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Borhamisitás.
A vak tyuk buzaszemet talált. Ez a 

közmondás illik arra a legújabb föl
fedezésre, melvlyel az éber hatóság 
megállapította, hogy nagy mennyiség
ben, hosszú időn kérésziül és rendsze
resen hamisítottak bort — l'jpesten 
és ezt a hamisítványt vigan el is helyez
ték a fogyasztó közönség egészsége 
rovására. Csodaszámba megy valóban 
ez a »felfedezés«. Hosszú idő kellett 
hozzá, mig rájöttek, vagy mig lecsap
lak a hamisítókra. Sok ezer (azt mond
ják 30 ezernél is több) korona értékű 
borcsináláshoz szükséges szereket szál
lított egy Baros Gábor nevezetű buda
pesti droguista Újpestre egy bornagy- 
kereskedö cégnek, mely által nagy for
galmat ért el a hamisított borával és 
szerzett vagyont ilyen, törvény által til
tott módon.

Két dolgot kell itt figyelembe venni. 
Az egyik: a hamisítók vakmerősége; 
a másik: a hatóság álmatagsága. A 
borellenőrző bizotlságról nem is szó
lunk. mert az a saját eljárásával bizony 
még nem fedezett fel semmit. De annál 
inkább várható az egész vonalon éber 
figyelem minden hivatott tényezőtől, 
mert hiszen a magyar bor védelmére 
kicserélték az elégtelen törvényt jobb 
törvénynyel és szigorították a büntetést. 
Van ugyan elég bő intézkedés az uj 
törvényben a bor ellenőrzésére, de 
csodálatos módon, a törvény ezen leg
fontosabb rendelkezéseit még nem haj
tották végre, a régi borellenőrző bizott
ságok még most is a régi csapásokon 
haladnak, vagyis nyugodtan — alsza
nak. Ez a lanyhaság amilyen érthetet
len, annyira megbocsáthatatlan is.

Nem elég, hogy néhány évvel ezelőtt 
Engeiék óriási nagy stílben űzött visz- 
szaéléseikkel a külföld előtt is tönkre- 
l' tték a magyar bor hírnevét. Nem elég, 
hogy a becsületes magyar bortermelők 
és tisztességes borkereskedők ezen üzel
mek által óriási károkat szenvedtek. 
•Nem elég, hogy a magyar kincstár 
ugyancsak sok kárt szenvedett a nagy- 
terjedelmü hamisitás által, — az ellen
őrzés gyakorlására és szigorítására 
mindez még nem volt elég. A va
gyonszerzésnek ez a megengedhetetlen 
módja csábitó erővel bir. Hozzányúl, 
a ki mer, mert hiszen tudja, hogy

addig, amig rájönnek, megszedi magát 
és azt a kis büntetést szívesen viseli 
el, hiszen óriási rekompenzációt zsebelt 
be érte már előzetesen, ami az övé és 
amit senki tőle el nem vehet többé.

Szóltunk mi már többször erről a 
tárgyról és kifejezésre juttattuk a tisz
tességes bormérők kívánságát a bor
ellenőrzésre nézve. A tisztességes bor- 
mérők ugyanis a legszigorúbb borellen
őrzést követelik, mert tudják, bogy ez 
a legalkalmasabb módja a tisztességtelen 
konkurenciától való gyökeres megsza
badulásnak. Emlékeztetünk a két-három 
évvel ezelőtti rossz bortermésre, mikor 
a tisztességes vendéglős és koesmáros 
drágábban volt kénytelen borszükség
letét beszerezni, mint a milyen árban 
a pálinkagyárosok bormérései azt ki
mérték. A közönséges bor ára 22—2ö 
forint volt a termelőnél és a pálinka
gyárosok bormérései 26 krért adták 
literjét a boruknak. jutolt.-e eszébe a 
szundikáló boréilenőrzö bizottságnak, 
hogy utána nézzen a dolognak r Dehogy 
gondolt erre. A tisztességes vendéglősök 
és kocsmárosok hiába panaszkodnak 
üzlelforgalmuk megcsappanása miatt, 
hiába mutatnak rá az elképzelhetetlen 
állapotra, a felelet legfeljebb abból 
áll. hogy felem elik  italmérési illetékü
ket. Ez is védelem ugyan, de a kincstár 
javára. És igazán ellehet mondani, 
hogy a kincstár károsodása-, amit 
ezeknek az olcsó Jánosoknak manipu
lációja által szenved, hogy t. i. a 
borba öntött meg nem adóztatott vizet 
is bor'gyanánt mérik ki, — ezt a 
károsodást a vendéglősök kénytelenek a 
felemelt illetékekkel és adóval pótolni.

Hát ez sehogy sincs rendjén. A fo
gyasztó közönségnek úgynevezett »futó- 
vendégH része nem nézi, hogy mit iszik. 
Neki olcsó ital kell, még akkor is, ha 
nem is tudja, mitől kapja fejfájását, 
gyomor- és bélbetegségeit Ámde azért 
van borellenőrző bizottság és azért van 
egészségügyi hatóság, hogy az ilyen 
manipulációkat megszüntesse és meg
védje a jóhiszemű, de tudatlan fo
gyasztó közönséget és elégtételt szol
gáltasson a tisztességes vendéglősök
nek és kocsmárosoknak. Ne a vak 
tyúkra bízzák, bogy véletlenül találjon 
egy-egy buzaszemet, hanem tessék a 
törvénynek érvényt szerezni és — el

lenőrizni. Csodás dolgokat fognak ta
lálni és bámulni fogják a meggazdago
dási vágytól el vakított emberek vak
merőségét.

Szigorú ellenőrzést köretei minden 
tisztességes vendéglős és kocsmaros, 
noha nemcsak az ö érdekük kívánja 
azt, hanem a kincstáré éppúgy, mint 
a fogyasztó közön-égé.

A szóban forgó borhamisítási ügy
ben a VII. kerületi rendőrkapitányság, 
mint illetékes elsőfokú hatóság, e hó 
26-án a következő Ítéletet hozta : Baros 
Gábor droguistát a hamisításhoz szük
séges anyagok eladásáért 3 1 napi el
zárásra és 300 korona pénzbírságra 
Ítélte.

Elítélte továbbá: Singer Mór új
pesti borkereskedőt 30 napi elzárásra 
és 300 kur pénzbírságra : Singer- Mórnél 
10 napi elzárásra és 200 kor. pénz
bírságra : haufmunn  Bernát kereskedő- 
segédet 3 napi elzárásra és őO kor 
birságra ; Boros Gyula kereskedősegédet 
: 00 kor bírságra; Bauer Kálmán, volt 
királyi vegyészt 200 kor bírságra, nem
fizetés eéetén ;0 napi e'zárásra: Kohn 
Dipól kereskedőt 200 kor. birságra és 
végül Kreizberger Sándor raktárost 
200 kor. pénzbírságra.

Az ítéletet talenvhének találjuk !

=  Kevertek.fröcscsök. A „Borászati 
Lapok11 egy idő óta amellett igyekszik 
propagandát csinálni, bogy vendéglők
ben ne adhassanak ásványvízzel, sem 
„szikvizzel" keverte!. 2—3 deci számra. 
Legfeljebb az a vendég, aki szóróját 
egy-két pohár keverttel vagy frücscsel 
kívánja oltani, igyék egy üveg bort 
ásvány avagy szódavízzel. Mikor pedig 
a „B L.*' ezt a kérdést igy akarja 
szépen elrendezni (lehetőleg törvény
hozási utón i azt hiszi, hogy azáltal a 
termelők érdekét szolgálja, mert ily- 
módon eleje vétetik minden mismásolás
nak és borpancsolásnak,ésa borfogyasz
tás mégegyszer oly nagy arányban 
fog emelkedni. Szóval a B. L a 
kevertek és a fröcscsök kiküszöbölésé
vel a borforgaloni előmozdításán (? 
fáradozik. Nem tudjuk, hogy ez az 
italmérési érdekekkel kötekedő idea 
kinek az agyában született meg: a B. 
L.-éban avagy a magy. szőllősgazdák 
orsz egyesületének valamelyik agilis
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tagjának az agyában-e? De akárki 
találta ki, rósz, hasznavehetetlen dolgon 
törte a koponyáját. A bortermelők, ha 
az illető eszmeföltalálónak ez az ötlete 
sikerülne, azt érnék el, hogy a bor 
rovására mindinkább nagyobb tért 
foglaló sörfogyasztás még jobban föllen
dülne. Mert talán csak nem gondolja 
„B. L.—k“, hogy az a kocsmai vendég, 
aki máma csak úgy, kutyafuttában 
megiszik egy-két savanyuvizes kevertet 
vagy szódás fröcscsöt, hogy ellenkező 
esetben félliter vagy háromtized bort 
rendelne magának egy üveg ásvány
vízzel. Dehogy.kérjük tisztelettel.Ehelyett 
az illető vendég, még ha nem is sör
ivó, elfogyasztana szépen egy-két pohár 
vagy korsó sört. De nevetséges feltevés 
az is, hogy az a borkimérő az ásvány
vízzel kevertek révén holmi borszapo
rodáshoz jutna. Aki ilyesmit feltételez, 
az sem a fogyasztó közönséget, sem a 
vendéglői (borkimérési) viszonyokat 
nem ismeri és ennek hangoztatásával 
nemcsak a vendéglős-kocsmárosság, 
hanem a bortermelők érdekében is 
rósz szolgálatot teljesít. A B. L.-ról 
különben konstatálni kívánjuk, hogy 
az utóbbi időben követett politikája 
igen helytelen alapon mozog. A helyett 
ugyanis, hogy a magyar bo gazdaságot 
uton-utfélen diskreditáló borkereskede- 
delem ellen folytatna következetes és 
kitartó harcot; a vendéglősök érdekébe 
botlik bele minduntalan Ez a mindunta
lan való belebotlás pedig mindent látszik 
inkább bizonyítani, csak azt nem, hogy 
a bortermelők vezetőinek komoly s 
céltudatos munkája a borgazdaság 
érdekeit is előbbre akarná vinni.

A Szekestovarosi Vendéglősök es Kocsm a- 
fosok Ipartársulata hivatalos közleményei

A s ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut i j ,  II. 20. sz. a. van.

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

Jog'itanáesot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllöi-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

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

TÁRSULATI ÉLET.
A ’>Budapesti Kávósipartársulat«

április 2fi-án rendkívüli közgyűlést 
tartott. A közgyűlés egyetlen tárgya 
a kávéfőzők és konyhalegények által 
benyújtott memorandum volt. Némái 
|Antal elnök, ismertette a közgyűlés

összehívásának okát. A kávéfőzők és 
konyhalegények ugyanis küldöttségileg 
megjelentek április 8-án a társulat 
hivatalos helyiségében s ott átadtak 
egy memorandumot, melyben kollektív 
szerződést, több munkabért, pártatlan 
bíróságot, saját munkaközvetitést vagy 
esetleg a társulati munkaközvetítő 
paritásos alapra való helyezését kíván
ták, a szabadszervezet nevében. — Az 
elnök erre a választmány által el
fogadott határozati javaslatot — melyet 
dr. Kem ény Géza titkár olvasott fel 
— ajánlotta elfogadásra.

A javaslat következőkép szólt:
»A közgyűlés a benyújtott emlék

iratot az érdemleges tárgyalás alapjául 
sem fogadja el és kijelenti, hogy az 
úgynevezett szabadszervezettel, amelyet 
törvényszerű egyesülésnek és kávé
főzők és konyhalegények hivatott érdek- 
képviseletének el nem ismer, tárgya
lásba nem bocsájtkozik. Ismételten 
kijelenti a közgyűlés, hogy a kávéfőzők 
és konyhalegények részére az eddigi 
jogokat és kedvezményeket továbbra 
is feltétlen biztosítja. Végül kimondja 
a közgyűlés, hogy azok a munkások, 
akik a jelen határozat folytán munká
jukat megszüntetik, az ipartársulat 
tagjainál többé munkát nemkaphatnak«

A közgyűlés a választmány javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. — Ezzel a 
közgyűlés véget ért. — Utánna a »Buda- 
pesti Kávésok Szövetsége« tartotta meg 
első rendes közgyűlését.

Mészáros Győző elnök megnyitván 
a közgyűlést, rámutatott a múlt évi 
működésre, mely szerinte azért nem 
volt eredményes, mivel erre nem is 
volt szükség. Most csak arzenál va
gyunk. de ha szükség leend, úgy jók 
lesznek a fegyverek. — Az elnök el
rendelte a zárszámadás, valamint a 
felügyelő-bizottség jelentésének fel
olvasását. melyet a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadott. Ezután a válasz
tást ejtették meg. Elnök lett újból 
Mészáros Győző, ulelnök Szeiffert 
Antal és Gárdonyi József, pénztáros 
Kallós Márkus, ellenőr Brück Károly: 
végrehajtó bizottsági tagok : Berger 
Leó, Bodó Adolf, Evva Lajos, Harsányi 
Adolf, HolsteinZsigmond, KatonaGyula, 
Némái Antal, Strausz Antal, Weingru- 
ber Ignác, Upor József: szám vizsgá
lóknak:  Gruber Károly, Gál Andor 
és Molnár Sándor lettek megválasztva. 
A megválasztott tisztikar nevében 
Mészáros Győző elnök mondott köszö
netét.

Harsányi Adolf, a szövetség támo
gatását ajánlotta, mert szerinte még 
a szövetségre nagy szüksége lesz a 
kávésoknak. Brück  Károly a munka
adók országos szövetségéből való ki
lépést ajánlotta, amit az elnök hozzá
szólása után a közgyűlés nem tett 
magáévá — Ezzel kimerült a tárgy- 
sorozat és Mészáros Győző lelkesítő 
beszéde után a közgyűlés véget ért. A 
közgyűlést társasvacsora követte, me

lyen több felköszöntő hangzott el. 
Vacsora után Upor József alelnök 
látta kávéra vendégeiül kartársait.

M. J.

Uj óvadékbank. «Kávésok és fő- 
pincérek bankja« mint szövetkezet 
cím alatt április 28-án Budapesten, 
V., Arany János-utca 25. sz. alatt 
alakult egy újabb csoport a többi 
hasonló szövetkezet mintájára. Azon
ban már az első ülésen sem volt meg 
a kellő harmónia, ami ilyen pénzinté
zet alakulásának legelső feltetele.

A sok ilyen bank létesítéséről keserű 
tapasztalatokat szerzett pincérségünk 
nem nagy lelkesültséggel fogadta az 
uj alapítást és ennek kifejezést is adott.

Ebben a közleményünkben csak a 
gyűlés lefolyását ismertetjük röviden, 
de a »Fogadó« legközelebbi számában 
ráfogunk mutatni a hibákra. Tudósítá
sunk a következő:

Az alapítók nevében dr. Hantos 
Elemér a M. P. Országos Szövetségé
nek titkára üdvözölte a megjelenteket 
s ajánlatára H arsányi Adolf válasz
tatott elnöknek. Az elnök rövid be
széddel megnyitotta a közgyűlést, vá
zolva az alapítás célját s a jegyzőkönyv 
vezetésére dr. Hantos E. s annak 
hitelesítésére Prück  Károly és Gárdos 
Sándor küldte ki. Azután a részjegy
zéseket állapították meg. Eddig ugyanis 
73 tag jegyzett 314 részjegyet 31.400 
kor. értékben. Ezek közül jelen volt 
49. Ezután az alapszabályok felolva
sása következett és itt a kávésok és 
főpincérék közt az első összeütközés 
történt. Ugyanis az évi közgyűlés 
összehívását az alapszabályok tervezői 
úgy állapították meg, hogy az a 
hivatalos lapban és a Magyar Ven
déglős és Kávés Iparban tétessék 
közzé.

Zuckerm andl Miksa föpincér elle
nezte ezt a tervet, mert szerinte ezt 
a lapot sem a kávésok, sem a főpin
cérek nem járatják és aki elő is fizeti, 
nem olvassa. Szerinte más szaklapok 
is vannak, vagy inkább napilapban 
való közzé tételt javasolt, de semmi 
esetre sem az említett lapot. Több 
hasonló felszólalásra Fodor Károly 
főpincér indítványára az alapszabály 
vitás pontját akként módosították, hogy 
„és M. V. és K. I helyébe: egyik 
vendéglős és kávés szakközlönybe 
teendő közzé.

Ezután a szövetkezet megalakult. 
Majd az igazgatóságot választották 
meg, tagjai a következők lettek: 
Gárdonyi 1., Brück K , Bodó A., Grosz 
J., Harsányi A., Mészáros Gy., Molnár
S., Neumann K, Upor J., a kávésok 
részéről, Gárdos S , D eu tsch  B., 
Moskovits S., Nagy K., Gerő I., Lővinger 
J , Árvay L., és Geltzmann K. N. N. 
a főpincér kar részéről. — A fel
ügyelő bizottságba Kaiser M., László D, 
Dr. Kemény G., Schwartz B., és F 
Kiss L., — ki ellen ismét tiltakozás 
történi — választották meg. Pót_
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felügyelő b. tagnak: Guttmann E., 
Hajduska S. és Sonnensehein E.

Ezután dr. Kemény G. mondott a 
közgyűlés nevében köszönetét a köz
gyűlés bölcs vezetéséért az elnöknek, 
kinek zárszavaival véget ért a köz
gyűlés. A gyűlésről távozó főpincérek 
ugyancsak erős szavakkal kritizálták 
meg a közgyűlésen történt dolgokat.

A közgyűlésen lapunk részéről Mai
sad János vett részt.

Budapest. A »Székesfővárosi ven
déglősök és kocsmárosok ipartársu- 
lata« április 29-én a városháza termé
ben tartotta ezévi rendes közgyűlését 
a tagok nagyszámú jelenlétében.

Janiira Károly elnök magvas beszéd
del nyitotta meg a gyűlést, mely a 
napirend során zárószámadást és 
költségvetést elfogadva, a felmentvényt 
megadta. A társulat működési területét 
Pest vármegyére kiterjesztendő, az 
alapszabályok megfelelő módosítását 
lelkesedéssel és egyhangúlag elfogadta. 
A megejtett választás eredménye a 
következő:

Elnök  Janura Károly. A lelnőkök: 
Gömbös Lajos, Schitter Vince. Pénztá
ros Fehér Sándor. Számvizsgáló  
bizottság: Hajós Károly, Braun Béla, 
Búza Antal. Választm ányi tagok: 
Aszner János, BischotF Pál, Bors Antal, 
Vickó Pál, Schmauder József, Hopfin- 
ger József, Jankó Ferenc, Kerekes Pál, 
Nofitzer Károly, Izsák Mihály. Spitzer 
István, Színek Lajos, Tompa Lukács, 
Vadkerty Antal, Mayer István, Molnár 
Sándor, Harangozó József, Gebauer 
Ferenc, Marton József, Wurglits Vilmos, 
Márkv Károly, Api János, Taíay István, 
Szintay Bálint. Pótválasztm ányi ta
go k : Kilián Géza, Anti Ferenc, Egy
házi Lajos, Száger Ferenc, Kocsis 
Károly, Schrantz Mátyás.

Bővebb tudósítást lapunk legköze
lebbi számában adunk.

Iparunk képesítéséről.
Örömmel olvastam a »Fogadó« hasáb

jain, hogy iparágunk képesítéshez kötése 
mindinkább tért hódit és annak magasz
tos eszméje a pincérség közt is terjed. 
Örömmel vettem e híreket abban a 
reményben is, hogy végre a pincérség 
is emberi mivoltának tudatára ébred s 
a társadalomban kivívni óhajtja azt a 
helyet, melyet joggal meg is érdemei.

A magasztos cél, mely iparágunknak 
képesítéshez kötését oly sok okból 
érvényre juttatni kívánja, nemcsak az 
iparágunkon kínosan vergődő italmérő
iparosok elsőfokú érdeke, hanem nekünk, 
pincéreknek is elsőrendű érdek. Egyesült 
erővel kell nekünk, pincéreknek oda 
hatni, hogy ezt a magasztos célt mielőbb 
elérhessük, mert ha elértük, csak akkor 
lehetünk munkánkban egyenrangú té
nyezők.

Természetes, hogy ezen jognak ki
vívására uem igen alkalmas eszköz az, 
hogy pincérségünk egy része folyton a

hatalmi kérdések felszínre hozását tart
ják szem előtt. Sőt tegyünk le ezekről 
a nem célhoz vezető hatalmi frázisok
ról és ne legyünk folytonos ellenséges 
indulattal munkaadóink iránt. Nekünk, 
tisztességes munkásoknak nem szabad 
arra törekednünk, hogy a harc köztünk 
és főnökeink közt minél elkeseredettebb 
legyen, hanem ellenkezőleg. Ha anyagi
lag és erkölcsileg haladni akarunk, kell, 
hogy főnökeinkkel karöltve, egymást 
jól megértve, tisztességes és célhoz 
vezető utón haladjunk, mert csak úgy 
várhatjuk boldogulásunkat.

Iparágunk képesítéshez kötése régi 
óhaj, régi vágya ezen iparághoz tarto
zóknak. Mindannyian szeretnők, ha ezt 
a foglalkozási ágat csak azoknak enged
nék meg gyakorolni, kik azt tanulták, 
szenvedtek és fáradoztak érte Termé
szetesen csak oly formában való érvé
nyesülését óhajtjuk iparágunknak, hogy 
a törvényben nyerjen meghatározást, 
miszerint az italmérési ipar, valamint 
a pincéri foglalkozás csak oly egyének
nek engedhető meg, kik e pályán mint 
tanonc legalább is két évig kiképzést 
nyertek és azt kimutatni tudják.

írja elő a törvény szigorúan azt is, 
hogy minden italméréssel foglalkozó 
iparos köteles saját iparlársulatának 
tagja lenni és minden ipartársulat 
tehetségéhez képest köteles megfelelő 
pincértanonc-szakiskolát felállítani és 
ez minden tanoncra kötelező legyen. 
Amint más pályán, pcld. iparos va22 
kereskedő stb. pályán kötelező a tanoncra 
nézve saját szakmájához tartozó szak
iskolát látogatni, legyen ez kötelező a 
mi pályánkon is. Hogy ezt a régi óha
junkat elérhessük, ismételten említem, 
hogy ezt csak egyesült erővel érhetjük 
el. Egyetértenünk kell munkaadóinkkal. 
Egyesülnünk kell nekünk, pincéreknek 
is és egymást megérteni. Ne legyen 
célunk a folytonos harc, mert az nem 
vezet célhoz. Hiba köztünk, pincérek 
közölt, az is, hogy akinek egy kissé 
jobb az anyagi helyzete vagy aki talán 
fényesebb üzletben van alkalmazva, 
egy nála nem imponálóhb pincérrel nem 
tartja érdemesnek érintkezni Ez pedig 
reánk nézve káros hatással van.

Egészen azonban ezen nem lehet 
csodálkozni, mert vannak olyan kar
társaink is, kik más pályáról jöttek át 
a mienkre és — tisztelettel legyen 
mondva - ily kartársak között lehet 
legtöbbet olyant találni, kiknek derogál 
olyan kartárssal talán kezet is fogni, 
ki esetleg anyagi helyzettel küzd és 
harcol ugyan pályáján, de kisebb ered
ménynyel Az ily kartársak rendszerint 
nagyobb eredményt érnek el, de termé
szetesen, nem szaktudásukkal Kívánatos 
pályánkon ez az ujiáts már csak azért 
is. hogy a testvérharcnak, mely sokszor 
elkeseredetten folyik köztünk, véget 
vethessünk.

Hogy azonban nagyobb eredménynyel 
küzdhessünk iparágunk képesítéshez kö
tésének megvalósításán és nagyobb

tekintélylyel léphessünk fel ezen cél 
elérésére, főnökeinkkel egyesülve, egy
mást megértve együtt kell a haladás 
és boldogulás zászlaját kibontanunk.

Nagyon kivánalos volna, ha a pincér- 
ség többsége ezt megszívlelné és meg
értve, helyes utón haladva sorakozna 
azon zászló alá, amelyre a pincérség 
anyagi és erkölcsi jóléte s becsülete van 
felírva. Csekély erőmmel magam is sietek 
e zászló alá, de az ellenkezőre kaphaló 
ném vagyok. Oabányi Jó zse f

főpincér.

Közöltük szaktársunk közleményét és 
lelkesedését mint szakembernél értjük 
is. Azonban ne felejtse t. szakiársunk. 
hogy a képesítés kérdésében most már 
eljutottunk a 12-ik órához és akkor 
nagyon kívánatos, hogy nem az óhaj
tás, hanem a cselekvés kei üljön 
sürgősen napirendre. Most folynak a 
tanácskozások az ipartörvény revíziójá
ban, most van idején és helyén, ha a 
pincérség minél tömegesebb kérvény- 
nyél fordul a kereskedelemügyi minisz
terhez a képesítés kimondása, illetve 
ennek a törvénybe való felvétele céljá
ból. Ha most nem kapjuk meg, akkor 
várhatunk megint 25 esztendőt, amíg 
ez a kérdés a mi szakmánkra nézve 
aktuális lesz.

Tehát gyors cselekvés van helyén. 
Teljesítse a pincérség is kötelességét — 
saját jó l fe lfogott érdekében!

A szerkesztőség.

=  Huszonkét kor. 50 fill. reklám
célra. A sörkartell néhai nagymestere. 
Ureher Antal annak idején alapítványt tett 
azon rendelkezéssel, hogy annak kama
tai elszegényedett vendéglősök vagy 
ezek özvegyei segítésére fordítandók. 
Most 900 koronát oszlottak ki ezen a 
címen Gundelék 40 segély reszorult közi. 
Átlag tehát egyre-egyre 22 kor. 50 fill. 
jutott. De ettől eltekintve, mert hát az 
is segitség, de az a reklám-megjegyzés, 
mellyel ezt az óriási méretű jótékony
ságot a »F. L.« közli, megérdemli, 
hogy leszegezzük. Ezeket írja a hir 
közlése után: »A kisvendéglősöknek, 
kik nagyon agitálnak az anyatársulat 
ellen, tanulságul szolgálhat ez a nenie- 
cselekedet. Vájjon mikor ébrednek f< 
kábultságukból ?<■ Mi azt a szerény meg
jegyzést kockáztatjuk, hogy bizony 
kábultságban leledzik az, aki ilyen 
észrevételt tesz. Mert ezt a segélyt nem 
az úgynevezett «anyatársulat« adta. 
hanem az alapítvány. Szerk. Az anya
társulat köteles azt kiadni, mert ezzel 
a kötelezettséggel vette át az alapít
ványt. Másrészt »nincs se nagy. se kis 
vendéglős« állítja a »F  L.», tehát 
az okulás nem lehet feladata a nem- 
létezőnek és végül ízléstelen dolognak 
tartjuk a »kisvendéglösöket« ligvelmez- 
tetni, hogy 22 kor. és 50 fillér ala
mizsna elnyerése kedvéért ébredjenek 
nkábultságukbólo és tegyék magukat 
ezáltal méltóvá az alamizsnára Mi azt
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kívánjuk a kisvendéglőiknek és azok 
hátramaradottjainak, hogy sohase szo
ruljanak mások segitsegére, de leg- 
kevésbbé — alamizsnára. — Ez a rek
lám — igaz. hogy csak 22 kor. 50 fil
léres — nem jól sült el.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Felnivás. Tisztelettel fölkérjük azon 

előfizetőinket, akik a múlt hó folyamán 
levélbeli figyelmeztetést kaptak és akik
nek előfizetésük most járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket 
az előzőleg vagy a jelenleg kapott utal
ványon postafordultával beküldeni.

Az illetékcsavar dolgozik. A székes- 
fővárosi pénzügyigazgatóság most kül
dözgeti szét a legközelebbi három 
évre megállapított italmérési illetékről 
szóló előírásokat és — talán mondanunk 
sern kell — a vendéglősök és kocsmá- 
rosok nagy meglepetésére. A pénzügy- 
igazgatóság az egész vonalon 100—200 
százalékkal emeli az illetéket. Ezen 
emeléssel szemben az üzletek forgal
mának is ugyanilyen arányban kellett 
volna, vagy kellene a legközelebbi három 
évben emelkednie. Ez pedig lehetetlen 
volt és lehetetlen lesz, mert a pénzügy- 
igazgatóság annyira szétforgácsolja az 
ita’mérést és italárusitást, hogy eddig az 
összes közepes és kisebb üzletek forgalma 
legalább is f»0 százalékkal megcsappant 
és hovatovább, még nagyobb arányú 
csökkenés fog beállni. Nem helyes és 
nem indokolt az illetékcsavart annyira 
meghúzni, mert nagyon hamar szétvet
heti azt a tulfeszités.

A maeryar fürdők ügye. Az orsz. 
balneológiái egyesület mint minden 
esztentőben, az idén is megtartotta 
szokásos gyűlését, amit ugyan nem is 
gyűlésnek mint inkább »feredési« és 
ásványvíz kérdésekről szóló »orvosi« és 
»3gyéb« véleményeknek (modernül: 
»értekezés«-nek) lehetne nevezni. Né
melyik napilap mindazáltal úgy akarja 
föltüntetni a dolgot, hogy ezek a bal- 
oeológisták a nyári üdülés érdekében 
hasznos munkát teljesítettek, követke
zésképen a hazai fürdők ügyét nagy
ban előmozdították. Valóban pedig 
■z a testület egy jottányit sem tett, 

sem ezen. sem az előző 17—18 gyűlé
séből kifolyólag a magyar fürdők ügye 
érdekében. Azok a sáp- és más kórok
ról, valamint az ásványvizeknek téli 
szállításáról tartott fölszólalá.sok min
dent mást szolgálhatnak, csak nem 
fürdői érdeket. Eltekintve Siófok-fürdő 
bérlője és igazgatójának tartalmas 
beszédétől, amely kizárólag fürdöi- 
ügyről szólott. A fürdők élelmezéséről 
s az élelmicikkek olcsó beszerzéséről -  
központosításáról — beszélt a bal- 
neologisták közt a fürdők ügye és 
kérdéseiben egyetlen szakember, Várady 
Gyula. Ennek az érdemes beszédnek 
persze szintén kevés sikere lesz, a 
fent mondottaknál fogva. Valódi siker 

gji magyar fürdők ügyében csak úgy

lehetne, ha Siófok-fürdő kitűnő bér
lője szövetkezésre bírná a hazai fürdők 
tulajdonosait vagy bérlőit és ezekkel 
igyekezne megvalósítani azt a célt, 
ami a magyar fürdői életet megterem
tené.

Helyiségrváltozás. a „B u d a p e sti  
kávés ipartársulat“ hivatalos helyi
ségeit május 1-től kezdve VII., Kazincy- 
utca 11. sz. alá helyezte át.

Hymen hírek. — Jósa Aladár, a 
temesvári Koronaherceg kávéház fizető- 
pincére febr. 23-án vezette oltárhoz 
Németh  Terézt, Kardoss Istvánnak a 
Koronaherceg kávéház főpincérének 
unokahugát a zalam. Gsabrendeken.
— Demusz János a temesvári Délvidéki 
kávéház, r -tizetőpincéree hó 5-én tartja 
esküvőjét, Szalma  Rózsikéval. Gombás 
István bájos rokonával. Násznagyok 
lesznek Gombás István vendéglős, és 
Kardoss István főpincér szaktársaink.
— M artiiek  Ferenc rábakerthelyi 
nagyvendéglős e hó 12-én tartja eskü
vőjét Neubauer Mariska, Neubauer 
János körmendi vendéglős szaktársunk 
szépmiiveltségü leányával, Körmenden.

Leveg-ő.. .  A szállodások, vendéglő
sök, kávésok, pincérek stb. nyugdíj- 
egyesületének eszméjét tudvalévőén a 
90-es évek elején ideális lelkű pincér
emberek hozták forgalomba és igyekez
tek a megvalósítás stádiumának a révébe 
juttatni. A mozgalom élén a temesvári 
Tóth Kálmán (akkor szabadkai főpincér) 
s a szegedi Tóth Endre álltak és kürt
jük az akkori főpincérek és pincérek 
szine-java csoportosult. A szakköreink
ben mindenütt lelkesen fogadott eszmél 
a debreceni >»Közérdek«, majd a Tóth 
Endre szerkesztésében megjelent szegedi 
«Ertesitő« és a Tóth Kálmán által több 
iíben kibocsájtott röpiratok terjesztették. 
Ilyen működéssel sikerült is a lelkes 
csapatnak e érni, hogy az 1905-ki sze
gedi kongresszuson közel 300-an jelen
tek meg és az orsz. nvugdijegyesület- 
nek a létesítését szükségesnek tartották 
kimondani. Az ezután történtek, a cél
tévesztett működés stb. hibás körülmé
nyek már ismeretesek, {ha máslionnét 
nem, az eseményeket mindig hűen 
visszatükröztető Fogadóból) és pedig 
abban a formában, hogy a fenti cimü 
nyugdijegyesületünket, amely a 35 és 
45 éves korukban belépő tagokat »70« 
illetőleg »S0« éves korukban juttatja 
majd egykoron a »megérdemelt< penzió
hoz: senki se szereti, senki se lelkese
dik érte. Igen sokan, akik a nagy rá
beszélés fo’ytán az intézet kötelékébe 
léptek, örökös szemrehányást tesznek 
maguknak, hogy ezt a »b a l lé p é s e l
követték, ami elkerülendő (t. i e bal
lépés okozta kellemetlen érzést; legtöb
ben akként cselekednek, hogy a beha
tással kapcsolatos költséget inkább veszni 
hagyják. Mindazonáltal, akik az intézet 
kötelékébe már régebben beléptek, abban 
a nézetben vannak, hogy: talán-tán 
mégse hiába fizetik azt a bizonyos

összegeket és valamikor csak élvezni 
fogják a kamatokat, bárha nem is oly 
pontosan, mint esetleg egy másik bizto
sító intézetnél. Szóval pedig, a nyugdíj- 
egyesületünk iránt általános az el ked
vet lenedés és közömbösség, úgy a régi, 
miként az uj és nemkülönben a még 
nem tagok részéről A dolgon azonban, 
már t i ezen a kedvetlenségen, változ
tatni és egyben buzdítást kiván intézni 
a vezetőség a közönséghez. Mint ugyanis 
egyik s'.aklaptár.sunk Írja, a nvugdij- 
egyesületnek palotát, saját palotát 
akarnak emelni, fvagy venni). »Gyü- 
nvörü reménység előtt állunk!« — 
mondja reménykedő lapkollegánk, a 
palota emelésre célozva. Mi pedig, ha 
az eszme valóvá »is« válik, azt mondjuk, 
hogy a nyugdíj intézet jobbra érdemes 
sorsára ez az »e-zme valóra válása se 
jelent valami előnyös fordulatot Leg
följebb annyit, hogy most egy kis kész
pénze van az intézetnek, mig akkor 
csak — háza le-«z. Egy módon azonban 
segíthető volna a dolgon Ha t. i. Gundel 
vagy Stadler megnyitnák erszényüket 
s annak a háznak épitési vagy vételi 
költségét fedeznék. Azért a sok dicsé
retért, amit ezek az urak a *>szaksajtó«- 
tól kaplak (minden érdem nélkül) meg
hozhatják ezt a csekély áldozatot. Mivel 
pedig se Gundel, se Stadler, se más 
nem fog ennyire jótékony lenni a 
nyugdíj ügye iránt, az intézet saját 
palotájából se lesz semmi, vagy ha lesz, 
ez ugyan kevésbé fog az intézeti 
tagok gyönyörűségére válni. — Az 
egyszeri lakompaki kocsmáros, akinek 
a pincér fia a tanoncsága után először 
tért haza s ez alkalommal egy modern 
fogadó, étterem és kávéház építésével 
Lakompak idegenforgalmának a follen- 
ditéséröl beszélt hosszan és lelkesen, — 
;» hangulatos beszéd befejeztével moso
lyogva és kézlegyintéssel ezeket mondta : 
»Mein Kind, das ist nur — Lufttá — 
A szállodások, vendéglősök stb nyugdij- 
egvlet palotáját illető lelkes, ábrán
dos és gyönyörű reménység is csak 
— luft, magyarán: — levegő . . .

A »Fog-adó* ujaab kitüntetése. Az 
«Erzsébet fa lvai vendéglősök, kávé
sok és italm érök ipartársulatm  a 
nFogndótu hivata'os lapjává választotta. 
Köszönettel fogadjuk a kitüntetést és a 
bizalomnak eztn kifejezést

Főpincér és katonatiszt Berlinben 
történt, hogy egyik vendéglőben katona
tisztek mulattak s az egyik, mikor 
távozni akart, nem találta sapkáját, 
amit társai elduglak. A sapkáját kereső 
tiszt felszólito’taa főpincért, hogy teremtse 
elő a sapkáját, viszont a főpincér meg
bízta ezzel a munkával a pincéreket 
és a megtalálónak 3 márka dijat ígért. 
Ezt az illető tiszt magára nézve sértő
nek találta és arculütötte a főpincért. 
Azonban a bántalmazott főpincér nem 
vette tréfára a dolgot és 100% kamat
tal visszaadta a pofont. Az ügy a tiszti 
beesületbiróság elé kerülvén, az illető
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tisztet felfüggesztették állásától, mig a 
főpincér, hogy további inzultusoknak 
kitéve ne legyen, elhagyta helyét

Báli jövedel m. Az Erzsébetfalvai vendég- 
lősök-ipartársulatának a m. bő 2K-án rendezett 
báli vigalmaniintelőzőlegjeleztiik, ugv erkölcsileg 
mint anyagilag a legjobban sikerüli.’ A kiadáso
kon fölül megmaradt tiszta haszon 312 koronát
tett ki. Mindazoknak, akik a szép siker eme
léséhez hozzájárultak, ezúton is köszönetét 
fejezik a rendezőség nevében : Gombás István, 
Kocsis György, Olasz Béla, Hermán Sándor, 
l’átkav X., Euglerth Károly, Szedlák István, 
Schötz Lajos, Korcsmáros István. Goldberger 
Jakab, Barargora Lajos, Bruda Károly, Fiúm 
György, Károly Ferenc, Csendes Sándor, 
Fodor László, Steiner Dávid, Pelrovils J, 
Csapó J.-né, Stern Ármin és Korláth György 
(ipart, titkár .

Nyilvános köszönet. Treib Gusztáv 
állásnélküli beteg pincér, a Fogadó 
utján mond hálás köszönetét! a ,, Buda
pesti kávés ipartársulai“ azon t. 
elöljáróinak, kik szívesek voltak őt 
betegségében anyagilag segélyezni.

Készül a kenyérgyár Amikor a 
budapesti péksütemények és kenyerek 
árát emelik (ami pedig elég gyakranmeg
történik), rendesen előkerül a kenyérgyár 
ügye, amit ilyenkor megpertruktálnak, 
kissé a fehér és kissé a zöld asztalnál, 
no meg egy keveset az újságokban is, 
hogy azután megint levegyék a szőnyeg
ről és félretegyék mindaddig, amig a 
pékek a süteteik árát újból nem emelik, 
így történt az a múlt napokban is, hogy 
a derék fővárosi pékeink 6, illetve 8 
fillérrel emelték föl a kenyér és süte
mény árát, aminek általános fólháboro- 
dás és ennek az lett a következménye, 
hogy a főváros közgyűlésén is szóba 
hozták a dolgot. Melly tanácsos ennek 
a kapcsán említette meg, hogy a főváros 
most már komolyan fog foglalkozni a 
rég vajúdó kenyérgyár ügyével, amely
nek létesítési munkálataihoz valószínű
leg még a nyár folyamán hozzálátnak. 
A közgyűlés persze, egyhangú helyes
léssel fogadta a kijelentést, amire az 
egyik szeptikusán gondolkozó városatya 
ezt a megjegyzést tette: Ugyanolyan 
szép ez a kijelentés, mint a milyen biz
tos az, hogy eme gyárnak a készítmé
nyéből senki se fog enni.

Mozgó vendéglő. Érdekes újítást 
vezetett be a vendéglői életbe egy 
párisi vendéglős, kinek vendéglője 
munkáslakta negyedben fekszik. Az 
illető vendéglős ugyanis, mivel vendé
gei a távolság miatt délben nem 
jöhettek hozzá, kocsit készíttetett, mely 
egy teljesen felszerelt konyhát képez. 
A vendéglős ezen a kocsin szállítja 
minden nap délben vendégeinek az 
ebédet. Az ujitás fényesen beválik s 
amint minket értesítenek az illető 
vendéglős meglehetős hasznára.

Spanyol paprika. Egész világon 
tudott és elismert tény az. hogy nálunk 
terem a legjobb zamatu paprika. 
Különösen világhírű a Szeged táján 
'ermő, kitűnő zam ltjáról ismert rózsa- 
paprika. Most érkezik híre, hogy meg
indult hozzánk a spanyol paprika 
importja. Ugyanis az Adria hajózási

társaság, — mint Fiuméből írják 
Mátyás király nevű gőzöse, kétszáz
negyven zsák spanyol paprikát hozott 
minap a kikötőbe. Ezt az árut termé
szetesen kereskedők hozatták, hogy a 
jófajta szegedi paprikának csináljanak 
konkurenciát, — másrészt, hogy innen 
aztán szállítsák külföldre mint magyar 
terméket és nem veszik tekintetbe, 
hogy ezzel kompromittálják a magyar 
paprika jóhirnevét.

A pró h ire  s. — Lószálloda Semmi se lehe
tetlen a nap alatt, mondta valamikor bölcs Akiba. 
Tehát az sem, hogy a föld legnemesebb teremt
ményei, a lovak, amelyeket a nóta a szép asszo
nyokkal egy sorban emleget, fogadóba szánjanak 
illetőleg fogad i ellátásban részesüljenek. A 
Lószálloda, egy kanizsai földbirtokos terve 
szerint itt Budapesten létesülne, t.öOÓ.UOO 
korona tökével és abban egy ló 3 kor.-ért 
naponta koszt-kvártélyt és teljes ellátást, mig 
a kocsis díjmentes lakást kap. A Lószálloda 
linancirozását hir szerint egy belga pénzcsoport 
fogja viselni. — N yolcvanezeréves osztriga . 
Londonban, a Savoy szálloda udvarán kutat 
fúrtak s KO méter mélységben két osztrigát 
találtak A tudósok megvizsgálták s megálla- 
P tották, hogy a két kagyló 80 ezer év elölt 
került a földbe.

Ünnepelt ipartársulati elnök. Kocsis 
György, az „Erzsébetfalvai vendéglős 
iparlársulat‘; agilis és közszeretetben 
álló elnökét, a vezetése alatt álló 
ipartársulat tagjai lelkes ovációban 
részesítették névnapja alkalmából. A 
tagok megjelentek az elnök házánál és 
üdvözlő beszédben tolmácsolták, a 
személye iránt táplált szeretetöket. Az 
elnök szívélyesen köszönte meg a baráti 
megemlékezést és a megjelenteket 
vendégeiül látta. Mondanunk sem kell, 
hogy felköszöntökben nem volt hiány.

A kolozsvár—brassói gyorsvona
tok menetrendjében május hó l-től 
egy kis változás állott he Az tudniilik, 
hogy a Budapestről Debrecen — 
Nagyvárad — Brassó felé induló gyors
vonatok nem a keleti pályaudvarról, 
hanem a nrugaíi-ról indulnak ki és 
ugvancsak erre a pályaudvarra érkez
nek be. A személyszállító vonatok 
úgymint eddig a keleti pályaudvarról 
lógnak indíttatni és oda beérkezni.

Vésre a spárgának meg: a drótnak. 
Tudniillik amelyek annyi tenger bosszú
ságot és kellemetlenséget okoztak azál
tal, hogy az a szegény pincér vagy 
vendéglős ember ép akkor nem találta 
egyiket sem, amikor az üvegbe csúszol 
vagy bentszakadt dugó a körmére égette 
a sietséget De ha akadt is kéznél spárga 
vagy egy darabka drót, végtelen perce
kig eltartott, amig azt az istentelen 
dugót ki tudta eszközölni az üveg mé
lyéből. Ennek a bajnak egyszer és 
mindenkorra végét szakította Bors János, 
a festőművészeiéről is előnyösen ismert 
nagyváradi (kőrösparti) vendéglős szak
társunk, aki egy olyan huzó-félét 
talált ki, amely egy nagyon rövid pil
lantás alatt akár öt becsúszott vagy 
szakadt dugót is kiemel az üvegből. 
Bors barátunk találmánya a minden 
rendű gazd- és háziasszonyra is áldásos, 
különösen paradicsom és a sok lekvár

főzés idején, amikor a dugaszok páro
sával szoknak alkalmatlankodni az üveg 
fenekén. A praktikus találmány, melyet 
Bors János most szabadalmaztatott, a 
világ minden államára olyan olcsó lesz, 
hogy azt minden e szakmához tartozó 
beszerezhet. Zseniális szaktársunkat 
persze, szívesen gratuláljuk.

Vendeg.ősböl-boi bély. Hogy a un pályánkra 
a más foglalkozási ágakról özönével lépnek 
át. ez ép annyira nem újság, mini ahogy 
feltűnő az, ha valaki hozzánk tartozó idegen 
pályára lép. Ilyen ritka esetet képez az, hogy 
Vadász József régi ismert föpimér, utóbb a 
ceglédi „Vigadó" vendéglőse borbély lett. 
Vadász szaktársunk, ki reumás baja miatt nem 
folytathatta a pályát, Cegléden a Nemzeti 
szállodával szembeni borbély üzlelet vette meg. 
Ottani vendéglős és pincér szaktársaink nagyon 
derék dolgot cselekesznek, ha volt kollegájuk 
üzletét látogatják s őt ezáltal fölkarolják.

Tilos a borravaló. Washington 
állam törvényhozása, mint azt onnan 
jelentik, legutóbb büntető rendszabá
lyokat léptetett életbe a borravaló 
adása és elfogadása ellen. Ez újabb 
törvény értelmében ugyanis a szálloda, 
vendéglő vagy kávéhuz alkalmazott
jának ezentúl szigorúan tilos borra
valót elfogadni, valamint a vendégnek 
se szabad borravalót adni. A törvény 
rendelkezése ellen vétő alkalmazottat 
vagy vendéget meglehetős szigorú 
büntetéssel sújtja a törvény.

Gyászrovat. — Prohászka Antal 
fővárosi vendéglős szaktársunkat fájdal
mas csapás érte, szeretett nejének e 
hó 9-én történt elhunytával. A nemes- 
lelkű vendéglősné temetése április 
11-én történt igen nagy részvét mellett

Herits István , jobágyi (vasmegyei1 
vendéglős szaktársunk e hó 8-án 
váratlanul elhunyt. Temetése április 
11-én, nagy részvét mellet ment végbe. 
Az elhunytban Herits Gusztáv, szombat- 
helyi vendéglős édes atyját ésUnger Pál 
szombathelyi kávés apósát gyászolják

Gintner Mihály, a kőszegi Strue 
fogadó tulajdonosa, elhunyt. Az elhunyt 
fogadós, mint törvényhatósági bizottsági 
tag a közügyekben is tevékeny részt vett. 
Temetése nagy részvét mellett ment 
végbe.

W urmfeld  József vicai vendéglős 
szaktársunkat súlyos csapás érte hőn 
szeretett neje április 15-én történt 
gyászos elhunytával. A közszeretetnek 
örvendő jó kocsmárosnét a vicai 
közönség nagy részvéte mellett április 
16-án temelték a beledi temetőben Az 
elhunytat gyászbaborult férjén kivül 
négy gyermek siratja.

Putz Zsigmond széles körben ismert 
(Mihályi, Sopron m.) szaktársunk mint 
részvéttel értesülünk e hó 2ő-én sziv- 
szélhüdés következtében váratlanul el
hunyt. A közérdekben is sokat fáradóz<i 
szaktársunkat a vendéglős kollegák es 
jóbarátok nagy számban kisérték el 
örök pihenő helyére.

Áldás és béke hamvaikra!
Torira, nürnbergi, nemes, édes hosszú, 

vastag gyökerekben, métermázsánk int 18 
korona, 2ő kilogram, G korona, — Keménynél, 
Regeteruszka, üarbócbogdány. t-*
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a z  uj bortörvény.
V Fejezet.

Eljárás. Hatóságok. Borvizsgáló és 
borellenörző bizottságok

52. §. A jelen törvény rendelkezése 
alá eső italoknak s a borkczelésnél 
használt anyagoknak szakértői vizsgála
tára s a borhamisítás kérdésében való 
szakvélemény megadására külön bor
vizsgáló szál-értő bizottságok a akitandók

Ezen borvizsgáló szakértő bizottságok 
szervezete s azok megalakításának és 
működésének szabályai rendeleti utón 
állapitandók meg.

53. $ A borvizsgáló szakértő bizott
ságok felada'a a jelen törvény rendel
kezései alá eső s az illetékes hatóságuk 
által hozzájuk beküldött italokat és anya
gokat vegvelenizés utján megvizsgálni s 
arra nézve szakvéleményt mondani, hogy 
vájjon a megvizsgál ifa'ok készítése, 
kezelése, elnevezése 'agy f>rga!omba- 
hozataia illetőleg a megvizsgált anyagok 
használata, ezen törvény rendelkezéseit-e 
ütközik-e, vagy a mennyiben e tekintet
ben egyedül a szakszerű vizsgálat adatai 
alapján határozott szakvélemény nem 
mondható, mennyiben forognak fenn 
esetleg e részben gyanúra okot szolgál
tató körülmények, melyek a ható-ágnak, 
a további eljárás mily irányban való 
folytatására útbaigazításul szolgálhatnak.

A szakértő bizottság szakvéleményé
ben egyúttal javaslatot tartozik tenni 
arra nézve is, hogy a hamisítódnak 
bizonyult italok ipari óéira felhasznál- 
hatók-e vagy nem

54. §. A borvizsgáió szakértő bizott
ság szakvéleménye a rendőri büntető 
eljárás alapjául szolgál.

55. A jelen törvény a'apján indí
tandó kihágási ügyekben Magyaror
szágon a rendőri büntető bíráskodási 
a következő közigazgatási hatóságok 
gyakorolják.

I. Első fokon:
a) kis és nagyközségekben a föszolga- 

biró illetőleg a szolgabiró:
fe> rendezett tanácsú és törvényható

sági joggal felruházott városokban a 
rendőrkapitány, illetőleg helyettese, ezek 
akadályoztatása esetén a tanács által e 
részben megbízott tisztviselő

c) Budapest székesfővárosban, vala
mint a székesfővárosi m. kir. állam- 
rendőrség illetékessége alá tartozó egyéb 
területeken, a nv kir. államrendőrség 
illetékes kerületi kapitányságának veze
tője, ennek akadályoztatása esetén a 
belügyminister által megbízott rendőr
ségi tisztviselő.

II Másodfokon :
hí kis- és nagyközségekben és rende

zett tanácsú városokban az alispán: 
fe) törvényhatósági joggal felruházott 

városokban a tanács: 
c) Budapest székesfővárosban, vala

mint a széke fővárosi m. kir. állam
rendőrség illetékessége alá tartozó egycb 
területeken, a m. kir. államrendörség 
főkapitánya vagy ennek helyettese.

III. Harmadfokon :
a m kir. belügyminister.
Horvat-Szlavonországokban az eljárás 

és a bíráskodás az ottani jogszabályok 
szerint illetékes hatóságok hatáskörébe 
tartozik.

56. S Felebbezésnek két egybehangzó 
Ítélet ellen is van helye

A felebbezés az Ítélet kihirdetését 
vagy kézbesítését követő naptól számí
tandó 15 napon belül adandó be.

57. Jj. Az elsőfokú hatóságok kötele
sek ellenőrzést gyakorolni és időnként 
váratlan helyszíni szemléket tartani a 
jelen törvénybe ütköző cselekmények 
kiderítése végett.

E célból az illetékes hatóságok (55 S-', 
úgyszintén a 63 jj-ban említett ható
sági közegek jogosítva vannak a közle
kedési vállalatok (vasút, hajó, postai 
állomásaitól adatokat szerezni arra 
nézve, h így az iilető állomásokra kinek, 
mikor, honnan és mennyi idegen bor, 
must. törkölybor, gyümölcsbor, pezsgő, 
habzóbor, szőlőseire, esetleg cukor, szesz, 
maz-olaszölő vagy a bcrkezelésnél tiltott 
más anyag érkezett s az illető állomások 
kötelesek az erre vonatkozó adatokat 
kiszolgáltatni.

58. Ha a megtartott helyszíni szemle 
alkalmával a jelen törvénybe ütköző 
kihágás tényálladékának jelenségei vagy 
olyan körülmények észlelhetők, a melyek 
a kihágás elkövetésére nézve alapos 
gyanút keltenek vagy ha e tekintetbeu 
teljesen megbízható feljelentés tétetett, 
akkor a rendőri büntető eljárás hala
déktalanul megindítandó, a gyanús ita
lokból és egyéb gyanús anyagokból 
minták veendők és megvizsgálás végett 
az illetékes borvizsgáló szakértő bizott
sághoz (52 5?) küldendők be.

Felmentő ítélet esetén az illető min
ták értéke megtérítendő

59. §. Azok az italok, a melyeknek 
meghamisítása vagy a jelen törvénybe 
ütköző előállítása már a helyszíni szemle 
alkalmával kétségtelenül megállapittatott, 
hatósági zár alá veendők, ellenben azok 
az italok, melyekre nézve csak a hami
sítás gyanúja merült fel, addig nem 
vehetők zár alá, a mig a borvizsgáló 
szakértő bizottság azok hamisítását meg 
nem állapítja, illetőleg a mig az első
fok u hatóság az erre vonatkozó szak- 
véleményt meg nem kapja.

Hol rendeljünk paprikát?
Van szerencsém valódi szegedi külön örletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 15 kor. 40 fill., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fül., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill. 
Kim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged. 
(Inránovics T is/a nagyszálló 5 éven át volt szobafönöke.)

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a * Fogadót ■> a megjelenés nap
ján nem kapjak meg, kérj dk, hogy

szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Szálasi Alajos széleskörben ismert 
kassai vendéglős és kávés, mint előzőén 
jeleztük, a temesvári Koronaherceg foga
dót megvette. A délvidék emez egyik 
legnagyobb üztetét Szálasi szaktársunk 
április elejével vette át saját kezelésébe.

Kittnep Mihály ismert fővárosi fő- 
pincér, az Erzsébet-körúti Lippert- féle 
él termeket megvette. Uj vendéglős szak
társunk vállalkozásához sikert kívánunk.

Karlsbad-fürdőnaCentral-BahnholTal 
szemben lévő »Hotel Wiener Hof.-ot 
Weisz János szaktársunk, a lipiki 
“Gyógyház- vendéglőí-nek volt jóhirü gaz
dája e hó közepével átvette. A karlsbadi 
nagyszámú magyar közönséget a jó 
magyar vendéglősről szóló ez a hír 
bizonyára kellemesen fogja érinteni.

Kávóház vétel. Komáromban a »Grand« 
kávéházat Steiner  Arthur, a lévai 
Nemzeti kávéház tulajdonosa megvette. 
Steiner szaktársunk a nagyszabású üzle
tet e hó végével veszi át saját kezelésébe, 
i .  Varga Lajos szaktársunk, VII., 
Bottenbiller-utca 21. sz. alatti vendég
lőjét egész ujan renovál tatta és rendezte 
be és ünnepélyesen e hó elejével nyi
totta meg

Fekete Lajos fogadója. Kincses 
Kolozsvárnak sokáig volt kedvelt ven
déglőse és vendégfogadósa. Fekete  bajos 
szaktársunk, Tordán a Korona fogadó 
bérletét elnyerte Fekete szaktársunk a 
rég fennálló üzletet egész ujan renoválva 
és berendezve e hó l-én nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Szombathelyen a vasmegyei Kaszinó 
vendéglői helyiségeit Szász  Sándor, az 
ottani Kikaker-üzletnek hosszú időn ál 
volt üzletvezetője, e hó 15-én átvette.

Zsarnócay János Lomb-utcai vendég
lős szaktársunk, ujan renovált üzletét 
egy szép csínnal berendezett kertihelyi
séggel bővitette ki. Jő konyhája és 
b >rai miatt a Zsarnócay-vendéglő szép 
látogat jttságnak örvend.

Kolozsváron a szinház-épülelte! szem
ben levő s ujan rendezett »Thália« 
kávéházat Parlagi Lajos vette át és e 
hó közepével nyitotta meg.

F’j kávés A szombathelyi 8zéll 
Kálmán kávéház volt főpincére, Schiller 
Miksa. Kőszegen egy a mai modern 
kornak megfelelő kávéházat rendezett 
be s azt »Elite« cimen e hó 1 l-én 
nyitotta meg.

Erzsébetfalván Englerth Károly szak- 
társunk vendéglőjének nyári helyiségeit 
ujan rendeztette és iinnepiesen e hó l-én 
nyitja meg.

Csillag Antal vendéglője. Fogadós
vendéglős karunknak egyik régi és 
el nyösen ösmerl tagja, Csillag Antal 
szaktársunk, az Erzsébet Stoősz-fúrdőnek 
volt vendéglőse, a kies szépségű Stoosz- 
fiirdö nagyvendéglőjét átvette. A fürdő 
közönsége az egy Ízben már volt ven-
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déglőséröl szóló eme hirt nagy örömmel 
fogadta.

Láng Ferenc, volt aradi vendéglős 
u. ott a Pohl-féJe kávéházat megvette. 
Láng szaktársunk a jóhirü üzletet e 
hú folyamán veszi át saját kezelésébe. 
Sok szerencsét!

Totola Imre fővárosi vendéglős 
megvette a VII., Amazon-tér 1. szám 
alatti vendéglőt s azt újonnan beren
dezve április 20-án ünnepélyesen meg
nyitotta.

Várady György, baksai (Baranya in.) 
nagyvendéglős szaktársunk üzletét újon
nan berendezte és ünnepélyesen a múlt 
bó folyamán nyitotta meg.

Prohászka Antal fővárosi vendéglős 
szaktársunk, TX., Liliom-utca 31 sz. alatti 
üzletét kibővítette és újonnan rendezte 
be. Jó konyhája és kitűnő paksi borai 
miatt a közönség nagy kedvvel látogatja 
a Prohászka vendéglőt

Molvay Antal mohácsi vendéglős 
szaktársunk, Berementen (Baranya m.) 
a nagyvendéglö bérletét elnyerte. Az 
uj tulajdonos üzletét egész ujan reno
válva nyitotta meg.

Harkány-fürdő uj vendéglőse. Az 
ismert baranyai Harkány-fürdö fogadója 
és vendéglőjének bérletét Rehling  János, 
ismert pécsi vendéglős szaktársunk 
nyerte el. A jónevü vendéglős szak-' 
tudása és ismerete nemcsak a vendég
lőnek. hanem a fürdői forgalmat is 
nagyban elő fogja mozdítani. Az ujan 
rendezett vendéglőt Rehling szaktár 
sunk e hó elejével nyitja meg ünnepé
lyesen.

Kilián Sándor, fővárosi vendéglős 
szaktársunk a VI1., Islván-ut 31. sz. 
alatti Kováts-féle vendéglőt megvette. 
Az ujan renovált üzlete jómenetét, pom
pás tolnai borai biztosítják.

Verbászon a Rump-féle Nemzeti 
fogadót Neuman Miksa megvette s azt 
a mai kor igényeinek megfelelő nagy 
kényelemmel rendezte be.

Szirbet Géza szaktársunk Bpesten, 
a IX., Lónyay-utea 18. sz. alatt egy 
csinos berendezésű vendéglőt nyitott, 
amelynek jóhirét derék gazdasszony 
vezette konyhája és szekszárdi boraival 
máris megalapította.

Pécsen a régi Pannónia kávéház 
helyén, Lőw enfeld  Lajos »Erzsébet« 
cimen, hasonló üzletet nyitott. A szép 
csínnal és kényelemmel ellátott üzletet 
az ottani pincér-kar is szívesen látogatja.

Bikszád-fürdön az Ekamp-féle jóhirü 
nagyvendéglö bérletét Fűzik Károly 
nyerte el. Az ünnepélyes megnyitás e 
hó 15-én történik.

Tieber Ferenc ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk a Népszínház-utca 
53. sz. alatti vendéglőjét ugyancsak azon 
utca 55. sz. alá helyezte át Az ujan 
rendezett üzletet kitűnő balatoni rizlingi 
boraiért nagy számmal látogatják.

Olasz Béla erzsébetfalvai vendéglős 
üzletét újonnan alakíttatta át és ren

dezte ne. Olasz szaktársunk csongrádi 
borai az üzlet jómenetelét biztosilják.

Szeverin Jenő, előnyösen ismert 
szaktársunk, volt püspökladánji vasúti 
ü.-vendéglös és utóbb fővárosi kávés, a 
párkány-nánai vasúti vendéglő bérletét 
elnyerte. Szeverin szaktársunk üzletét 
e hó 1-én vette át. Sok szerencsét.

Herrnhut János, a V II, Bosnyák- 
uLca 30. sz. alatti vendéglőjenek nyári 
helyiségeit újonnan rendeztetteésünnepé
lyesen a húsvéti ünnepekben nyitotta meg.

Thurzófüred fürdő nagyvendégló- 
jének bérletét ismét Molnár Lajos 
előnyösen ismert budapesti vendéglős 
szaktársunk nyerte el, s azt saját 
kezelésébe május l-én vette át. Sok 
szerencsét!

Szediák István erzsébetfalvai ven
déglős szaktársunk, a Kossuth Lajos- 
utcában levő (Mayer-félej vendéglöi- 
üzletének kerti részét május hó l-én 
nyitotta meg.

Veszterg-ál György Budapesten, VII., 
Wesselényi-utca 27. sz a. lévő vendéglőt 
megvette,s aztujonnan átalakítva,május 
4-én nyitja meg. Vesztergál szaktar- 
sunk. ki Fehér Sándor ipartársulati 
pénztáros unokaöcscse, kitűnő kecske
méti fajboraival, valamint jó konyhájá
val igyekszik üzletének jómenetét 
biztosítani.

Uj vendéglős. Szombathelyen a püs
pöki sörház vendéglőjét Németit István, 
a Hungária fogadónak volt főpincére e 
hó elejével átvette.

Füredy Gábor, volt gyár-utcai vendég
lős szaktársunk az I. kér.. Szent Geilért- 
tér 2. sz. alatti Kovács-féle vendéglő 
vezetését átvette Jó konyha és ismert 
halászléjével igyekszik áz üzlet jó- 
menetét fentartani

Haber Ignác, volt párkány-nánai v - 
vendéglős a lipótvári vasúti vendéglőt 
május 1-en átvette.

Meszárits Péter szaktársunk Buda
pesten IX., Liliom-u.W. sz. a. vendéglőjét 
újonnan renováltatta A jó konyha és 
horokkal rendelkező szép üzlet a 
környékbelieknek kedvelt találkozó helyét 
képezi.

Alsókéked-fürdő (Abaujtorna) nagy
vendéglője bérletét K oúnszky  Antal, a 
kassai honvédtábornak éveken át volt 
vendéglőse elnyerte Kosinszky barátunk 
a három megye áltál nagyon látogatott 
fürdő-vendéglőjét e hó elejével vette át. 
Kívánunk neki jó szerencsét!

Weisz Ferenc budapesti vendéglős- 
szaktársunk, a Gizella-ut 13 sz. alatti 
vendéglőjének ujan átalakított kert
helyiségét az ünnepekben nyitotta meg.

Kámann Ernő né vendéglősné átvette 
Budapesten a Mester-utca Hl. sz. alatt 
lévő volt Kmetykó-féle vendéglőt. Az 
uj vendégiősné kitűnő boraival vala
mint jó konyhával igyekszik üzletének 
jó forgalmát biztositani

Gazda Mihály, ismert fővárosi ven
déglős átvette Budapesten Alsóerdösor- 
utca lü sz. alatt lévő volt Totola féle 
vendéglőt s azt újonnan berendezve 
május l-én nyitotta meg ünnepélyesen

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogv 
alább keresett címek hollétét, kartársi 

szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljék.

Beke Aladár ffip. hollétét kéri tudatni egv 
1. lapon „Temesvári Pincér-egylet.*- Zs. Gy.

Görög Mihály, utóbb volt ceglédi föp. hollé
tét kéri tudatni Fekete Vince föp. Cegléd 
Nemzeti szálloda.

Mohuy Antal pincér hollétét egy lev. lapon 
kéri tudatul i‘. /•'. (Fogadó kiadóhivatala címén.*

Pécskán, a »Központio szállodát Sp itz  
Jakab ismert zempléni szakember meg
vette s azt egész ujan rendezte be. Uj 
fogadós szaktársunknak kényelmes szép 
üzletét a keresk utazók kedvvel keresik 
föl. Sok Szerencsé*!

Varga Győző fővárosi vendéglős 
szaktársunk, a VII., Gizellá ul 18. sz 
alatti üzletét egy tágas és szép fás 
kerthelyiséggel kibővítette s azt ünne
pélyesen május l-én nyitotta meg.

Budapesten, a VI, Szabolcs-utca 
18. sz. alatti (Tantler-fele) vendéglőjét 
F. Kovács István szaktársunk megfe
lelően renováltatta s az uj csínnal ellá
tott és kedvelt üzletét ünnepélyesen 
május l-én nyilolta meg.

H e l y v á l t o z á s o k .  Hajcskö
Sándor Szegeden a Próféta logadó lüpincéri 
állását töltődé he. Harkány-fürdö nagyven- 
déglöjének főpincéri állását Meggyessy Lajos 
foglalta el. Pécsett a Mátyás király fo
gadó föp. állását Repíts István lölti be. h. 
itt ni. éth. Ovcsák Ferenc működik. Török 
Imre Tasnádon a Központi fogadó föp. állásár 
foglalta el. Pöltzl Kálmán Melenee-fürdőn a 
nagyvendéglö föp állását töltötte be. Szombat
hely (Weber K. tudósítása) Kulasy Gyula a 
Hungária-fugadó éttermének föp. állását tölti 
be I . itt a kávéház föp állását Frischmann 
Ernő foglalta el. Schváb Gyula az Aréna kávé
ház föp. állását töltötte be Weisz Zsignmnd 
az Elité kávéba? föp. állását foglalta el, 
ugyan itt Fischl József regg. fizetöp. Lukács 
György mint felszolgáló működnek ; a Hungária 
szálló éttermében Szabó György és Petnkovits 
József n int éthordók nyertek alkalmazást: a 
Magyar király szálló ’ éttermében Turman 
Ferenc éthordó állást nyert. Sopronban a 
Pannónia >zálló föp. állását Kiss József 
nyerte el. Witireich Nándor a Kovács-kávéház 
r.-tizetöp állását nyerte el Reiber József és 
Bierbaum Károly a Sahária éttermében m. éth. 
nyerlek alkalmazást. Schancsár Ferenc hasonló 
minőségben a Polgári étteremben működik. Kit- 
lesz Ferenc a SzéÜKálmánkávétiázbaur. -fizetöp. 
és Kovácsiéi István a Széchenyi fogadóban 
űzető p. állást nyertek Kolozsvár (Varga 1. 
tudósítása). A Newyork logado kávéházáhau 
Lederer M űtőn és Mészáros Sándor segéd;*, 
állást nyertek. A Pannónia fogadóban Rudas 
0. István szobap. és Sihöttenhammcr Árpád 
éth. állást foglaltak. A Minta sörcsarnokban 
Bodoki István éth. s a Korzó kávéházban Kiss 
Árpád föp. mellett Schwartz József és Kolozs
vári Árpád nyertek alkalmazást. A Debreceni 
kávéház föp. állasát llbe János tölti be. A 
Thália kávéházban Hoffmann József föp. 
Verestói Domokos regg.-tízetöp. és Winkler 
Ferenc segédp. foglaltak állást. Temesváron a 
Tiszti kaszinó étterem föp. állását Bem I.aszl.' 
foglalta el. L'. itt a kávéházban Fetlncr Artúr 
föpincér és Székely János r. fizetöp. működnek. 
Jancsics János u. itt mint segédp. foglalt állást 
A Koronaherceg kávéházban Kardoss István
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föp. mellett Conte Bevüacqua Géza, SpringeJ 
Árpád és Fülöp Száva segédp. működnek. 
Kecskeméten a Royai fogadóban Pintér Gyula 
éth. állást foglalt. Dolna-Tuzlán (Bosznia) a 
Grand szálló főp. állását ismét Zsiveíz Miklós 
Zalaegerszegen a Bárány fogadó főpincéri 
állását Töpfl Mátyás foglalta el, Érsefc- 
ujváron a vasúti vendéglő 111., oszt. éttermében 
Nagy József föp. állást tölti be. Mészáros 
Jenő B.-csabán a Fiume fogadó kávéháza föp. 
állását és Bauer József a Nádor fogadó föp. 
állását újból elfoglalták. Gondár Lajos Nagy
váradon a Keketesas fogadó éttermében m. 
éth. foglalt állást. Rougemont Tivadar Debre
cenben a Royai fogadó éttermének föp. állását 
foglalta el. Maitsh Mihály a Bika fogadó 
étterme tőp. állását tölti be. Mészáros Ferenc 
a A n g o l  királynő sörcsamok föp. állását 
tölti be ; u. itt m. éth. Leskó Mihály működik- 
Takáts Márton a Selmecbányái Hungária fogadó 
föp. állását foglalta el.

5 0 %  p é n zm e g ta k a rítá s ,
essenciából k ;«=zi'i likőreit, u. ni alasch, 
a u i z e t t ,  e h a r t r e u s e ,  caeao, cosrnac, 
c sá szá rk ö rte , m araszk iuo , vanília síb. 
iJ7léle. 1 liter I 28. K ain i liter elkészítve 1.28. 
ügyedül kapható IC  JLZ B I C S E K
í s  Á X  I > O K  IV A  C ,, Vörös k-M S/.t

drog ti i, GYŐR, B aross-u tea 21.

NYILT-TÉR.
E lism erő  levél.

Szentelek (Vas m.)
T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya.

Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy 
szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, a 
gép nagyon jól működik. Tisztelettel

K áh r A lajos 
vendéglős

EG Y R ÖL-M Á S R 0 L.
Olcsóság-.

— Csókolom a kezeit Nagyságos 
Asszonyom!

— Mi a manót akarsz Bala?
— Nagybecsű figyelmét bátorkodom 

felhívni!
— Halljuk. . . de ha imposztorkodol, 

főzőkanál lesz a jutalmad.
A Baíambér borgyerek biztosította 

szeretett asszonyát, hogy nem imposz- 
torkodik.

— Csak azt bátorkodom b. ügyei
mébe ajánlani — mondta Baíambér — 
hogy a jövő év elején rendkívül olcsók 
lesznek a »veidl ngok« és a hasonló 
alakú konyhai edények. Ugyanis a 
most divatos ilyen női kalapok akkorra 
idejüket múlják, s említett célból. . .

Mondatát azonban nem fejezhette 
he, mert a gyors kezű Panna kézileány 
kezében már is villant és perdült 
(Baíambér hátára) a főzőkanái.

Jtirdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetiiségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

In g y e n ts  elhelyező  irodá já t 
Arany János utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in terűi bán) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női a lk alkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése in gye n e s!
A nem egyleti tagok, női- és stb. segéd- 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak dijlalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,

- level, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

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

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

Tagdíjak: 1. oszt. fő- és lizetőp. 3 l.or., 
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és 1-ső szállodai kapus 2 kor., 
Ili. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 tilt., heiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h ivata los  ó rá k  d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. V asár- és ü n n epnapokon  d. <■. 
IO -12-iff.

Levél es sürgönyeim: P i n c é r 
e g y l e t  G y ő r .

Dénes .Miklós László Jó zse f
jegyző. elnök.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t  előfizetőink, akik a hozzánk intézett leveliikre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
M. S. B —d. A bornyilvántartás kötelező 

és f. é. junms elsején veszi kezdeté'. Kőtele
zővé teszi ezt a bortörvény 14. § a. Azonban 
megengedi ugyan ez a szakasz, hogy a 
törvényhatósági bizottság előterjesztésére a 
földmivelésügyi min szter indokolt esetekben 
felmentést adhat alóla. A .Székesfővárosi 
vendéglős és kocsmáros ipartársulat" lépése
ket tett aziránt, hogy azon italmérési üzletek, 
melyek évi italforgalma nem haladja túl a 
löU hektolitert, mentessenek fel a bornyilván
tartás kötelezettsége alól. l.esz-e eredménye, 
nem tudjuk, ha igen, akkor is csak a székes- 
fővárosra vonatkozhatik, mert annak területére 
kéretett. Tegyenek önök lépéseket aivármegye 
alispánjánál, hogv a megyebizottság ülés elé 
terjesszen hasonló javaslatot az egész vár
megyére nézve. De ezzel sietni kell, nehogy 
a terminust elkéssék. Üdvözlet.

O. K. Sz -  d . Ne vegye rossz néven, hogy 
panaszát nem közöljük. Nem tartjuk az ügyet 
a nyilvánosságra valónak, mert az amilyen 
csekély jelentőségű belső ügy, amit házdag 
nagyon szépen és minden szubjectiv emóció 
nélkül intézhetnek el, amire mint alelnöknek, 
bőséges módja is van. Egy kis jóakarat és 
ügyszeretet nagyobb bajokat is képes meg
szüntetni mint ezt a kicsit. Üdvözlet.

K. J . M ohács. A kérdezett ezüst alpacca 
áruk beszerzésére nézve k zárólag csak a 
Hermán J . L. (Budapest IV., Váci-utca 8.) 
ajánljuk. Ez a szolid alapon dolgozó cég, kávés

nak, vendéglősnek a legmérsékeltebben és 
kedvezményesebb feltételek mellett adja el 
áruit. — S. I. N .-várad . B. sorait kó-;zsév- 
gel vettük tudomásul. — T . G. Sz.-réeen. 
Cipó jött, lev. jött, M— n is megy, de csak az 
uj hónap 3 — 4. napján amikor a  borgói hava
sok jégkérgeinek a leolvadása is várható. Üdv. 
— W . I. K olozsvár. Értesítésért szives 
köszönet és — köszöntés ! — H. I. Komá
rom . A küldött értesítés értelmében szívesen 
várunk és addig is — üdvözöljük — M-y F. 
Csákány. Graiumofont, g -lemezeket stb. ilyen 
intstrumentumot rendeljen Jakubovits-nál. Címe 
különben a «Fogadód__hátsó lapján van. üdv.

M i n d e n
s z á llo d a  k á vé h a z és ve n d é glé
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi ' 
- - v - v m  reklám-naptárait

VIDOR A. utóda
k ö n y v k ö tő n é l  rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u 41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

M E N Ü -
kart/ák, kész étlapok, konyha- 
sóntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ruhatár- 
s ámok, bérlet-füzetek, levélpapír 
és borítékok, szivar-szipkáit kívá
natra cégnyomással is, legújabb pe
csenye és hal-diszek, torta- és tá- 
nyérpapirok, sütemény-kaDSzlik. 
papir-szal\éták, papirlemez-tányé- 
tűk , f o g v á jó k ,  ujságtartók, irótae- 
íák, kréták, szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

ineliett, gyorsan és pontosan szállít:
B E R K O V 1 T S  K Á R O L Y

hektograph-készitö, célszerű irodai 
és vendéglői cikkek raktára

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
K É P E S  Á RJE G Y Z ÉK  ING Y EN .

„K epes“ nagyszálloda. M iskolc

S P  Fogadó átvelel ~
Van szerencsém hírül adni. hogy M iskol
co n  a G raud szá llodá t átvettem, a 
rnu kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italuk. Fontos kiszolgálás. Üdvözle tel 

Kepes Béla. 
szálloda-tulajdonos.
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