk a V il i .  Német-utca 36. sz. 
alatti vendéglőjét átalakítva és renoválva 
újból a napokban nyitotta meg.

Bókésgyplán a Magyar király fogadót 
Jenney János újból átvette és üzletét 
egész ujan berendezve, ünnepélyesen 
október 17-én nyitotta meg.

Ráckevén a Braun féle szállodát 
Gede József, a kolozsvári Központi 
fogadónak egy évtizeden át volt főpor
tása, megvette és uj kényelmes beren
dezéssel ellátva, november 1-én nyitotta 
meg Sok szerencsét!
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Domány vendéglője. Pincérségünk- 
nek egyik ismert és szakképzett tagja, 
Domány H Rezső Budapesten, a Nép
színház- és Német-utcák sarkán lévő 
(Sehnell-féle) vendéglőt megvette. Az 
újonnan berendezett és egész éjjel nyitva 
lévő vendéglői üzletet Domány szaktár
sunk a mai napon veszi át és nyitja 
meg ünnepélyesen. Sok szerencsét!

Lőwy Dávid szaktársunk a jános- 
házái vasúti vendéglőt még ez év köze
pével átvette s azt szakszerű vezetésével 
szép lendületbe hozta.

Nyíregyházán, a Friedmann Miksa 
tulajdonát képező Otthon fogadó teljesen 
elkészült. A modern berendezésű fogadó 
üzletvezetője S c h ő n te ld  Adolf szaktár
sunk. A vendéglői reszt Matolesy Péter 
kezeli.

Békéscsabán a Széchenyi ligeti nagy
vendéglőt Hóbei János ismert föpincér 
átvette. Az üzletet az ottani közönség 
télen is szívesen látogatja.

Egyeken (Hajdú m.) az állomás mel
lett levő vendéglőt, melynek több kényel
mesen berendezett vendégszobája van, 
Goják János, volt jászberényi vendég
lős szaktársunk november 1-én átvette.

Özv. Raffel Janosné. a vasmegyei 
Szarvasiakon lévő vendéglőjét újonnan 
renoválva és berendezve október 20-án 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Szatmáron a Károlyiház fogadót, mint elő
zőleg jeleztük, Márkus Sándor ismert főpiucér 
szaktársunk vette át. Az uj gazda, e vidék 
kedvelt szállóját nemcsak ujan rendezte, de 
jóhirét és menetét is megalapította.

S-entgotthárdon a vasúti vendéglőt 
Decker F.-től Ernst Samu megvette 
örökáron. Ernst szaktársunk uj üzletét 
október 1-én vette át és nyitotta ün
nepélyesen meg.

Berta Gyula, a VII., Thököly-ut 8. sz. 
alatti vendéglőt, a Keleti p.-udvarral 
szemben, október 12-én átvette, bj ven
déglős szaklársunknak sok sikert kívá
nunk !

Szolnokon az Otthon kávéházat Föl
des Mór. a bpesti „Mentőn1 volt tulaj
donosa s volt szombathelyi kávés szaktár- 
sunk megvette, s azt saját kezelésébe 
november 1-én veszi át.

Dombrádon (Szabolcs m.) a nagy 
vendégfogadót Sípos (íéza, kisvárdai 
cukrász kibérelte és azt újonnan beren
dezve november 1-én fogja megnyitni.

Kerestetnek. T. olvasóinkat, kérjük, hogy 
az alább keresett ciinek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljek.

Goldstein József hollétét, (saját érdekében) 
kéri tudatni „Aradi Vendéglősök és Kávésok 
helyeszközlö irodája*.

Bátyi Árpád éthordó jelenlegi címét egy 
lev. lap által kéri tudatni Kralovánszky Béla 
főp. Arad, Fehér kereszt szálloda.

Plistin Antal főp. címét egy lev -lapon kéri 
tudatni Schröck G (Fogadó kiadóhivatala i

Rehling Antal főpincér holléte iránt Folly 
József (Kassa Honvéd-utcai érdeklődik.

Pimpert István ("vagy János) pincér, kinek 
édes anyja elhunyt, örőkségi ügyben kerestetik. 
Címéről, akik ismerik, szíveskedjenek Gráf 
Viktor szállodás urat ( Nagy szén tmihály, Vasm.) 
értesíteni.

Tenkón (Bihar m.) a nagyfogadót 
Szabó Imre a nagyszalontai Korona

FOGADÓ

fogadónak huzamosb időn át volt tulaj
donosa kibérelte és saját kezelésébe a 
m. hó folyamán vette át.

Deák István, a Kender-u. 19. sz. a. 
üzletét, hogy a m. földműnk orsz. szö
vetsége egyik helyiségét kibérelte, ujan 
rendezte be Deák szaktársunk vendég
lőjét jó borai és konyhája miatt nagy 
számmal látogatják

Muraszombaton a vasúti állomás 
mellett épült és berendezett vasúti szál
lodát és vendéglőt Gombotz János 
v-vendéglős szaktársunk november 1-én 
nyitja meg ünnepélyesen.

H ol rendeltünk p a p r ik á t? Van szeren 
csém valódi szegedi külön őrletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr. 3 kor. 40 fü l. Valódi Szegedi feledes 
rózsapaprika / klgr. 2 kor 80fiit. H o vá th
Ferenc Szeged , fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaöpincére.)

Vendéglő ök Naptára. Az 1909-ki 
»VendégIősök Naptára* a vendéglős 
szakmába vágó fontos és változatos 
tartalommal ez évi december első felé
ben jelenik meg. A Vend. Naptára a 
»Fogadó« előlizetöinek 1 kor. 20 fi 11 
Nem előfizetőknek 3 korona.

Aki még- nem ve it osztálysorsjegyet, 
rendeljen a mi hirdetésünk alapján 
Singer Ede elárusítónál Budapest VI.. 
Teréz-körut 22.

Billiárd asztal, jó karban lévő. el
adó. özv. Kálmán Sándorné, Mezőtúr.
Helyváltozásoh. — Budapesten 

a Kaszás nagvvendéglő főp állását Muhr 
Gyula és Arany János löltöltéó be. Somogyi 
Mihály Nyitrán ;» Hungária fogadó főp. állását 
foglalta el Simon Antal a hajai Bárány fogadó 
főp. állását töltötte be. Albert Jenő Szombat
helyen a gy. laktanyai kantin vendéglő főp. 
állását foglalta el. Tóth Jenő Kaposváron a 
Korona kávéházban ni. regg. fizetöp. nyert al
kalmazást Lauter Adolf a marosvásárhelyi 
Better-féle Ipar kávéház főp. állását foglalta 
el. Heindl József a soproni délnasuti étterem
ben m. fizetöp. működik. Kubik Vistor a 
c ikszeredai Vigadó fogadóban foglalt állási 
Prückler Károly Esztergomban a Magyar király 
fogadó főp állasát töltötte be. Haffér Ferenc 
Zsombolyán a Kolhng-féle fogadó top. állását 
töltötte be. Érsekújváron a Nemzeti fogadó 
főp. állását Hochstadter Alfréd foglalta el. 
Gombár János a szabadkai Pest város fogadó 
kávéháza főp. állását töltötte be. Salzman 
Henrik Fehértemplomban a Központi kávéház 
főp. állását foglalta el. Weiszmann Ignác Lip- 
pán a József főherceg fogadó főp. állását 
tölt' be. Széntgolthardón a kaszinói főp. állá
sát Kocsis Zsiginond tölti be. U. itt Leilgeb 
Gusztáv a vasúti vendéglőben és Nagy István 
a Tulipán vendéglőben működnek mint íö- 
pincérek. Kováts Flóris Győrött a Fehér hajó 
fogadó sörcsarnoki föp. állását foglalta el. 
Szegeden a Tisza fogadó szobafőp állását a 
.  Fogadó * p-hirdetése utján Fodor Imre nyerte el. 
Géber Ferenc Szászrégenben a Royal kávéház 
főp. állását foglalta el. U. itt a Lászlóné-étte- 
remhen Németh János segédp állást nyert 
Nagyváradon a Pannónia fogadó kávéházi főp. 
állását Schmidt Alajos foglalta el; u. o. az 
étterem főp állását. Fehér Károly tő.ti be: 
mint cth. Kriván Illés, Blum József és Balázsy 
János működnek. A Feketesas fogadó kávéháza 
főp állását Mészáros Jenő foglalta ; u. ott a 
r-fizetöp. állását Oesterreicher József s a segedp. 
állásokat Wciszberger (). és Rosenbaum Dezső 
nyerték el. A szobafőp állást Lázár L. Adolf 
fogja betölteni. A Széchenyi fogadó főp. állást 
Lobennayer Ferenc foglalta e l: u. itt in.

7. oldal.

fizetöp. Zalder Imre működik; a szobafőp 
teendőket Kóródy Lajos intézi. Tompos József 
in. éth. működ k. Debrecenben a Rovat kávéház 
föp állását Weinberger Hermán foglalta el : 
mellette a regg. fizetöp. állást Bevitaegna Géza 
tölti be; u. o a szobafőp. állást Partzer Hezső 
fogialla el, inig a sörcsarnoki f-p állását 
Mándoky Mihály fogja betölteni

Jtirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A rendes egyleti tagok elhelyezése Ingyenes I

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

A Győri pincér-egylet* tiszteletlel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

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

Tagd íjak: I. o fő- és fizetöp. 3 kor., 
II. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-sö szállodai 
kapus 2 kor., III. oszL borliu, kávés
legény, csapos és szállodai bérszoJga 
1 kor. 20 liil., beiratási dij 1 kor.

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

Levél és sürgönyeim Pincér* 
egylet Győr.

Kelt Győr, 1998 junius hó.
Denes Miklós László József

jegyző. elnök.

N Y ÍL T  TÉR .
Elismerő levél.

Tekintetes Hercog Sándor urnák Csáktornya.
Keresni kell a szavakat az elismerésre, de 

nem csak szavakra méltó elismerést érdemel 
a/. Ön által küldött . Kristály" borszürö. mély 
oly kitűnő, a minő még eddig nem ictezelt. 
Kívánom, hogy ne csak a szavak dicsérjék, 
hanem méltó sikert is érjen el találmányával. 
Szíveskedjék kérem egy szürőzsákot küldeni. 

Győr, 1908. október 7-én.
Tisztelettel 

Mojzer Ferenc
.Bárány* szállodás.

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

tekeasztal, úgy kiilszinre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébl- köszö- 
nclemet s biztosítom, hogy cégüket mii de:; 
ösmerősőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. 
Nyíregyháza 1907. fiólh Sámuel kávés.
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Szerkesztői üzenetek.
H. L. Szécsény. Az ön esete közönséges 

túlkapás, amit nem szabad abbanhagyni, mert 
ma önnel, holnap mással fog megtörténni Ma 
kisebb mennyiségről, holnap már nagvobbról 
lehet szó. Sem az adóhivatal, sem az adó
kezelő. sem a finánc nincs jogosítva a mustra 
olyan fogyasztási illetéket kivetni, mint a 
milyen a bor után van megállapítva. Ha azt 
mégis tesz k, jogtalanul teszik és ezen túlka
pás ellen védekezni kell. A kényszerhelyzetnél 
fogva nem Lehetett ugyan mást, mint a jog
talanul követelt illetéket megfizetni. Ámde 
ezzel a dolog n ncs befejezve. És akármilyen 
kicsiny legyen a must- és borfogyasztási adó 
közt a különbség, már az elv kedvéért is kell 
jogorvoslattal élni. Emeljen panaszt az illeté
kes pénzügyigazgatóságnal. panaszoló szerezze 
rneg tanúit, kik bizonyítani tudják, hogy must
ról van szó és követelje vissza ugyanabban a 
beadványban a kényszerhelyzetben fizetett 
többletet. De mert az illető közeg részéről 
rosszhiszeműség is forog fenn, tessék az esetet 
a járási főszolgabirónál is bejelenteni és az 
illető ellen fegy.-lmi eljárást kérni. Eljárásának 
eredményéről értesítsen bennünket. Megjegyez
zük, hogy az ilyen ügyet, ha szükséges, a 
miniszterig lehet felvinni*. Üdvözlet.

B. I. B.-Csaba. A leirt kártyajáték, magunk 
és más hozzá-rtők felfogása szerint a tiltott 
szerencsejáték sorozatába tartozik. Az, hogy 
ezt a játékot a törvény hivatott őrei is játszi-, 
még nem azt jelenti, hogy nem képez tiltott 
játékot, hanem azt. hogy ha az alkalom meg 
van hozzá, tillott cselekményeket is követnek 
el az emberek. A .csöndes", a „21 es“ stb. 
is el van tiltva és mégis játszák. Ha azonban 
a játszókat rajtacsipik, büntetik őket és a komi

kum kedvéért talán épen az a biró Ítéli el a 
játszókat, aki alkalomadtán maga is szokott 
ilyen játékban résztvenni. Bírói felfogásra bízni 
a döntést -  esetleg drága mulatság lenne.

Sz. t . Miskolc. Aggodalmaira nézve egy
ébben a tekintetben tapasztalt hölgy vélemé
nyét jegyezzük ide. E szerint az állandó bol
dogság körülménye kizárólag a férjtől függ. 
Ki-ki, hogy szoktatjá asszonykáját, az a mézes 
napok hajnalától a késő bealkonvulásig ugv és 
olyannak marad. Es ezekbe lehet is valami 
igaz. Egyebekben, itt mindenki mézédes örö
meket kíván ! Üdv ! — A. M. D.-Sz.-Márton. 
Jelzett időig készséggel nyújtjuk türelmünket, 
már csak az őszinte szándék megnyilvánulá
sáért is. — P. I. Debrecen. A kalap históriá
val kapcsolatos büszkeséget nagyon tudjuk 
méltányolni, mi azonban mégis azon vagyunk, 
Horváth F. szegedi paprikással egyetemben, 
hogy a .szegedin bei Mokrin paprika* még 
Debrecenben is — német. Egyébként szives 
üdv! — T. G. A kabát gombokhoz hasonló 
jó vagy még ennél is jobb klasszikusok jöhet
nek, inig a drasztikus lehelellenségek marad
hatnak, a „D . . . drakó*-val kezdő lő dalok 
szén honában Egyéb dolgok jöttek. Üdv!
K. Q. fogadós Hogy a kassai Jaszusch minő 
füstölt dolgokat produkál és szállít, ezt legjob
ban Kaszás Lajos bpesli nagyvendéglős igazol
hatja. a ki nemcsak a .kassai sonkát*, hanem 
a? üzletében fogyasztott minden füstölt olda
las és kolbászokat is a kassai Jaszusch Antal
tól rendeli - T. P. Szatmár. Küldött tudósítá
sok megfelelő módon nyertek és fognak a 
jövőben is elhelyezést nyerni. Debrecenben 
Matsád J. munkatársunk képviselte a Fogadót. 
Szives üdv! — B. H. Győr. A jóakaró intéz
kedés sosem késő. Miért egyébként kiadóhi
vatalunk ezúttal is köszönetét fejezi ki. —

M. K.-né vendéglősné. Méltóztassék a szegedi 
Horváth Ferenc paprikáshoz fordulni, akinek 
teljes cime (s egyébb tájékoztatás) az „Üzleti 
híreink'* rovatban található. - Bélyeg. Sza
badka. Lap visszatartását, illetőleg levele 
értelmében intézkedünk. Üdvözöljük. — P. $. 
R.-hegy. P. sör ügyében intézkedtünk. Külön 
érlesites ment. — S- J- Eger. Az ilyen körül
mények közt történő késedelmet szívesen vesz 
szűk. Egyben hasonló melegséggel üdvözöl
jük. — h. S- Körmend. A szüret után jött 
előfizetést köszönöttel nyugtatjuk és sok sze
rencsét kívánunk — az uj borhoz. — N. 5ch. 
és P. Kiscell. Az a hirdetés a „V—e“ cimü 
lapban, a vasmegyei pincérség jóhirnevét hir
dette Szives üdv!

EPILEPTIKUS
BelegeR Intézete BHLF gyóguíürdőBen.

1 A nagyin, m. kir belügyminisztérium 1903. junius 
I 17-én kelt 56'45'1903. sz. rendeletével engedé

lyezve, 250 férfi és női betegre berendezve. 
Ápolási díj :

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K.
Ezen oszályokon kivül szegény betegek az or
szágos hetegápolási alap terhére vehetők fel, a 
mely esetben a nagym. m. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. okt. 28-án kelt 9722UVa. ez. 1903 
rendelete értelmét) :n külön-külön kérelmezendő 
a betegek által. A betegek ápolásával a budai szent , 
Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospek- 1 
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál: |

Dr. WOSINSKI ISTVÁN
BALF gyógyfürdő igazgató tulajdonosa. 

Posta, vasút, telefon helyben.

H I R D E T M É N Y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. 

Kir. Szab. Osztáiysorsjáték (XIII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás 
végett kiadattak.

Az 1. osztály húzása 1908 november hó 19. és 21-én tartatik meg. A  húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1908. évi október hó 2ö-én. Magyar Kir. Szab.
Osztálysorsjegy Igazgatósága

Lukács. Hazay.

Abbázia
Adria
Alföld
Amazon
Andrássy
Angolkirálynü
Aranybárány
Aranybika
Aranycsillag
Aranyszarvas
Balaton

Bárány
Bécsváros
Böcögö
Casino
Club
Concordia

45038 
24851 
105401 
63031 
73226 
96501 
78697 

105421 
13059 
38314 
45043 
93856 

109287 
73229 
93859 
I3U67

Continental

Csillag
Dreher
Elité
Emke

Eszterházy 
Európa 
Fácán 
Fehérhajó 
Fehérkereszt 
Fehérló 
Fekete medve 
Fekete sas

Gömöri

meg alant S ’j á t  vagy  a lkalmazást  adó üzletének nevét és rende lje  meg  
a mellette levő  osztálysorsjepyet, mely lyel szerencséjét megalapíthatja.

1.074
24882
18111
69313
109553
18102

105105
45047
65185

105411

24867
51774

101256
109269

Hársfa 
Hattyú

Hullám
Hungária

j i r *
Kisfaludy
Kiskorona
Kispipa
Komló
Korona
Koronaherceg
Kossuth
Központi

45031
63016
109282
73037
45044

105442
16872

63024
105406
73034
63033

László
Lehel
Lloyd
Magyar király
Medve
Metropol
Mexikó
Millenium
Nádor
Nagyszálloda
Nemzeti
New-York
Otthon
Panonnia
Pelikán
Pestváros

Polgári

65184
10:2e0
96501
13059
24875
32686

65184
101288
63031

101281
73229
13067
32692
16937

Próféta
Radetzky
Rákóci
Rémi
Rimanócy
Rózsa
Royal
Sárgaház
Schálkház
Sörház
Sport
Szabaria
Széchenyi
Szibéria
Szőlő
Szőlöfürt
Takarék
Tátra

32692
109553
45044
16573

Teplic
Tigris
Tisza
Tompa
Transsylvánia
Tüli pán
Úri Casino
Vadászkürt
Vadember

Vaspálya
Vasúti

Vigadó
Vörösház

73037 
13074 
16576 
73034 
450 8 

105421 
69313

Ezenkívül nagy számválaszték.

Sorsjegy árak: ofz fél
Húzás már november 19. és 21-én.

negyed nyolcad
K. 6.— K. 3 — K 1.50

sorsjegyek megrendelése legcélszerűbben postautalványon történik. Mielőbbi szives megrendelést 
kérünk, mert a fenti számok gyorsan elfogynak. Tisztelettel

S I N G E R  E D E
«  magyar Itiróivi szab. osztály-sorsjáték elárusító lielye

BUDAPEST, VI., TEHÉZ-KÖRUT SS.

Nyomatott Hedvig Sándor Könyvnyomdájában, Budapest, VI]., Dohány-utca 12. szám.


