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A boritaladó megmarad.
. A boritaladó jövedelmé

ről nem mondhat le az ál
lam ; igyekezni fogok a 
termelők részére más mó
don könnyítéseket tenni.” 
XVekerle, pénzügyminiszter X/21.

Hiába minden tiltakozás, hiába min
den kérés, követelés, hiába minden 
közgazdasági logika, — a pénzügy- 
miniszter nem mondhat le a boritaladó 
jövedelméről, erre az államnak szük
sége van, de ennek helyébe könnyíté
seket hajlandó tenni a pénzügyminisz
ter a termelők javára. Ezt eredményezte 
az okt. 21-én Budapesten tartott orszá
gos termelő-, vendéglős- és >horkeres- 
kedőa-értekezlet. Aki tehát eddig még 
nem ismerte egész biztos formában a 
pénzügyminiszter gondolkodását és állás
foglalását ebben az ügyben, az most 
tudomást szerezhet róla.

Nem lehet; kell a jövedelem! És 
ezzel a jogos kivánalom ki tudja, hány 
évre van kitolva, mig ismét szóba ke
rülhet. Talán sohasem. Erre vall a 
pénzügyminiszter határozott kijelentése 
a költségvetést tárgyalt pénzügyi bizott
ságban. Ö kegyelmessége ugyanis kije
lentette, hogy a rendkívüli terhekkel 
meg kell állni. Tisztviselők további 
íizetésjavitásáröl szó sem lehet, de más
ról sem, —  mert nincs fedezet. Az adók 
felemeléséből nyert bevételi többletek 
másra és mindig másra kellenek Nem 
jut semmi a fogyasztási adók csökken
tésére, tehát a ' boritaladó eltörlésére 
sincs semmi egyenértékű fedezet. Ne 
is álmodjunk ilyesmit. Az államnak 
szüksége van a ltí és 1/a millió bor- 
italadóra, a szeszadó felemeléséből nyert 
40 millióra és készséggel elhisszük, 
hogy ennél még sokkal többre van 
szüksége az államnak s hogy az eddigi 
bevételek mind kevesek az államház
tartás egyensúlyának helyreállítására és 
fenntartására.

Elismerjük azonban azt is, hogy a 
nagyipar támogatására az állam többet 
ad ki, mint aminek az elengedését a 
a boritaladó eltörlésében az érdekelt 
termelő- és vendéglős-közönség az állam
tól kért. Gazdag és kartellirozott gyári 
vállalatok és részvénytársaságok kapnak 
magas összegű szubvenciókat az állam
polgárok összességének adózásából és 
ennek az eredménye az, hogy még sincs

számbavehetö iparunk. Még mindig az 
idegen ipari termékekért vándorol ki 
az országból sok millió és ez a szub
venciók dacára is történik. Mindez 
azonban lehetséges, minderre telik pénz 
és csak a boritaladó eltörlésére nincs 
fedezet. Noha a bor olcsóbbá tétele 
kétségtelenül emelné a fogyasztást, ami 
önmagától fokozná az állam bevételeit 
és megkönnyítené a termelő gazdák 
anyagi helyzetét.

Azt mondta a miniszter ur, hogy 
más módon akar a termelőknek könnyí
téseket tenni. Hát a termelők mellett 
reklamáljuk ezeket a könnyítéseket a 
vendéglősök részére is. Hiszen a 
vendéglősök adnak lul a termelők borain. 
Ök a közvetítők a termelő és fogyasztó 
közt. Ok fektetnek t -két a termelő áru
jába és amig a termelő egyszerre kapja 
terméséért a vételárt, addig a vendég
lősnek sokat kell dolgoznia, fáradoznia, 
mig apróbb részletekben térül vissza az 
ö befektetett tőkéje. De amellett a vendég
lősnek az üzlet mérve és forgalma sze
rint veszteségei is vannak i ez majdnem 
kikerülhetetlen), mig a termelő mégis 
veszteség nélkül ad túl a termésén

Mindezt vegye figyelembe a pénzügy- 
miniszter ur és foglalkozzék komolyan 
a vendéglősök részére is biztosítandó 
könnyítésekkel.

Amint pénzügyminiszterünket ismer
jük, megvagyunk róla győződve, hogy 
nem veszi rósz néven, ha a könnyíté
sekre nézve néhány fontos ügyet aján
lunk nagybecsű ügyeimébe. Ajánlunk pe
dig olyan dolgokat, amik a miniszter 
urnák illetve a kincstárnak nem kerül 
pénzébe, a boritaladót sem csökkenti, 
hanem teremt rendet és megnyugvást 
a vendéglősök 75—80 ezernyi nagy 
táborában.

Javaslatunk a következő :
1. Ne adjanak ki ezentúl annyi 

italmérési engedélyt, sem korlátlant, sem 
korlátol tat.Mielőttilventkiadnának, kérjék 
be a vendéglős-ipartársulat véleményét 
és respektálják azt.

2. Fűszeresnek, szatócsnak, csemege
üzletnek stb. ezentúl egyáltalán ne ad
janak italmérési engedélyt. Ha ilyen 
üzlet közben gazdát cserél, az utódnak 
ne adjanak italmére-d engedélyt. Semmi 
szükség arra, hogy valamely üzlet 
mellékfoglalkozásképpen  italarusitás- 
sai is foglalkozzék.,

3. Ilalhamisitóktól vonják meg az 
italmérési engedélyt Ha a hamisítást a 
borkereskedő követte e l : zárják be és 
tiltsák el a borkereskedelemtől.

4. Kössék a vendéglős-ipart képesí
téshez és rendeljék el a kötelező társu
lást, azaz: minden vendéglős és kocsmá- 
ros köteles legyen szakmája ipartársu
latához tartozni.

5. Igazságos és az üzlet forgalmának 
megfelelő adó- és illeték kivetése, hogy 
senki túlterhelve ne legyen.

Ez volna a mi javaslatunk. Ezí tegye 
meg a pénzügyminiszter ur a vendéglő
sük javára, akár törvény módosítással, 
akár rendeleti utón, — de tegye meg 
rekompenzációképpen a boritaladó meg
hagyásáért.

És ezt megteheti egészen nyugodtan, 
mert ezáltal a kincstár jövedelm e  
nem fog  csökkenni, hanem ellenke
zőleg, emelkedik és megszűnnének 
a visszaélések, amiket amúgy sem 
ellenőrizhet senki.

Harc a sorkartell ellen.
— A vendéglősök szervezkedése. —

A kartellizált sörgyárak elkészültek 
már a söráruk emelésének tervével, 
de közbejött a kedvező eredményű szü
ret és nem merték tervüket végrehajtani. 
A sörárak emelkedése 3 és í korona 
közt váltakozik. Csak az alkalmas idő
pontot kénytelenek  bevárni, hogy a 
kellemetlen meglepetéssel lépjenek a 
vendéglősök elé. Minthogy az áremelés 
bevégzett dolog és minthogy a sorkartell 
által teremtett állapot úgy a fővárosban, 
mint a vidéken már régen váit tartha
tatlanná és megszégyenítővé, a fővá
rosban mozgalom indult meg, a bajon 
ugv, ahogy lehet, segíteni.

Az adott viszonyok közt vendéglös- 
kartársaink ugyanis úgy akarnak segí
teni a bajon, hogy a minőségre nézve 
a karte llizá lt sörre! verseny kép-'s. 
az árra nézve ped ig  olcsóbb vidéki 
(nem kü lfö ld i) sört vezetnek be a 
fővárosban, sörrak tár (depó) utján

A sört egyik jónevü és meglehetős 
nagy termelésre berendezett gyár fogná 
szállítani, melynek raktára tludape-ic 
lenne. Az ügyet a -Szekesfőv.< . > 
vendéglősök és kocsmárosok ipa - 
társulata« veszi kezébe és azt h ssziik. 
hogy az ügy, tekintve a népszerű-' -' . 
igen hamar fog befejezéséhez közeledni.
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A vendéglősök saját érdeküket tart
ják szem előtt, ha a sörkartell karmai 
közül mentői előbb igyekeznek szaba
dulni. A mód és alkalom meg lesz 
hozzá nemsokára. Igaz, hogy a kombi
nációba vett vidéki sörgyár ma még 
nem képes egész Budapestet sörrel el
látni, de erre egyik kőbányai sörfőzde 
sem képes, hanem igenis már most is 
abban a helyzetben van, hogy egy igen 
nagy kontingens sörellátását magára 
vállalhatja. Es ha kell, az illető sörgyár 
képes a terjeszkedésre,

A fogyasztás özszeirása, mint értesü
lünk, már folyamatban van. A vendég
lősöknek a sörgyár módot fog nyújtani, 
hogy gyártmányait megizleljék. Ennek 
határidejéről a vendéglősök értesítve 
lesznek.

Meg lesz tehát az alkalom, hogy aki 
csak teheti és akarja, megszabaduljon 
a sörkartell terrorjától. Nem lesz szük
séges, hogy a vendéglős a saját jó pén
zéért rabszolgája legyen a sörkartellnek 
és szaporítsa annak milliónyi nyeresé
gét. Éppen a napokban tették közzé a 
két nagy sörgyár mérlegét; a Dréherét 
és a részvénysörfőzdéét. És ezen mér
legekből látjuk, hogy a Dréher-féle gyár 
az ö névleges részvénytársaságával úgy 
manipulál, hogy — adó megtakarítás 
céljából — ne maradjon nagy haszon. 
Leírnak és dotálnak üzleti számlákat, 
csak ne maradjon nagy tiszta nyereség ki
mutatásra, mert azután adót kell fizetni, 
noha a kisebb összegben kimutatott nye
reség, voltaképpen meglehetős nagy. A 
bruttóbevétel 5,36'J.017 kor. Ebből csak 
telik — a vendéglősök közvetítése folytán.

Az Első magyar részvénysörfőzde már 
nem leplezhet annyira, mint Dréherék. 
Nem pedig azért, mert mint öreg rész
vénytársaság nem irhát annyit le, mint 
az uj Dréher-féle részvénytársaság. Te
hát kénytelen a nagy haszonból legalább 
megfelelő osztalékot fizetni a részvénye
seknek, amit ezidő szerint a részvény- 
tőke 33,/s° o-ban állapítottak meg. Eny- 
nyit tehát kénytelenek  voltak bevallani.

Ha tehát a vendéglős-sörgyár eszméje 
boldogabb időig várja megvalósitásál. 
tegyünk legalább addig és annyit araeny- 
nyit tehetünk saját érdekünkben. És azt 
az adott viszonyok között nem tehetjük 
máskép, mint az emlitett kitűnő minő
ségű vidéki sörnek elhelyezésével. A tár
gyalások ebben az irányban folynak és 
lapunk legközelebbi számában már rész
letekkel fogunk szolgálni.

Aktiónkkal meg kell előznünk a sör
kartell t a sörárak emelésében.

Hangsúlyozzuk újból, hogy nem kül
föld i sörről, hanem hazai gyá rtm á 
nyokról. van szó. Ha a terv kielégítő 
módon sikerülni fog, ami különben már 
most is kétségtelennek látszik, akkor 
hozzáfogunk a külföldi sörök teljes ki
küszöbölésére. Egyelőre azonban arra 
kell törekednünk, hogy a sörkartell ki
zsákmányolásán minél nagyobb rést 
vágjunk.

És az kizárólag vendéglős kartársaink 
akaratától függ. Reméljük, hogy saját 
jól felfogott érdeküket föléje fogják 
helyezni a sörkartell részvényesei ér
dekének.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá
n k  Ipartársulata hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j t II. 20 . sz. a, van.

Hivatalos órák: minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
‘iráig. ____

Jogitanácsot ad az ipartársuiat min
den tagjának a társulat ügyésze : 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Ullüi-ut 5. —  A jogitanáesadás 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 közleményé kizárólag a „F o
st a d ó1 utján közölteíik.

T ÁR SUL AT I  ÉLET.

Budapest. A  vendéglősök újabb 
mozgalma. A »Székesfővárosi vendég
lősök és kocsrnárosok ipartársul atac 
kebelében életrevaló és igen praktikus 
mozgalom indult meg, melynek igen 
hamar fog sikerülni, a vendéglősöket és 
kocsmárosokat egy táborba egyesiteni. 
A társulat szervező-bizottsága ugyanis 
az ezelőtti pénteki uzsonna-összejövete
leket átalakította kerü leti értekezle
tekre, melynek elsejét e hó 12-én 
tartották a váci-uti Kirchenknopf-féle 
vendégi 'ben. Az első értekezletre elég 
szép számban jelentek meg a kartársak.

Az eszmecsere két fontos ügy körül 
fejlődött ki. Az egyik a tömörülés, 
összetartás és egyesült erővel való hala
dásra vonatkozott, amire nézve meg
állapodott az értekezlet, hogy a legna
gyobb agitációt fejti ki az értekezlet 
minden egyes tagja, hogy azokat a kar
társakat, kik még nem tagjai a »Székes- 
fövárosi vendéglősök és kocsrnárosok 
ipartársulatának«, beviszik a társulatba, 
mert más és biztosabb keret az egye
sülésre és az egyesült erővel való küz
désre nincsen.

A másik fontos tárgy az volt, hogy 
miként védekezzenek a kartársak a 
nagy és természetellenes konkurrencia 
ellen. Arról volt szó ugyanis, hogy a fűsze
resek, szatócsok, pálinkások mellékfog
lalkozás gyanánt kezelt italmérési üzletet 
a jövőre nézve meg kellene szüntetni, 
újabb engedélyek kiadását megakadá
lyozni, mert az ilalmérés ily nagymérvű 
decentralizasával régi vendéglősök a 
tönk szélére jutnak.

Ezt tekintette az értekezlet & szervez
kedés első agitácionális anyagának és 
ezen ügy körül tartotta legszükségesebb
nek a mozgalmat az egész főváros terü
letére kiterjeszteni. Az értekezletek kerü
letenként lesznek szervezve és azok 
látogatottságának biztosítására külön 
bizottságot választottak. A legközelebbi 
értekezlet szervezésére négy kartársat 
választottak, kik a vendéglősök közérde
kére való tekintettel, készségesen vállal
ták a megbízást.

A  bizottság tagjai a következő kar
társak: Bankhard József, Búza Antal, 
K irchenknop f Imre és Marton  József.

A bizottság nyomban meg is kezdte 
működését.

A legközelebb tartandó értekezletek 
tárgyában az értekezlet abban állapodott 
meg, hogy csütörtökön, nov. 19-én 
Krebsz János vendéglőjében, V., Váci-ut 
8ö. szám a. tartandó az értekezlet, 
nov. 26-án J&ger Ignác vendéglőjé
ben, V. Váci-ut 50. sz. a. és a rákö
vetkező hét csütörtöki napján Windisch 
Mihály vendéglőjében, V., Lipót-körut 
30. sz. a. Az értekezletek mind a há
rom helyen délután fé l 4 órakor tar
tatnak.

A  szervező bizottság felkéri a ven
déglős kartársakat, hogy minél nagyobb 
számban és pontos időben jelenje
nek meg, hogy ezután ki-ki még elég 
korán kerülhessen haza az üzletéhez.

Ez a mozgalom, mint a sorok beve
zetésében már mondottuk, igen üdvös 
és célszerű. Gyümölcse nem fog el
maradni. Csak előre!

Szentes. A vendéglősök tömörülését 
jelentő országos mozgalomból esongrád- 
megyei szaktársaink is kiveszik az őket 
megillető részi, amennyiben szintén 
akcióba léptek egy az érdekeiket bizto
sitó megyei ipartársulat megalakítására 
nézve. A „Csőngrád-m egyei fogadó
sok, vendéglősök és kávésok ipar- 
társulata'1 megalakítása munkálatait 
Szentesről: G yöry  Sándor, P ir i t i  Má-: 
tyás, Deutsh Béla, Lnschitz  Pál és 
Borsos Szabó Antal és Csongrádról 
Kaszanitzky István, Goda Antal, A lbert 
Viktor, G oldberger Ignác és Dévay  
Antal szaktársaink vették kézbe. Az 
alakulásra vonatkozó első értekezletüket 
szaktársaink a napokban fogják meg
tartani.

Szolnok. Jásznagykunszolnok megye 
székvárosában szintén történtek lépések, 
s az egész vármegye vendéglősei és 
kocsmárosai érdekére kiterjedő ipartár
sulat létesítése itt is tervbe vétetett. A 
társulási mozgalomban S tőgerm ayer 
Antal, Veszter István, Fodor testvérek 
(a Nemzeti fogadó agilis tulajdonosai) 
Dobránszky Márton és Engel Emil 
vesznek részt. A „Jásznagykunszolnok- 
megyei fogadósok, vendéglősök és kávé
sok ipartársulata'' megalakítására e hó 
folyamán van kilátás.

Vasvár. Vasmegyének ezen ősi váro
sában és járásában szintén mozgalmat
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indítottak szaktársaink, ipartársulat léte-sf gél termett borukat a termelők nem 
sitésére. A „Vasvár és járása vendéglő-* adják el, a nekik tetsző potom áron, 
sok, kocsmárosok és kávésok ipartársu- példának okáért 6 -8  filléren, addig 
lata előkészítési munkálatait Vasvárról: egyetlen borkereskedő se vásároljon egy
Bucsjr Gábor és Zsilinszkv  István cinkotai kupányit se. 
szállodások, Horváth  István, Simon A mi ugyan helves is, tudniillik a 
Gyula és B re iner Lipót vendéglősök, kereskedők szempontjából. Mert hiszen, 
Rábahidvég: Horváth László vendéglős minek adjanak ők ma 12— 16 fillért 
és Győr várról: Pesti János vendéglősök azért a borért, amit egy-két hét, legfel- 
teljesitik. Az ügyészi és titkári teendőkre jeb egy-két hónap múlva ennek feléért 
szaktársainkdr. Mozsolits István vasvári is megvehetnek. Végre is azok a szere- 
ügyvédet nyerték meg. tett üzleti felek, már mint a termelők.

Eredményes működés. A győri ven
déglősök szikvizgyári szövetkezete a 
napokban VölíTel Pál elnöklete alatt 
ülést tartott, römmel vette tudomásul 
az igazgatóság az üzemi kimutatást, 
mely jelentékeny forgalmi emelkedést 
mutat. Elhatározták, hogy az amerikai 
rendszerű jégvermet újjá építtetik s hogy 
a gyár alkalmazottjainak ez évi novem
ber hó 1-től a jövő év március hó 
végéig teljes vasárnapi munkaszünetet 
engedélyeznek. Észrevétel nélkül elfo
gadták a várossal a jégszálitásra kötött 
3 éves szerződést. Végül kimondták, 
hogy a jövőben vizeikről árjegyzéket 
készíttetnek és azt a közönség tájékoz
tatására a helyi lapokban közzéteszik. 
Győri szaktársaink eredményes működé
séhez gratulálunk és vendéglős-ipartár- 
sulatainknak, különösen amelyek hasonló 
gazdaságos dologgal még nem foglal
koznak, figyelmébe ajánljuk.

Arad. Az aradi pincér-egylet vezető
sége értesíti és felhívja az érdekelt 
szaktársak figyelmét, hogy elhelyezések
nél az egylet helyeszközlö irodáját szíves
kedjenek fölkeresni. A Salac-utca 3. sz. 
alatt létező elhelyező irodának ügyveze
tője: Cseh Hugó.

Az országos Nyugdijegyesüíetbe
újabban a következő tagok léptek be: 
Kalmár Dezső Miskolc 1000, Blau Ja
kab Miskolc 1000, Friedrich Adám 
Miskolc 600, Leiler Béla Miskolc 4000, 
Freiberger Miksa S.-A.-Ujhely 1000, 
Fischer József Beszterce 160Ö, Tálos 
Ferenc Kolozsvár 2400, Feriberger Géza 
N-Várad 2000, Iván István Kassa 1000, 
Pillmayer Mihály Kassa 2000, Kutschera 
Ede Kassa 1000, Femisz Konrád Kassa 
600, Zartl Lipót Kassa 4000, Takátsi 
Márton Beregszász 2000, Pirchala Imre 
Kassa 2000, Dulin Ede Kassa 600, 
Weisz Béla Miskolc 1000, Herskovits 
Mór Ungvár 3000, Kovalszky Kálmán 
Ungvár 1000, Kosztler György S-A - 
Ujhely 1600, Schutz István S.-A -Ujhely 
1000, Mogyoróssy István S.-A.-Ujhely 
ö00, Masztellak Mihály S.-A.-Ujhely 
1000, Perl Dezső Ungvár 1000. Döme 
Nándor Szatmár 600, Görög Vilmos 
Szatmár 600, Kozma Gábor Szinér- 
váralja 1000, Kabdekó Pál N-Várad 
1000 kor.

Zu warten!
Ezt a jelszót a borkereskedők, a bor

termelőknek derék üzletfelei adták ki. 
A »zu warten« jelszónak az a magyará
zata, hogy amig az idén, nagy böség-

reájuk vannak utalva s nélkülük nem 
képesek értékesíteni boraikat. És ki 
tudja, nincs-e ebben igazuk a borkeres
kedőknek.

Hogy valami lehet a dologban, erre 
az enged következtetni, ' hogy a ter
melők maguk is így látszanak gondol
kozni : de nem csak ezek, hanem még 
testületi (egyesület szövetség stb) veze
tőségeik is, akik minden a nyilvános
ságnak szánt akciójukat a «borter- 
melök és borkereskedők érdeke®, a 
bortermelők és borkereskedők részvé
tele stb.-képen és formában kezdik 
és intézik. Szóval, a látszat nagyon 
arra vall, hogy termelők és borkereske
dők annyira egymásra utaltnak tudják 
és érzik magukat, hogy az egyik nem 
léte a másiknak talán vesztét vagy 
tönkremenetelét okozná.

Azonban fogjuk komolyan a kérdést 
és próbáljuk úgy tekinteni, mintha ez 
a nevetve elmondott igazság, nem is 
létezne... A »Fogadó« éveken ái fölsz inén 
tartotta azt a témát, hogy bortermelők 
igyekezzenek tágítani a borkereskedők
kel való szoros kapcsolaton és keressék 
a -közvetlen érintkezés® módjába termé
szetes kapcsot képező vendéglős-kocs- 
márosokkal. Ám a téma maradt 
témának s a bortermelő hü üzletfele a 
borkereskedőnek és sok esetben; erős 
ellenlábasa az italmérö-kocsmárosi érde
keknek, ami aztán úgy is maradt mind
addig. amig az Isten egy bőséges ter
méssé! meg nem áldotta a —  termelő
ket. Az idei nagy bortermést értjük 
ezalatt, amiért az Ég urának minden 
szőlősgazda hálával lehet vagy lehetne, 
ha a borkereskedők, egész ország- és 
monarchia-szerte ki nem mondják vala 
a — »zu wartent! Ez azután elejét 
vette minden hálának és keserűségre 
váltotta az örömet, amennyiben nagyon 
sok termelő (akik eddig szóba sem állot
tak más vevővel, mint borkereskedővel) 
kénytelen várni, amig föl nem oldják 
boraikat a »zu warten« alól, ami pedig 
legtöbbjének a létkérdéssel határos nagy 
kellemetlenséget jelent.

Minket azonban ne aggasszon ez a 
szőlősgazdákra súlyos anyagi gondot és 
csapást jelentő kérdés, aminek föl merü
lése kizárólag a termelők élhetetlensége 
és nemtörődömségének köszönhető s 
ami ahogy fölmerült, ép úgy el is 
enyészik, mert majd csak fognak találni 
vaiamelv módot a termelők a»Zu warten« 
kérdés megoldására. Ha egyebet nem -  
várnak. Vagy pedig^le fogják vonni azt a

helyes konzekvenciát, hogy fölmondják a 
borkereskedőknek a barátságot, amivel 
egyszersmind megszüntetik azt a termé
szetellenes kapcsot, ami a borkereske
dőket a borgazdaság két legfontosabb 
szerve : a termelők és a termelést elküz- 
vetitő (kimérő) vendéglősökhöz kap
csolta.

Közönségünk íig-yelmóbe. A »Ven- 
déglösök Naptár ái" immár negyed
szer adja ki a Fogadó kiadóhivatala. 
Az 1909-ki naptár f. évi december 10-re 
és 12 ívnyi terjedelemben jelenik meg. 
tehát az előző ily kiadványainkat nagy
ban fölül fogja múlni, és dacára a nagy 
terjedelemnek és még fontosabb tarta
lomnak, a naptár ára sokkal olcsóbb 
lesz és pedig előfizetőinknek —  1 kor. 
20 fillér. (Nem előfizetőknek a V. .V.-ra 
3 kor. kerül) A minden vendéglősnek 
és kocsmárosnak fontos, úgyszólván 
nélkülözhetlen V.-Naptára tartalmából 
kiemeljük a »B or- és Pincegazdasá
gunk« cimü részt, amely szaktársainkat 
a borkezelési és pincei teendőket illető 
összes kérdésben megfelelő tájékozással, 
hasznos tanácscsal látja el. Lesz a naptár
nak terjedelmes jogi része (mely a szüksé
ges törvényeket s az italmérési engedély
nél stb. szükséges eljárásokat ismerteti! 
és »kézi szakácskönyven, nem említve a 
több szaktársadalmi irodalmát s a hasz
nos tudnivalók (vegyes) rovatát, melyek 
ugyancsak nagyban fogják érdekelni a 
szakiparunkhoz tartozó összegeket. A 
minden kalendáriumot pótló » Vendég
lősök Naptárát illető rendelések a 
»Fogadó« kiadóhivatala  címén inté- 
zendök s a pénzküldemények a Fogadó 
utalványaival is eszközölhetök.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Közönségünkhöz. T. előfizetőinket, 
kik az előfizetéssel hátralékban vannak, 
s akiknek a Fogadót hosszabb idő óta 
küldjük és erre nézve levélben fólszóli- 
tást és postai megbízást intéztünk, föl
kérjük, hogy a járuló összeget szíves
kedjenek az ott lévő utalványunkon 
postafordulattal beküldeni. Tisztelt lap
közönségünk részéről különösen kérjük 
azt figyelembe venni, hogy az ilyen 
postai eljárás: levélbeli felszólítás,
postai megbízás és az erre vonatkozó 
lev.-lapi figyelmeztetések rendkívüli nagy 
terhet, kiadást rónak ránk, amitől tel
jesen föl lehetnénk mentve, ha in. t. 
közönségünk a lejáratkor mellékelt utal
ványt vagy legalább az első ízben i 
kérelmünket figyelembe venné. Mi pon
tosan igyekszünk eleget tenni előfizető
ink kívánalmainak. Jól értesült, válto
zatos és tartalmas lapot adunk, s a 
közügyekben tett fáradságos és költsé
gé? munkáinkon kívül a t. közönség iink- 
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



4. oldal. FOGADO 22. szám.

lóan és pontosan tegyen eleget —  T. 
közönségünknek jóindulatú figyelmét és 
intézkedését kérjük és maradunk kar- 
társi tisztelettel a » Fogadó* kiadóhva- 
tala.

Hymen hírek. — Zsöks Sándor, 
péterhegyi fVasm.) vendéglős szaktársunk 
okt. 22-én ülte eljegyzését Geigér 
Juliskával, Gergár György lótkereszturi 
földbirtokos leányával. — Fischer Béla 
a miskolci Grand fogadónak volt szoba- 
főpincére e hó 10-én tartotta esküvőjét 
IVeisz Stefikével, Miskolcon.

A borkereskedői megbízhatóság-. 
A rFogadóo-nak régi erős állásfoglalása, 
hogy borkereskedőkkel, vendéglős-kocs- 
máros szaktársaink semmiféle üzleti vi
szonylatba ne kívánjanak lépni, mert 
ez a viszonylat föltétlenül nagy hátrányt 
jelent üzletükre nézve. Ezt az állás
pontunkat ugyan, e lapok közönsége jól 
ismeri, mert volt alkalma megismerni 
ama sok közleményekből, melyeket a 
számos borhamisítási és egyéb bor- 
kereskedői esettel kapcsolatban voltunk 
kénytelen produkálni. Az utóbbi ilyen bor
kereskedői eset, ha jól emlékszünk, a 
tapolcai Lessnerek esete volt, amely 
nemcsak a zalai borok jóhirét rontotta 
meg, de a balatonvidéki borkereskedők 
megbízhatóságát is nagyon befolyásolta. 
Egy ilyen, bár nem a Lessner-féle eset
hez hasonló, de a borkereskedői meg
bízhatóságot szépen és alaposan diskre- 
difáló esetet mutatnak be újabban. Ezt az 
esetet a Veszprémben megjelenő » Nép
akarat" ismertette egy ugyancsak vesz
prémi borkereskedőről, a következő mél
tatással :

Tutijuk jól, hogy ez a bornagykereskedő 
'■ég évek óta — igv szüret után — szállítja 
festmegyéből pincéibe a homokos talajban ter
mett uj borokat: naponkint és vaggonszámra, 
melyeket 9 -10  koronáért vásáról össze hrHo- 
literenkint- — Es tette ezt 1905-ben, 1906-ban, 
l ! « ‘7-ben s teszi ezt már ez évben is. Aki ké- 
lel kedne ebben, meggyőződhetik erről a vesz
prémi vasút teheráru irodájában. De ugyanott 
arról is meggyőződhetik, hogy azoknak a 9—10 
koronás homoki horokrjak 95 százaléka vasúton 
száltittatik el Veszprémből. Hogy ezl teszi ez 
a bomagykereskedö cég? ahhoz semmi közünk. 
Még ahhoz sincs közűnk, hogy ez a nagy bor- 
kereskedő cég vajmi csekély mennyiségű bort 
vásárol a Balaton vidékén, l-'.z az ö dolga. Az 
üzlet üzlet. Ennek a veszprémi borkereskedő 
y -wrk a nyomtatványain ezek állanak : Deutsdi 
0. Sándor és unokaöcscse szőlőbirtokosok és 
bornagykereskedők Veszprém, — a Balaton 
meliett. .'Sürgönyeim Deutsdi unokaöcscse Vesz
prém.

Nóta bene: Ezt a Deutseh G. S. illetve 
Deutseh G. Sándor unokaöescsét jó em
lékezetébe ajánljuk azon vendéglős és 
kncsmáros szaktársainknak, akik borai
kat a Balaton mellett (esetleg Veszprém
ben) szokják bevásárolni.

Klub-estély. A bpesti p.-egylet kehe- 
ieben_ alakult -Egyetértés'Sport-Klub# e 
hó 17-én kedden este, az Andrássy-uti 
Bokros nagy-vendéglő külön termeiben 
táncestélyt rendez. A belépő-jegy szemé
lyenként 2 és család-jegy 3 korona. Az 
estély tiszta haszna a Klub alapja javára 
fordiítatik.

Kocsmaüzlei engedély .nélkül. Fel
merült eset alkalmából a belügyminisz
ter elvi jelentőségű határozatban mon
dotta ki, hogy engedély nélkül kocsma
üzletnek folytatása nem az ipartörvénybe 
ütköző, hanem az 1899. évi XXV. te. 
30. ij-a alapján elbírálandó jövedéki 
kihágást képez, ami a királyi pénzügy
igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Kérelem Szaktársaimho? ! Egy peresügyből 
kifolyólag úgy az én, mint számos kollegáim 
érdekében kérem azon vendéglős és kocsmá- 
ros szaktársain)at. akiknek Sdilesinger és Roth 
(cégtulajdonos: Roth Mór) gyöngyösi cég 
mostanában vagy a közelmúltban bort szállí
tott: szíveskedjenek megnézni és velem közölni, 
hogy az érkezett boroshordó száj- és csapjá
nak dugaszán, pléhlemezek alatt alkalmazott 
pecsétviasz lenyomatán minő betűk láthatók ? 
A per befejezése után — e lap hasábjain — 
közölni fogom szaktársaimmal közérdekből 
kérelmemnek okát. Abban a reményben, hogy 
t. szaktársaim kérelmemnek eieget lesznek, 
maradtam viszont szolgálatra készen kollegiá
lis t szteiettel, Késmárk 1908. okt. 29. Dávid 
Antal vendéglős.

Az úszó fogadó. A-Fogadón egyik múlt 
számának apró hírei közt, alig pár sor
ban említettük, hogy egy élelmes vállal
kozó a Duna hátára épitendő vendéglő 
és kávéházra kért engedélyt. Említettük, 
de nem hittük a dolog komolyságát, 
mert kissé túl amerikai Ízűnek tűnt föl, 
már pedig az ilyen amerikai élelmessé
gen nálunk inkább mosolyogni, mint 
gondolkozni szokott a jó publikum. 
Annál meglepőbb volt. amikor a főváros
nál történő események referádájában 
megpillantottuk az úszó fogadót, vagyis 
az amerikaias ötlet megvalósulását je
lentő engedélyt, mely szerint Schwartz 
Benedek és 2 társának megengedtetett, 
hogy a Duna hátán, a Rapszky-féle 
Erzsébet-hidi kávéházzal szemben, a 
budai részen, vendéglőt és kávéházat 
épithetnek. A vizi kávéház és vendéglő 
100 méter hosszú, 40 méter széles lesz, 
2000 ember befogadására épül és a 
jövő május 1-én fog megnyílni. Hogy 
ez az uj budapesti látványosság föltétle
nül jó és nagy jövedelmet huzó üzlet 
lesz, az szent bizonyos De az is való, 
hogy az Erzsébet-hid túlsó részén levő 
nyáriszerü üzletek bevételéből is sokat 
elvesz, amit az is igazolni látszik, hogy 
Kapszky Zsigmond, ezen hir hallatára 
sietett kávéházán túladni. —  Csak azt 
sajnáljuk a dologban, hogy nem szak
társaink közül valók az ötletes vállal
kozók. kiknek ez a vállalata a főváros 
egyik legjobb jövedelmű üzletét fogja 
képezni.

Bernát bácsi. Hogy Bemát bácsiról, 
a szombathelyi Heigli-Pannonia kávé
ház jó öreg főpincéréről szó esik itten, ez 
azért van, mert Bernát bácsi az orsz. 
Nyugdijegyesületnek tagja és pedig tiz 
esztendeje, vagyis amióta a nyugdij- 
egyesillet megalakult. Megjegyzendő, hogy 
Bernát bácsi ezidőszerint 63 éves 
öreg ember és mint főpincér nevezett 
kávéházban működik, amelynek humá
nusan gondolkozó gazdája, Heigli István, 
csupán a régi pincér iránti becsülésből

és azért alkalmazza, hogy módjában 
legyen megkeresni fentartása költségeit 
bárha szűkösen is. amelyből úgy ahogy 
(s derék gazdája és mások segítségévei) 
a Nyugdijegyesületnél biztosított 1000 
koronát illető tagsági dijat is fizetgeite. 
A nyugdijegyesület alapszabályai tudva
lévőén azt mondják, hogy a 10 év után 
munkaképtelen tagjai a biztosított összeg 
40 százalékára jogosultak Sok esetben 
nagy jótéteményt jelentő az alapszabá
lyok ezen intézkedése, mely bárha nem 
is biztosítja a terhes megélhetést, de 
legalább segítséget nyújt annak elvise
léséhez, miként most, a gyerekségétől 
mindeddig fáradó és megrokkant r>3 
éves Bernát bácsinak is, aki jogával élvén, 
a járuló 40%-nyi nyugdija miatt az 
igazgatósághoz fordult. —  A nyugdíj
intézet igazgatósága a napokban tartott 
ülésén tárgyalta az ügyet s az igazgató- 
sági tagok nagy része hozzájárult az 
esedékes összeg kiutalásához, kivéve 
Gundel Jánost, aki a 63 éves öreg 
pincért orvosi vizsgálat s az alapszabá
lyok utasította egyéb szigorú rendelke
zése alá kivánta venni, mielőtt az igaz
gatóság a kegyadománynak is csekély 
400 koronát megszavazná Az igazg. 
tagok, mint értesülünk, nem valami jó 
néven vették a Gundel humánusságát 
igazoló emez akadékoskodó óhaját, ami 
természetes és —  tekintetbe véve a 
Gundel Jánossal kapcsolatos utóbbi 
eseményeket —  érthető is.

Egy szőlősgazda elkeseredése. Ezen 
a címen a -Borászati Lapok« a követ- 
Kezöket közölte:

Tapolcáról közli tudósitónk a kővetkező sa j
nálatos esetet:

Egy szőlősgazdának kevés volt a hordója a 
termés befogadására, félbehagyta tehát a szüretet 
és egy kocsi bort elvitt Tapolcára eladás végett 
ott azonban a kereskedők, látva a gazda sze
rűit helyzetét, csak 7—8 fillért (?) kínáltak a 
mustért. Erre emberünk azt mondván, hogy 
azt a szégyent csak nem vesz1 magára, hogy 
az ő kitűnő termését valaha is ilyen potom 
pénzen megvegyék, kiverte a csapszegei és 
kieresztette a mustot a földre, mondván .a 
föld adta, igya meg a föld".

Ezen hirre nézve azt a szerény meg
jegyzést kockáztatják meg, hogy a 
Lessner borkereskedő cég által nagy 
hirre szert tett Tapolcán, létezik valami 
-Tapolcai bortermelők társasága# vagy 
társulata, amely az ottani szőlősgazdák 
borai értékesítésére alakult —  volna. 
Nem tetszik kissé különösnek (pl. a 
»B. L-nak is,) hogy egy ily nemes inten- 
cióju társulat közeiében ilyen eset elő
fordulhat. Vagy talán eme szövetkezetben 
Lessnerék is bent vannak? —  Ha igv 
áll a dolog — nem tettünk semmi meg
jegyzést.

A vendéglős szakn a minden kérdé
sét felölelő és minden a foglalkozásuk
kal kapcsolatos kérdésben hasznos útmu
tatással szolgáló y>VendégIősök Nap- 
tárát*, mely díszes kivitelben és 160 
oldalnyi terjedelemben december lO-én 
jelenik meg, —  ne mulassza el eg; 
szaktársunk se megszerezni. A  »Vendég
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lősök Naptára« általános (»Vendéglős- 
ipar« című) részén kívül a bot- és 
pincei kezelésről (és fontos tudni
valók a bor- és pincei kezelési teendők
ről) szóló ismertetés a terjedelmes 
oKézi Szakácskönyv«-et tartalmazó 
konyha  részen kívül különösen figye
lembe ajánljak a naptár szépiro
dalmi részét, amely annál inkább ér
tékesebb, mert a közlemények kizárólag 
mind a fogadós vendéglős szakma köré
ből vannak merítve. A  » Vendéglősök 
Naptára.* a »Fogadó« előfizetőinek 
1 kor. 20 fill. másoknak, 3 koronába 
kerül.

Becsapás. A fogadós-vendéglős szak
körökben előnyösen ösmert budapesti 
Braun Gyulát, akinek kiterjedt üzlet
berendezési vállalata a VII., Sip-utca
14. sz. alatt van, becsapták. Ennek 
esetét jó Braun Gy. maga mondta el egyik 
fővárosi esti lapban a következőképen:

Becsaptak. Áron Dezső ur azok közé a kitűnő 
üztetférfiak közé tartozik, akik nemcsak külföl
dön, de idehaza is kiváló eredménynyel kom
promittálják a magyar ipar és kereskedelem 
jó hírnevét. A kitűnő üzletférfiu, aki a kisiparo
sok védőjének hirdeti magát és irodát tart fönn 
a kisiparosok árulnak a közvetítésére, rende
léseket vett fel tőlem, egy kávéház nevében. 
Én teljesítettem a szállítást s ekkor kiderült, 
hogy a pénzem odaveszett. A kávéház kifizette 
az árukért járó pénzt Áronnak, aki azonban 
nem számolt el velem. Ez az Áron ur munka- 
közvetitő-irodájának áldásos működése. Braun 
Gyula Budapest, VII., Sip-utca 14.

Braun Gy. üzletberendezési vállalat 
tulajdonos becsapóját illetve ennek histó
riáját — szakközönségünk figyelmébe 
ajánljuk.

Grófi pincér Bevilaqua Géza ez, a deb
receni Royal fogadó kávéházának fizető- 
pincére, kinek őse, egy olasz tábornok, a
18. században menekült Magyarországra 
és a Szepességben telepedett le. Miután 
olaszországi rokonai kihaltak, így a 
grófi rang és vagy negyven millió líra 
örökség egyedüli leszármazottjára: 
Bevilaqua Gézára esik. Szerencsés szak- 
társunknak, aki minderről a napokban 
nyert értesülést, —  gratulálunk!

A pró  hírek. — A koesiráros sorsa. A 
kocsmáros, aki az emberiséggel a legszebb jó
téteményt gyakorolja, étellel, itallal és kényel
mes helyiséggel szolgálván embertársainak, 
minden veszélynek kivan téve,, — embertársai 
részéről, amit Molnár József, Óriás-utcai kocs
máros szaktársunk esete is bizonyít. Molnár 
Józsefet, ki az Óriás-u. 33. sz. pince-kocsmát 
a napokban vette át; szerdán este az üzlet 
volt csaposa,‘negyedmagával megtámadta, meg- 
szurkálták és kirabolták. Szaktársunk sérülése 
szerencsére nem veszélyes, a rablókat pedig 
elfogta a rendőrség. — Félmillió értékű ék
szert loptak Hamburgban a „Hamburger Hof“ 
fogadó irodájából, hova megőrzés végett egy 
kopenhágai gyémántkereskedő adta. Nálunk 
ilyesmi nem történhet meg, mert a mi fogadóin
kat nem látogatják — gyémántkereskedök.

A mi cégeink. T. olvasóink és elő
fizetőink figyelmét fölhívjuk a »Fogadó«- 
ban hirdető cégekre, melyekkel ilymó- 
don érintkezésbe nem inkább a lapunkat 
illető, mint a közönségünk érdeke cél
jából léptünk. A mi cégeink szolidság, 
megbízhatóság és ármérséklet tekinteté

ben kiválnak, amit a t. fogyasztó és 
és vásárló közönség elismerése igazol. 
Rendeléseknél a »Fogadó«-ra hivatkozni 
el ne feledkezzen t. közönségünk.

Rendkívüli Vedvezm éiy lapunk t. elő
fizetőinek. Magyarország legrégibb divatujság- 
jával, a Buiapesti Bazár-ral oly egyezségre 
léptünk, hogy ezt a magas színvonalon álló 
praktikus divatlapot t. előfizetőinek kedvezmé
nyes áron, negyedévenként / kor. 60 fill. 
küldetjük. A Budapesti Bazár kitűnő szabd- , 
saiuak segélyével az összes női öltözékek< 
könnyen készíthetők el otthon házilag. A' 
Budapesti Bazár minden szama 60—70 párisi 
és londoni divatképet, kézimunka-ábrát, feher- 
nemü-modellt tartalmaz s ..A mi kedveseink11 
címen egy teljes gy ennek uj-ágot is ad, mely-e 
ben a szezonszerü gyermeköltözékeken kívül, % 
a mi kedveseinket csengő-bongó versekkel és A 
tanulságos mesékkel mulattatja. Gazdag | 
szépirodalmi részében érdekes regényeket, h 
elbeszéléseket, tárcákat, novellákat és verseket^ 
közöl, mig társalgó szalon ja közérdekű kér-5 
dések megvitatására díjtalanul áll az előfizetők^ 
rendelkezésére, Az előfizetés minden hó else-j? 
jétől kezdetét veheti s kérjük az előfizetési”  
összeget lapunk kiadóhivatalába küldeni. A.

Gyászrovat. — Elhunyt vendég- 
lösné. Gedó Ferenc, szegedi vendéglős 
szaktársunk neje, szül. Hernádi Piroska 
okt. 30-án 30 éves korában elhalálozott. 
Az ismert vendéglősnél férje és két kis 
árvája gyászolja.

K O N Y H A M Ű V É S Z É T .
Rovatvezető : Lakomás Pál

M ájgombóc leves.
Borjumájat finomra vágunk, szitán 

áttörjük, ezután vöröshagymát, kevés 
petrezselyem zöldjét és majoránát igen 
linómra vágva zsírban megpárolunk s 
három tejben áztatott kinyomott zsem
lyét adunk hozzá és jól összekeverjük. 
Ezután három egész tojást és kevés 
zsemlyemorzsát keverünk bele, kellő 
mennyiségű sót és borsót adunk hozzá 
és ebből gombócokat készítünk, levesben 
kifőzzük és metélő hagymából (schnitt- 
linggel) meghintve föltálaljuk.

Velős pástétom.
(Előétel.)

20 dk. lisztet, 14 dk. vajai, 3 tojás- 
sárgáját megsózva, kevés tejföllel tész- 
lává gyűrűnk, vékonyra kinyújtunk, a 
tortaforma aljára tesszük és köröskörül 
karikát teszünk a tésztából; a közepeid 
párolt velőt, fölül pedig még egy rácsot 
teszünk tésztából. Hamar sütjük, hogy 
ne legyen szalonnás.

Rántott borja fe j.
A fej csontjait kiszedjük, a húst és a 

bőrt néhány óráig vízben áztatjuk, aztán 
darabokra vágva hideg vízben föltesszük 
s ha egyet forrt, levesszük, hideg vízbe 
tesszük, aztán huslében vagy gyöngén 
ecetes vízben sózva, fűszerezve, leves- 
zöldséggel puhára főzzük ; ha félig meleg, 
lepréseljük könnyen az egyes darabokat, 
lisztben megforgatjuk, habart tojásba és 
zsemlyemorzsába mártjuk és forró zsír
ban kirántjuk.

Tűzdelt felsál.
Egy szép darab felsált megveregetünk, 

szalonnával megtűzdelve megsózunk- 
borsózunk, a szin miatt Horváth-íéle 
szegedi rózsapaprikával meghintjük, egy 
lábasba zsírt teszünk, ebbe hagymát aprí
tunk, mikor forró, beletesszük a felsált és 
fedő alatt sütjük, közben-közben egy 
kanál hideg vizet öntünk alá.

Rizspuddirg bor júliusból
Megmaradtsaépborjupecsenyét felszele

telünk. 7 dkg. vajból és lisztből fehér 
rántást készítünk, melyet husié vei fel - 

: eresztünk és két tojássárgájával elhaba- 
- runk; 00 dkg. megmosott rizsét vajjal 
* és hus’ével puhára párolunk és félre 
í- tesszük s ha kihűlt, néhány kanál már- 
I tást és ti tojásfehérjéből vert habot 
í belevegyiliink. Egy puddingformát ki- 
i  vajazunk, a fenekére egy réteg rizst 
. rakunk, erre a borjúhús-szeleteket, le- 
, öntve fehér mártással, erre ismét rizst, 

aztán kis zsemlyeinorzsát és vajdarab
kákat és 30 percig hagyjuk sülni. A 
megmaradt mártást csészében melléje 
adjuk.

Barna szeletek.
IS dkg. rozslisztet, 10 dkg. vajjal 

összemorzsolunk, 14 dkg. héjastól reszelt 
mandulát, l í  dkg. porcukrot, fél citrom 
reszelt sárga héját és egy egész tojást 
összegyúrunk és a tésztát hideg helyen 
kissé pihentetjük s ha tészta megkemé
nyedett, lisztezett deszkán vékonyra ki
nyújtjuk, fehér mázzal (cukor és tojás
fehérjéből) bekenjük, vagdalt pisztacsiá- 
val és citromdarabkákkal megszórjuk, 
aztán 10— 12 cm. háromszögekre vágjuk 
s fehér viasszal bedörzsölt lemezen 
középhőségnél megsütjük. Ha kissé le
hűlt, késsel óvatosan leszedjük, mert a 
máz könnyen megreped. Három darab 
egy adagnak számit.

Az uj bortörvény-javas lat .
(Befejezés.*)

01. §. Ezenkívül a jelen törvénybe 
ütköző kihágások által sértett érdek
kör állandó képviseletére borellenőrzö 
bizottságok alakítandók.

Minden I. fokú hatóság közigazga
tási területére legaláb egy ilyen bor- 
ellenőrző bizottság alakítandó, de az 
illető törvényhatóság határozatához 
képest esetleg több ilyen bizottság is 
alakítható.

A borellenőrzö bizottságok megala
kítására. szervezetére, feladatára es 
eljárására vonatkozó szabályok meg
állapítása iránt a földmivelésügy i 
miniszter a belügyminiszterrel egyet- 
értőleg, illetőleg Horvát-Szlavonors/.á- 
gok területén a horvát-szlavon-dalmát- 
országi bán, rendeleti utón intézkedik.

62. §. A jelen törvény alapján hozott 
ítéleteket és egyéb véghatározatokat 
az eljáró hatóságok kötelesek egvide

*) L. a „Fogadó*, 12., 14., 15., 16, és Iá. 
számát. .
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jüleg az illetékes borellenörző-bizott- 
sággal is írásban mindig közölni, még 
akkor is, ha az eljárás nem a bor- 
ellrnőrző-bizottság feljelentése folytán 
indíttatott meg.

Olyan esetekben, araikor a rendőri 
büntető eljárás a 60. §-ban emlitett 
k küldöttek által megindított vizsgálat 
folytán tétetett folyamatba, valamint 
mindazon egyéb esetekben is, amikor 
ezt az illető kiküldöttek kívánják, az 
eljáró hatóságok az ítéleteket és egyéb 
határozatokat ezekkel is kötelesek 
írásban közölni.

Az I. és ií. fokú ítéletek vagy 
egyéb határozatok ellen a borellenőrző 
bizottság, illetőleg a bizottság elnöke, 
a jelen íj. második bekezdésében em
litett esetekben pedig az illető kikül
dött is, a kézbesítést követő naptól 
számított 15 napon belül jogorvoslattal 
elhet.

VI. Fejezet. Záróhatározatok.
63. §. Ez a tö r v é n y ....................

. . .  hó 1-én lép életbe s az 1893:
X XIII. t .-cikk ugyanakkor hatályát veszti.

64. §. E törvény végrehajtásával a 
földmi velésügyi, kereskedelem ügyi, 
belügyi és a pénzügyi miniszterek, 
Horvát-Szlavonországokra nézve pedig 
a horvát-szlavon-dalmátországi bán 
bízatnak meg.

Befejeztük az uj bortörvény-tervezet 
közlését, hogy olvasóink az őket oly 
közelről érdeklő javaslattal megismer
kedjenek Fog-e és milyen változásokon 
ez a javaslat keresztülmenni mig tör
vény lesz belőle, azt nehéz volna ki
találni, mert az érdekelt körök két — 
majdnem ellenséges táborban álló —  
oldalról szorongatják a földmivelésügyi- 
minisztert, hogy módosítsa, enyhítse a 
javaslat főbb rendelkezéseit. Az egyik 
oldalon a borkereskedők lépnek aktióba, 
kik a törvényjavaslatnak a bor javí
tására. keverésére, házasitására, stb. 
enyhébb intézkedést óhajtanak, mig a 
termelő gazdaközönség a rendelkezé
seket változatlanul kívánja fenntartani, 
sőt bizonyos tekintetben a tervbe vett 
szigorítás fokozottabb mérvben való 
kiterjesztését várja a minisztertől.

Elismerjük, hogy nem könnyű feladat 
a miniszterre nézve mind a két erős 
fél kívánságának figyelembevétele mel
lett a helyes középutat megtalálni. 
Bármint is gondolkozzék a miniszter 
a középút keresésében, a főcélt nem 
szabad szem elöl tévesztenie. És ez 
az, hogy a m agyar bor becsülete és 
megbízhatósága mindenek fölött biz
tosítékot nyerjen  a törvényben. Elég 
volt a nagyobbszabásu borhamisítások
ból, hogy a magyar bor iránt elveszítse 
a külföld bizalmát. Elég volt a vissza
élésből, amit nem a termelő-közönség 
követett ei, — de ezért annak levét ő 
volt kénytelen meginni. És éppenség
gel elég volt a kisebb kaliberű bor
hamisításból is, amivel a kincstárt

és a fogyasztóközönséget egyaránt 
csalták meg. Végre itt az alkalom, 
hogy rendet csináljon a kormány és 
hisszük, hogy feladatának teljes tuda
tában meg is fogja csinálni.

És az elharapódzott bajjal szemben 
minden szigor és kíméletlenség helyén 
van. Lehet az ellentétes érdekeket 
becsületesen kiegyenlíteni, ha az érde
kek becsületes szándékból fakadnak. Be 
ha azt kívánnák ezek az érdekek, hogy 
az eddigi lagymatagság, az eddigi tehe
tetlenség és indokolatlan kímélet az 
uj törvényben csak újabb kiadásban 
változatlan maradjon, akkor nincs he
lyén a javaslaton enyhíteni, mert az 
nemcsak visszafejlődést jelentene, ha
nem egyenes szanktiója annak az »el- 
évülhetetlen jognak#, hogy Magyar- 
országon csak az nem hamisíthatja a 
bort, aki nem ért hozzá.

Ha valahol helyén van a szigor, 
ugv a bortörvényre áll elsősorban a 
szigor alkalmazása, mert igen nagy és 
fontos közérdek kívánja azt.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .
A Vendéglősök Naptára minden 

más naptárt pótol. Vendéglősnek-kocs- 
márosnak tehát nincsen szüksége más 
naptárra A „Vendéglősök Naptára'* 
mint kézikönyv, mely minden kérdésben 
tájékoztat és hasznos tanácsesal szolgál, 
egy kocsmáros szaktársunknál sem,hiá- 
nyozhatik. A „ Vendéglősök Naptára“  
a „Fogadó" előfizetőinek 1 kor. 20 f ill. 
(másoknak 3 korona). Megrendelések a 
„Fogadó" kiadóhivatalába intézendök.

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

Szívó s  Zsigmond széles körben ös- 
mert fővárosi vendéglős szaktársunk, 
Budán a Krisztina-köruton lévő Fuith- 
féle kávéházat 67 ezer koronáért meg
vette.

Dobray János muraszombati fogadós 
szaktársunk 24 szobával, étterem és 
kávéházzal épült és modern kényelem
mel berendezett uj fogadóját a napok
ban nyitotta meg.

Scheidl Antal ismert sopronmegyei. 
utóbb hegykői vendéglős szaktársunk, 
Répceszemerén, a saját tulajdonát ké
pező vendéglőjét október 1-én átvette.

Szép Lajos vendéglője. Pincérségünknek 
ismert és nagy szakképzettségű tagja, Szép 
Lajos vendéglős lett. Az Üllői-ut 81. sz. alatti 
„Régi arabs szürkéhez1' címzett jóhirü vendég
lőt vette meg, amelyet ujan rendezve, e hó 
elejével nyitott meg ünnepiesen. Őszintén 
kivánjuk, hogy uj vendéglős szaktársunk vállal
kozása jól sikerüljön.

Szentesen a vasúti vendéglő bérletét 
Szeltmann Lajos, az aradi Kispipa 
volt vendéglőse nyerte el. Szeltmann 
szaktársunk ez újabb üzletét a m. hó 
folyamán vette át.

Placsintár Rudolf, a tordai Otthon 
kávéház volt tulajdonosa Mármarosszige- 
ten a Vadászkürt fogadót november 1-én 
átvette.

Szintay Bálint előnyösen ösmert fő
városi (Ferencköruti) vendéglős szaktar- 
sunk az V., Nádor-utca 13. sz. alatti 
vendéglőt e hó elejével átvette.

Kávé ház vételek. Aranyos  Vilmos 
a szegedi Newyork kávéháznak volt tu
lajdonosa Budapesten a Rákóci-ut 57, 
sz. alatti Munkácsy-kávéházat megvette. 
—  Steiner Henrik az Erzsébet-köruti 
kávéház volt tulajdonosa az Andrássy- 
uti Opera kávéházat megvette. —  A 
M agyar V ilág  kávéházat N em énvi 
Béla volt Erzsébet-köruti vendéglős vette 
meg.

Szegeden a Kaszinó vendéglő helyi
ségeit Aranicky István szaktársunktól 
Katona István oltani ismert vendéglős 
november 1-én átvette.

Lázár Antal Budapesten, a Visegrádi- 
utca 16. sz. atatt levő Lázár Károly- 
féle jóhirü vendéglőt megvette s azt sa
ját kezelésébe december 1-én veszi át.

Hermel Frigyes ismert fogadós szak
társunk, a szabadkai Erzsébet fogadót 
nem nov. 1-én, mint előzőleg irtuk, ha
nem 15-én, a mai napon vette át és 
nyitotta meg ünnepélyesen.

Sümeghy vendéglője. Főpincérsé- 
günk ismert tagja, Süm eghy  Géza, 
Budapesten az Akacfa-utea 3. sz. alatti 
(Orient fogadó mellett). egy csinos kis 
vendéglőt rendezett be. Sümeghy szak
társunk üzlete, jó konyhája miatt, már 
is szűknek bizonyult.

Rimaszombaton az újonnan átalakí
tott és renovált 3 rózsa fogadót Rodosi 
Ignác újból és ünnepélyesen október 15-én 
nyitotta meg.

-Kerétz Ferenc ismert Káróly-köruti 
vendéglős szaktársunk a IV., Vörös 
Pálné-utca 32. sz. alatt e hó elejével 
uj vendéglőt nyitott. Jó borai s kony
hája biztosítják uj üzlete menetét

Kávéház átvétel. Budán a dunán 
most épülő Úszó vendéglő és kávéházzal 
szembeni Rapszky-féle kávéházat mint 
értesülünk Pa lá i G. e hó 1-én átveszi.

Dávid Sándor, ismert szegedi kávés 
szak társunk, a szegedi pályaudvari (va
súti) vendéglőt, melynek az utóbbi évek
ben R ittin ge r  Károly volt kiváló gaz
dája, december 1-én átveszi.

Vasváron a Fehérló vendégfogadót, 
tulajdonosa: özv. Sütő  Ödönné, e hó 
elejével saját kezelésébe vette át.

Ungváron a Magyar király kávéhá
zat derék gazdája, Klein  Lajos szak- 
társunk megnagyobbította és uj modern 
kényelemmel rendezte be. Klein szak
társunk uj üzlete nagy látogatottságnak 
örvend.

Lakatos Gyula vendéglője. Buda
pesten, az Akácfa és Dohány-utcák 
sarkán lévő Hatvani-féle vendéglőt, mely 
utóbb jkávéház volt,^Lakatos  Gyula
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ismert szaktársunk megvette s azt ujan 
berendezve, nov. 14-én nyitotta meg. 
Ismert jó  konyhája, üzlete jómenetét 
biztosítja.

Pechnig Rezső szaklársunk a Baross- 
utca 93. sz. a. Preinsberger-féle vendég
lőt megvette és ujan berendezve e hó 
elején nyitotta meg.

Uj fogadós. Sohmidt Ferenc, a pécsi 
»Mátyás király« fogadónak hosszú időn 
át volt főpincére és utóbb üzletvezetője 
a régi jónevü és menetű üzletet saját 
kezelésébe átvette. Vállalkozásához kívá
nunk sok szerencsét!

Szabó Imre, az V., Váci-ut 56. sz. 
alatti jó konyha és borairól ismert ven
déglőt megvette, s azt ujan berendezve 
okt. 15-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Nagyváradon címen okt. 15. számunkban 
az állt, hogy Vízvári B. és Deutch A. az ottani 
Lloyd kávéházat átvették Ezen hírünkbe 
nyomdai hiba csúszott, amennyiben uj kávés 
szaktársaink nem a váradi, hanem a budapesti 
Lloyd kávébázat vették meg.

Pál István volt Örömvölgy-utcai ven
déglős kibérelte az Elemér-utca 40. sz. 
alatti vendéglőt, melyet saját kezelésébe 
a múlt hó 1-én vett át.

Werkmeiszter János, előnyösen ös- 
mert szaktársunk, utóbb az aradi Vas
féle fogadónak volt üzletvezetője Aradon 
a Kasza-utca 7. sz. alatt lévő vendéglőt 
e hó elejével átvette

Delagasz János, a Károly-körut 11. 
sz. alatti Kerétz-féle vendéglő vezetését 
e hó elejével átvette.

Bauer József, a szegedi vasúti ven
déglő Hl. oszt. éttermének huzamosb 
időn át volt főpincére, a dályai vasúti 
vendéglő bérletét elnyerte. Bauer szak- 
társunk üzletét e hó 6-án vette át. Sok 
szerencsét

Németh György, IX., Gyep-utcai 
vendéglős szaktársunk a jó borai és 
konyhájáról előnyösen ismert üzletét ujan 
renoválta.

Deutseh Béla szaktársunk, a szentesi 
vasúti vendéglő volt kitűnő gazdája, u. 
ott a saját tulajdonát képező Korona 
kávéházat átvette és ugyancsak kibé
relte a város tulajdonát képező ligeti 
vendéglőt.

Speth János szaktársunk a IX., 
Ferenc-utca 5 —7. sz. alatti vendéglőjét 
újonnan rendezte be s ünnepélyesen 
újból a napokban nyitotta meg.

Szabadkán a régi jóhirnevü Próféta 
vendéglőt Szetybold József, szabadkai 
ismert vendéglős kibérelte és azt saját 
kezelésébe a múlt hónap folyamán 
vette át. Sok szerencsét!

S'.urm Ferenc szaktársunk, ki Angliában 
nagyobb üzletekben közel 10 évet s ebből 
nagyobb részt a londoni Heyde hotelban töl
tött el, — édes anyjának, az ismert lipót- 
köruti Sturm-féle vendéglőben az üzletvezetői 
és főpincéri állást foglalta el

Tamássy Ignác, pincérségünknek is
mert tagja, Budapesten, a Baross-utca 
86. sz. alatti vendéglőt átvette. Tamássy 
szaktársunk jó konyhája és boraival 
törekszik üzlete jóhirnevének fenntar
tására.

Kávóház áthelyezés. Budapesten az 
Óriás- és Tömő-utcák sarkán levő jó
hirnevü »József kávéház*-at L ó w j  
Sámuel szaktársunk a Tavaszmező- és 
Koszoru-utcák sarkára helyezte át és 
ez alkalommal a mai kornak megfelelő 
nagy kényelemmel rendezte be.

Csepregben a Pusztay-féle nagy ven
déglőt Ekamp Kálmán ottani ismert 
szaktársunk. mint előre jeleztük, átvette 
és azt egész ujan renoválta és rendezte be.

Kolossá István ismert szakember a 
belvárosi Semmelweiss-utcai Kerétz-féle 
vendéglőt, melynek ü.-vendéglőse volt, 
megvette. Kolossá szaktársunk üzletét jó 
konyhája és termelőktől vett jó  borai 
miatt nagy számmal látogatják.

Marosi Gerzson, volt érsekujvári és 
utóbb budapesti kávés Veszprémben az 
»Elite« kávéházat megvette. Marosi szak
társunk ez újabb üzletét e hó elejével 
vette át.

Uj vendéglő. Budapesten a Vili., 
Gólya-utca 2. sz. alatt e hó 7-én Szalay 
Gézáné egy csinos berendezésű vendég
lőt nyitott Üzletének jómenetét derék 
gazdája jó konyhája és termelőktől vett 
boraival már is megalapította.

Fejér János, volt budapesti vendég
lős szaktársunk Esztergomban megvette 
a volt Rákóci-szállodát és azt újonnan 
berendezve »Vigadó« címen augusztus 
hó folyamán ünnepélyesen megnyitotta.

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

Demek Aladár pincér hollétét Benedek Samu 
föp. (.Mármarossziget, Korona szálloda) kéri 
tudatni.

Schreiner József, a tapolcai Domonkos ven
déglő volt főpincére hollétét egy lev.-lapon 
H —n l. („Fogadó4 kiadóhivatala címen) kéri 
tudatni

Mohay Antal pincér hollétét Szedlák János 
főp. (Szászrégen, Városi kávéház) kéri tudatni.

Kolman Árpád főpincér hollétét egy lev. la
pon kéri tudatni Papp Sándor Szabadka, 
Namzeti szálloda.

Halász Kálmán főpincér hollétét ki a nyáron 
Lipik-fürdön volt főpincér Pawlik Jenő főp. 
(Turócszentmárton, Központi kávéház) kéri 
tudatni.

Pálfy Gyula előnyösen ismert főpincér, 
utóbb a szabadkai Pestváros fogadó fő
pincére, Bácsalmáson a Nemzeti szállo
dát a napokban átvette. Uj fogadós 
szaktársunk vállalatához sikert kívá
nunk.

Kávéház vétel. Budapesten az Emke 
kávéház volt főpincére, Sebők Marci, 
a teréz-köruti Kisfaludy kávéházat meg
vette, s azt saját kezelésébe a m. hó 
közepével vette át.

Szager József, a IX., Ranolder-utca 
31. sz. alatti vendéglősnek ismert derék 
gazdája ujan rendezett üzlet fölszentelé
sét a m. hó 30-án egy jól sikerült 
disznótoros estélylyel eszközölte.

Mármarosszigeten a vasútállomás 
szomszédságában újonnan épült »Panno-

nia« fogadói Pásztor Andor, széles kör
ben ismert szaktársunk kibérelte, s azt 
a mai kor igényeinek megfelelő kénye
lemmel berendezve a m. hó közepével 
nyitotta meg. Sok szerencsét!

Ehrlich Mihály szaktársunk a Wesse- 
lényi-utca 17. sz. alalti vendéglőjét 
megnagyobitolta úgy, hogy most 500 
személyi képes befogadni A szép üzletel 
jó borai miatt sokan látogatják.

Szolnokon a vasút állomás áíellené- 
ben lévő Korona fogadó vendéglője veze
tését Horváth  Ferenc ismert szaktái- 
sunk intézi szép sikerrel.

Tassy Lajos ösmert fővárosi vendég 
lös szaktársunk, mint jeleztük, a IV.. 
Papnövelde-utca 3.-sz. alatti vendéglőt 
átvette, s azt kitűnő italai és konyhá
jával már is nagy lendületbe hozta.

Nagydorogon (Tolna-m.) Antal 
György nagy vendéglős üzletéi újjáépí
tette, több vendég- (szálló) szobával es 
ebédlővel kibővítette s az uj kényelem
mel berendezett üzletet újból Kossuth 
szálloda címmel nyitotta meg.

H al rendeljünk p&Drlkát? Van szeren
csém valódi szegedi külön őrlető rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem h. meg 
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes lótsipaprika 
á klgr 3 kor. 40 fiit. Valódi Szegedi (eledes 
rózsapaprina / klgr. 2 kor 80 fill. -  Ho v i t a  
F e r e n c  S s e g e d ,  fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaöpincére.)
Helyválozázok. — Debreceni en 

a Royal fogadó főpincéri állását Fördös (.labor 
foglalta e l : ugyanitt a vasúti vendéglő Ili 
osztályú főpincéri állását Riencr Káro.y fog
lalta el. Nyíregyházán a Korona fogadó ét
terme főp. állását Bleyer Jenő s a kávéházi 
főp. állást Fisclll József töltik be : a kávéházban 
m. fizetöp Goldbergcr Ignác működik. Nagy
szalontán a Nemzeti fogadó főp. állását 
\Kcinberger Ignác tölti be: az éth. állást Wolf 
Henrik nyerte el. A Központi étterem főp. 
állását BÍaltut Pál foglalta el. Nagykikindán a 
Bobn fogadó kávéház föp. állását Sdiwartz Imre 
foglalta cl Békésgyulán a Komló fogadóban 
Zalubil János föp melleit Kovács Endre mint 
éth. és Goldner Ernő regg.-fizetőp. működnek. 
Jászberényben a Központi fogadó az éth állást 
Ferentzek Mihály lölu be Békéscsabán a E nme 
fogadó kávéházban Ruif József főp. melb tt a 
fizetöp. állást Hesz Antal tölti he Nagybetű ke
reken a Kaszinó étterme föp. ál ásni Lázár 
János foglalta el. Perlaszon a nagyfogadó főp. 
állását Osztó János tölti be. Kisvárdán a 
Weinberger kávéház föp. állását Ring Jenő 
tölti be : a nagy fogadóban Losoncy Lajos főp 
mellett 7árián Ferenc éth. állást nyert s a 
Központi sörcsarnok főp. állását Tamássy 
Ferenc foglalta el. Nagyváradon a Nemzeti 
fogadó főp. állását Soniliegyi Dezső tölti he ; 
u o. a Korona kávéház föp állását Lamcrsdorf 
Samu foglalta el; a Csarnok kávéház főp. 
állását Sarossy József tölti be s mellette mint 
r.-tizetöp. Weisz Ferenc működik; a Glazinsz 
sörcsarnok főp. állását Vince István míg a 
Kis pipa főp. állását Schneider Lajos töltik be. 
Aradon a Pannónia fogadó főp. állását Bözsa

Vidéki város |
J) legforgalmasabb helyén egy szép eme- ][j 
C letes, csekély alakítással szállodának is 5  
( l  alkalmas ház, melyben 60 év óta ven- J? 
fi? déglő van, engedélyivel együtt azonnal ^ 
l [  eladó. Cim a kiadóban *\
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Ján<<s tölti be és mellette az éth. állásokat 
Újhegyi István Bach Vilmos és Gőltz János 
nyerték e l; Szolnokon a vasúti vendéglő III. 
osztályú éttermeiben Hauck Antal főpincér 
mellett mint társ Káldy Sándor lépett be; u. 
itt a Nemzet, kávéház fő piacéri állását Szusz 
Gyula foglalta c l; a Korona kávéház lőp- 
állását Marton József tölti be, mig a segédp. 
állást Fördös Béla nyerte el. A Korona foga
dóban Bódog Imre éth. állást foglalt. Nagy- 
becskereken a Rózsa fogadó kávéházi főp. 
állását Wentzel János foglalta el. Xagykikindán 
a Kada fogadó föp. állását Valaszkay Gyula 
foglalta el- Zoinborban a Vadászkán fogadó 
főp. állását Mohai Sándor foglalta el. U. itt 
az Klefánt fogadó főp. állását Strényer Ferenc 
töltötte be. Zsombolyán a Jemelka nagyfoga
dóban Reif János föp mellett az éth. állásokat 
Matye Miklós, Laub Antal és Maíye József 
nyerték el. Szabadkán a Próféta sörcsarnok 
föp állását Garabb József tölti be. A Nemzeti 
fogadó étterme főp. állását Jakab János fog
lalta e l ; mellette ni. éth. Basa Ferenc és Papp 
Sándor működnek. Hódmezővásárhelyen a 
i’eketesas főgadó főp. áilását Hajcskó Sándor 
tölti be. A Nemzeti fogadóban Bocsor Pál s 
u. itt m. szobap. Nagy Lajos működnek. Sze
geden a Kovács kávéházban Hajdú Sándor 
mellett a fizetőp. állást Spitz József nyerte e l ; 
mint segédpincérok Slampfl Nándor és Lö- 
winger Félix működnek. Cegléden a Nemzeti 
fodadó föp. állását újból Fekete Vince foglalta el. 
Kaposváron a Ferenc József fogadó föp. állá
sát újból Hevesi József tölti be. Körmenden 
a Korona fogadó föp. állását Ebenspanger Jó
zsef s a Rózsa fogadó föp. állását Lakos József 
töltik be. U. itt Földesy János in. éth. műkö
dik. Fehér István Rumban a nagyvendéglő föp. 
állását tölti be. Oppeliz József Lippán a Jó
zsef főherceg fogadó főp. állását foglalta el. 
Schvartz Frigyes Szegeden a vasúti étterem 
föp. állását foglalta el- Zakots Jenő Keszthe
lyen az Amazon kávéház föp. állását foglalta 
el. Grosz Sándor Miskolcon a Grand fogadó 
szobafőp. állását foglalta el. Kenyeres Gyula a 
treueséni Frzsébet fogadó szobafőp- állását 
töltötte be. Fawlik János, Turóeszentrnártonban 
a Központi kávéház föp. állását foglalta él. 
Kenyeres István Esztergomban a Vigadó kávé
ház főp. állását tölti be. Marosvásárhelyen a 
Korzó kávéház főp. állását Szabó Pál foglalta 
el. Krautvich Ferenc u. itt a r.-fizetőp. állást 
nyerte el. U. itt az étterem főp. állását Wukits 
Ferenc töltötte be. Batha Kálmán Harcson a 
vasúti-étterembe lépett be.

j-firdefmény.
A Győri pincér-egylet

vezetiiségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Kgyiet}' ,?

Ingyenes elhelyező irodáját ^  
Ararry 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!

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

A »Györi pincér-egyleti* tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyezi) támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

Kihelyezést csak egyleti tag nyerhet,

miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagd ijak: 1. o fő- és fizetőp. 3 kor., 
II. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt. borfiu, kávés
legény, csapos és szállodai bérszolga 
1 kor. 20 li 11, 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, 1908 junius hó.
Dénes Miklós László József

jegyző. elnök.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

állományban marad egy jó ideig. Ügyesség, 
megbízhatóság, biztos es imponáló fellépés 
képezik az egyéb kvalifikatiót.

k. F. B.-bánya. Azt hittük, arra a tót bizo
nyítványra nem reflektál többé derék gazdája. 
Vett sorai után azonnal postára tetttik. Szives 
üdv. — V E .  Komárom. A lap pontos kézbe
sítése miatt szíveskedjék az ottani postán in
tézkedni ; lapja ugyanis az O.-n kávéház lap
jaival kapcsolatban kallódik el. Kért lapot 
elküldtük. — G. S- Urdomb. A lap megérke
zését kérjük figyelemmel kísérni. Nov 1. lapot 
azonnal elküldtük. Szives üdv. — K. B. K.-k.- 
félegyháza. Hasonló szívességgel bármikor 
készséggel állunk rendelkezésére. Egyebekben 
— Üdv! — S- L. Szeged. Mindenre'kiterjedö 
levél érkezik. H.-s jött. Üdvözlet.— H. F. 
Szeged. A naptár már annyira előre haladott, 
hogy a jól későn jött sorai szerinti reklám- 
ügyet csak a Vegyes rovatnál alkalmazhat
nánk. Ezt pedig azt hisszük, Ön sem óhajtja. 
Az előzőleg már vett ü.-hirre nézve köszö 
netünk- — T. G. Erdélyország. Az előf. ügyben 
eszközölt nemes irányú teendőket hálás köszö
nettel nyugtázza kiadóhivatalunk.

S5SS KEN5ZELETEK* S S

A lyány adóslevél, a bor adóalap,
Tehát, megőrizni egyiket sem szabad.

*
Hozzá nem értő embert, gyönge 

izomzatú kocsmáros sohase vigyen pin
cébe bort kóstolni, mert lefelé csak 
vezetheti, de fölfelé már vinnie kell.

Sose igyál sokat, mivel a sok megárt,
De amennyit iszol, fizess érte mindjárt.

Ittas ember sohase készüljön felesége 
előtt védelemre, mert — úgy se‘ juthat 
szóhoz.

Ha pénzed van igyál, ha pénzed van fizess, 
Legyen a kontód egy, avagy három tizes, 
Hogylelkilegmindigtiszta snyugodt lehess,

A hordóizü bor olyan, mint az anyós; 
kellemetlen.

*) Mutató az 1909.-ki „Vendéglősök Naptáráéból-

EPILEPTIKUS
Szerkesztői üzenetek.

Sch. Gy. Fonyód. A székesfővárosi m. kir. 
allamrendörség főkapitányságához kell a folya
modványt intézni. A középiskola legalább' 4 
osztályának sikeres elvégzését kell igazolni 
Kell erkölcsi bizonyitvány, magyar honosság 
kimutatása, orvosi bizonyitvány az egészségi 
állapotról és a nyelvismeretek igazolása. Több 
nyelv ismerete elönyösit Kezdetben nincs semmi 
fizetés, hanem csak némi költségmegtérités 
címen adnak egy kis zsebpénzt. Egy év próba
idő s ha beválik, akkor az év után ideiglenes

Betegek intézete BflLF gyógyfürdőBen.
A nagyin, in. kir belügyminisztérium 1903. junius 
17-én keit 56145/1903. sz. rendeletével engedé

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

i. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K.
Ezen oszályokon kívül szegény betegek az or 
szagos hetegápolási alap terhére vehetők fel, a- 
mely esetben a nagym. m. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. okt. 28-án kelt 97221/IVa. ez. 1903 
rendelete értelmében külön-külön kérelmezendő 
a betegek által. A betegek ápolásává] a budai szent 
Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospek
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgál: n

Dr. WOSINSKI ISTVÁN ♦
BALF gyógyfürdő igazgató tulajdonosa. J  

Posta, vasút, telefon helyben. ▼

FEHÉR MIKLÓS
:: prágai, krakói és debreceni :: 
hentesáruk központi főraktára

B U D A P E S T ,  G f lR fty - U . 23 .

A j á n l  ' 5zaía*0  ̂ leg e lső -  
* rendű prágai son

kát, császárhust, szalonnát, kol
bászt, vegyes felvágottat, stb. stb. 
~  versenyképes árak mellett, cr: 
Kiuánatra Készséggel Küld részletes árjegpzéRet*

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


