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Sok az italmérés.
A székesfővárosi államrendőrség most 

megjelent évkönyve azt mondja, hogy 
a főváros területén sok az italmérés. 
Természetes dolog, hogy a külvárosi 
ital mérések rendes és sokszor rendelle
nes ellenőrzése sok munkát ád a rendőr
ségnek és talán ők szeretnék legjobban, 
ha a külvárosokban egyetlenegy kocsma 
sem volna. Hát ezzel a rendőrség nem 
mond újat és nem is a rendőrség 
kényelmi szempontja mérvadó arra, 
hogy sok-e vagy nem sok a kocsmák 
száma, hanem inkább az a ténykörül
mény, hogy a pénzügyi hatóság tetszése 
szerint ád kimérési engedélyt boldog- 
boldogtalannak, szerencsepróbálónak és 
igy szétforgácsolja az italmérést a meg
levő és évek óta küzködö vendéglők és 
kocsmák tulajdonosainak rovására.

A rendőrség tehát egészen más szem
mel nézi az italmérések elszaporodását, 
mint azt a szakférfiak látják. Abban 
azonban megegyeznek a vélemények, 
hogy olyan helyen, ahol azt a forgalom 
nem kívánja, vagy több üzletnek fennállása 
feleslegessé teszi, ne engedélyezzenek 
ujahb üzletet, sem üzletáthelyezést, mert 
ha teszik, aminthogy teszik is, módot 
nyújtanak a régi üzlettulajdonosok, 
valamint az uj üzlettulajdonos károso
dására. Mert hiába, az uj ember, ki 
ezen a pályán azzal kezdi, hogy vendég
lőt vagy kocsmát nyit és minden szak
beli gyakorlat híján azzal a reménynyel 
kecsegteti magát, hogy majd csak fog bol
dogulni, — rendesen ráfizet a szerencse 
próbálgatására. Ha tőkét visz magával 
az uj vállalatába, hát akkor csak birja, 
inig a pénzkészletében tart, ha nem 
visz magával ilyen készletet, — akkor 
úgy gondolkozik — sokat amúgy sem 
veszíthet Hogy vele együtt sokszor 
megbánja ezt a próbálgatást a borkeres
kedő, a pálinkagyáros és a sörfőzde, 
néha a mészáros is, — az külön gon
dot nem okoz a vagyontalan próbál
kozónak. A kincstár is vészit, de csak 
látszólag. Mert amit Péter nem fizetett, 
mert megszűnt az üzlete, azt megfizeti 
Pál, kinek illetékét és adóját felemelik. 
Nem azért, mert Pálnak jól megy a 
dolga, hanem azért, mert még nem 
ment tönkre.

A rendőrség az ő jelentésében rá
mutat hogy milyen módon játszák ki

az italmérési törvényt. Ha pl. a rendőr
ség nem tartja megengedhetőnek vala
mely helyen a kocsma vagy pálinkamérés 
megnyitását, akkor az még nem azt 
jelenti, bog) az illető folyamodó nem 
kezdheti meg, vagy ha már megkezdte, 
ne folytathassa az ital mérést, hanem 
igenis, mert felebbez és újra folyamodik 
vagy ha már végigjárta a fórumokat, 
akkor a felesége vagy valamelyik atyafia 
teszi ugyanezt és ilyen módon elhúz
hatja 1 2 évig az ügy végleges befeje
zését ugyanazon az üzleten, amelyen 
az eljárást megkezdte és gyakorolja az 
italinérést engedély nélkül. Azt
mondja végül a rendőrségi beszámoló, 
hogy az italmérés engedélyezéséről szóló 
szabályokat raódositani kellene, mert 
csak ez segíthet a bajon

Hogy milyen módon játszák ki az 
italmérési törvényt, arra mi inár több 
Ízben mutattunk rá. Amit a rendőrség 
állapit meg, az igazán csekély-ég. 
100 esetben egy-kettő. Amellett az 
illetőt bírságolják is, tehát tudja, hogy 
drágába jő neki ez a lavirozás Vannak 
ennél súlyosabb visszaélések és kiját
szások, amiket senki sem ellenőriz és 
nem ellenőrizhet. Ilyenek a szatócsok, 
fűszeresek stb. korlátolt italmérési enge
délyivel biró üzletek, melyekben az 
italmérés épúgy folyik, mint a korlát
lan kimérési engedélyivel biró vendég
lőben és kocsmában Minden hozzáértő 
ember tudja ezt, csak az ellenőrzést 
gyakorló hatósági közegek nem tudják, 
mert nem képesek az illetőket rajta
kapni Nagy és drága ellenőrzési appa
rátus kellene hozzá, ennélfogva nem 
törődnek vele. Ámde, ha ellenőrizhe
tetlen, akkor szüntessék meg, mert 
a vendéglősök és kocsmárosok rovására 
űzik a visszaéléseket.

Itt a másik törvénykijátszás, a vissza
élés Ez a pálinkagyárosok  gomba- 
módon szaporodó bor- és sörmérése. 
20 30 ilyen üzlete van egy-egy ilyen 
pálinkagyárosnak és minthogy a főüzlele 
a pálinkamérés, de ezt bor- és sör
mérési engedély nélkül nem gyakorol
hatja. hát a bort és sört mint mellék- 
jövedelmezö italt oly árbanméri, hogy 
a hivatásos ital mérő, a vendéglős és 
kocsmáros nem képes az ilyen üzletek
kel a versenyt felvenni, — mert rá- 
lizetne.

Ezek a számbavehető és következ
ményeikben káros visszaélések és törvény
kijátszások, amiket sürgősen kellene 
megszüntetni. De ezt csak az idejet 
múlta italmérési törvény gyökeres át
alakításával lehet elérni Most ebben a 
törvényben vannak a nagy bajok gyöke
rei elhelyezve, melyeket a kincstár 
érdekében, az üzleti közmorál szem
pontjából és a vendéglős-koesmáros ipar 
érdekeinek védelme éidekében is mi
hamarább élettelenné kellene tenni. 
Magyar-és Horvát-Szlavonország vendég
lősei. kik egyébként mint kitűnő adó
fizető polgárok, kedveltek a tisztelt 
pénzügyi kormány előtt, már régen és 
ismételten kifejezték indokolt kívánsá
gukat az italmérési törvény gyökeres 
módosítása iránt, de ilyenkor »nem 
kedveiteké, mert bedugott fülekre talál
nak. Módot kell teremteni, hogy a fel
hangzó jogos és indokolt panaszokat 
végre-valahára a bedugott fülek is meg
hallják

A vendéglős és kocsmáros kartársak
tól függ, hogy erre a mód és alkalom 
mihamarább kialakuljon. A visszaélések 
és törvénykijátszás inegszünletése a 
kormány feladata. Meg kell a kormány- 
nyal értetni, hogy az érdeke t vendég
lősök és kocsmárosok követelik ennek 
a feladatnak sürgős és becsületes meg
oldását

=  Belováron a horvát szlavonországi 
vendéglősök, kocsmárosok és kávésok 
e hó 25-én és 2H-án tartott országos 
kongresszusáról szóló eredeti tudósítás 
közlését térszüke miatt lapunk jövő 
számára kellett fentartanunk. A kon
gresszuson a "Székesfővárosi vendéglő
sök és kocsmárosok ipartársulata* öt 
kiküldöttel volt képviselve Annyit meg- 
jegyzünk már most. hogy a kongresszus 
minden tekintetben fényesen sikerült, s 
azon a m kir. kormány Ehrenböfer 
Aladár miniszteri tanácsossal képvisel
tette magát.

Levegős nyilatkozat. A szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pincérek stb. 
cimü országos nyugdíjintézet igazgató
sága a "Magyar Vendéglős és Kávés 
Ipar® cimü lap május 15-én megjelent 
számában »Nyilatkozat«-ot közöl. Az 

[igazgatóságnak ez a «nyilatkozal«-a. 
'mely elnöki ellenjegyzés, aláírás nélkül



2. oldal. FOGADÓ 11. szám.

látott napvilágot, a május elseji«Fogadé
ban hozott -Levegő^ cimü közlemé
nyünkre kivan reflektálni a nagy zás
nak és lekicsinylésnek  azon a hang
ján. amit a >M V. K. Ipar« cimü lap
kollegánk a Fogadóval szemben szokott 
használni s amit magyaros nyíltsággal: 
pökhendiségnek szokás nevezni. Bocsá
natot kérünk ezért a burkolatlan őszin
teségért, amivel egyébként sérteni sen
kit sem akarunk, különösen nem az 
igazgatóságnak általunk mindig nagyra- 
beesüit tagjait, akik bizonyára távol 
allanak ernlitett közlemény tónustól és 
igy az sem fogja őket kellemetlenül 
érinteni, ha a »Fogadó« eme soraiban 
szintén a »naosdó-törülközö« álláspont
jára helyezkedik.

Azt mondja a fennebb hivatkozott 
nyilatkozat, hogy a Levegő közlemény 
tendenciózusan lebeesmérli az intézet 
ügykezelését, népszerűségét, ami azon
ban hidegen hagyja (?!) az igazga
tóságot, mert a nyugdíjügy komoly 
méltósága nem szószátyár feleselést, 
hanem komoly m unkát érdemel, de 
azért az alaptalan labecsmérlést 
szó nélkül még sem hagyja, különösen 
ha a becsmérlő oly tényező, aki a ven- 
< légiós- és pincérek apostolának 
keresztelte el és hiszi magát (!) 
Ejnye, ejnye, hát ki itt a személyeskedő, 

a Fogadó »Levegö« közleménye-e vagy 
az Igazgatóság. . .  ? i

A nyugdíjintézet igazgatóságának eme 
nyilatkozatára mindenekelőtt azt vála
szoljuk. hogv a »Fogadó« nem szokott 
sem feleselni, sem szószátyárkodni és 
nem szokott becsmérelni sem burkoltan, 
sem alaptalanul. A »Fogadó« nyílt 
kártyákkal játszik. Mint független, nem 
érdekelt és senkitől se lekötött sajtó 
nyíltan mondta és mondja meg azt amit 
akar és nem szokta a sanda mészáros 
lárváját magára venni, amint teszi ezt 
■ r/. igazgatóság ».\yilatkozat«-a. A Foga
dónak az a bizonyos »Levegő«< közle
ménye a nyugdíjintézet »saját palotája" 
vételével foglalkozott, rámutatva kapcso
latban . -a egyesület vezetőségének más 
ily kevésbé komoly intenciója és hibás 
intézkedéseire. Kérdezzük komolyan: Ha 
a m Igazgatóság tényleg megvette 
volna azt a Teréz-köruti, Gyár- és 
Szondy-utcák sarkán vagy hol a manóba 
levő házat, mint méltóztatnak gondolni, 
hogy ez a »palota ügy« nem vitte 
volna-e jégre a Nyugdijegyletnek azt a 
bizonv. csak kicsiny vagyonkáját? Sze
rencsére azonban, az óvatosan körül
tekintő és bölcsen előrelátó Bokros 
elnök ellenállásán meghiúsult ez a rósz 
vásár.

A nyugdíjintézet igazgatóságának 
Nyilatkozatáa-ból a sanda mészáros 

itt tűnik ki. Becsmérlést, szószátyárságot. 
apostolokat és minden tücsköt-hogarat 
összehord, csak éppen arról hallgat, 
amiről szólni kellene. Hát kérjük tisz
telettel. egy komoly méltóságú intézet 
komoly igazgatósága nem nyilatkozhatik

igy. Egy komoly intézet igazgatóságának 
minden körülmények közt fent kell tartani 
a komolyságot. És tudnia kell, hogy ezt a 
komolyságot egyes intézkedései nem 
vészéiveztetik-e vagy hozzák komikus 
helyzetbe? Van különben a házi lapjá
nak egy »jeligés inondata« amit nagyon 
gyakran is igy szokott idézni: »Ouod licet 
jovi, non licet bovi!« Vagy talán szer
ződést kötött házi lapjával az ilyen 
»levegösnyilatkozat«-ok kiadására nézve. 
Mert, ne méltóztassanak neheztelni, ha 
mi abban az elfogult és a legcsekélyebb 
komolyságot sem tartalmazó Írásban, 
csak egy levegős nyilatkozatot látunk. 
Ami ha másra nem is. de arra az 
egyre jó, hogy a vendéglős-pincér 
közönséget újból is óva intse az orszá
gos nyugdíjügyünk komolytalansága és 
céltalansága iránt

TÁRSULATI  ELET

Budapest. A Budapesti kávés Ipar
társulat május 25-én a Continental 
szállodában rendkívüli közgyűlést tar
tott, a tagoknak teljes számú részvéte
lével. A közgyűlés összehívására a 
pincérsztreik adott alkalmat A köz
gyűlésen Némui Antal elnökölt, aki 
az ülést megnyitó beszédében minde
nekelőtt a nagyobb, 130 kávésnak 
becsületszavával megerősített össze
tartását hozta föl, ami lehetővé tette, 
hogy a pincérsztreik legteljesebb 
kudarcot vallott. A sztreikot a sz.-szer
vezeti helyeszközlö kérdéséből kifo
lyólag kezdték, de nem a munkásaik, 
hanem a vezérek, kik a vesztett heti 
járulékokért kiabálnak. A heti járulé
kok ugyanis tekintélyes summát képez
nek. Kávéházainkban legalább 3000 al
kalmazott van, kik betenkint 50 fillért 
űzetnek, ami kitesz 1500 koronát. 
Tessék most már 52 hetet számolni, 
megláthatjuk, hogy kitesz 20 vezér 
egszisztenciáját. Ez ami fáj.

Természetes, folytatta ezután, hogy 
háborúban a győző is vészit. Ez azon
ban ne csüggesszen senkit és senki se 
engedje magát hazugsággal félrevezetni. 
Mert mi lenne, ha a vezetők újra 
hatalmat kapnának kézhez'? Újra be- 
állna a lealázó helvzet, hogy a bizalmi 
férfi lenne az ur a kévéházban. 
Az adott becsületszó megtartására 
figyelmeztette és kérte ismételten a 
jelenlévőket.

A lelkes éljenzéssel fogadott el
nöki mégnyitó után Olmossv József 
emelt szót. Szerinte a tisztességes 
kávéssegédek örömmel fogadták a tár
sulati közvetítőt, mert hisz ez meg
szabadította őket a zsarolástól. Upor 
József alelnök a helyzet képéről adott 
felvilágosítást. Hogy a nagyhangú 
vezetőket milyen kudarc érte, bizonyítja 

mondotta — Neumann és Sehwartz 
„A dria1 kávésok esete, kik dacára, 
hogy a munkásoknak mindig lelkes 
pártfogóik voltak, munkásaik egy száiig

kivonultak az üzletből, mig nála: 
„fóuszitól‘-nh\ egyes-egyig maradtak. A 
kávés szövetség pártolására hívta fel 
a kávésokat, mely jelen esetben azonnal 
ott termett, ahol a baj kiütött.

Némái elnök ismertette azután Neu
mann és Schvartz -Adna" kávésok 
esetét, akik dacára, hogy becsület
szavukat nem adták, * egyéni szerző
dést* még sem írtak alá Követésre- 
tnéltó példát mutattak ezzel. A társulat 
nevében üdvözölte őket Majd az 
»Abbázia«, »Japán* és »Liszt Ferenco 
kávéházak tulajdonosai nyilatkozatait 
olvasták fel, melyekben megcáfolták 
azt a hirt, mintha a szabad szerve
zettel egyéni szerződést kötöttek volna.

Szántó Fereneazonkérdéssei fordulta 
vezetőséghez, hogy nem-e történt \ alarm 
közeledés a streikolók részéről. Gár
donyi azt javasolta, hogy a további 
teendőket bízzák a választmányra. 
Ezután Upor József, E v v a  Lajos és 
Brück  Károly felszólalása és Némái 
elnök indítványára kimondotta a köz
gyűlés, hogy a slreikoló munkások 
közül, aki 21 órán belül jelentkezik a 
társulat közvetítőjénél, álláshoz juttatja. 
Ezután . z elnök Szántó kérdésére 
reilektálva, bejelentette, hogy Pekáry 
fŐkapitányhelyettessseJ, aki értesítette, 
hogy nálá egy pincér-küldöttség járt 
és közbenjárását kérték, de féltételül 
a paritásos közvetítőt kötötték. Ilyen 
alapon azonban — mondta az elnök — 
szó sem lehet a békéről. Fábri H. 
azt javasolta, hogy a félrevezetett sze
gény családos pincéreket fogadják 
vissza. Majd Némái elnök indítványára 
köszönetét szavaztak a munkában ma
radt mu .kásoknak, legkivált pedig a 
föpincéri karnak, akik a . streikidő 
alatti magatartásukkal bebizonyították, 
hogy bizhatnak bennünk a főnökök.

Harsányi Adolf szerint a pincérseg 
10 ed része lépett streikba, tehát ezt 
a számarányt figyelembe kell venni, s 
így a 24 órai kimondást ellenzi. A 
felett, kiket helyeznek ei, határozzon a 
választmány. Az elnök ellene szól, mert 
hisz a közgyűlés már határozott a 
24 óra mellett. Fábri H. előző felszál
lását igazította helyre. Majd Gárdonyi 
felszólalása után az elnök lelkes szavak 
kai bezárta a mindvégig harcias han
gulatú közgyűlést.

A győri vendéglősök ipartársulata 
uj csapáson. A »Győri vendéglősök és 
italmérők ipartársulatau április 29-én 
tartotta é. r. közgyűlését, melynek 
főpontját u tisztikarkiegészilése képezte, 
s mely egyszersmind a győri vendéglős 
ipartársulatra nézve nagyon előnyösnek 
és sokat ígérőnek nevezhető. A köz
gyűlés a társulat elnökévé Kiss Károly 
szaktársunkat, (a néhai Posch Nándor 
elnöknek üzletileg is utódját) mig al- 
elnöknek Gaál János újvárosi vendég
lőst, a vendéglős közdolgoknak lelkes 
és ügybuzgó harcosát választottak 
meg. — A közgyűlés lefolyását érdé-
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késsé tette ezután László József társu
lati tagnak (a »Györi pincér-egy]et« 
agilis elnökének) indítványa, melynek 
valódi lényege az volt, hogy: dolgoz
zék az ipartársulat'. Ugyanis a győriek 
ipartársulatánál is a több vendéglős- 
ipartársulatéhoz hasonló azt az uzust 
követték eddig, hogy a társulat csak 
a tagsági dijakat szedte be. mig ezéit 
a tagoknak semmi ellenszolgáltatást 
se nyújtott. Már pedig annak, hogy 
egy ipartársulat éppen hogy csak létez
zék és a testület körébe tartozó ven
déglős érdekében abszolúte ne tegyen 
semmit,— nincs semmi értelme László 
szaktársunk tehát azt kívánja, hogy 
az ipartársulat — miként azt a »Székes- 
fővárosi vendéglősök ipartársulata« is 
eselekszi — a tagoknak minden ügyes
bajos dolgában, pl. italmérésiengedélv, 
illeték, adó és minden a hatóság elé 
tartozó ügyekben díjtalan eljárjon. A 
társulat rendelkezik az ilyen teendők
ben való képesség és jártassággal biró 
titkárral, aki hetenkint 4 vagy 3 dél
utánon át tartson hivatalos órát, ami
kor is az ipartársulat tagjai átadhatják 
intézkedésre váró ügyeiket. Ha a titkár
nak esetleg kevés a dotációja, tessék 
az ezen teendőknek megfelelő arányban 
fölemelni. László szaktársunknak ezen 
üdvös szellemű javaslatát a közgyű
lés azzal tette magáévá, hogy az 
iIlditványba foglaltak előkészületére a 
választmány fog intézkedni — A győri 
és a győrmegyei vendéglős szaktársa
inknak még egy régi óhaja fog telje
sedésbe menni. Hogy t. i az ipartársu
lat az egész megyére terjedjen ki, s 
így necsak a székhelyen, hanem az 
egész megyében létező vendéglősök 
érdekeit szolgálhassa. Hogy mindez 
mielőbb valóra válhasson, erős bizto
síték erre a két uj vezető erő, akiknek, 
úgyszintén a vezetőség minden tagjá
nak az egy és mindnyája javát célzó 
munkájához őszinte szívből sok sikert 
kívánunk!

Eg-yleti elhelyező kibővítése. Mint 
előző számunkban irtuk, a »Györi 
pincér-egylet« elnökségeagyőri vendég
lősök elnökségével együttesen, a pincér
egylet ingyenes elhelyezőjének eseléd- 
k őz vetítő vei való kibővítését kérte a 
városi tanácstól. Győr városának tanácsa 
a vendéglősség és pincé;ségre nézve 
ezt a nagy közérdeket jelentő kérelmet 
teljesítette, illetőleg a pincér-egvleti 
ngyenes elhelyezőnek eselédközvetitő- 

vel való kibővítését engedélyezte. A 
"Győri Pincér-egylet« ebben a tárgyban 
f. é. május 17-én éjjel, a László-ven- 
ciéglő helyiségében rendkívüli közgyű
lést tartott, ahol a teendő intézkedések 
előirányzatáról és az alapszabályoknak 
idevonatkozó szakaszai módosításáról 
határoztak. A helyközvetitésnek egész 
ügyrendjét uj alapra fektető uj para
grafusok elkészítése, valamint az alap
szabályokon eszközíendő egyéb módo
sítások teendőjével Dénes Miklós, a 
pincér-egylet titkára bizatott meg. ^

A győri pincér-egyletből. A »Győri 
Pincér-egylet« vezetősége a lapoknak 
ama híradására, hogy a budapesti 
kávéházi pincérek streikja alkalmából 
10 pincért küldött föl. akik azonban 
nyomban a streikolökhoz csatlakoztak, 
— kijelenteni kívánja, hogy az egye
sület senkit se küldött Budapestre, 
(nem is küldhetett, mert hiszen eziránt 
az egylet elnökségét meg sem keresték) 
azt a 10 pincért pedig azért sem 
küldhette föl, mert az egyletnek nem 
voltak tagjai.

Az elmaradt konc.
— Dühöngés. —

A >:Fogadó' május 1-én megjelent 
számában tudósítás volt közölve egy 
legeslegújabb ővadékbauk (»Kávésők és 
pincérek bankja.. alapításáról, melyben 
tényként az is el volt mondva, hogy 
az alapszabály tervezetbe felvett azt a 
rendelkezési, miszerint a közgyűlés egy be- 
hivása a »Magyar Vendéglős és Kávés- 
ipám utján is történjék, — az alakuló 
közgyűlés törölte, minthogy vannak 
tényleges  szaklapok, hát nem akarták 
az igazgatóság kezét megkötni 
*. Ezt megírta tudósítónk azzal az indoko
lással kapcsolatban, amelylvel Zucker- 
rnandl Miksa főpincér az említett lap 
mellőzését indítványozta. De meg volt 
Írva az is, hogy F. Ki«s Lajost is be
választották a bank felügyelő-bizottsá
gába, aki ellen ugyanakkor tiltakozás 
hangzott el.

Mindez valóság, tény, amit a nevezett 
lap most már érdekelt szerkesztőiülaj- 
donosa sem cáfolt meg, hanem ahelyett, 
hogy magábaszállva belátná, hogy nem 
lehet mindenhová saját t. egyéniségéi 
és lapját becsempészni, ahelyett 
nekivadul a Fogadónak és pökhendi 
arroganciával támadja Flórt és Matsádot. 
Pedig egyik sem tehet róla, hogy — 
legalább egyelőre — elmaradt a konc. 
Hiszen elég furfangos ember ez a 

' Fellner Gyulából lelt F. Kiss Lajos, 
(most már mi is személyes térre visz- 
szük át), hogy akkor, mikor a bank 
közgyűlését és mérlegé', kell majd közzé
tenni, becsempészsze lapját, hiszen az ő 
tisztelt személyét már elhelyezte a 
bankba, tehát könnyű lesz neki az 
anyagi részét is saját javára igénybe 
venni

Támadásában ez az ember valóságos 
»kóser« viccelődésből kis kezdőbetűvel 
írja a Fogadót. Flór és Matsád nevét, 
hogy igy is kitölthesse boszuját lapun
kon és rajiunk, mint egyéneken.

Voltaképpen azonban nein értjük 
haragját Fellner Kissnek Ám lássa, 
hogy mi nem haragszunk, nem Írjuk se 
lapját, se nevét kisbetűvel, de még csak 
azt sem kérdjük tőle, hogy ki adott 
engedélyt arra, hogy nevét dupla s-el írja.

Azt azonban konstatáljuk, hogy nem 
jól fest ám Fellner Kiss uraságnak ez 
a rugdalkozása. mert hisz ő érdekelt 
fél. Nem a közügyet, hanem az ö

személyes üzleti ügyét félti az "önzetlen 
szaklap* önzetlen szerkesztője. Mi gyako
rolhatnunk kritikát, nekünk igenis van 
jogunk hozzá, mert nem vagyunk lekötve 
semmi tekintetben, s nekünk a közdol
gok nem személyes üzleti érdekünk.

A fenforgo esetben vájjon mondhatja-e 
ezt az önzetleu Fellner Kiss is önmagá
ról- Hadd halljuk! Nem értjük lehal 
fölháborodását. És mért haragszik éppen 
reánk Kiss-Fellner- vula-Lajos. mert 
hisz nem mi rontottuk el a kis játékát, 
hanem a bankot alakitó tagok. Nem 
mi tehetünk róla, hogy nem engedték 
becsempészni az alapszabályokba a 
leendő bank mérlegének, meghívójának 
stb. lapjában való közlését Tudjuk, ez 
veszteséget jelent Fellner Lajos Kissnek, 
meri hisz tudott dolog, hogy az efajta 
közlésekért jól szoktak űzetni. Mi az' 
nem is irigyeltük volna tőle, hisz apó 
ajándékok erősitik a barátságot Az 
i<raz hogy bizalom-kérdés az ilyesmi, 
de nem tehetünk róla, hogy már van
nak nem tökke! ütött emberek is, kik 
átlátnak a szitán, dacára annak, hog\ 
a szövődménye egv kissé homályos.

Fellner-Ki-s Lajos-Gyula a Fogadói 
nem tartja szaklapnak és köpdö rá, 
mint igazi bagórágó. Már pedig közlünk 
legyen mondva, hogy a •Fogadó- 
szaklap-e vagy sem, az nem tartozhat 
olyan egyén megállapítására, aki más 
pályán nem boldogulván, mihozzánk 
vándorolt, s most a mi szakmánkhoz 
tartozókkal igyekszik megfizettetni 
kevésbbé áldásos működését A foga
dót szakemberek szerkesztik, kiknek 
hovátarlozandóságát, egyéniségét jó! 
ismeri az ország szaktársadalma és 
azért becsüli is.

No meg aztán a Fogado erkölcsi 
tekintélyéi a .Magyar Vendéglős és 
Kivésipari* nem is ronthatja. Ezt min
den harag mellőzésével, könnyen k- 
mutathatjuk a kir. törvényszéken 1907. 
január 26-án tartott tárgyalás alkalmá
val hozott ítélet ezen enyhébb indo
kolásából :

■•Ezek ligyelembevételével és a bizo
nyítás gondos mérlegelésével a kir. 
törvényszék arra a meggyőződésre jutott 
miszerint a vádlott bebizonyított a aze 
állítását, hogy a -Magyar Vendéglős e 
Kávésipar. cimü szaklap a magyar 
vendéglős es kávés szakiparon élős- 
ködik  «

Ebben az ügyben többet mondani, 
azt hiszem felesleges.

Matsád János.

A »festi Hírlap., és a kiskocsma 
rosok.A "Pesti Hirlap«-rólelmondhatjuk. 
hogy mindig jóindulattal foglalkozol! 
a vendéglősök-kocsmárosok ügyeivel. 
Most azonban nekimegy tés pedig ismé
telten) a kiskocsmáknak és konstatáljuk 
mindjárt, hogy téves alapon. Azt mondja, 
a rendőrség sok szabadságot enged a kis
kocsmáknak, : z üzletet nyitva tarthatják, 
amig akarják, nem ellenőrzi senk. és



végre arra a konklúzióra jut, hogy 
vasárnap zárva kell tartani a kocsmá
kat. Ezt igv megállapítani és ilyen 
Tormában javasolni nem lehet Nem áll, 
hogy a kiskocsma a zárórán túl nyitva 
volna. Ezt a kocsmáros nem teszi, de 
nincs is szüksége rá. mert a kocsma
látogató közönségnek nem telik annyira, 
hogy a rendes időn túl is költekezhes
sek. Meg aztán ott állnak lesben a 
rendőr közegek is, kiknek órája igen sok
szor siet és akkor kellemetlenkednek. 
A följelentést birság követi Ez alól nem 
menekül senki. A vasárnapi szünetet 
a vendéglőre-koesmára kiterjeszteni nem 
igen lehet, de ki lehet terjeszteni a 
pálinkamé^ésekre, mert a galibák 
innen erednek. Kizárólag a kiskocsmák 
vasárnapi zárvatartása egyoldalú intéz
kedés volna, amelylyel ezeknek az 
üzleteknek a tulajdonosait igazán csak 
azért kárositanák, mert nem nagyven
déglősök. Ez pedig igazságtalanság, 
amit a mai súlyos megélhetési viszonyok 
közt megcselekedni nem szabad. A 
:>P. H.« lássa be tévedését és keresse 
az igazságot.

4. oldal.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Előfizetőinkhez. Azon t. előfizetőin

ket, akik előfizetésükkel hátralékban 
vannak, fölkérjük, hogy az előzőleg 
kapott postautalványon az esedékes 
összegét szíveskedjenek beküldeni.

Akiknek előfizetése most járt le, jelen 
számmal postautalványt mellékeltünk.

Hátralékos előfizetőinknek annál inkább 
is jóindulatába ajánljuk ezen kérelmün
ket, mert a lapnak szintén kötelességei 
vannak. Előfizetési pénzek: »Fogadót* 
kiadóhivatala, Budapest. Báküei-ut 13. 
küldendők.

Bokros Károly lemondása. Tehát 
mégse vált ténnyé múltkori számunk 
ily cimü közleményének híradása. 
Bokros Károly kitűnő szaklársunk. 
marad továbbra is elnöke az orsz. 
nyugdijegyesületnek. Az intézet veze
tőségének több tagja kereste föl, s kérte, 
hogy maradjon. Az érdemes férfiú nagy 
lehezen és nem szívesen, eleget tett 
a kívánságnak. De mit is csinált volna 
a hivatott vezér: Bokros nélkül a 
nyugdijegyesület ?

Hymen hírek. — Tremmel Samu 
soproni ismert főpincér a múlt hó ele
jével tartotta esküvőjét Bauer Katus 
kisasszonnyal, oltani jóhirnevü keres
kedőnővel. — Gutb István balaton
szentgyörgyi vendéglős, május 25-én 
esküdött örök hűséget Kámán Mariska 
kisasszonynak Kámán János Marcalgyótai 
uradalmi erdész leányának Marcaliban. 
-  Plájer  Péter, a zilahi Tigris fogadó 

föpincére a múlt hó elejével vezette 
oltárhoz W olf Dorottya kisasszonyt, 
ózv. Wolf Jánosné leányát Medgyesen.

A celldömölki szatócsok.. Vidéki 
vendéglős-kocs icá ros szak társai n knak 
úgymint a fővárosiaknak) a legtöbb kel
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lemetlenséget — a fináncok után — a 
szatócsok okozzák. Azáltal t. i , hogy 
minden áron italt akarnak mérni, ami. 
ha sikerül (és sajnos, a legtöbb eset
ben sikerül) a nyert — persze csak 
»korlátolt« italmérési — jog révén, 
olyan versenyt fejtenek ki. hogy szak
társaink szinte belezödülnek és hamar 
jában azt se tudják, hogy voltaképpen 
ők-e vagy pedig a szatócsurak-e a 
koesmárosok ? A celldömölki sza
tócsok szintén nem kivételek, amennyi
ben a pályatársaik példáját követendő, 
mind italt óhajt mérni, bárha csak 
korlátoltan is. Eddig valami tizenegynek 
van engedélye, mig egy legujabbat a 
napokban adtak ki. Celldömölki szak
társaink föl vannak háborodva, annál 
is inkább, mert két engedélyt alig 
pár héttel előbb adtak két szatócsnak. 
Ez újabban kiadott engedélyre (mely 
szinte azt a benyomást látszik kelteni, 
mintha a szombathelyi péuzügyigazga- 
tóság készakarva törekednék a cell
dömölki vendéglős exisztenciák letöré
sére) több vendéglős elhatározta, hogy 
küldöttségiieg keresik föl a pénzügy
igazgatót és tájékoztatják a mind az 
italmérő kocsmárosokat, mint pedig a 
kincstárt érzékenyen megkárosító sza
tócs-engedélyekről, melyeknek egyszer
smind a minimumra való leszállítását 
is fogják kérni. Celldömölki szaktár- 
sainknak helyeseljük ezen eljárását, 
bárha még helyesebb volna, ha mind
járt az elején teszik ezt a lépést, 
amivel a László vendéglővel szemben 
lévő szatócs és többi társa »gseftelé- 
sének« rég elejét tudták volna venni. 
Azonban celldömölki szaktársaink is 
úgy gondolkoznak, mint a vendéglős 
társadalmunkak nagy része: hogy majd 
hiszen ráérünk tenni, vagy »tömörülni« 
akkor is, amikor éppen »muszáj«. 
Pedig hát, amint ez esetből is tapasz
talni fogják, ez a »ráérés« egy cseppet 
sem helyes, mert drágán kell 
utólag megfizetni! Hány szatócsi, 
bortermelői s egyéb korlátolt italmérési 
engedélyivel volna kevesebb, ha szak
társaink az első-második esetnél azon
nal a társulás avagy szervezkedésre 
gondoltak volna! *

Borhamisítók törzskönyve. Az uj 
bortörvény megteremtette ezt is. A tör
vény ugyanis úgy intézkedik, hogy nem 
minden esetben, tehát kevésbbé súlyos 
eseteknél nem vonandó el a büntetés 
kiegészítéseképpen az italmérési eng»- 
dély. A kitől azonban elvonják, az 
öt éven belül nem kaphatja vissza az 
italmérési engedélyt. A pénzügyminisz
térium most utasította a pénz ügy igazga
tóságokat, hogy azokról, kiktől öt évre 
elvonták az italmérési engedélyt, vezes
senek rendes törzskönyvet.

60 eves jubileum. Hatvan évet élni 
is szép idő, hát még 60 évig vendég
lősnek lenni! . . .  Hát, ez ugyancsak 
nagy ritkaságszámba menő eset, külö
nösen a mai viszonyok mellett, amikor
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a statisztika az átlagos életkort 42 esz
tendőben állapítja meg. S dacára ennek 
a degenerált korszaknak, valamint a 
nehéz, fárasztó vendéglős pályának, 
Günsberfrer .lakab, a zalamegvei 
Pakod közszeretett vendéglőse a hal 
X-et szerencsésen, jó erőben és egész
ségben élte át egyhelyben, egy vendég
lőben. Günsberger szaktársunk 1848-ban 
27 éves korában lett vendéglős Bakodon, 
ahol ugyanazon házban, ahol kezdte, 
folytatta a mester-égét és ugyanitt ünne
pelte vendéglősségének 60 éves jubi
leumát nem régen, kiterjedt szép családja 
és számos kartársa és jóbarátja körében 
Az öreg urat a nagyközönség koréból 
is igen sokan üdvözölték, aminthogy 
mi is szívből gratuláljuk azon őszinte 
kivánatunk kapcsán, hogy a 100 éves 
örömünnepét szinte a maihoz hasonló 
jó erőben és egészségben érje meg!

Lapunk kitüntetése. A -Brassó- 
megyei szállodások, vendéglősök cs 
kávésok ipartársulata* f.év. május 11 -ón 
tartott é. r. közgyűlésén lapunkat a 
társulat hivatalos lapjává választotta. 
A >Fogadó« önzetlen és céltudatos 
munkáját elismerő és kitüntető bizal
máért az ipartársulat elnökségének 
köszönetünket tolmácsoljuk.

A kondorosi csárda. A »Kondorosi 
csárda mellett, — Gulya ménes ott 
delelgett! t cimü bűbájos dalt az egész 
magyar világ ismeri és dalolja s amikor 
dalolják, bizonyára maguk elé képzelik 
a csárda asszonyát, aki bizony mo-t 
már csak a képzeletben él, mert helyét 
már régen mások foglalták el és nem 
tudható, hogy a szép csárdásáé 
után következőnek is hányadik utóda 
lehet Demcsák János, a mostani csár
dás gazda, kinek nevével kapcsolatban 
került minden magyar lapba (sőt ta
lán még a külföldi lapokba is' 
a Kondorosi csárda. így alván az esel. 
— hogyne emlékeznénk meg az eset
ről mi is, a vendéglösök-kocsmáro-'uk 
lapja, amit bár nem szívesen teszünk, 
mert az a kérdés,amiről itt szó van, azaz 
csak volt, a Fogadónak a nmeglévö jogof - 
nak érvényben és tiszteletben való tart ásá 
ról vallott egyik legsarkalatosabb elvébe 
ütközik. A kondorosi csárdának esete 
szintén ez: Demcsák Jánosnak, a csárda 
vendéglősének elakarták venni a jogál, 
konkurrenciális és más hasonló érdek
ből s az ottani fináncság jóváhagyó 
intézkedésére a minisztérium már majd- 
nem'eltörölte a föld színéről a Kondoros: 
csárdát, amikor Fülöp József, Kondo
rosnak derék nótáriusa és b írája: Remei 
Béla intézkedésére deputáció ment a 
pénzügyminisztériumba, ahol mikor meg
hallották miről van szó, ugyancsak 
elcsodálkoztak. Mert hogy a fináncság 
felterjesztésében csak Demcsák Ján<". 
nem a »Kondorosi csárda# italméresi 
jogának elvonásáról volt szó. Menten 
félreértésnek (és hány ilyen félreértésen 
alapuló intézkedés történhetik egyik
másik vendéglős rovására. A szerk.
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minősítették az esetet és kiadták a ren
deletet, hogy a nótabeli csárdás gazdája 
csak mérje továbbra is borát, a lelket 
és szivet szomoritó bánatoknak felleg- 
kergetőjét.

Mozgalom a tervezett söradó eme
lése ellen Ausztriában, hol a söradó 
sokkal kisebb mint nálunk, a kormány 
fel akarja emelni a söradót. Ez a szán
dék sorompóba szólította a vendéglősö
ket és a palacksörkereskedőket, hogy 
ez ellen a terv ellen védekezzenek. 
Megállapodtak abban, hogy a kereske
delmi és iparkamara utján kérik a 
kormányt, hogy álljon el szándékától, 
ha azonban az államkincstár érdeke 
szempontjából az adóemelésre okvetle
nül szükség van, akkor egyeztesse 
össze ezekkel az érdekekkel a t gyasztó- 
közönség érdekeit és legalább ne emelje 
az adót abban az arányban, amint azt 
tervezte, hanem sokkal kisebb mértékben.

Citátumok. (Visszakinálkozás?) A
Magy. Vend. és Kávés-Ipar címet viselő 
lap május 15—ki számában hozott 
■•Kávésok és főpincérek bankja® cimü 
közleményében Honjrek Lajosnak 
(F. Kiss Lajos »ÍSándor»-nak kereszteli) 
abból a jó múltkori közleményéből 
citál paszusokat ( láfrikai vadszamarak«
— a nFogadót*, melyet a pincérség már 
régen kilökött a szemétdombra stb. 
ilyeneket) amelyért a bíróság, a Fogadó 
által inditott sajtóperben egy hónapi 
fogházra ítélte el a közlemény Íróját 
Hogy azonban a szakközönségünk jól 
megértse a dolgot, előre kell bocsá
tanunk, hogy Honyek L. a szociális'a 
szakszervezetekbe tömörülő pincérek
nek a mozgalom kezdetén egyik vezére 
volt s mint ilyen támadta sajtójuk 
utján állandóan a Fogadót, amely 
azon időben, Hgyetlen-egyedül képviselte 
azt az álláspontot, hogy a pincérség 
nem helyezkedhetik szembe a főnökökkel, 
(munkaadókkal) mert ez mindkettő
nek, de elsősorban a pincérség ekzisz- 
tenciájának a rovására megy. A fent- 
einlitett Magy. Vendéglős és Kávés- 
Ipar cimü lap ezen időbtn és egyálta
lában amíg a pincérségnek szociális 
alapon való szervezkedése tartott: hall
gatott. Nem szólt se »tü«-t se »bá«-t, 
ne hogy valamiképen a szakszervezet 
neheztelését magára vonja. Szóval, a 
szakszervezettel, de leginkább a vezé
rekkel (akiket most, oezidöszerinl® a 
poklok lég mélységesebb fenekén sze
retne látni) jóba, már t. i »nem ellen 
s^ges viszonyban® volt. Tette pedig ezt 
a M. V. és K. Ipar cimü lap azért, mert 
* szakszervezet a »Fogadó<*-t bojkottéba 
(közel két évig hirdetvén, hogy a 
Fogadó »ferclapot« egy szervezeti ember 
sem olvassa !)s ebböl^azt következtette, 
hogy a Fogadó hamar el fog pusztulni.
— Hogy hízott (budapesti tájszólással) 
a V. Kávés Ipar, amikor a szakszer
vezet lapja: okávésok é vendéglősök bé
rence, ameglizetett lapjának®,» főnökök
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uszályhordozújának« avagy »férolapnak és 
sajttakarónak« nevezte el a Fogadói... 
Az ördög azonban még se vitte el — 
sem a Fogadót, sem egyik vagy másik 
csináló tagját, amit látva a M. V. és 
Kávés Ipar cimü iap, menten hagyott 
csapot-papot és fölcsapott »munkaadók 
lapjának** (ezt az önelnevezést úgy 
megszerette, hogy azután minden közle
ményében fölemlíti, néha háromszor 
is ...) és olyan vehemenciával rontotta 
»vörös«-eknek, mint a spanyolbika ama 
bizonyos posztót tartó toreadornak. 
Azok a vendéglősök és kávésok, akik 
az ügyek folyását figyelemmel kísérték, 
mosolyoghattak (bárha nem is valami 
jólesően) a Saulus-Paulus K. ipar eme 
fenegyerekségén és mosolyogtak bizo
nyára a szakszervezet vezetői is, akik 
a Honyek-féle fenti citátumból — vissza- 
kinálkozásál is láthatják F. Kiss L-nak. 
Mert szinte úgy vannak oda állítva 
abban a bank közleményben azok a 
citátumok, mintha a M. V. K. Ipar újból 
a szakszervezet kegyeit szeretné elnyerni.

A sacharin árusításának korláto
zása A legutóbb felfedezett nagyarányú 
borhamisítás ügyében kiváló szerepet 
játszott az egyik budapesti droguistától 
szállított sacharin. Ennek árusítását 
szabá'yózták most együttesen a pénz
ügyi, kereskedelmi és belügyminiszter. 
Nem lehet ezentúl olyan könnyen hozzá
jutni, mert csak azok fognak ilyent 
beszerezhetni, kik erre külön jogosult
ságot fognak igazolhatni. Nem hisszük, 
hogy a borhamisítási szándék is ilyen 
beszerzési jogosultságot fog képezni.

Pincér sztreik. A Fogadóban gyak
ran volt szó a Budapesti Kávés Ipar- 
társulat és kávéssegedek szabad szer
vezete közt a munkaközvetítő miatt 
kitört háborúságról. Ugyanis a kávés- 
ipartársulat a sárga mozgalom után 
életbe léptette a saját ingyenes 
munkaközvetítőjét, amelynek jogát min
den szerződés kötése alkalmával biz
tosította. Viszont a szabad szervezet 
ezt a hatalmat legalább is paritásos 
alapon óhajtotta gyakorolni. Miután 
pedig a -kávésipartársulat ezt az óhajt 
nem acceptálta, a szabadszervezet 
egyéni szerződéseket igyekezett kötni. 
Éspedigolyképen, hogy a szervezet embe
rei bejárták a kávéházakat, felszólítva a 
tulajdonosokat az ily szerződés alá
írására Ahol aztán nem írták alá, 
kitört a sztreik. így az e ső sztreik 
máj. 16-án Weiszberger Erzsébet-köruti 
„Kör“ kávésnál történt. Ezután Berger, 
Evva, (Hángli kioszk), Elité, Balaton, 
Fábri, Mentőn, stb. kávéházak kerültek 
sorra. Azonban sehol sem történt fenn
akadás. mert a kávésok privát személy
zete, valamint családtagjai s a társ.-el- 
helyezö által küldött pincérek elvégezték 
a munkát Ezenkívül a Kávésipartár
sulat vezetősége tudva a készülő streik- 
ról, állandó permanenciában volt s a 
sztreik kitörésekor a személyzet nélkül 
maradt kartársaik segítségére 20 30
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kávés-kisegitőt küldtek. A Hangli ki 
oszknál ép a délutáni uzsonna idöbeu 
tort ki a sztreik Evva Lajos segítségére 
Weiszberger. A/a uber és Brück 
kávésok siettek. Ugyanígy Gruber. 
Kaiser. Gárdonyi. Bodö stb. kávésok 
segítették ki a Kolegerszky és Balaton 
sat. kávéskartársaikat. Ez idöszerint 
sztreik alatt áll: Akadémia, Adria, Club, 
Keleti. Simplon, Kérni, Venezia, Riviéra, 
Mentőn, Kör, Berger, Balaton. Elité. 
Drechsler, Fábri, Magyar Világ, Hazám, 
Seeessió,Fészek,Continentál,Lidó,Mérö. 
Hamburger, Vigadó, Holstein, Hrück. 
Arvav. Lippner, Erzsébet. Bodó, Gál 
és Weingruber kávéházak. Ámde 
ezeken a helyeken is teljes rendben 
folyik a munka, nincs semmi fennaka
dás. A becsületszavát a lekötött 130 
kávés közül csak Császár Gyula szegte 
meg, ami a kávésok közt élénk 
beszéd tárgyát képezi. Az összes sztrei- 
kolók száma nem haladja meg a 150-et. 
ami ugyancsak kicsi számnak mond
ható. Amint ezekből látható, a sztreik 
a lehető legrosszabbul sikerült. A béki- 
tési kísérletek még folynak, de tekintve 
a szabad szervezetnek a paritásos 
munka közvetitőhez való ragaszkodását, 
a.igha fognak sikerre vezetni.

.A Háziorvos* pályad ija i. A „Háziorvos- 
cimü közegészségügyi folyóirat, mely rohamo
san hódította meg a magyar közönséget, isméi 
fenyes tanujelét adta annak, hogy csakugyan 
hivatott képviselője a meglehetősen elhanyagolt 
magyar hygienia ügyének, amennyiben nemcsak 
érdekes és változatos tartalmánál fogva, de 
anyagi áldozatok árán is. érdeklődést akar 
kelteni a közegészségügy iránt. Legutóbbi 
számában ugyanis a következő három, egyen
ként öt darab tizkoronás arannyal jutalmazandó 
kérdés megfejtésére hirdet pályázatot, u. ni.
1 Minő befolyást gyakorol az alkohol az 
egészségre: különös tekintettel a serdülő
gyermekkorra s minő módon lehetne azokat 
az alkohol élvezetétől távoltartani V 2. Minő 
befolyást gyakorol a dohányzás az egészségre; 
különös tekintettel a serdülő gyermekkorra és 
minő módon lehelue utóbbiakat a dohányzásról 
elszoktatni ? 3. Hogyan keltheti fel a család
anya serdülő gyermekeiben a közegészségügy 
iránt való érdeklődést ? A pályázat feltételei 
„A Háziorvos* májusi számában jelentek meg. 
A harmadik számú kérdésre kizárólagosan 
csakis nők pályázhatnak Előfizetési ára egy 
évre csekély 2 kor. 4d fill. Mutatványszámot 
szívesen küld: „A Húzion'os* szerkesztősége 
és kiadóhivatala Budapest, VI., Andrássy-ut -_’7

Leégett fogadó. Nagyraihályon a 
múlt héten a „Kos“ fogadó ismeretlen 
okból kigvuladt és teljesen leégett. 
Füredi Manó szaktársunknak, ki a foga
dót Barnai Andortól nemrég vette meg és 
ujan rendezte be, több ezerre menő 
kára van. — Egy zempléni fs.-a.-uj- 
helyi és bizonyára soproni) pincér 
kartársunk írja ez esettel kapcsolatban 
— Ugyancsak leégett a fogadó köze
lében lévő görög kel. templom is. 
amiért azonban nem kár, mert a tor
nyán lévő kétfejű sas is a lángok 
martaléka lett, ami mint Istenujjának 
a mutatása, á soproni városi tanácsnak 
is bölcs intelemül szolgálhat. (T. i. a 
soproni városháza tornyán is egy csúnya 
kétfejű sas terpeszkedik).
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Kimaradtak. Lapunk mai számából 
térszüke miatt „A horvát vendéglősök 
kongreszusa.“, — (eredeti tudósítás) 
A sopronmegyei vendéglősökhöz! — 
Azok a pineérnyuzdák! — sat. közle
ményünk a jövő számra maradtak 

A magyar vendéglősnék meg a virá
gok. A fehring-budapesti gyorsvonat egyik 
fülkéjében két utazó, egy berlini és egy 
budapesti ült és társalgóit s a beszédközben 
a berlini észrevette a hervadó szekfüt. gomb
lyukában. — Ejnye, inon ija a felfedezésre,— 
Szombathelyen elfeledtem gondoskodni friss 
virágról. — Majd Győrben! — jegyzi meg 
utitársa. A közbeeső kiscelliek s pápaiak ugyanis 
vajmi kevés becsben tartják ezt a szép jószá
got. — No-no, kollegám — szól mosolyogva 
a berlini. Virág mindenütt van; csak tudni 
kell mint tehet hozzájutni. Különben, mielőtt 
Kiscell városába bemennénk, már lesz virá
gom! — Nohát, erre kiváncsi vagyok mondta 
az utitársa. Ezalatt Celldömölkre t Kiscell l 
értek s miután podgvászaikat elrendezték, a 
vasúti vendéglőbe mentek. A berlini utazó 
mindenekelőtt a konyha után érdeklődött és 
a nyert fölviiágositásra egyenesen a konyhába 
ment. — Nagyságos asszonyom, csókolom a 
kezeit, kérek egy kis virágot! — köszöntötte 
a ház asszonyát. A vasúti vendéglősné (Hor
váth József szaktársunknak kitűnő konyhájá
ról messze híres szép felesége) mosolyogva 
nézett a különös kérelmet egyszersmint meg 
is oko'ó utasra és minden ellenvetés nélkül 
sőt, a legnagyobb készsé gél ment a hűtőhöz 
s vett elő onnan egy nagy és olyan gyönyörű 
csokrot, mintha annak minden szála a Pásztori
féle első pesti viiágüzletböl került volna ki. 
— Tessék kiválasztani a legszebbiket! — 
mondta nevetve a boldog arcú utasnak. — 
Az élelmes berlini hálálkodva köszönte a szép 
virágot (amire a szintén ott lévő Horváth 
gazda bizonyára azt gondolta, hogy: még mi 
az ördögöt is nem kívánnak ezek a  pasasé-

- ..)  azután kezet csókolt és ment vissza 
kollegájához. Az meglepetve nézett társa pom
pás virágjára. — Hja, kedves barátom, szólt 
a berlini, tudni kell, hogy a magyar vendég- 
lősnék nemcsak jó konyhájukról, hanem 
szépségükről és nemes, jólelküségükről is neve
zetesek. Már pedig a szép és jószivü asszony 
a virágot is szereti és szívesen ad is annak, 
aki hasonló okból — virágot kér tőle.

Megcsappant az adófizetés. Az el
múlt április hóban előirányzat szerint 
20,068 500 kor. egyenes adónak kel
lett volna befolyni, de éppenséggel 
12,209.329 koronával kevesebb folyt 
be A hiányt a május havi többletekből 
remélik fedezni. Hiába, az idő jele ez. 
Nincs forgalom, nincs kereset és vég
eredményében az adófizetés képtelensége 
áll be, ami ellen n e m  az adóvégrehajtó, 
hanem egésszéges közgazdasági viszo
nyok nyújthatnak segítséget.

Egy hézagpótló  d íszm unkáró l. Testet 
edző, lelket üdítő klimatikus gyógyhelyeinket 
és csodás hatású ásványvízforrásainkat még 
mindig nem eléggé ismeri, tehát nem is méltat
hatja kellőképen a magyar közönség. Ezen a 
bajon segít a Magyar Fürdőkalauz, melyet 
Erdős József szerkeszt immár harmadik éve 
éppen olyan szeretettel, mint szakértelemmel. 
E rendkivül hasznos könyv, melynek nyomdai 
kiállítása is művészies, most jelent meg harma
dik kiadásban,.'532 oldal ter jedelemben, gyönyörű 
képekkel llusztrálva. Az ügyesen összeállított, 
könnyen áttekinthető, hézagpótló munka, ma
gyar és német nyelven ismerteti a magyar 
fürdőket, gyógyhelyeket, nyaralótelepeket, szana
tóriumokat, víz- és magángyógvintézeteket, 
nemkülönben a hazai ásvány- és gyógyvizeket. 
A gondos leírás nemcsak a fürdőtelepeket 
ismerteti,, hanem a gyógyvizek elemezését, 
a gyógvjavallatokat, a lakás, élelmezési és 

viszonyokat, a fürdők társadalmi, művészeti.

szórakozási és sportéletének, közlekedési viszo
nyainak ismertetését is. szóval mindaz! közli, 
amire a fürdőző közönségnek nélkülözhetlen 
szüksége van. A munka szerkesztője igazán 
d cséretes és sikeres munkát végzett, amidőn 
szakavatott tollal vette kezébe a hazai fürdők 
ügyét, prod- kábán olyat, aminőt eddig sajná
lattal kellett nélkülöznünk irodalmunk ezen 
ágában. A pompás díszmunka szerkesztője 
valóban megérdemli a legteljesebb elismerést 
ezen hazafias vállalkozásáért, mert a munka 
igazán hivatva van arra, hogy a nagyközönség 
előtt helyes világításban mutassa be a magyar 
fürdőket és ezáltal gátat vessen a magyarság
tól a külföld fürdőibe és külföldi ásványvizekért 
kiözönlő sok milliónak. — A diszmüvet, mely 
határozott nyeresége irodalmunknak, ajánljuk 
figyelmébe a fürdőző közönségnek, mert ezen 
a maga nemében egyedülálló munka tüzetesen 
is nerteti a hazai fürdő- és forrásviszonyokat.
A stílszerűen bekötött munka az ország vala
mennyi vasúti és hajófülkéjében, orvosoknál, 
szállodákban és casinókban nyer díjmentes 
elhelyezést A díszmunka megrendelhető a 
Magyar Fürdőkalauz kiadóhivaialában, Buda
pest.' VI., Eötvös-utca 36. 1/9.

E rdé ly i vendég lős s/.ak társa iu k  köz
érdekű ügyét támogassuk és ne igyunk, ne 
adjunk el (legfeljebb 20—30 fillérei emelt áron) 
.Borszéki" vizet.

Gyászrovai. — Németh Boriskas 
május hó 15-én nyíló bimbó idején, 
16 éves korában Vasváron elhalálozott. 
Temetése 17-én történt igen nagy rész
vétellel. Az elhunytban Nemeth  István 
dévai vendéglős .szaktársunk nővérét 
gyászolja.

May Gyula a Trencsénteplic-fürdői 
Tepliofogadó kávóházának sok éven 
át volt előnyösen ismert föpincére, 
május hó 18-án váratlanul elhunyt. 
Végtisztességén az ottani szaktársak, kik 
egy szép koszorút helyeztek az elhunyt 
kollegájuk ravatalára, szép számmal 
vettek részt.

Posch Károly szombathelyi, előző
leg volt tarcsa-fürdői vendéglős szaktár
sunkat gyászos csapás érte, szeretett neje 
szül. Házas Mariska elhunytéval, akit 
hoszszas betegeskedés után e hó 19-én 
ragadott el a kérlelhetetlen halál. Teme
tése e hó 21-én történt az ottani közön
ség igen nagy részvéte mellett. Halálát 
férjén kivül kis fiacskája siratja.

Rozenkrantz József a zalaegerszegi 
vendéglősök nesztora 74 éves korában 
jobblétre szenderült. Temetése -úgy a 
közönség, mint kartársainak igen nagy 
részvétele mellett a múlt hó 29-én 
történt.

.Kecskés Aníaf,aszabadkai „Prófétá
nak volt ismert vendéglőse e hó 7-én 
elhunyt Temetése, melyen az ottani 
vendéglős ipartársulat tagjai nagyszám
ban vettek részt, május 9-én történt. 
Az elhunytban Kecskés Antal nyír
bátori fogadós szaktársunk édes atyját 
gyászolja.

Hegedűs Zsiga, a régi főpincéri 
gárdának egyik ismert és joviális tagja 
és később bártfai vendéglős, e hó 16-áp 
Budapesten a szt. István kórházban 
elhalálozott. A mindig jó és vigkedélyü 
kollegát sok jóismerő-e és barátja 
kisérte el végső útjára.

Salamon János, anyiregyházi Korona 
szállodának volt társtulajdonosa, e hó

21-én Nagyváradon, szivszélhüdéskövet
keztében, 59 eves korában elhalálozott.
A széleskörben ismert szakember teme
tése nagy gyászpompával máj. hó 23-án 
történt. A temetésen a nagyváradi 
vendéglős-ipartársulat és a pincér-egylet 
tagjai gyászlobogóik alatt vettek részt 
A halott ravatalánál Tóth Endre, vala
mint Schiller Sándor és Kriszta Sándor 
elnökök mondtak szép búcsúztató beszé
deket.

Áldás és béke poraikra!
T o rn a , nürnbergi, nemes, édes hosszú, 

vastag gyökerekben, métermázsánkint 18 
korona, 2ö kilogram, 6 korona, — Keménynél, 
Regeteruszka, Garbócbogdány.

A borviz-kartell.
— Jól fölemelt árakkal ! —
6 Kövessük a példát!

Egy szebenmegvei vendéglős szak
társunktól a múltkori számunk ezen 
rovatában hozott közleményre a követ
kező sorokat kaptuk!

M. tisztelt Szerkesztőség!
Fogadó lapunknak jelen május 15.-ki) szá

mában hozott „Borviz-kartell" cimü cikkre 
reflektálni óhajtok, és pedig annyiban, hogy a 
deési Keller Sándor kartársam azon ötletéi, 
hogy a Fekete Mór-féle konzorcium karlellos 
vizét tartsuk, ha „muszáj-  de az árát 20—fii) 
fillérei emeljük fel, míg a kartellen kívüli 
borvizeket mérsékelt árban szolgáljuk ki, — 
én már február hó elején megvalósítottam, 
igaz, hogy — kényszerből. És ez nálam 
is a legjobban bevált. Ápril-május óta alig 
adtam el 10, mond : tiz üveg kartellos vizet, 
IJe annál több Salust és Szentannát, mely 
vizeket az én derék publikumom már egészen 
megszokott. Csak szoktatni kell a közönséget, 
kedves kartársaim! A megszokás a fő ! Aján
lom ezt a példát minden kartársamnak köve
tésre. Egyben az erdélyi vendéglős-ipartársula- 
tok t. vezetősége figyelmét fölhívom, hogy az 
erdélyi fürdők s kiránduló helyek vendéglő
seit kérjük fel levél utján, hogy a Fekete Mor
éié vizeket seholse vagy legfel,ebb fenti módon. 
jó! felemelt árakkal árusítsák !

A »bojkottálb ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borviz-konzor- 

cium ezeket a vizeket kartellirozta és 
emelte föl 140—160%-kal;

Borszéki, Bodoki Matild, Baross, 
Borhegyi, Boholti, Elöputaki, Felsö- 
rákosi,Fehérkői, Glória, Hargitaliget. 
Horgász, Hankó, Kászonjakabfalvi 
I Borpatak), Kászonyi főku t (Salutá- 
ris), Répáti, Szto jkai.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
hazai vendéglős kartársakat, hogy az 
itt fölsorolt vizeket seholse szolgáltas
sák ki s a közönséget igyekezzenek 
borvizkartell (Magyar ásványvíz forg 
és kiv. részvénytársaság) kizsákmá
nyoló céljairól fölvilágosítani.

A bojkottált »Borszéki«.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneh 
vendéglősöket, hogy az erdélyi bor
vizekkel bojkottálják a <tborviz-kai- 
te lh  m egalapítója: Fekete  Mór » Bor
szék it v izé t is. A nagyközönsége', 
de különösen a vendéglős-kocsmárosn- 
kat kizsákmányoló kartell megérdemli 
hogy gonosz merényletéért a vendég 
lősöknek egész nagy egyeteme sújts;'
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Az uj bortörvény.
60. íj- A bor vizsgáló szakértő bizott

ság által hamisitottnak nyilvánított ita- 
I >kat köteles az eljáró hatóság, mihelyt 
a szakvéleményt megkapta haladék
talanul zár alá venni, ha pedig mar 
feltalálhatok nem volnának, a hiányzó 
mennyiséget s lehetőleg azt is megálla
pítani, hogy az hova lett.

ö l. íj- Az 57. íj. első bekezdésében 
említett ellenőrzésre s a hatósági hely
színi szemlék tartására, továbbá a min
ták vételére (58. íj.), a hamisított italok 
zár alá vételére (59. és öO. ijí; j s az 
ezekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozó 
további szabályok rendeleti utón ália- 
pitandók meg.

62. íj Az eljárás tárgyává tett. de a 
záralávételkor, illetőleg az eljárás befe
jezésekor fel nem talált hamisított italok 
értékét tartozik az elitéit, az 1901. évi 
XX. t.-cikk 23. jj-ában meghatározott 
célra, Horvát-Szlavonországokban az 
ottani jogszabályok szerint megjelölt 
célra, meglizelni.

Ezt az értéket az eljáró hatóság nem 
az illető hamisított italuk előállítási, 
illetve beszerzési ára szerint, hanem 
azon eladási árnak megfele'őleg álla
pítja meg. a mely áron a tulajdonos az 
illető italokat forgalomba hozta.

Amennyiben a tényleges eladási ár 
meg nem állapítható, a megtérítendő 
érték tekintetéhen, a hatóság a borvizs
gáló szakértő bizottság szakvéleménye 
alapján dönt.

63. íj. A fölmivelésügyi miniszter, 
Horvát-Szlavunországok területén a hor- 
vát-szlavon-dalmátországi bán jogositav 
van arra, hogy az ezen törvény rendel késé
séi alá eső italok ellenőrzésére, akár 
esetröl-esetre, akár állandó megbízással, 
felesketett állami vagy törvényhatósági 
közegeket küldjön ki.

Ezen hatósági közegek jogosítva van
nak arra, hogy a pincékbe és a jelen 
törvény rendelkezé«ei alá eső italok 
készítésére, kezelésére raktározásra vagy 
forgalombahozatalára szolgáló más helyi
ségekbe, rendőri segédlet igénybevéte
lével vagy a nélkül, bármikor bemehet
nek, oda magukkal hivatalos titoktartásra 
kötelezett szakértőket is vihetnek, olt 
hivatalos ellenőrzési szemlét tarthatnak, 
a 14. ij értelmében vezetendő nyilván
tartást, az illető fél egyéb üzleti köny
veit, számadásait. okmányait, leveleit stb. 
a 14. $. értelmében kötelező titoktartás 
melleit, átnézhetik a jelen törvénybe 
ütköző kihágás elkövetésének alapos 
gyanúja esetében azokból hiteles kivo- 
hatokat vagy hiteles másolatokat készit- 
netnek, a gyanús italokból és egyéb ott 
talált anyagokból pedig a rendeleti utón 
megállapítandó módon és mennyiségben 
mintát vehetnek. Ezen minták az illető 
kiküldött közeg hivatalos pecsétjével s 
az illető fél vagy megbízottja kivánatára, 
ennek pecsétjével is lepecsételendők és 
épen olyan hitelesek, mint az- illetékes

hatóság által az 58. íj szerint veendő 
minták.

Ezen mintákat köteles a kiküldött 
közeg, a mintavételről, valamint álta
lában az ellenőrzési szemle eredményé
ről a helyszínen felveendő jegyzőkönyv
vel együtt további eljárás végett az 
illetékes elsőfokú hatósághoz beküldeni.

64. íj. A jelen  törvénybe ütköző k ihá
gások á ltal sérte tt érdekkör á llandó 
képvisele tére borellenörzö bizottságok 
alakítandók.

Minden I. fokú hatóság közigazgatási 
területére legalább egy ilyen borellenőrző 
bizottság alakítandó, de az illető törvény
hatóság határozatához képest, esetleg 
több ilyen bizottság is alakítható.

A borellenörzö bizottságok megalakí
tására. szervezetére, feladatára, és eljárá
sára vonatkozó szabályok megállapítása 
iránt a földmivelésügyi minisler abelügy- 
ministerrel egyetérlöíeg. illetőleg Hnrvát- 
Szlavonországok területén a horvát-szla 
von-dalmátországi bán, rendeleti utón 
intézkedik.

65. ij. A jelen  törvény a la p já n  hozott 
déleteket es egyéb végha tározatokat az 
eljáró  hatóságok kötelesek egyidejűleg 
az  illetékes borellenörzö bizo ttsággal is 
írá sb a n  m indig közölni, még akkor is, 
h a  az e ljá rá s  nem  a  borellenörzö bizott
ság  feljelentése folytán ind ítta to tt meg.

O lyan esetekben, a m ikor a  rendőri 
büntető  e ljá rá s  a  63. tj-ban em litett 
küldöttek á lta l m egindított vizsgálat foly
tán  tetetett fo lyam atba , v a lam in t m ind 
azon egyéb esetekben is, a m ikor ezt az  
illető kiküldöttek  k ívánják , az eljáró  
hatóságok az  Ítéleteket és egyéb h a tá ro 
za to k a t ezekkel is kötelesek írásban  
közölni.

Az I és II. fokú Ítéletek vagy egyéb 
határozatok ellen a borellenörzö bizott
ság, illetőleg a bizottság elnöke, a jelen 
íj második bekezdésében emlitett ese
tekben pedig az illető kiküldött is. a 
kézbesítést követő naptól számított 15 
napon belül felebbvitellel élhet.

VI. Fejezet.
Zárohntározatok.

66 íj. Ezen törvény életbeléptével az 
1893:\XI1I. t.-c. hatályát veszti.

67. íj. E törvény végrehajtásával a 
földmivelésügyi, kereskedelemügyi, bel
ügyi és a pénzügyi ministerek. Morvát 
Szlavouországokra nézve pedig a horvát- 
szlavon-dalmátországi bán bízatnak meg

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 kor. 40 611., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm H kor. 8o üli., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika i kilogramm - kor. 50 fül. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged.
(JuránoviCB Tisza uag-j szálló 5 éven á t volt szobafönöke.)

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a -Fogadót-, a megjelenés nap
ján nem kapjak meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Borszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója : Fekete Mórnak a vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusítson !

Vendéglő m egnyitás. Budapesten, a 
Teréz-körut 20. sz. alatti, előzőén Frisch- 
féle éttermeket Dobler István és Do
ni inger Sebestyén, a Roval-fogadó volt 
főpincérei modernül berendezték és e 
hó 25-én ünnepélyesen megnyitották.

Nyíregyházán, mint előzőleg jeleztük, 
Orosz Ödön egy nagyszabású kávéházal 
rendezett be. Á látványosságot képező 
szép üzlet e hó 15-én nyílt meg.

Ördöghenyén (Zala m. - a nagy- 
vendéglőt Deutseh Uszkár volt verőcei 
vendéglős szaktarsunk megvette s azt 
saját tulajdonába a m hó végével vette át.

Kollár Gyula dombóvári vendéglős 
szaktársunk u ott a Nadkav-féle 
vendéglőt a m. hő 20-án újból átvette.

A Fácán vendéglőt, a budai szép 
zugligeti kiránduló helynek ismert nagy- 
vendéglőjét Dnmschitz .lózsef fővá
rosi jőhirn^vü vendéglős szaktársunk 
vette át. A Fácánt uj derék gazdája 
egész ujan rendezve a múlt hó elejével 
nyitotta meg.

Briher Kálmán, a vasmegyei Tarosa- 
fürdő Gyógyház (Kurszalon) vendéglő
jének jőhirü gazdija, üzletét a pün
kösdi ünnepekben nyitotta meg.

László József ismert győri vendéglős 
(a győri p.-egylet derék elnöke) mint 
előzőén jeleztük, a Teleky-utca 47. sz. 
alatti Opitz-féle vendéglőt megvette. 
László szaktársunk uj üzletét egész 
ujan renoválva és berendezve e hó 
közepével nyitotta meg.

Vósey János budapesti vendéglős 
szaktársunk a V ili, Német-utca /. sz. 
alá helyezte át üzletét, amelyet ujan 
berendezve e hó 15-én nyitott meg 
ünnepélyesen.

Vogeí Péter, a makói Korona foga
dónak huzamost, időn át volt jóhirnevü 
gazdája ugyanott a fö-téren lévő Nem
zeti szállodát átvette. Vogel szaktársunk 
ez újabb üzletét egesz ujan és nagy 
kényelemmel rendezte be és újból 
„Vogel szálloda* címmel nyitotta meg.

Peck Lőrinc előnyösen ösrnert sop
roni vendéglős szaktársunk jóhirnevü 
várkerület-utcai vendéglőjét egy elegánsan 
rendezett udvari (nyári) helyiséggel bővi
tette ki.

Üzlet áthelyezés. Csuthv Gyula 
ismert fővárosi vendéglős szaktarsunk 
az V. kér. Váci-uti üzletét a VI. Lehel - 
utca 7. alá helyezte át. Egész ujan 
renovált és berendezett üzletét Csuthy 
szaktársunknak ez újabb helyén is 
nagy számmal keresik föl.

Alsónemesapátiban (Zala m.) a 
nagyvendéglőt Kollár Mihály volt
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padári vendéglős a m. hó elején átvette 
és újonnan berendezve nyitotta meg

Varga János Győr városnak tiatal 
jónevü vendéglőse, e hó elejével átvette 
a nádor városban lévő régi Szőlő-kert 
vendéglőt. Varga szaktársunk a modern 
stílusban nem rég újjá épült vendéglő 
helyiségeit egész ujan rendezte és ünne
plésen e hó 16-án nyitotta meg.

Kisjenön a Kő-téren levő Korona 
fogadót Fon Sándor átvette és azt ez 
alkalomból egész ujan renováltatta és 
rendezte be.

Zalalövőn Frim József ismert szak- 
tarsunk a régi üzletét a vasút mellett 
épült uj emeletes házba helyezte át, 
amelyet csinosan berendezve „Vasúti 
szálloda*1 cimen nyitott meg.

Sásdon i Baranya m.) a saját házában 
Freller Nándor szaktársunk ez év 
elejével egy csinos berendezésű ven
déglőt nyitott.

Horváth Imre előnyösen ismert ven
déglős, a sopronmegyei Savanyukut- 
fürdőn a Gyógy ház i Kurszalon i-vendég
lőt a hozzátartozó csárda vendéglővel 
együtt átvette. Horváth szak társunknak 
megyeszerte ismert, jóhirü konyhája a 
légióként osztrákok által látogatott 
fürdő forgalmára nagy lendületet jelent.

Ottó István szaktársunk Bpesten 
nem az Orey-ut 16. hanem u. itt a 
10. sz. alatti vendéglőt vette át. és 
szakszerű vezetésével már is föl- 
lenditette.

Kern Endre, főpineéri társadalmunknak 
v<*It előnyösen ismert tagja, mint eleve jelez
tük, Pozsonyban a Lörinckapu-ii 1. sz. alatt 
a; vett vendéglőjét .Guszti és Okai borozó" 
rímen a múlt hó elejével nyitotta meg ünne
pélyesen. Kern szaktársunk üzlete jó hírét és 
menetét kitűnő borai és konyhájával már is 
megalapította.

Kováts Jakab, volt Harkány-fürdői 
vendéglős a Szászváron lévő saját 
vendéglőjét újból átvette és ünnepiesen 
e hó folyamán nyitotta meg.

Zalaapátiban Schwartz Adolf szak
társunk a régi vendéglője helyébe egy 
uj és több terem, vendégszoba, veranda 
stb. szükséges helyiséggel rendelkező 
nagy és tágas házat építtetett, s azt 
a mai kor igényeinek megfelelő szép 
berendezéssel látta el.

Ujverbászon a »Knrona« szállodát 
Lotz Frigyes e hó elejével átvette. Az 
uj gazda üzletét ez alkalommal egész 
újonnan rendezte be.

Kertmegnyitás. Kotrik Mihály buda
pesti vendéglős szaktársunk a Vise- 
grádi-u. 11 sz a. lévő vendéglőjével 
kapcsolatos szép kerti helyiséget e hó 
1-én nyitotta meg.

Balatonszentgyörgyön a vasúti ven
déglő bérletét Guth testvérek, József 
és István szaktársaink nyerték el- 
Sok szerencsét!

Makón a Korona fogadót Vogel Péter
től megvette Kemény Béla ismert ottani 
vendéglős. Kemény szaktársunk a jóhirü 
üzletét újonnan renováltatta és modern 
kényelemmel rendezte be.

Magyaregregyen (Baranya m.) a 
Berikő-féle vendéglőt Rumbuich József 
ez év elejével átvette.

Simon Mózes Budapesten a VII., 
Dembinszky-u. 4. sz. alatti Serke-féle 
vendéglőt e hó ló-én átvette. Pompás 
csörgei borai miatt az üzletet szép 
számmal látogatják.

Dombóváron a saját házában lévő 
vendéglőt Illés Lajos szaktársunk a 
múlt év utoljával saját kezelésébe 
vette át.

Perger Károly a győri Kath. Kör 
vendéglőjének huzamost) éveken át volt 
lőpincére, u. ott a Hosszu-utcában lévő 
özv. Mendovicsné-féle vendéglőt meg
vette. Perger szaktársunk az üzletel 
újonnan berendezve május 16-án nyi
totta meg ünnepélyesen

Lázár József, a Zalaegerszeg mellett 
lévő kaszaházi nagyvendéglőt édes 
atyja elhalálozása következtében saját 
tulajdonába vette át, és azt egész 
újonnan alakította át és rendezte be.

Márkus Sándor előnyösen ismert szat 
mári fogadós szaktársunk a Károlyi 
ház fogadó üzletéhez tartó nagy udvari 
kerthelyiségét gyönyörűen alakította és 
rendezte he, úgy hogy az esténként 
több száz villanygömbbel pazarul vilá
gított szép kerti vendéglőt nemcsak a 
helybeliek, hanem a környékbeliek is 
nagy számmal keresik föl.

Laurán Gábor szaktársunk a V ili. 
kér., Orcy-ut 28. szám alatti ven
déglőt megvette, újonnan berendezte 
és 15-én megnyitotta. Jó borai és 
konyhája az üzleti jómenetet biztosítja.

Zalaszentgróton a régi jóhirnevü 
Korona fogadó nemrég gazdát cserélt, 
amennyiben azt Lukacs Gábor örök
áron megvette. Lukács szaktársunk az 
üzletet átalakíttatta, több vendégszobá
val kibővítette és egész ujan rendezte be.

Kisjenöerdöhegyen a Széchenyi szál
lodát Sohle/inger  Sámuel megvette s 
azt a mai igényeknek megfelelően és 
egész ujan rendezte be 
y Pfneiszl Frigyes volt P.ökk Szilárd
utcai vendéglős szaktársunk a Vili., 
Kölcsev-utca 4. sz. alatt levő Dvorzsák- 
féle vendéglőt megvette és ezt újonnan 
berendezve junius 1-én nyitotta meg 
ünnepélyesen.

P osch  .Mihály, mint előzőén jeleztük, 
Szombathelyen az Aréna-kert vendéglőt át
vette. Posch Mihály, akit a múlt év szeptember 
V4-én a huszár laktanyában (ahol előzőén 
kantin vendéglős volt) adott cs pompásan 
sikerült tiszti bankett alkalomból I. l'erdinánd 
bolgár király, a szombathelyi huszárezred 
tulajdonosa, a 111. oszt. koronás érdemrenddel 
tiintetett ki, — a szőketöldi sorházzal kapcso
latos gyönyörű kerthelyiséget, hol a százados 
fák árnyában épülő Nádasy-aréna színház most 
nyert befejezési, a pünkösdi ünnepekben 
nyitja meg.

Vukovics Imre volt dénesfai ven
déglős Zalaegerszegen az Olai-utcában 
lévő Pintér-féle vendéglőt megvette, 
s azt saját kezelésébe tulajdonába a 
in. hó 1-én vette át.

Bayer György -zaktársunk Buda
pesten a Népligetben több terem és

mellékhelyiségből álló vendéglőt épít
tetett s azt a mai igényeknek meg
felelően rendeztette be. Kitűnő paksi 
és kecskeméti borai és derék gazda
asszony neje vezette j"  konyhája az 
üzlet jóhirét már is megalapította.

Uj kávés. Nagyváradon a „Villanyos1' 
cimükávéházat megvette Kalina Kár..Ív. 
előnyösen ismert föpincér szaktársunk. 
Uj kávés szaktársunk vállalkozásához 
sok sikert kívánunk!

Kófel Károly szaktársunk, Budapes
ten a IV.. Magyar-utca 3. sz. alatti 
ismert Karikás-féle vendéglőt megvette 
és azt újonnan renoválva nyitotta meg. 
Kitűnő borai és konyhája az üzlet régi 
jónevét és menetét biztosítják.

Szászváron a Dorn Boldizsár-féle 
vendéglőt Keller Jakab ottani vendég
lős szaktársunk ez év elejével átvette.

Fülöp Antal nárai (Vasmegye) ven
déglős miután italmérési jogát megsze
rezte, üzletét a mai igényeknek meg
felelően átalakítva és csinos berende
zéssel ellátva nyitotta meg. Jó hírnevű 
szaktársunk vendéglőjét a szombathelyi 
kirándulók is szívesen keresik föl.

Stetánovits János szaktársunk Buda
pesten a IX , Soroksári ut 41. sz. alatti 
Vicko Pál vendéglőjének vezetéséi 
átvette.

Sepsiszentgyörgyön a Pogáts-féle 
Hungária fogadói Hajdú Kde ismeri 
szaktársunk kibérelte Az uj fogadós
gazda az üzletét a m. hó elejével vette 
át saját kezelésébe.

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

Mohai Antal hollétét kéri egy lev.-lapon 
tudatni Figyelmessv József éthordó Wien. 
K . Bezirk,PramergasseIá, 4. Stige, l.Stock :tö.

Horváth Zsigmon.l főpincér hollétét (ki 130*» 
őszén Amerikába ment ki,) kéri egy lev.- 
lapon tudatni Kaszás Sándor főpincérrel 
Gál góc Müller kávéb&z.

Hammer György volt soproni éthordó hollétéi 
és Traumiilier Gusztáv tapolcsányi Korona 
fogadó volt főpincérének hollétéi egy lev.-lapon 
Tremmel Samu föp. (Sopron, Kaszinó étterem) 
egy lev.-lapon kéri tudatni.

Hittler Ferenc hollétét kéri tudatni Karny 
Ferenc főpincér, Pairác.-Lipik, Szőke szálloda 
cimen.

Deli Mihály éthordó hollétét egy lev.-lapon 
kérem tudatni: Peél Györgyi ópincér Szeged, 
Kass vigadó étterem

Vendéglő vétel. Budapesten a IX.. 
Ferenc-utca 13. sz. alatti Moser-féle 
vendéglőt Vajda Imre és Társa meg
vették s azt egész újonnan renoválva 
junius 1-én nyitják meg ünnepélyeset).

Veszprémben, a Kossuth L.-utcai 
Kohn J.-né-féle vendéglő vezetését Iiel
mentje István e hó közepével átvette.

Celldömölkön (Kiscell) Kiéin  Sán
dor szaktársunk a vasúti állomás köze
lében lévő »Uj kávéház«-át a mai 
modern igényeknek megfelelő szép csín
nal rendezte he. A kibővített és villany
világítással ellátott üzlet az ottani intel
ligenciának kellemes találkozó helyét 
képezi.
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Zalaegerszegen a Kossuth Lajos- 
utca 8. sz. alatti Molnár-féle vendég
lőt Kreznáz  István a in. hó eleiével 
átvette.

Szováta-fürdön a Pét öli szállodát 
az ottani Rákőci fogadó bérlő je  özv. 
Fritz  Mátyásáé bérelte ki. A fogadó 
üzletvezetői és  főpineéri teendőit Gróh 
Adolf előnyösen ismert szaktársunk 
lögja teljesíteni.

H e l y  v á l t o z á s o k .  -  Flóra Mihály 
Zilahon a Vigadó fogadó főp. állását foglalta 
el. Mellette mint szoliap. Veress János műkö
dik. Plújer Péter a Tigris fogadó főp. állasát 
tölti lie. Ugyaniul Bultes Demeter mint szobap. 
rrüködik. Wukits Ferenc a llidval fogadó főp. 
állását tölti be. Xsibóu a Wesselényi fogadó 
főp. állását fíarla Rezső foglalta el.' I . itt a 
vasúti vendéglő főp. állását Kaim Adolf tölti 
be. Komáromban a Magyar Király fogadóba 
nem lépett be Pressler jános f pincér, 
ez tévesen a muUszáinunkbun említve volt, 
hanem az á'lást továbbra >s Hennann Fe
renc tölti be. Sopronban kaszinó étterem IVi- 
pincéri állását Tremmel Samu foglalta el. 
Mellette mint éthordó Kogelman Ferenc 
működik. Csányi Ignác ugyanitt a sör
csarnoki főp. állást tölti be. Az Erzsébet- 
kerti (NeuhoF) nagyvendéglö főp állását Wuc ek 
Imre foglalta el. U. itt m. éth. Wucsek József 
és Horváth József foglaltak állást. A Pannónia 
fogadó főp. állását Marcin%er Károly és a 
szobafőp. állást Stransz I’ái töltötték be Kiss 
Antal a Fehér rózsa fogadó főp. állását foglalta 
el. Savanyukuton a Pieneschütz átérem  főp. 
állását Exinger Gusztáv töltötte be. Lr. itt in. 
éthordók Surnics Géza és Kiernbaum Ferenc 
nyertek alkalmazást. Strohwentz Mátyás a 
Gsárda vendéglő üzletvezetői és főp. állását 
tölti be. Szombathelyen a Szabária fogadó 
szobafőp. állását Urrger Mihály foglalta el. 
Szilárd Kálmán és Kendereasy György a 
Kovács kávéház l'őp. állását foglalta cl. Az 
Aréna kert vendéglő főp. állását Sváb Gyula 
tölti be. Ugyanitt a fizetőp. állast Baumarr 
József foglalta el. Mint éthordók Bonmer Rudoif 
és Sziksz Ferenc nyertek alkalmazást Antahcs 
Rezső a Csizfürdői nagyvendéglö főp. állását 
foglalta el. Bíró József Keszthelyen a Hullám- 
fogadó főj), állását töltötte be. Csernovils 
Sándor a Stubnyafürdöi nagyvendéglö főp. 
állasát tölti be. Trencsénleplic-fürdön a Tépik- 
fogadó éttermei főp. állását Kocsicska ‘ időn 
foglalta el. U. itt Kulovics József a íizetöp. 
állást nyerte el. Opitz Vilmos Kőszegen az 
Elité kávéház főp. állását foglalta el. Bein 
Rezső Párád fürdőn a nagyfogadó szobafőp. 
állását foglalta el. Bokán József Aldörfön 
(Hegedő mellett) a Sparas vendéglő főp. állá
sát foglalta el. Badacsonyban a Hableány 
fogadó főp. állását Bakó Lajos foglalta el. 
Zalaegerszegen az Aranybárányban Töpfl 
Mátyás l'őp. mellett az éth. állást Farkas 
Sándor nyerte e l; a Göndöcs-féle vendéglő 
Töd. állását Sabján Gergely tölti be. Zalaszenl- 
gróton a Korona nagyfogadó főp. állását 
Németh László és Sümegen a Kisfaludy fogadó 
főpineéri állását Simonits Sándor töltik be. 
Nagyváradon a Benrád-Feketesas fogadói 
éttermek főpineéri állását Fehér Károly fog
lalta el. Simon Péter a győri László József 
vendéglőjének főp. állását foglalta el. Fehér 
Béla Balatonfüreden az Eszterházy fogadó főp. 
állását töltötte be. Simon Antal l'etfo/.sényban 
a Wágner fogadó főp. állását foglalta el.

5 0 %  p é n z m e g ta k a riíá s , í t í ' " t i S :
essenciából készili likőreit, u. ni alasch, 
a n i z e t t ,  c h a r t r e u s e ,  eacao, coffnae, 
c sá szá rk ö rte , m araszk iuo , vanília síb. 
27 féle. 1 liter 1 28. Rum  1 liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható K  I J  B I C S B K  
S  Á N D O R  N Á  I , ,  Vörös kereszt 
—— drogc ria, GYÖK, B aross-u tea 21.

=  jdirdefmény.
A G y ő r i  p i n c é r - e g y l e t

vezeUCegetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes e lhelyező  irodá já t 
Arany Janos-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

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

A rendes egyleti tagok áthelyezése ingyenes!
A nem egyleti tagok, női- és stb. segéd- 

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— le vei, távirati díj, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

A »Györi pincér-egylet- tiszteletlel 
fölhívja az egész ország vendéglősei!, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokal a legnagyobb pnnlos 
sággal eszközli.

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

Tagdíjak: I. oszt. fő- és íizetöp. a kor., 
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
< ukrász, kávéfőző és 1 sö szállodai kapus 2 kor.. 
HL oszt. boríiu, kávésiegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„’beiratási dij 1 kor.

•Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a h iv ata lo s  ó rá k  d. e. 8 — 12-ig, d. u. 2 — 5-ig 
tartanak. V asár- és ü n n epnapokon  d. • 
1 0 - 12-ig.

Levél és sürgönyeim: P i n c é r -  
egylet Győr.

Dénes M iklós László Józse f
jegyző elnök.

i
„K epes“ nagys/.állofla, Miskolc.

Fogadó átvétel. £
Van szeren- sem hiröJ adni. hogy M iskol
con a G rand szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem — Kitűnő konyha és 
italok. Fontos kiszolgálás. Üdvözlettel 

K e p e s  B é l a  
szálloda-tulajdonos.

E G Y R Ö L - M Á S R Ö L .

Károly, te csak hord a kiflit.
Megtörtént tehát, azaz csak meg

történt volna, mert nem történi meg, 
mivelhogy meg sem történhetelt. még 
ha meg is akart volna történni a — 
pincérstreik. . . Mindazonáltal a kávés- 
ipaitársulat elnöksége nagyban készült 
— és előre heinvitálta azon tagjait, 
akik a streik alól mentesek avagy már 
túl voltak rajta. — Fiuk, — mondta 
Némái tata a tag uraknak — az ördög 
nem alszik, nem lehet semmit se tudni;

hátha mégis sokan lesznek a streikolók >
S az elnök aggodalmát mindjárt iga
zolni látszott a távbeszélő, melv a 
Hangli-kioszkban kitört streikot jelen
tette. — No, ugye mondtam gyerekek, 
— már is nyakunkon a veszedelem. Te 
Károly meg József, rögvest siessetek az 
Evva kar- és tagtársunk segítségére. 
Brück Károly aVig-ésWeiszberger József 
a Kör kávéház gazdái pedig már ott sem 
voltak, hanem egy. a társulati iroda 
előtti permanenciában lévő rádlison 
nyargaltak a Hangliba. Ide érve, 
Weiszberger gyorsan átnézte az egv-két 
privát személyzet működte teret és 
kezével a nagyobbik oldalt kikanyaritva 
igy szólt Brücknek :

— Ez lesz itt a mi piacunk. Károly, 
te csak hord utánam a kiflit, majd 
én ledolgozom a kávékat.

— Jó jó kollega. Ellátok én minden
kit kiflivel. Még a szobaleányok vendé
geit is.

De bizony nem vitt Brück csak egv 
liakillit se* a szobaleányok után Még 
a négy ocutragerio ügyességgel dolgozó 
Weiszbergert se igen győzte. Pedig 
ugyancsak igyekezett és izzadott. . .

Ugyanaznap este a Balatonba lettek 
rendelve: Brück, Weiszberger és Gár
donyi. Három ember hiányzott itt: egv 
kimenő és két streikuló.j Weiszberger 
itt az egész kávéházat elfoglalta, s 
nemcsak kávé és fagylalttal, de újság
gal és »holipni«-val is ellátla a kundsaf- 
tokat. (Tihanyi — »báró« — kávésnak 
meg Gyömörey főnek igazán nem ma
radt inás dolga, mint sétálni, illetve 
szivart adni.) Amit látva Brück Károly, 
mérgesen szólt oda Gárdonyinak:

A Társulat vagy minket küldjön 
máshova vagy Weiszbergert. Mert mégse 
járja, hogy ez a gyorslábú kávéskisegitő 
mindent képes ledolgozni.

Kedelyes volt az állapot Kollegerszky- 
nél is. ahol Molnár az »ürienU-es) es 
Bodó segítettek ki és egy nagy asztal- 
társaság közel négy korona borravalót 
akart adni mindenáron Molnárnak, aki 
azonban Bodöt küldte nagy igyekezettel.

Csak vegye el Kollegám azt a 
borravalót és inkább adományozza a 
kávéskisegitök — streikalapjára! — 
Mondotta Bodó és hordta vígan tovább 
a fölös- és haboskávékat.

Fordítás.
— Balambér, mi az Eszkalap magya

rul ? A teendőit nagy igyekezeitel 
végző Balambér megáll szemben a 
kérdező Rámási úrral, aki rendszerint 
három félóra hosszat szokta elfogyasz
tani ebédjét avagy vacsoráját, és igy 
felel neki:

— Gvors étkezés!
Azután végezte tovább a borfiui 

dolgokat.
Magyarosítás.

- Miska, vigyázz ezután a Bajonét 
kontójegyzéknél. Bajonét ur ugyanis 
„Bollá“-ra magyarosította magát.



10. oldal. FOGADO 11. szám.

— Én azt hiszem főpincér ur, mondja 
a Miska gyerek, hogy betütévedés 
lesz a dologban, mert Bajonét urat 
legfeljebb Bolhára magyarosíthatták. 
A magyar miniszterek tudomásom 
szerint csak magyar nevet engedélyez
nek, már pedig ennek az intenciónak 
inkább a ..Bolha“ név felel meg mint 
a Bolla.

— Hátjó, üssön a dörgös beléd, legyen 
Bajonét ur Bolha. Csakhogy te most 
már hozd rendbe azokat a kontó 
könyveket.

NYÍLT TÉR.
Tolvaj borüu.

A t. fünökök és kartársaim figyelmét felhí
vom állítólag Herceg Lajos nevű (még könyvét 
s,-m adta át) IS éves félrefésült szőkehaj u 
U'irfiura. aki a váltásra neki átadott 120 koro
nával megszökött. A tolvaj borfiu tavaly Nagy
szalontán borbély inas volt, lehet, hogy most 
is arra a pályára megy, igy a borbelymesterek- 
uek is jóindulatába ajánlom- Aki a jó mada
rai. megcsípi, szíveskedjek átadni a rendőrségnek. 
Kneiszel József éthordó, Nagyvárad Pannon in 
étterem.

lek. H ereoír S án d o r v.-veudéglös urnák.
C sáktornya.

A küldött borszürövel rendkívül meg vagyok 
elégedve, nem mulaszthatom el, hogy ezért 
ónnek köszönetemet és elismerésemet ki ne 
fejezzem. Számításom szerint a szűrő rövid 
idő alatt kifizeti magát. Tisztelettel 
M uraszom bat, Bankó V iktor

vendéglős.

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

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

P. P . H ajm áskor. Nézetünk az <>n állal 
fej ve lett eszmében eltér az Önétől. A vendég
lősök-kocsmárosok érdekében tartjuk célszerű
nek. ha a regálebérlet a község kezébe kerül, 
mert ilyen módon ellenőrizhetik is, meg a 
visszaélés is ki van zárva. Hogy jobb volna-e, 
ha a község helyett az illető községben üzlet
tel biró vendéglősök és kocsmárosoa volnának 
a bérlők, — azt előre tudni nem lehet Ismerve 
azonban a viszonyokat, azt mondjuk, hogy 
alig volna jobb I>e ettől eltekintve, a fenn
álló szabályok első -orban a községet része
sítik előnyben, amilyenben t. i. magánbérlöt 
nem részesítenek. Magánkézben ez a bérlet 
sokkal drágább volna és ennélfogva sokkal 
többet üzemének, mint ma. Ez pedig a mai 
viszonyok közt nem igen kívánatos. Üdvözlet.

Hű előfizetőnek . Köszönjük a figyelmez
tetést. Olvastuk és lapunk mai számában 
megtalálja a választ is. Ízlés dolga, hogy 
valaki a saját anyagi baszna érdekéi én, vagyis 
t-nnek a remélt haszonnak elmaradásáért 
támadást intézzen saját lapjában azok ellen, 
kik a haszon elmaradásának nem okozói. Azok 
ellen, kik a spekulációtól, mint közvetlen 
érdekeltek, elütötték a kapzsit, azok ellen nem 
mer támadást intézni, mert azok nem igen 
szokták tollal, hanem mással az ilyen dolgot 
elintézni. „Jónás", az állatkerti víziló is azt 
hiszi, hogy a rendkívüli nagy szája jogot ád 
neki mindent felfalni. És ilyen „Jónások' az 
emberek közt is akadnak.

Volt vendég lős Budán Hozzánk intézett- 
soraiban kifejezett véleményét teljes mérteik
ben osztjuk és aláírjuk, ügy áll a dolog amint 
írja. A vendéglősök jóhiszeműségéi kihasznál

ják az ilyen hazafiak saját lépcsőjüknek és 
mikor már fennvannak a felső hágcsón, akkor 
kinevetik ezt a jóhiszeműséget. Az illető úri
ember. kiről olyan jellemzően mond kritikát, 
azzal a kis képviselettel mint a beavatottak mond
ják, nem is csinált rósz üzletet. Hát a köz
ügyét igy is lehet szolgálni. Azért ezt a tény
kedést magát még nem lehel parazitaságnak 
mondani, mert ezek kategóriája egészen más. 
De vannak tucatszámra, kik a vendéglősökön 
vígan élősköduek és nevetik a becsületes 
emberek jóhiszeműségét. Sorait szeretnők 
a „Fogadó* olvasóközönségéneit bemutatni, 
■le az ilyen természetű igazságot csak négy- 
szemközt lehet kifejezésre juttatni._ Mert hát 
hiába, érvényben van az a találó közmondás: 
Mondj igazat*. *tb. Üdvözlet 

V —r  I. B iharorszáff. Nagyon igaza van. 
Az eféle ügynél az erőknek segítségére kell 
egymásnak lenni. Már pedig a Ifipineérok, akik 
sok esetben a vizeket nagyban vesz.fc át. igen
hasznos erők, am t ezen eset is bizonyít, hogy
t. i. az Önök üzletében, (az <In kezdeménye
*zése és intézkedése folytán i 1iét és fél hónap
alatt összesen 2 üveg Fekt>te Mór-féle viz
fogyott és ez a kelt" is IU 20 fii), emelt
árakon. Gratuláljuk ezért az igazán dicséretre
méltó eljárásáért. -  K. V. B rassó . Számoló 
cédulák (a legtetszetösb .Törtév Talizmán*- 
féle cédulák) küldettek. I. K. Som ogy . 
1.. Hogy ne volna kérjük, sőt nagyon is bent 
van a Fekete Mór féle borviz-kartellben: 
ugyanis a „Borszéki* viz a borviz-V:artell 
létrehozója: Fekete Mórnak a sajátja. 2., A 
„Borszéki** viz kellemes minőség dolgában az 
Erdélyen inneni vizek legutolsójával sem állít
ható egv sorba. -  F. J  W ien . Sorai értel
mében intézkedtünk. Üdv!— K. J .  .Nagyvárad. 
Tett b. intézkedéséért szives köszönet és — 
köszöntés: -  K. A. Kéked. Likőr ügyben 
történt intézkedés, árjegyzék is ment. — B. 
B. K ecskem ét. Kérésnek eleget tettünk s 
azt hisszük jól. Szives üdv! -  minden 
irányban. — \V. A. V .-huuyad. Hát biz t. 
srak'ársunk szomorú az. eset. de megesett, 
dacára hogy ily dolog és ebben a formában 
talán csak minden tízezredik esetben fordul 
elő. A fódolog azonban, hogy Ön föltalálta 
magát. Az a beküldött és a „Krónikásának 
adott felelet ugyanis a legjobban sikerült. 
Közelebbi lapunkban tni is iemertetjük, a 
„hánzli" képzeletbeli ellenségeinek megörven- 
■leztetésére. Üdvözöljük. — II. V. B erlin . 
Gratulációját hasonló szives köszöntéssel viszo
nozzuk. És az uj „dorf*‘-on kívánunk sok 
szerencsét! — S. >1. K ézd ívásárhely . A 
szín változtató bor, dacára hegyi származásá
nak és magas szeszfokának-, gyenge: meg kell 
hát erősíteni Fejtse át egy tisztán kimosott 
és kissé jobban kénezett hordóba. Az eféle 
bajban szenvedő boroknál a derítésen kívül 
ez a módszer szokott leginkább beválni. — 
K. A. N y írb á to r . Fogadja őszinte részvé
tünk kifejezését. Üzleti ügyben intézkedünk. 
Üdvözöljük — K. J .  S opron . A lelhivás és 
nagy közérdekű közleményt jövő számunkban 
hozzuk. - II. J .  K. K om árom . A kérdéses 
cikkeket a  legmérsékelteb árén is bármikor 
Jung Péter csemege nagykereskedőnél (Bpes', 
IV., Vámház-körnt 12. szerezheti be.

M i n d e n
k a véha z é s  v e n d é g lő

újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 
reklám-naptárait

VIDOR A. utóda
könyvkötőnél rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

M E N U =
k a r t  ák , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek es könyvek, boon-block
minden nagyság és színben, F u h a tá r- 
s ám ok, bérle t-fü zetek , lev é lp a p ír 
és b o ríték o k , sz iv a r-sz ip k á k  ki 
untra cégnyomással is, legú jabb  pe 
csen j e és’hal-difzek, to r ta -  és tá  
nyc-r p ap ír. k. süt m ény-kanszlik  
p ap ir-szah  étvk, papirlem ez-tányé 
rok , fogvájó  *, újság-tartók, iró ta ’ 
Iák, k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

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

hektograph-készitö, célszerű irodai 
.*. és ven é jin  cikkek raktára

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
K É P E S  Á R JE G Y Z ÉK  IN G Y tN .

Eladó fogadó.
K őszegen  (Vas-megyej a 

főtéren levő ------

„STRUC“-SZM.LODA
családi okból ------

: :  e l  a  c l  ő .  : :
A feltételek magánál a tulaj

donosnál tud hatók meg

Jómenetelü kávéház
a mai kornak megfelelő modern, uj be
rendezéssel, napi liO kor. átl. bevétel
lel, más üzlet miatt eladó. A kori. ita4- 
mérési engedélyivel biró kávéházho z 
különhclviségek s betonirozott szép 
udvari helyiség tartozik. Házbér :í20ü 
korona. Vételár 8 —10 ezer forint. Bő

vebbet e lap kiadóhivatala 1—4

. g> , 3  . 3

G K O S ^  ( ) D O \
\ f l  Szám os e lism erő  levéllel k itün te te tt törv. bej. szá llo d a , k jj 

) kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő  iro d á ja  (
B U D A PE ST  IV., SE M M E L V E ISZ  (UJVILÁG)-U FCA 4 ..
Irodai Telefonszám : T áv ira tok  cim e: L akás T ele fo n szám : ®
=  1 8 - 6 8 . = =  k ö z v e t ít é s , b p e s t . *  —  1 9 -  7 3 . =  ^

' l / i  ní'.ott Heivig á i i i> r  könyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. szám.


