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A bortörvény végrehajtása.
— Vendéglősök mint könyvvezetők. —

Az uj bortörvény végrehajtása tagad- 
hataLlanul felforgatta az eddigi nyugodt
ságot a kereskedelemben és a bormérés
ben. Eddig a vendéglős beszerezte a 
borszükségletét, abból eladott és kimért 
s nem tartozott senkinek számadással 
arról, hogy kitől vett és kinek adott el. 
Ez az állapot megváltozott — hün*etés 
mellett. Ma a vendéglősnek a hormérés 
mellett könyvviteli munkát iskeli végeznie, 
ha azt akarja, hogy ne büntessék. 
Az erre a célra szolgáló »Bevétel« és 
»Kiadás« feliratú nyomtatványon pontosan 
ki kell mutatni, hogy kitől vett, milyen 
és mennyi bort. Ez a bevétel. A kiadás 
rovatba pedig azt keli beirnia, kinek 
adott el 50 literen felül, milyen és 
mennyi bort. Ha nagyban nem ád el, 
akkor hetenként legalább egyszer be 
kell Írnia, hogy mennyi és milyen bor 
fogyott el a kimérésben. Ezt csak úgy 
fogják megtudni, ha a hét folyamán a 
pincéből felhozott bort esetről-esetre 
feljegyzik, a hét végén összeadják és a 
nyilvántartási Ívbe bevezetik. Hogy hány
szor fogják ezt elfelejteni, annak az 
Isten a megmondhatója és mikor aztán 
a borellenőrzö bizottság szemlét fog 
tartani, vájjon ki lesz felelős a készlet 
helyességéért ?

Hát ez egy kicsit sok a jóból.
A vendéglősök és kocsrnárosok túl

nyomó nagyobb része maga és család
tagjai dolgoznak az üzletben. Egyszer 
az asszony, máskor a serdülő gyermekek 
hoznak fel bort és igy nagyon nehéz 
attól az amúgy is eléggé zaklatott 
üzlettulajdonostól azt kívánni, hogy 
szigorú pontossággal tartsa nyilván az 
egyensúlyt a pincében levő ital készlet 
és a söntésbe felhozott mennyiség közt. 
A méret soha sem fog vágni. És ezekért 
a következményekért a vendéglőst és 
kocsmárost büntetni, a legnagyobb igaz
ságtalanság volna. Akármennyire fog 
igyázni az üzlettulajdonos az egyensúly 

megtartására és akár mennyire jóhiszemű 
lesz az eljárása, jegyezgétése és nyilván- 
larlása, ki van zárva, hogy tévedések 
ne forduljanak elő. Lesznek tévedések 
és lesznek eltérések és elvárjuk az 
eljáró hatóságoktól, hogy ebben a 
tekintetben nem lesznek tulszigoruak, 
hogy a viszonyok és a gyakorlati élet 
Ügyelembevételével, enyhébb elbírálás

tárgyává fogják tenni a jóhiszemű el
járás dacára mutatkozó eltéréseket. :'v

A pénzügyminiszter engedve a fel
hangzott jogos panaszoknak, a bortörvény 
14 §-a utolsó bekezdésének rendelkezé
séhez képest, módot akar nyújtani a 
törvényhatóságoknak a nyilvántartás 
alól való felmentés iránti előterjeszté
sekre, kitolta a bornyilvántartás meg
kezdésének időpontját folyó évi jun. 1-ig. 
Ez azonban nem más, mint halasztás 
és a nyilvántarlás mégis csak kötelező. 
Az a körülmény, hogy márc. l.-je helyeit 
jun. 1-én fogja kötelezően kezdetét 
venni, vajmi keveset változtat a dolgon.

A »Székesfővárosi vendéglősök 
és kocsrnárosok ipar társulati,« indo
kolt beadványban kérte a székesfővárosi 
tanácsot, hogy a kisebb vendéglőket és 
kocsmákat, melyeknek évi borfogyasz
tása nem haladja túl a 150 hektolitert, 
mentesse fel a bornyilvántartás vezetése 
alól. Azt hisszük, hogy ezt a kérelmet 
igazságos és méltányos voltánál fogva, 
a székesfővárosi törvényhatóság egy kis 
jóakarattal magáévá fogja tenni és 
ebben az irányban előterjesztést tesz 
a miniszternek, aki elég igazságos 
arra nézve, hogy lehetetlent ne kíván
jon a vendéglősöktől, még akkor sem, 
ha ez a lehetetlenség  az adó- és ille
tek kivetésének hőmérője akar lenni.

Mi ugyanis ugv látjuk a dolgot, hogy 
a hornyilvántartás az italmérési illeték 
és kereseti adó kivetésének lényeges 
alapját fogja képezni Ezt tartjuk a 
nyilvántartás be nem vallott céljának. 
És merjük állítani, hogy csak a vak 
nem látja ezt a célt kikandikálni ebből 
a rendelkezésből. Mar pedig ezt a célt 
a pénzügyi hatóság a vendéglősök és 
kocsrnárosok kevesebb zaklatásával érheti 
el, aminthogy el is éri. Hogy mennyi 
bort hoz be a vendéglős és kocsmáros 
a vámsorompón, azt úgyis ellenőrzik, 
tehát tudják a forgalmát is, ha nem is 
literekre való pontossággal, de hozzá
vetőlegesen és igen megközelítően mégis 
tudják. Hiszen ezek a hatóságok ma 
már a vendéglősnek és kocsmárosnak 
nemcsak a zsebébe, hanem már a 
gyomrába is belenéznek.

Hát ez még nem elég az ellenőrzésre? 
Mit akarnak még? Csak nem kívánják 
a tisztelt pénzügyi ható-ágok, hogy a 
vendéglősök és kocsrnárosok kizárólag 
az állam jövedelmének szaporítására 
fektessék fárasztó és nagy gonddal járó

munkájuk súlyát? Munkájuk és fáradt
ságuk után Ők maguk is akarnak egy 
kis dijat. Ök, a bortermelők közvetett 
napszámosai.

A bortörvény bizonyos rendelkezéseinek 
tulszigoru végrehajtása megfogja terem
teni a maga reakcióját és az ellen- 
őrizh-i'etlen visszaélések napirenden 
lesznek. Ne adjunk erre alkalmat; ne 
teremtsünk erre alapot és ne kergessük 
ebbe bele az italméröket. Mert ez 
nagyon helytelen gazdasági és pénz
ügyi politika.

=  A bor nyilvántartásának meg
kezdését március 1-től f. é. június
l-jére halasztotta a földmivelésügyi 
miniszter. Ezt a rendelkezést a minisz
ter a lapok utján közhírré tette. A 
miniszter ezzel a rendelkezésével mó
dot akar nyújtani a törvényhatósági 
bizottságoknak, hogy a törvény szerint 
megengedhető kivételekre nézve elő
terjesztésüket megtehessék. F.gyelőre 
tehát ráérnek a vendéglősök a vett és 
eladott bort elkönyvelni.

=  Az ipar törvényjavaslat előadói 
javaslatának szak tanácskozás utján 
való tárgyalásának megkezdését a 
kereskedelemügyi miniszterim március 
16-ára állapitolta meg. A tanácskozások 
a hét első három napjának d. u. Va 5 
órakor fognak kezdődni. Szakmánk ott 
képviselve lesz. A Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsrnárosok ipar- 
társulata képviseletében Szűcs  Béla 
titkár és Kaszás Lajos vendéglős fog 
a szaktanáeskozáson résztvenni

A borviz-kartell.
A legújabb hir ebben az ügyben, hogy 

a Fekete Mór-féle kapzsi konzorcium 
alkudozásba kezdett a kolozsváriakkal, 
akik egy előzőleg a kereskedőkkel együtt 
tartott gyűlésükön szintén kimondták a 
bojkottot a fölsrófolt ásványvizekre. Az 
erdélyi városokban sorról-sorra hozott 
bojkott-határozatok, úgy látszik gondol
kodóba ejtették a kapzsi célzatú kom
pániát és egyik képviselőjük utján ki
jelentették Kolozsvárott, hogy az l-ső 
rendű borvizek  érából hajlandók némi. 
persze csak pár fillérnyi — engedményt 
adni. Kolozsvári szaktársaink bizonyos 
(az elsőrendű vizekre vonatkozó kedvez
ményes) feltételek kikötésével hajlandók 
alkura lépni, mig ellenkező esetben a
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Fekete Mór-féle konzorcium borvizei 
ellen kimondott bojkottot fentarlják.

A mi nézetünk az, hogy a fogyasztó 
közönségre és elsősorban a vendéglős- 
kocsin áros iparra piócaként ra helyez
kedő Fekete Mór-féle szövetkezettel nem 
volna szabad szóba és annál kevésbé alku
dozásba állni Egy olyan szövetkezet vagy 
konzorcium, mely tisztán arra alakul, 
hogy a közönség zsebéből milliókat 
harácsoljon össze, tönkre téve ezzel egy 
a fejlődés virágzás — stádiumában 
lévő fontos részét hazai közgazdaságunk
nak és rengeteg, kiszámithatlan kárt 
okozva úgy a vendéglösségnek, mint a 
közvetítő kereskedelemnek; tehát, az 
ilyen konzorcium semmiféle morális 
alappal nem hir. mivel pedig célja is 
tisztességtelen, — egy a nemzetgazda
ságban és a társadalomban olyan fontos 
szerepet betöltő osztály, mint a vendéglös- 
kocsmárosság nem bocsát koz hátik vele 
sem szóba, sem tárgyalásba. Kolozsvári 
szaktársa:nk helytelenül tették, amikor 
a  febr. hó 26-ki gyűlésükön a Fekete 
Mór féle kapzsi konzorciummal illetve 
ennek kiküldötteivel tárgyilagos szóvitába 
bocsájtkoztak. Ez a harácsoló szövetke
zet mielőtt összeverődött, nem kérdezte 
meg sem a vendéglősöket, sem a keres
kedőket, sem a közönséget: ezek nélkül, 
sőt titkolózva, suttyomban készítette elő 
piszkos céljait, hogy azután a nagy 
érdekeltségre vércse módj ira lecsapjon: 
nem méltó hát más eljárásra, mint — 
nála nélkül cselekedni.

Az erzsébetvárosi vendéglős-karnak 
már sokkal erélyesebb és határozottabb 
a föllépése. Magukra vállalt, nagyobb 
birság terhe mellett mondták ki, hogy 
a kapzsi kompánia vizeiből mindaddig, 
amig a régi árak vissza nem állanak, 
egy csöppet sem fognak kiszolgált itni. 
Erzsébetvárosi szaktársainknak ezt a 
férfias elhatározását a közönség is lel
kesen fogadta, sőt az abban való kitar
tásra buzdítja, támogatja őket. Miután 
pedig nemcsak Erzsébelvároson, hanem 
mindenütt az a helyzet áll, hogy a 
borviz-kartell ellen küzdő vendéglősség 
mellett a sajtó és háta mögött, maga a 
nagyközönség áll erős f'alankszként, — 
szaktársaink önmaguk vétkeznek maguk 
ellen, ha a borviz-konzorcium lovagjai
val egyezkedni akarnak.

Az erdélyi ásványvizek kartellirozásá- 
vai a közönség kizsákmányolására létesült 
Fekete Mór-féle konzorcium ellen az 
első harcot megindító brassói vendég
lősök szinte hasonló önálló eljárást 
tanúsítottak. Első (januári) gyűlésük 
ugyanis határidőt szabott a borvizek 
régi árainak visszaállítására, amire 
azonban, a >töke-hatalom« tudatától 
fennhéjázó és pökkhendien viselkedő 
konzorcium fittyet hányt. A Brassói 
vendéglös-ipirtársulat mindazáltal türel
mesen bevárta a határnapot, melynek 
leteltével és ugyancsak február 26-án 
nagygyűlést hivott egybe. A közgyűlés 
a kővetkező (és 118 társulati tag által 
aláirti határozatot hozta:

A mai napon megtartott rendes közgyűlésen 
a »Biassóvaimegyei vendég ösök, száiiodások- 
kocsmárosok es kávésok egyesülete* egyhangú, 
tag kimondja, hogy mindazon egyl*-ti tagok- 
kik az ásványviz-kartell elleni bojkottot ki
mondó nyilatkozaLoi aláírták, uibóf és határo
zóban kíjclentisr, hogy a január t J-én hozott 
közgyűlési határozatot csak megerősítik és 
egyhen kimondják, hogv aki ezen ünnepélyes 
fogadalmát áthágja és a karteltben levő ásvány
vízből cs ik egy üveggel is árusít, azt hitvány 
szószegőnek tartjuk, eljárását minősíthetetlen 
a kartársiasság ellen áská odúnak és aljas 
árulónak bélyegezzük és mihelyt egy aláírónak 
ilyen eljárásáról tudomást veszünk, úgy azt 
mint e.yletünkhöz méltatlant, abból egy és 
mindenkorra kirekesztjük és ezt az 0 \ meg
jelölésével hirlapilag mindannyiszor közzétenni 
fogjuk.

Az ipartársulat elnöksége ugyanekkor 
bejelentet e, hogy a bojkottéit borvizek 
pótlására négy forrás tulajdonosával 
kötött szerződést. Ezek a kartellirozott 
vizeknél aránylag sokkai jobb minőségű 
borvizek: Szontanna, — Attila , — 
Salus- és Mariska máris forgalom
ban vannak.

A Bras'óí vendéglös-ipartársulatnak 
az a szándéka, hogy ezeket a jóminő- 
ségü vizeket mind nfe!éelterje<sze. amire 
az érdekeltek figyelmét ezúttal is fölhívja.

A kolozsváriak bojkottja.
Kolozsvári szaktársaink és az ottani 

kereskedők febr hó 26-án a Newyork 
fogadóban látogatott gyűlést tartottak. 
A gyűlés elnöke Nagy Gábor, a központi 
fogadó ismert tulajdonosa volt, aki 
mindenekelőtt a közönség nagy sérelmét 
képező borviz-karte 1 ügyel és a konzor
cium áital fölsorolt borviz-árakat ismer
tette. A gyűlésen a Fekete Mór-fele 
harácsoló konzorciumnak valami Albert 
Sándor nevű megbízottja is jelen volt, 
aki eiég naivul és mindamellett elbiza
kodottan akart a kérdéshez szólni. Azt 
mondta, hogy csak akkor foglaljanak 
állást a dologban, ha a közönség zúgo
lódni fog. (!!i Ezután meggyanúsította a 
sajtót, mely illetlenségét azonban ala
posan visszautasítottak. A felszólalások 
során különben kiderült, hogy a bor
vizek jt nem 100 120 avagy 120—140,
hanem lóO—160 százalékkal emelte fel 
a kapzsi konzorcium Taus/.ik Alajos, 
Feszi József és Marton Vilmos szaktár- 
saink és több kere kedő hozzászólása 
után határozattá emelték, hogy mind
addig, mig a , kartell’1 a vizek régi árát 
vissza nem állítja, a karteilben lévő 
vizeket bojkoltálja.

A közönség elkeseredése.
Felhívás bojkottra és egyesülésre.

Előző számunkban említettük, hogy 
a közönség sorából több helyen hallat
szott, hogy azokat a vendéglősöket, 
akik a Fekete Mór-féle kapzsi konzorcium 
vizeit tartják, bojkottálni fogják. A 
közönség elkeseredése szülte eme han
goztatásnak a »Székely Hírlapé hosszabb 
közleményben adott kifejezést, mely 
sorai kapcsán a csik i cs háromszéki 
vendéglősökhöz az egyesülé-re nézve 
szinten megszívlelendő szavakat intézett.

Az érdekes cikkből a következőket 
vesszük ki:

„Érthetetlen — írja nevezett lap — az a 
közömbösség a kézdivásárhelyi. sepsiszent
györgyi és csikszereJai vendéglősöktől, h 'gy 
a kartell be vont ásványvizeket még mindig áru 
sitják. Hát nem tudnak már egyszer ők is 
egyesülni, m nt a brassói vendéglősök annyim 
helyesen megtelték? — Mire várnak még? 
talán arra, h gy a közönség bojkottálja mind
azon vendéglőket, hol bár titokban is kartelles 
ásványvizet szoktuk árusítani. Vagy kicsiny 
hitü-k és attól félnek, hogy nem kapnak más 
forrású ' izeket ?. . . Lám a brassóiak felvették 
a harcot, igen helyes utón vannak; vizet 
k ere tes  és föltétlenül boldogulni fognak s a 
versen' ben nyertesek fognak lenni egész 
bizonyosan, ha együtt tartanak.

Aztán van még ásványviz-forrás, nem kell 
megijedni. Például a köztiben, Kézdiszentlélek 
községben is két kitűnő forrás van. Csak szak
szerű ásás kell és csekély költséggel ezen igen 
jó ásványvizek is forgalomba hozhatók. A ki 
jobb ajánlatot tesz, önmagának és az egész 
vidéknek igen hasznos szolgálatot tesz. Csak 
így lehet a kariellbe vont ásványvizeket 
heveröben hagyni és a h rtelen meggazdago
dási tervezet csakis igv fog a vele született 
gyengeségben meghalni, jobban mondva meg
bukni.

Ne adjuk az utolsó bundánkat is idegenre a 
saját föld nk vizeiért. Ne legyünk annyira 
gyávák, tehetetlenek. Nos vendéglő-ök! . . . 
akartok-e tenni vagy n e m ? .. . Ha suttyomban 
kartelles ásványvizet tartotok, mi titeket is 
bojkottálni fogunk! . . .

Abecsapoitásványvizforrás tulajdonosok.
A Fekete Mór-féle wJ/agyar ásvány

víz forgalmi és k iv ite li részvény~  
társaság- közönséges kartell-sznvetke- 
zet, melynek egyedüli célja: százezreket, 
mentül több százezreket összeharácsolni. 
Mint minden egyes kartellszövetkezetnek, 
ennek is lermeszetében van a mások 
kiuzsorázása és becsapása, mert hiszen 
máskent képtelen megfelelni létfeltéte
leinek. Hogy a Fekete Mór-féle borviz- 
konzorcium piszkos céljait szintén 
elérhesse, szükséges, hogy necsak a 
közönség és a vendéglősök, hanem 
mások is, pl. a vele legközelebbi érde
keltségben álló forrástulajdonosok is 
becsapassanak. Az »Udvarhelyi Hiradóa- 
ban erre nézve ezeket olvassuk:

Becsapattak az ásványviz-forrás tulajdo
nosok és bérlők, m ert:

1 ök csak a vizet adták el, a forrásnál 
meghatározott árért és nem üvegestől egy
szerre. Kapnak pedig igy egy literes üveg 
vizért, bedugaszolva, cinnkupakolva s címkézve 
5 fillért, sőt olyanok is vannak, kik az egyez
séget vezető ur állítása szerint, csak 3 fillért 
kapnak, üzért nemcsak a vizet, dugót, cínn- 
kupakot, címkét adnak ; de a munkán kívül, 
tisztogaláson, csomagoláson kívül . . . még a 
vizet is! Mi van itten megfizetve . . . semmi 
és még is minden, meit nem kapnak ök sem
mivel sem többet Fuvarozásért a legköze
lebbi vasúti állomásig kapnak 2 3 fillért

így áll nékiek egy liter viz ő 7 fillérbe. De 
ha 8—9-be is állana, ők a legolcsóbbat 15 
fillérbe adják. Ez is azonban csak persze ott 
ilyen olcsó, a hol nincsen reá vasúti költség.

A marosvásárhelyiek bojkottja.
Marosvásárhelyi szaktársaink az ipar- 

társulatukat létesítő közgyűlésük alkal
mával szintén kimondták a Fekete 
Mór-féle kartellnyuzda borvizeire a 
bojkottot, s a bojkottált vizek pótlására 
a »Koronditt vizet vezették be. Egy



6. szám.
FOGADÖ

ben társulati szikvizgyár fölállítását 
határozták el.

Bojkottált ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borvizkartell- 

nyuzda ezeket a vizeket kartellirozta 
és emelte föl 140—160%-kal: Bor
széki, Bodoki Matild, Baross, Hor- 
hpgyi, Boholti, Elöpataki, Felsö- 
rákosi, Feherkői, Glória. Hargitaliget, 
Horgász. Hankó, Kászonjakabfalvi 
(Borpatak), Kászonyi fokú t (Salutá- 
ris). Répáti, Szto jka i.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
hazai, de különösen az erdélyi vendég
lős. kávés és kocsmáros kartársakat, 
hogy az itt fölsorolt vizeket seholse 
szolgáltassák ki, (legfölebb inig a 
készlet tart) mig a közönséget, ahol 
az még nem értesült, igyekezzenek a 
borvizkartell (Magyar ásványvíz forg
ás kiv. részvénytársaság) kizsákmá. 
nyoló céljairól fölvilágosítani.

A bojkottált »BorszékU.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni 
vendéglősöket, hogy az erdélyi bor
vizekkel bojkottá ljakukartell-nyuzda  
szorgalm azója : Fekete Mór »Bor- 
székio. v izé t is. A nagyközönséget, 
de különösen a vendéglős-kocsmároso- 
kat kizsákmányoló konzorcium meg
érdemli, hogy gonosz merényletükért 
a vendéglősöknek egész nagy egyeteme 
snjtsa

A Székesfővárosi Vendéglősök ős Kocsm á- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipartársulat hivatalos helyisége: 
VIlln Rákóci-ut í j , II. 20. ss. a. vau.

Hivatalos ó rák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig. ------5

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Ullői-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 ipartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó" utján közöltetik.

TARSI KATI  ELET
Veszprém. (Közgyűlés.) A »Vesz- 

prémmegyei vendéglősök, koesmárosok 
és kávésok ipartársulata« e hó 10-én 
tartotta rendes évi közgyűléséi az 
egész megyéből összesereglett vendég
lősök részvételével. Jelen volt 110 
veszprémi és megyebeli vendéglős. A 
közgyűlést Kukoda  Miklós alelnök 
(Zircj nyitotta meg és mindenekelőtt

Cservenyi Ferenc elnök lemondását 
jelentette be. A nagy elfoglaltsága 
miatt lemondó Cserveriyi elnök ezen 
elhatározását sajnálattal vettek tudo
másul és a közgyűlés elhatározta az 
ipartársulat létesítése körül szerzett 
nagy érdemeit Cservenvi elnöknek 
jegyzőkönyvbe iktatni. Széli István 
társulati jegyző ezután a nagy gonddal 
összeállítót, évi jelentését olvasta fel. A 
jelentést érdekessége és terjedelménél 
fogva jövő számunkban közöljük. A 
közgyűlés ezután megadta a fölmentést 
a vezetőségnek s a tisztikarba a 
következőket választotta be. Elnökké 
egyhangulelkesedéssel Kreutzer Feren
cet, a társulatnak derék pénztárosát 
és pénztárnokká Hordóssy Lajost, 
számvizsgálóvá Singer Adói lót és a 
hiányzó 3 választmányi tag helyébe 
Cservenyi Ferenc, Jákóy  Pongrác és 
Marossi Gerzsont választották meg.

A közgyűlés ezután elhatározta, 
hogy a vFogadói-X hivatalos lapjának 
teszi meg. Az elnök meleg hangon 
emlékezett meg a »Fogadó« működé
séről és a mai közgyűlés fényes sike
rét is a »Fogadó lelkes munkásságának 
tudja be. Fekete Gyula, a .;Fogadó« 
munkatársa megköszönte az elismerést 
és a lapnak s. mi iparunk erdekeit 
illető további őszinte és kitartó niunt 
kásságáról szépen kifejtett beszédben 
biztosította a közgyűlésen megjelen- 
szaktársakat. A tárgysorozat kimerittet- 
vén, Kukoda elnök az ülést berekesz
tette.

Uj ipartársulat. A vendéglősségnek 
országos szervezkedése, az egy testté 
tömörülést jelentő akciója la-’san, de 
biztosan halad előre Újabban Erdélynek 
egyik ősi városa, Marosvásárhely foga
dósai, vendéglősei és kávésai léptek a 
tömörülés útjára Marosvásárhelyi szak
társaink mozgalmáról ugyan már az 
ŐSZ' folyamán megemlékeztünk, már 
akkor terveztek az egész megyére ki
terjedő ipariársulatuk letesitéséi, mely 
eszméjüket azonban csak most, a bm-viz- 
kartell botránya és a rendőrhatóságok 
alkotta uj zárórai-szabályrendelet eseté
vel kapcsolatban valósították meg. Az 
ipartársulat alakuló gyűlésé e hó 8-án 
tich weitzer Adolf fogadós szaktársunk 
elnöklése mellett történt. Az alakuló 
gyűlés az ipartársulat vezetőségébe a 
kővetkezőket választotta be: Schw eitzer  
Adolf elnök, Liitzter Sámuel és .Uatnjetz 
Gyula alelnükök, Stnusz  József pénz
táros, Dénes Imre titkár: ügyész dr 
Balogh Endre és ellenőr: Iltis  Antal. 
A választmányban: Gussák János.
Friednmnn Márton, N agy  József, 
Srh am ek Ferenc, B itté r  Emil. Godt 
Ignác stb. foglalnak helyet. Az uj ipar
társulat tagjai a megalakulás után a 
Fekete Mór-téle konzorcium által karfel- 
lirozott vizekre egyhangúlag kimondták 
a bojkottot A bojko’tált vizek helyett 
a Korondi-vizet fogják árusítani Ezután 
elhatározták egy társulati szikvizgyár
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létesítését, amelynek munkálatai már is 
folyamatba tétettek. Ezután elnök a 
helybeni üzletek tönkretételét célzó, de 
mar közben visszavont zárórái rendelet
ről emlékezett meg, majd szép szavak 
kíséretében a gyűlést berekesztette.

öyőc. A »Győri Pincér-Egviet* el
nöksége felhívja az érdekelt szaktársak 
figyelmét, hogy P ayer  Zoltán már 
nem irodafőnök az egylet ingyenes el
helyezőjében Levelek’ stb. megkere 
sések : oGyőri P incér-Egylet« Győr, 
Arany-János-utca 22. címen értesi- 
tendök.

A pincérak testneveléséről.*)
Ir ta : N agy F ere n c  hivatásos birkózó és 

dzsiu dzsicu mester.
Több ezer derék és iparkodó ember 

testi állapotáról írom cikkemet, oly 
tárgyról t. i.. amit a mai korszakban nem 
lehet elhallgatni Mert szomorú az a 
tapasztalat, amit a pincéreken észleltem.

Manapság, mikor a sok betegség 
annyira pusztítja az emberiséget, minden 
ember arra törekszik, hogy a testét 
megedzze, testét egészségesen nevelje és 
egészségben fenntartsa. Tudom, hogy a 
pincéreknek hivatásuk nem engedi meg, 
hogy bizonyos időben összegyűljenek és 
együttes testedzést gyakoroljanak, hogy 
a hivatásuk nehéz és az egészségükre 
ártalmas voltát a testedzéssel ellensúlyoz
zak. Ennek hiányát nagyon is lehet 
észlelni, de ez nincs másképp és nem 
is lesz mindaddig, mig valamennyien 
testedzést nem gyakorolnak. Hivatásukat 
igen jól ismerem és épen azért foglal
kozom ezen derék emberek érdekével, 
iiugy megtanítsam őket nehéz dolguknak 
a legyőzésére. A pincérek úgy a fő- 
váró bán, mint a vidéken külön test
edző egyesületbe nem tömörülhetnek, 
mert mit érne, ha az egylet létezne is, 
ha abba bejárni és gyakorolni. — nem 
hogy nem akarnának hanem — nem 
is érnek rá. Mert éjjel késő órákig 
fennmaradnak és átlag véve reggel 
•'! --4  órakor térnek pihenésre, ez eltart 
10— 11 óráig és akkor már folytatni 
kell a hivatásukat. Azt is tudjuk, bog- 
a sok és minden éjjel való fennmaradt 
a testet nagyon igénybe veszi, a pihe
nésre pedig nagyon rövid az idő. Az 
ébren töltött éjjelen kívül még hozzá
járul a sok járkálás és futás. Egy 
közepes kávéházhan vagy vendéglőben 
alkalmazott pincér naponta legalább 
12 kilométert tesz meg. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a pincér egészségtelen 
levegőben mozog. Mert ha azt a 12 kilo
métert friss levegőben járnák meg, 
nemhogy ártalmukra volna, hanem ellen
kezőleg igen egészséges emberek volná
nak az összes pincérek.

Az annyira egészséges és fejlesztő 
gyaloglási sport a pincérekre nezve 
hivatásuknál fogva lehetetlen. Éhez járul 
még, hogy folyton talpon állva és járva

*) Utánnyomás és lefordítás tilos.
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éber figyelemmel és gondolkozással kell 
feljesiteniök az amúgy fárasztó munká
jukat. A pincérek nagyobb része idősebb 
korukban mind idegesek, fájós lábúak 
és testük fejletlen. De nemcsak meg
erőltetve van a lábuk, hanem a kifejlő
dés helyett inkább még jobban tönkre 
mennek. A test felső rész-* szinte szem
látomást megáüott a fejlődésben. Mert 
a már fiatal korában erre a pályára 
lépett egyén az eltöltött évek alatt 
mindig csak a dohányfüsttel és más 
anyaggal telitett rósz levegőt szívta, s 
ha nem is dohányos a pincér, a melle 
nem bír kifejlődni. De bármily egészséges 
ember tüdejének is megárt a rósz levegő. 
Hivatottnak érzem magamat a ieirt 
tapasztalatokat megbírálni, mert hazánk
ban már a legtöbb városban megfordul
tam és mindenütt figyeltem a pincérek 
egészségügyét. Mi sem bizonyítja jobban 
a pincérek sajnálatos egészségügyét, 
mint a pincérek halálozási statisztikája, 
mely szerint az élet legszebb éveiben 
mennek tönkre tüdőbetegségben vagy 
más hasonló és hivatásukból eredő baj
ban. mint rendetlen életmódjuk követ
kezményében.

Nem akarom itt a bajokat részletesen 
felsorolni, hanem a célom az. hogy az 
egyenes és célszerű irányt feltüntessem 
a pincér idejének tekintetbe vételével és 
megjelöljem a helyes irányt az egészség 
megvédésére és annak fenntartására.

A következő sorok ugv a fiatal, mint 
az idősebb embereknek szólnak. Minden 
pincér űzzön a test rnegedzése végett 
testgyakorlatokat. Mindig szeme előtt 
legyen az a szigorú szabály, hogy mind 
kezdő ember a testet lassan és a 
szabályok betartásával edzze. Ne az jus
son e mellett az eszükbe, hogy bajnokok 
és világbajnokok legyenek hanem min
dig szisztematikusan és ne túlozva 
gyakoroljanak. A pincérnek az egészség 
a fő és ha a test megedzett és egész
séges, akkor már lehet erőpróbákat is 
tenni. Kezdem a dolgot a szabad ide
jükhöz képest sorrendben felosztani. 
Mikor a szolgálatot a kávéházban vagy 
vendéglőben befejezték és hazafelé men
nek, a mell és tüdő egészséges nevelésére 
-zükséges, hogy az utón mély lélegzetet 
vegyenek. Ez úgy történjék, hogy az 
orron lassan és mélyen a friss utcai 
levegőből annyit szívjunk be, inig a 
tüdő és a has alsó része is telje
sen megtelt levegővel. Ezen helyzetben
2—3 másodpercig visszafojtva tartjuk a 
levegőt, azután megint lassan a beléleg
zett levegőt kiengedjük. Ezt a tüdőgyakor
latot többszőr ismételjük, de legalább 
naponta 20-szor. Azonban mindig csak 
friss és tiszta levegőben Ha megyünk 
vagy állunk, tartsuk testünket mindig 
egyenesen és a mellet domborítsuk ki. 
A kávéházban vagy vendéglőben ne 
végezzünk tüdőgyakorlatokat, mert a 
levegő ott nem tiszta A mély lélegzés 
áltál a vér is keringésbe jön, a beléleg
zett levegőből a felhasználható anyagot 
kiválasztja és a rosszat kiengedi. Ilyen

eljárással több betegséget *s lehet el
kerülni. Egy tüdőbeteg — az aJán_ 
lásomra több hónapig gyakorolta a 
mélylélegzést es nem csak hogy beteg
sége elmúlt, hanem még a mellkasi is 
kidomborodott. Otthon tükör előtt félig 
meztelen testtel végezzünk kis (2 k  Hg.) 
vassulyzókkal Sandov-gvakorlatokat. i A 
Sandov-gyakorlatok anyaga igen jól és 
érthetően leírva és ábrákkal ellátva 
magyar nyelven a »Testápolás« cimü 
könyvben található. Daencig Antal m. 
kir. testőrtiszt, Budapest, I. kér.. Logody- 
utea 11. sz. alatt — adta ki és csekély 
1 kor. 50 fill.-ért a zerzötől megkapható ) 
A súlyzó-gyakorlat a testet fejleszti és 
izmot alkot. A gyakorlat véghezvitelére 
naponta elegendő 15—20 percnyi idő. 
Ennyi időt minden embernek kell a 
test ápolására fordítani. A gyakorlatokat 
minden nap kell folytatni. Az ember 
úgy megszokja, hogy később szinte rósz 
szül esik, ha nem gyakorolt.

(Befejezés követk.)

A székesfővárosi vendéglősök 
vigalma.

A székesfővárosi vendéglősök ipar
társulata által rendezett vendéglős-bál. 
e hó 4-én folyt le a Sándor-téri Intim- 
szinház termeiben. A székesfővárosi 
v.-ipartársulatnak ez az első báli 
vigalma nagyon jól sikerült. Akárcsak 
egv kedélyes családi estély, ahol csupa 
rokon és intim-ismerősből áll a vendég
sereg. Akik ezen a vigalmon jelen vol
tak, mind azzal a benyomással távoz
tak, hogv ilyen kellemes mulatságban 
réges-régen nem volt részük.

Á mi vendéglős báli vigalmunknak 
ezt a pompás sikerét s kellemét ter
mészetesen, nem a mesterségesen ki
fejtett fény, cifraság, sem a csillogó 
butonokkal ékesített báli ruhák szol
gáltatták. hanem gyönyörű leányaink 
és asszonyaink, akik egyszerű díszben, 
legnagyobb részt hófehér, lila és rózsa
szín batiszt-ruhában jelentek meg, 
szépségükkel minden fényt túlragyog
tak és bizony, nem egy hálózó férfi 
szivet ejtettek rabul. így érthető az 
az igazi jókedv, ami a báli közönségen 
mindvégig uralkodott s ami legjobban 
abban nyer igazolást, hogy a táncos 
sereg még reggeli 6 óra felé is javá
ban ropta a csárdást.

A báli vigalmat bevezető első csárdást 
Jankó Ferenc Dvorzsák Arankával nyi
totta meg.

Táncosok voltak bőven és pedig 
mind olyanok, akik szigorú kötelessé
güknek ismerték, hogy szép hölgy
közönségünk folytonos mozgásban 
legyen A táncosok közül különös meg
említést érdemel Kaszás Lajos gazda, 
aki az egyik széltől kezdve a másik 
szélig minden vendéglösnőt sorra tán
coltatott, azután pedig ugyanígy tán
coltatta sorra a leányokat. A jutalom 
persze nem maradt e l : kapott 59 drb 
kottilion ordót, amelyek frakkjának

egész elejét ellepték. De Jankó  Ferenc 
a soroksári Pillm ayer  Ferenc, Kis 
Ernő (szerencsi szállodás) és Fehér 
Sándor pénztáros, valamint a fővárosi 
cégek fiatalabb képviselői, ezek közt 
Horváth, Korányi stb. sem pihentek, 
arai ugyancsak nagy megelégedésére 
látszott szolgálni ta n ú ra  elnöknek, aki 
Palotay Ödönnel, a Szt. Lukácslürdő 
derék igazgatójával a terem köze
péről, gyönyörködve szemlélte a tán- 
colókat. E tekintetben kölönben nagyon 
sok köszönhető az elnökné: Janiira 
Károlynénak, aki maga is folyton 
táncolt (dacára a bálestén a kocsiból 
való kiszálláskor történő balesetének), 
de amellett folyton ügyelt is a tánco
sokra. Ha valaki egy-két percnél tovább 
állt, már ott volt és figyelmeztette 
— táncosi kötelességére.

Egyszóval, a vendéglősök március 
4-iki báli vigalma pompásan sikerült. 
A szép sikerhez nagyban hozzájárul
tak a rendezés munkálatait végző: 
Gömbös Lajos, Fehér Sándor, Tatav 
István, Kaszás Lajos, Hajós Károly 
(Budáról), Jankó Ferenc stb.. de kivált- 
képen Saphir Imre, a Honv. Ludovika 
akadémia tanára, aki a négyeseket 
ugyancsak a főváros első tánctanárára 
valló művészi hozzáértéssel rendezte. 
A négyeseket 120 pár táncolta.

A vigalom anyagi szempontból ke
vésbé mondható sikerültnek, aminek 
azonban az a magyarázata, hogy a ren
dezőség erre nem fektetett súlyt. Sze
mélyesen, mint ez más vigalmaknál 
dívik, egy gyárat, egy céget sem ke
resett föl. Egyedüli célja az volt, hogy 
a bál közönsége fesztelenül és jól 
mulasson. És ez sikerült is, várakozá
son felül A vigalom mindazáltal az er
kölcsi siker mellett anyagit is hozott.

A székesfővárosiak báli vigalmát a 
szakmabeli nagyszámú közönségen 
kívül az iparunkkal összekötietésben 
lévő gyári és ipari cégek közül is 
többen meglátogatták. Ott láttuk a 
többek közt -.Palotay Ödönt, a Kristály- 
fórrá kutvállalat igazgatóját, a Törley 
pezsgőgyár helyi képviselőjét, Rayák 
J., a Részv. serfőzde képviselőjét, 
Horváth Nándor csemege nagykeres
kedőt. Kun Szabó önműködő automata
gyárost, Korányi Gábor, a »Szultán* 
képviselőjét stb. — Á felülfizetők, 
valamint a hölgyek névsorát (mely 
azonban nem teljes, mert hölgyeink 
közül sokan későbben érkeztek) itt 
alább adjuk.

Asszonyok: Janura Károlyné, Porupszky 
Jánosné, Amon Mihálvné. Pilmayer Ferencné, 
Klementz Frigyesné, Pesolt Ferencné, Follv 
Jánosné, Lukáts Jánosné, Auspitz M iláné, 
Weisz Józsefné. Dvorcsák Jánosné,Máz Albertné, 
Saphir Imréné, Hajós Károlyné, Czor Józsefné, 
•Szabó Jenöné, Baráth Endréné, Pápay Józsefné, 
Szager Józsefné, Scháffer Hubertné, Schitter 
Vincéné, Marton Józsefné. Joó Mihálvné, Esküdt 
Jánosné, Pruszler Jánosné, Perlcg Jenöné, l’app 
Károlyné, Barsy Jánosné, Kürschner Béláné 
iRákusliget), Gubek Jánosné, Szabó Imréné. 
Szabó Istvánná, Szepessy Frigyesné, Skollik 
Ferencne, Márky Imréné, Fehér Jánosné, Baver 
Ignácné, Özv. Müller Istvánná, Nesztor Jánosné,
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özv. Svábisch Nándori) é, Csomasz Lajosné, 
Stausz Józsefné, Színek Lajosné, Ivanoff 
Mártonná, Koch Tamásué, Jóki Lajosné, 
Windisch Mihályné, Thomaschek .Tánosné, 
Parocay Imréné, Gömbös Lajosné, Weszter 
Andrásáé, Németh Lajosné, Thoma Istvánná, 
Jankó Ferencné. Kau?er Antalné, Esküdt 
Jánosné, Csuti Gyuláné. Zsarnócay Jánosné.

Leányok. Kürschner Lueika és Bírike (Rákos
iidét), Pfeffer Ágnes, Porubszky Hermin, 
Oszwald Ilonka, Flór Teréz, Sonnenfeld Margit, 
Dudacsek Ilona, Horváth Ilona, Weisz Emma, 
Deák Emma, Dénes Erzsiké, Dvorzsak Karolin, 
Hijós Giziké, Szaphir Kornélia, Udvary Etel, 
Kleckner Margit, Csíz Anna, Gubek Annuska, 
Müller Katica, Mayer Klementin, May Mariska, 
Mészáros Rózsika, Mészáros Esztike. Soóky 
Jolán, Grünhut Katalin, Vind.sch Magdolna, 
l’arócay Piroska, Fehér Giza, Fehér Teréz, 
Csomasz Etelka. Papp Róza, Papp Anna. 
Schneider Mária, Rostány Szabó Ánnuska, 
Feil Teréz, Kiss Ilona.

Felüífizetések és jegyn.egválfiisok: Szt.
Lukácstürdö kutvállalat r. L 1‘ 0.—, Első magvar 
részvény sörfőzde 100.—, Aich János (Dieher 
sörfőzde) 50. —, Báró Xopcsa Elekné uradalmi 
sörfőzdéje líjaradon 20.—, Springer József 20.—, 
Kaszás Lajos 2>.—, Törley József és Társa 
pezsgőgyár 20.—, Thoma István 20.— , Mülner 
István 20.—, Csereklye András 2o.—, Balogh 
Simon 20. , Első budai szikvizgyár 20.—, 
Hüttl Tivadar 15.—, Reininighaus Testvérek 
sörfőzde 15.— , Gömbös Lajos 14.—, Polgári 
sörfőzö r. t. 14.—, Haack Antal 10.—, Oláh 
lslván 10.—, Dr. Waigand József 10.—, Löwen- 
stein M. utóda: Horváth Nándor 1 0 .- , Molnár 
Sándor 10.— , Noficzer Károly 10.—, Gubek 
János 10.—, Hajós Károly 10.—. Kun Szabó 
Mihály 10.—, Wurglils Vilmos 10.—, Fischer 
és Neumann 10.—, Zwick János (Soroksár) 
10.—, Ismeretlen 10.—, Sziklai Ignác 10.—, 
Nagy Ignác 10.—, Gliick Frigyes 10.—, Peltz- 
maun Ferenc 10.—, Magyar Gázizzó-fény 10.—, 
Hé Icy Lajos 10.—, Unió szikvizgyár 6.—. 
Tukáts János 6.—, Zwack és Társai 6.—, Szí. 
Margitsziget T. P 10.—, Csillaghegyi forrásviz 
<».—, Dr. Wagner és Társa 5.—, Egyesült 
magyarhoni üveggyár r. t. 5.—, Mirth András 
•i.—. Kiss Ernő szállodás (Szerencs) 5.—, 
Porubszky János 5.—, Stinglmayer Gyula 5.—, 
Főpincérek óvadék szövetkezete f>.—, Aszner 
I inos 4.—, Nesztor János 4.—, Zcidl Vencel 
4.—, Murlasits Pál 4.—, Aszner József 3.—. 
Szabó Imre 3.—, Hirmann Ferenc 3.—, Dob- 
ranszky István 3.—, Veres Zsiga 2.—, Forczá- 
János 2.—, Teller Vilmos 2.—, Wachtelschneider 
Károly 2.—, Soóki Alajos —.50, Schrantz 
Mátyás 1.—, Spenlinger Samu l. -  kor.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 
előfizetőinket, akik előfizetésükkel ré
gebben vannak hátralékban s azokat 
is, akiknek előfizetésük most járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket 
az előzőleg vagy a jelenleg kapott utal
ványon postafordultával beküldeni.

A mai osvá:árhelyiek zárórája. 
Múltkori számunkban »Szabály rendelet 
alkotás Mucsán« cimü közleményünk
ben ismertettük azt a furcsa zárórai 
rendeletet, amelyet a városi tanács 
alkotott s mely szerint a fogadók éjjeli 
9 órától 1 óráig 50-től 200 koronáig, 
a kávéházak 150-től 1500 koronáig, 
illetve 3000 és fcOOO korona dijat tar
toztak volna fizetni, mindezen felül 
pedig 48 óra előtt még külön en
gedélyt is szükséges lett volna vál
tani. Mikor pedig marosvásárhelyi 
szaktársaink erről az Abderában is

abszurdumot képező rendeletről érte
sültek, közgyűlést hívtak egybe s 
miután a érelmes rendeletet ismer
tették. kívánalmaikat memorandumba 
foglalva a főispán,és polgármester elé 
juttatni határozták el. A vásárhelyi 
vendéglős-kávés küldöttséget a főispán 
és a polgármester szívesen fogadták 
s az üzletük tönkretételét célzó s bár 
még csak tervben lévő szabályrendelet 
visszavonását készséggel megígérték. 
A furcsa rendelet visszavonása — 
mint tudósitónk írja — már megtörtént.

Kitüntetés, dr. D rucker  Jenő a 
Borászati Lapok* szerkesztője és 

»Magy. Szőlősgazdák Orsz. Egyesületea 
igazgatójának a bor- és szőlőgazdaság 
terén szerzett érdemei elismeréséül 
Őfelsége a királyi tanácsosi címet 
díjmentesen adományozta.

Hymen hírek — Vági István deve- 
cseri vendéglős kartársunk február hó
3-án tartotta esküvőjét özv. Vági 
Lajosné szül. Süm egi Róza deveeseri 
vendéglősnével — Schiller  Ferenc, 
a marosvásárhelyi Erzsébet-vendéglő 
föpini-ére eljegyezte Kovács Bertát, 
oltani tekintélyes polgár szép leányát. 
— Gábor András aradi építész Láng 
Hermán n f.-szolnoki nagy vendéglős 
szépmüveltségü leányát Lujzát elje 
gyezte.

A kocsmák ellen. Azt az operett- 
játékot, amelynek első fólvonásál a 
kaposvári Széchenyi grófok játszották le 
arra nézve, hogy vasár- és ünnepnapo
kon minden városi és falusi kocsma- 
üzlet bezárva legyen, — újra elkezdik 
játszani az antialkoholisták, akik a 
»vizet iszom nem bort' eszméje körül 
csoportosulnak és sorakoznak, dacára 
annak, hogy a legtöbbje kevésbé sincsen 
tisztában azzal, hogy mi a manóért is 
szegődik ennek az eszmének a szolgá
latába ? Ugyanígy nem tudják ezt 
Kolozsváron sem, ahol szintén van 
alkoholellenes egyesület és ennek egyik 
tagja kitalálta, hogy az összes egyletek 
bevonásával április avagy május hónap
ban egy nagy népgyülést kellene egybe
hívni. amelyen a kocsmák vasárnapi 
bezárása ügyében állást foglalnának. A 
népgyülés pedig emlékirattal fordulna 
a képviselöházhoz, a belügyminiszterhez 
és mindazokhoz, akiket illet s kifejtené 
abban az alkoholizmus pusztítását és 
rámutatna arra, hogy a bűnök rend
kívüli nagy száma azért van. mert a 
vendéglők, kocsmák vasárnapokon is 
nyitva állanak Tervük tehát a kolozs
vári antialkoholistáknak is miként a 
többi e földön létező alkoholellenesnek, 
hogy minden vendéglő és kocsma szombat 
este 6 órától hétfőn reggel 7 óráigzár va tar
tassák Mikor pedig az alkoholellenesek
nek ez újabb kisded játékáról is hirt 
adunk, tesszük ezt azért, hogy az ille
tékes szakköreinket, kiváltképen pedig 
a koloz^megyei .szaktársainkat ezúttal is 
figyelmeztessük a saját érdekeik iránti 
kötelezettségükre, ami abból áll, hogy a

vármegyére és illetve egész Erdélyre 
kiterjedő ipartársulati szervezettségüket 
mielőbb vigyék keresztül

Lapunk kitüntetése. A -Veszprém- 
megyei vendéglősök, kocsmárosok és 
kávésok iparlársulata e hó 10-én 
tartott é. r. közgyűlésén a Fogúdat 
hivatalos lapjává választotta. Az ipar 
társulat eme ténvéért köszönettel adó
zunk és azon leszünk, hogy a belénk 
helyezett bizalomnak mindenképen meg
feleljünk.

Vigalmak. — A budaiak I m i  ja . A 
budai vendéglös-ipartársulat, mint elő
zőleg jeleztük, e hó 4-én a budai Vigadó 
termeiben tartolla báli vigalmát, mely 
kitünően sikerült A mulatságon, melyen 
a 82. gy-ezred zenekara játszott, a 
nagyszámú vendéglősökön kívül Botzen- 
harcit János dr., Szebeny Antal dr. és 
Németh Imre dr. budai orsz. képviselők, 
valamint a budai kerületi képviselők is 
részt vettek A kitünően sikerült bál 
rendezési főteendőitLerner Mihály,Bagyik 
Vince, Kuntze dón, Hajós Károly és 
Bauer János szákiársaink teljesítették. 
A vigalmon megjejent hölgyek névsorál 
itt közöljük.

Asszonyok: Walter Károlvné, Neuinayer 
Vilmosné, Müller J.-né, Bittr.er Jánosné, Wieser 
Gvorgyné, Billau Antalné, .'Sclinndt Ferencné, 
Marschal Frigyesné, Strobel Károlvné, Stark 
Ferencné, Cekus Józsefné, Olaj Antaln•■. Halász 
Istvánná, Maver Ferencné, ZapotocsnyVencelné. 
Nagy Béláné, Rosner Andrásné, Stábéi Józsefné, 
Horváth Antalné, Knopp György né, Kiss Jánosné 
l’latncr Józsefné, Lcikani Györgyné. Kalocsai 
Kálmánná, Bugyik Yincéné, Lenhardt Jánosné. 
özv. SchalTer Károlyné, Juhász Istvánná. if|. 
Peyerl Józsefné, Wittmann Jánosné, Wagner 
J.-né, Ziegler Istvánné, l’rokopec Lajosné, 
Kelemenszkv I.-né, Lebhardt Károlyné, ifj. 
Preiszler Istvánné, id. l’reiszler Istvánné, Zavo- 
rek Kerenené, Dobrovszky Lajosné, Kuné. 
Ödönné, Marada Józselné, Kéfer Károlyné. 
Erdösi Józsefné, Teufel Ferencné, Petz Ágostné, 
Plattner Istvánné, Skultétv Ferencné, Kuti 
Istvánné, özv. Huber Antalné, Wurm Károlyné, 
Ellmann Károlyné, Neuliauser Ferencné, G i< s 
Mihályné, Höhler Károlyné, Gáger Józsefné. 
Szentirmay Gézáné, Horváth Istvánné.

Leányok: Szabó Vilma, Eizler Irén, \ : / e r  
Adél. Kremmer Irén, Feigelinüller Miilig (Wien . 
Schmit Teruska, Strobell Margit. Stark L en k e . 
Mayer Mariska, Nagy Mária. Pilsák Sárika. 
Teufeld Etuska. Fölkis Irma. Wittmann Margit. 
Vajand Margit. Elman Janka és Teréz, Biriin- 
Katica, Hász Teréz és Stefi, I nd Gizella és 
Annus, Vörös Cecil, Kanderer Teréz. Csonka 
Juliska, Annuska és Mariska, Wimnier Mariska, 
Luc Irma, Wágner Annus. Tóth Erzsiké, Majer 
Katalin, Macher Teréz. Müller Lujza és Karolni, 
Völf Erzsébet, Hang Eleonóra. Skultéti Nusi. 
Huber Paula és Link a. Burel Tercsi, Lebhárdt 
Rózsi, Slick Anna és lluska, Goldberger Kor
nélia, Puzik Irma, Kárpát Anna, Tropper Gizella, 
Csernák Gizella.

Pincér elite-bál. A »Bpesti Pincér- 
Egylete és a kebelében alakult Egyet
értés Sport-Club« március hő 4-én, a 
Roval-fogadó termeiben tartotta báli 
mulatságát, mely az »elite« elnevezés
hez méltóan és minden tekintetben jól 
sikerült. A szép sikerért Mitrovátz 
Adolf, Haas Imre, König Jakab elnö
köket, valamint Cseke Lajos és Deák 
István titkárokat elismerés illeti, amennyi
ben a vigalom érdekében hetek óta 
és ugyancsak sokat fáradoztak. A vigal
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mon megjelent hölgyek közöl — akiket 
pompás táncrendekkel lepett meg a 
rendezőség, — a következők neveit 
sikerült összeírni:

Asszonyok: Arvay Jánosné, Czauper Sán- 
dorné. Fajta Sándorné, Gregus Alajosné, Kein- 
brecht Dezső né, Andert Ferencné, Ribarits 
Gézáné, Kopcsinovitf Antalné, Keresztesi Ká- 
roiyné, Lederer Sá nuelné, Mitrervoch Károlyné. 
Freytag Károlyné. Francsies Károlyné. Szabó 
Gusztávné, Sarits Ernöné. Blanák Jánosné, 
Marinovits Szilárd né. Lantos Józsefné, Sobert 
Jánosné, Gombos Sándorné, Koeh Gésztávné, 
özv. lró Albertné. Szemeti Dán iné, Mitrovatz 
Adolfné, Wincz-k Boldizsárné, Haasz lmréné, 
í.ódi Antalné. Asbóth Mihály né, Kutassy 
Lajosné, Winkler Istvánné, Deák istvánne, 
Kajáry Józsefné, König Jakabné, Grosz Sainuné, 
Wirth Peren'né, Somogyi Jánosné, Beer 
Péterné. Wazl Gusztávné, Neuer Leonné. Shnel- 
ler Zsigmondné, Jauernik Lipótné, Angyal 
Arminné

Leányok : Papp Mariska, Árvay Bözsi, Czau- 
ber Irma, Arvay Margit, Andert Inna. Kersztesi 
Viktória. Keresztesi Irén, Lederer Erzsi és 
Janka, Freytag Lujza és Gizella, Csis Kata.
K unszki Margit. Moskovits Giza, Horváth 
Mariska. Szabó Eszti, Reich Giza és Irma, 
Kietz Margit. Zselérdy Mariska. I-antos Hermin 
és Etelka. Sütni Irén és Ida, Gombos Anna, 
áriiutni Irén, Reiter Frida, Kunsági Kariska, 
író Gizella. Ott Lenke. Fauler Leontina. Mal- 
sovits Ilonka, Németh Teruska, Pál Margit, 
Deák Juliska, Seink Borbála, Babermts Ilonka 
és Mariska, Schubert Mariska. Molnár Rózsi, 
Asbóth Piroska, Kajári Ilonka, Kobk Karolni. 
Beer nővérek. Somogyi Katica, Halász Rózsika, 
Schneller Jolán, Jauernix Stefi, Biedermann 
Mariska, Angyal Sári.

SzombntheIy. Az itteni vendéglősök 
és pincérek bálja, mint levelezőnk Írja, 
várakozáson folülsikerült A vén »Sabaria« 
fogadó, ahol a bál lezajlott, valóságos 
tiindéri fényben úszott: ez, valamint a 
nagy ízléssel és déli növényekkel föl
ei iszitett fogadói csarnok, szintén elbű
völte a szép számú publikumot. A báli 
helyiségek díszítése és a vigalom körül 
végzett és eléggé fáradtságos munkála
tokért Wéb->r Károlyt, a Sabária polg. 
éttermének f pincérét illeti az elismerés.
A négyeseket BO — 6j  pár táncolta. A 
gyönyörű táncrendekért a »7örley* 
cégnek ezúttal is köszönetét fejezi ki a 
rendezőség.

Felül fizetések  : A szombathelyi foga
dósok, vendéglősök, kávésok és pincérek 
lebr. 17-ki báli vigalmán a következő 
felülfizetések történtek:

Puntigámi sörgyár (Wécsey) 18 kor., Herceg 
Ferenc 16 kor. és Schuth Vince (Villány)
12 kor. 10 koronát adtak: Hermán I. J. Budapest, 
Lakner József, Messer Gyula (Reiningshaus 
sörgyár), Berglesz Sándor, Grimm Kálmán, 
Bolía Márkusz Legáth Gábor, Schuth Vilmos 
l Villány,) Dr. GlQck Gyula (Tarosa), Mitrovatz 
(Budapest. Wiesellman Mór 8 kor., Moúr Károly 
és Ferenc 8 kor. Mészáros Mórfkőszegi sörgyár) 7 
kor. — 6 —6 koronát adtak: Breiner Dávid 
Sorok újfalui, Edenhofter Ferenc, Takács Sán

dor, Horváth Antal (Pósfa), Stubner József, 
Köttbaum Gyula, Seper Mihály, Miké Gyula, 
Kohlér György, Balassa Mihály, Dénes Miklós 
(Győr), Gosztóiva Imre (Körmend), Papp János. 
— > koronát adtak: Nika Samu (Sopron),
Heigli Ignác (Körmend), Bassa Ferenc (Szabadka), 
Bóross József (Szabadka i, Straid Ferenc, Feiner 
János. Marton Gyula (Tapolca), Szeifert H. 
i Budapest), Reiszman Ignác (Vác), Krammer 
Bernát, Strém Mártonná, Kemény József, Weder ; 
Pál, Hanisch József, Len!'Kajetánné, Kisfaludy^ 
József rendőrkapitány, Harach Gyuláné, Hackerí 
József, Háss Lajos, Mózer Sándor, Taschner™

György iPo’sony), Rechnitzer S. kádár, Welisch 
Viktor, Klein Feren- (Szentgotthárd). — 4 k‘>r. át 
adtak : Deulsch Nővérek Hacker Muki, Laky 
Zsigmond, Hacker János (Körmend), Böhm 
Mihály (Keszthely), Karner János (Léka), Hajdú 
Géza H., Balog Tivadar, Berzay Gyula, Bier- 
bauer Lajos, Stróhoffer Viktor (Sárvár), Eber- 
hard Mihály, Berkes József és Fia, Portschy 
Tóbiás, Skarba Lajos, Kucsera Géza, Berzay 
Lajosné, Stróbel János, Heigli István, Polgár 
József, Zá h János (Város-Szalonak), Mklós 
Mihály, Banman Rudolf, Ebenspanger Rezső 
(Körmend), Hollendonner György (Rohonc). 
Berlakovits Pál 3*50 koronát. 3 kor.-át adtak: 
Zradul.t Sándor, Száll Henrich, Deutcsh Samu, 
Fiilöp Antal (Nárai). Wlasits Kázmér (Kőszeg), 
Polgár István. Knásztélyi Árpád tanár, Gestet- 
ner Sándor, Fekete Jánosné, Döbröntei Károly, 
Kálo/.v István, Hegedűs Gyula, Deutsch Sándor. 
Pósch" Károly kávés, Matics Imre, Szűkíts 
Imre. Heindrich János, Herits Gusztáv, Deutsch 
Jakab üveges, Németh István, Medgyesi Mihály 
(Nárai). 2 koronát adtak: Csempész János, 
Sihrick Kálmán (Szarvaskend), Móger Károly 
(Felsőőr)’ Weisz Albert, Acél Sándor, Schreiner 
Gyula (Tana), Táncsics Gvörgv (Zaaat), Király 
Kálmán, Földesy János, Éngler János, Weiner 
Sándor mérnök, Gálosy Islván. Nemes Gyula, 
VVar.isdy Sándor, Butti Ferenc, id. Gorell József, 
Pomper Rezső, dr. Kern Frigyes, Wéber Rezső, 
Blau Náthán, Braun Zsigmond, Matics Imre, 
dr. Geszner Imre, Stróbl István, Hodászy 
János, Fiszter Aladár, Bognár Jenő, Fattalin 
Elek, Freisbnger Samu, Pósch Antal, Szentes 
Ferenc. Krizmanils Jáno=, Ruck J. Sándor, 
Musz. József, Nagy István, Unger Pál, Gábriel 
Ferenc. Freislinger András (Felsőőr), Szeill 
István. Pártli József, Alekszander Gyula, Tóth 
József (Nagygencs), Szanyi János (Jaák), Major 
Kálmán, Preletcz János, Wéber Károly, Kovács 
Ferenc, Falb Mihály, Heisz János, Kitlesz Fe
renc, Schlögl János, Godávszky János, Reiber 
József. Hercfeld Lajos, Szondy József, Skarba 
József, Unger Mihály. Schwab Gyula, Tóth 
Sándor, Hafner Frigyes, Lukótcsy Imre. — 
I - I  koronát adtak: Eckstein Sándor, Rácz 
István, Farkas Dezső, Huszl Sándor, Szép 
Lászlóné, Kautsky Fülöp, Höllerbrand Ferenc, 
Anmüller Antal, Fábián Gyula, Dolezsár Ede, 
Szakái Ferenc, N. N., Fritz Gyuláné. Mnndl 
Viktor. Bauer Mihály.

A felüllizetéseket hálás köszönettel 
nyugtázzuk. A rendezőség nevében: 
Herceg Ferenc.

Fozsonv■ A ,.Pozsonyi pincér ön
segélyző és menház-egylet“ mint előző
leg irtuk, febr. hó 18-án tartotta elite- 
tánefúzérkéjét, amely szép sikerével 
túltett minden vendéglős és pincér 
bálon. A pozsonyi pincérek eme szép 
vigalmukat Kotterdam N. virágkeres
kedése és Fornheim-szönyeg űz et által 
pompásan díszített „Bellevue’1 nagy ter
mében rendezték Huberth H. pezsgő
gyáros védnökségével. A bálanyai tiszt
séget Welliseh Antalné töltötte be. A 
vigalmat Huberth Henrik a bálanyával 
pont 10 órakor nyitotta meg és a viga
lom résztvevőivel úgy a védnök mint 
a bálanya kivilágos kiviradtig a leg
jobb kedvvel mulattak. „Hivatásom
nál fogva — Írja (i— tz levelezőnk — 
sok vigalmon vettem részt, de oly igazi 
kedvet és annyi élvezetet, mint ez a 
bál nyújtott, még sose tapasztaltam.*4 — 
A négyest, melyet udvorka István ven
déglős szakiársúnk rendezett, 80 pár 

. táncolta. A rendezőség a hölgyeket igazi 
művészies kivitelű táncrendekkel lepte 

iimeg, melyeket a pozsonyi játék és disz- 
tfmüáru kereskedés állított elő. A viga

lom. az erkölcsin kívül anyagilag is jól 
jövedelmezett, s a menház alapjára, egy 
tanonc iskola létesítése, egy uj egyleti 
zászló valamint az egylet 30 éves jubi
leumának megünnepelésére közel 2000 
korona hasznot hozott. A szép sikerért 
Ambrus J. egyl elnök és (irátz Vilmos 
titkár és báli fő-endezöt illeti az elis
merés. A rendezőség mindazoknak, akik 
a vigalom ényéhez hozzájárultak, 
hálás köszönetét nyilvánítja.

Felülfizefések: A .Pozsonyi Pincér ön
segélyző- és Mén ház-egylet” által 1909. feLr. 
hó 18-án a Bellevue ben rendezett zártkörű 
táncfüzérkéu történt fölttlfizetcsek kimutatása : 
Welliseh Antal vasúti vendéglős 200 kor. 
Huberth Henrik pezsgőgyáros 110 kor., Pallnn 
Ferenc 40, Palugyai Károly 40, Láng János üt. 
Nittmann Ignác 30, Irasek Vencel 30 és Törley 
József és Tsa 25 kor. 2 0 - 20 koronát Senyev 
Miklós báró, Ruttkay Gy., Prüger Henrikné, 
Chovantsek Lajos, Láng Ferenc, YVoilner Gy., 
Brünni sörfőzde, Deutsch I. sörfőzde. Tóth 
Árpád, Krocsányi Károly, Schu.niz Vilmos, 
Kerpel Adolf borkereskedő, ifj. Korce I.. Bár 
István mészáros, Pitzer és Hauser (Nyitra)
12 kor. Rinner József, 1 0 -1 0  kor. Vivenot 
tábornok, Lokmer őrnagy, Mérey Ottó, Füdecky 
Árpád, Korma Gábor dr., Vutkovics Ödön dr., 
Hlaváts Andor dr., Rzha Henrik, Nodozest N 
(Göding), Burghardt hadb. főh., Bondv E E. 
(gabelgyár ig.l, Márton S dr , Éliás M. ár. és 
Grünwald G., Winic. Géza, ltj. Dobrovits M„ 
Pohl Edgár, Bagnoviny Luigi, Fnedrich F. 
(M.-óvár), Stein testv. sörfőzde, Rohrer Károly, 
Fischer I. Fiai likörgyára, Tafelmaver I. li. 
szikvizgyár, Wetzenkircher I., Csávits Pingitzer 
Katalin, Rieder Katalin, Kutscher Károlyné, 
Kopp Ferenc, Schmiedt Károly, Schaar 1. a 
Jaroschai sörf., Udvorka István, K. J., G. P., 
W. F., Rinner Mihály, Bauer János, Kristófok 
János, Krausz József, Weisz Márton, Welisch 
Gusztáv, Penszel Lajos hentes. Kas ti Rezső 
szabó, Stelzer Károly, Ediinger Lajos, Herceg 
l. kávés (Nagyszombat), Schreiner Alajos, Ulber 
K., Tonuk Károly pék, Köller Ottó, Reisner 
és Bock, Koch József, Spundu S.né, Priegl 
Ferenc, Veith József, Baár Ferenc, id. Stahl 
János, ifj. Stahl J., Derschatta Ede, Hacken- 
berger B., Kramer P.. Lerchner András Berlin, 
Éder András. Pauzici Rafael 7 kor. — 6—6 kor. 
Weigl L., Paulik A., N. N., Glascl N. (Tapolcsány 
5 - 5  koronát Steininger báró, Csáky Vidor gróf, 
Pidoll báró, Noderer Gusztáv huszárkapitány. 
Mrazek József főhadnagy, Éder A. nyomdász, 
Lehne N, Winkler Tausky cég, Schik I., 
Talinayner N., Wertheimer Ede, Fésűs György 
kir. tan.. Hauer Bertalan fogadós (Debreceni. 
Wencel József föp., Seper Lajos (N.-Tapolcsány). 
Christen József és Mészáros Ferenc vendéglő
sök tMalacka). Tóth Elemér, Exner Alexander 
tüzérőrnagy, Heim lvor huszárhadnagy, 
Milch Dénes, F'rey Mihály emailgyár, Pelri 
Henrik, Forav Ernő, Virsik K. hentes mester, 
Viola Nándor vendéglős, Bader N. (Oroszvár), 
F'riedrich K., Preusz D. máv. mérnök, Glück 
Frigyes(Bpest), Huberth F., Sprinzl F. és Tsa, 
Langenthal Gy., Weinstabl M., Meyer Gy., 
Hodinka N. dr. tanár, Weil S , Tausky J. és 
Fiai, Pommery pezsgőgyár Reims, N. N , Wousin 
N. főhadnagy, Palavicny örgróf, Seivo őrnagy, 
M. u. E. Kozecsnik Mária, ifj. Lippert J., Maycr 
Frigvesné, Lamprecht Á. mészáros mester, 
Vámos Béla, E. Schmidt és C., Paul H., Weisz 
József, Paulik Antal, Spenedcr J., Pullmann R. 
Debreceni v -ipartársulat, Starha F., Görgel A., 
Id Schweighofer A.,Bandi I. (M.-Óvár), Geidner 
A., Ebért V. pékmester, Schenk A., Ték J., 
Osetzky Nándor, Levius L., Szmetba Károly 
vendéglős, Ortik Ede, Fuszek N. hentes, 
Pressburger F. — 4—4 koronát Speueder Mária, 
Sperl H., Molkó Miklós., Schröder J.,Schátzler A., 
Moskovcsák K.. Henik N. máv. hív., ifj. 
Fornheim J , Uriel főhadnagy, Lőrinc Gyula 
(emailgyár), Fülöp Zs., Hulilesz Mátyás, — 3— 3 
koronát Schuster Gy., Hegedűs József, Szabó
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János, Hattos R., Spitzer H , Paradeis Mátyás, 
Lukács L , Zolka A., (M.-Óvár). Varga I. és ifi. 
Varga J. (M.-Ovár), Vasits Pál (M. Óvrár), Cairat'ti 
Ottó. Siegl Júlia, Huber Elis, Landa M., Hei- 
iiiann József főp., Albert Antal (Zsolna). — 2 - 2  
koronát Tóth J., Kocmann N., Weinber^er D., 
Schleier J., Kovulovszky Istvánná, Zabadal M., 
N. N., Spitzer J. és F ai, Pétterfy 0., Pélterfv 
F., Hock N., Samayay K.. Scháffer F., Márton 
|„. Fülöp Anti, Papp M., Smerlich L , Wiklein 
F. mészáros, Bitteza N., Kucsera N., Lenhard 
lívürgy, Mazura Pál dr., Márton Jenő, Winkel- 
marin Károly, Madarász .1. és Szalapek István, 
1—1 koronái Schuster Ernő, Ftick Károly’, 
Muhacsik N.. Gyilre L., Mészáros Ágoston’. 
Schinied I. (Oroszvár), Marschall Mihály (M.- 
Óvár), Payer János (M.-Óvár), Neubaucr M. 
M.-Óvár), Müller Mátyás, LakatosJózseLGárisch 
Károly, Petényi Lajos, Thallner N. Összesen 
1»77 korona, tiszta jővedelem 1014 korona. 
A feliillizetésekért ezúttal is szive? köszönetét 
nyilvánítja a — Rendezőség.

Győr. A győri pincér kar által 
február hó 2z-én a Fehér hajó 
fogadóban rendezett családi esiélyen a 
"győri pincér-egylet« ingyenes elhelyező 
irodája javára felülfizettek:

5—ő koronát Schratt Lajos, Biringer Károlv, 
Schuch Ferenc, Alföldi Vilmos, Folknor Károlv] 
' síikor ts István, Dénes Miklós, 4—4 koronát 
Polgár N., Krauweher Elek, Meixner Lőrinc, 
Kiss Károly, FeJdmár B.. Klaaz Márton, Gaáí 
(Pápa , H— 3 koronát Tóth Sándor, Zsolnay 
Pál, Hanek József, László József. Pemitz Lajos, 
Marschall Ödön, 2 — 2 koronát Holzinger Árpád, 
Orbán József, Bognár Lajos, Dömötör ládám , 
A'emes Mihály, Németh. Kovács Ignác. Erlich 
Ernő, Mary Endre, Pölöskey József, Kaszás 
Sándor, Friederv Albert, Tischler Gvörgy, Aller 
Géza. 1—1 koronát Németh Baláz's. Winkler 
Józsefné, Szalontav Józsefné, ifj. Hoffmann 
Károly, Farkas István, 5 0 -5 0  611. Nógrády 
István és Szabó József. A félti Ifi zetéseket ez 
utón is köszönettel nyugtatja a — Rendezőség.

Ezüst lakodalom. Krautzer Ferenc 
a ,,Veszprémi vendéglősök ipartársu- 
latának“ derék és agilis elnöke, a múlt 
hó 27-én tartotta ezüst lakodalmát 
nejével sz. Kreutzer Teréziával. Az 
ünnepélyen Veszprém város színe java 
megjelent, vendéglős kartársai pedig 
testületileg üdvözölték. A szép ünne
pélyt emlékezetessé tette az ezüst 
lakodalmas elnöknek az ott megjelent 
hat menyecske és férjes asszony nővére, 
akik mindmegannvian szép családdal 
bírnak

A hajdum e?yei kocsmák vasár
napja. Hajdú vármegye ben az anti
alkoholisták »jó szellem«-e szintén kör
útra indult, illetőleg megszállotta a törv. 
hatósági bizottság tagjait, akik a hatás 
alatl cselekedtek is és pedig nem akként, 
mint több törv. h kollegáik, hogy csak 
baiározatilag fogadták el a kocsmák 
vasárnapi bezárását, hanem úgy, hogy 
erről rögvest szabályrendeletet is alkottak 
és jóváhagyásra a miniszter elé ter
jesztették. A belügyminiszter azonban 
megsemmisítette a szabályrendeletet és 
kapcsolatban a túlbuzgó t. bizottság 
tudomására hozta, hogy a vasárnapi 
munkaszünet szabályozása a törvény- 
hozásra és nem a törvény hatóságokra 
tartozik.

A testedzés. Lapunk mai számában 
közölt nagy érdekességü közleményt, 
mely a pincérek testedzésével foglal

FOGAD0

kozik, Nagy  Ferenc, hivatásos birkózó 
és dzsiu-dzsicu-mester, a magyar hiva
tásos birkózók egyik legjobb és leg- 
szebbtestü szakembere irta. Nagy a 
lateiner társadalom tagja, gvmnasiumot 
végzett Nagyszebenben, most 19 éves 
és a múlt év óta gyakorolja ezt az 
egészséges sportot. Ézidőszerint Sze
geden, az ottani torna és athletikai 
egyletben tanítja sikeresen a birkózást 
és a dzsiu-dzsicu rend-zerl. Tanulói
nak szán.a napról napra szaporodik. 
Köz eményünk írója legutóbb Sumákot 
és Vladi mir mestereket hívta ki bir
kózásra és megemlítésre méltó, hogy 
Sumakof csak 5000 kor. dij kitűzése 
mellett hajlandó a kihívást elfogadni

Borárverés. A budafoki Magy. kir. 
pincemesteri tanfolyam pincéjében f hó 
19-én d. e. tiz órakor borárverés lesz. 
amelyen eladásra kerül a vincellérisko
lák szőlőiben és az állami mintaszőlő- 
telepeken termett bor. A venni szándé
kozók az elárverezendő bori f hó lii-án. 
valamint az árverés napján megizlelhe- 
lik. A tanfolyam pincéjében minden év
ben négyszer van borárverés, mindig a 
következő napokon: március 19-én, 
május 16-án, augusztus 25-én és decem
ber 3-án.

Vendéglősök sztrájkja. Szokatlan 
dolog, de megtörtént, hogy Várasd >n 
a vendéglősök, kávé-ok és élelmiszer 
üzletek e hó 2-án sztrájkba léptek, 
mert a fogyasztási adót 4 fillérrel fel
emelték. A sztrájkot olyan szigorúan 
tartották, hogy a kereskedelmi utazók 
és egyéb vendégek március 2-án 
reggel már reggelit sem kaptak. Volt-e 
eredménye az eilentállásnak, még nem 
tudjuk, de mindenesetre feljegyzésre 
méltó esemény ez, amiből a linánc- 
hatóság is meríthet tanulságot.

12—13 A Bpe.'ti kávésipartársulat 
utóbbi választmányi ülésén kimondotta, 
hogy a kávéházi segédpincérek részére 
f. év április l-től az eddigi 12 kor. 
helyett 13 kor. hetibér esedékes s 
erre a tagokat körlevélben szólította 
föl. Az ipartársulat vezetőségét elisme
rés illeti a fizetést javító ezen önkéntes 
elhatározásáért.

Apró K!r<rk. Pinc-rek, zenészek stb. 
Keszthelyen a m. hó 25-én „Alpincér bál“-at 
rendeztek s a szétküldött meghívókon pincérek, 
zenészek stb. volt aláírva. Mikor pedig ez az 
ottani föp. karnak és az állandóan üzletben 
lévő segédpin'-éreknek tudomására jutott, 
gyűlést tartottak és kinyilatkoztatták (és ezt 
plakátokon is hírül adták), hogy a pincérek, 
zenészek stb.-féle bállal és annak rendező vei 
a keszthelyi pincér kar nem azonosítja ma
gát. Z. J.

A bornyilvántartási ivek bólyegek- 
mentesek-e ? Kérdések merültek fel 
aziránt, hogy vájjon a bornyilvántar
tási ivek belyegmentesek-e. Á törvény 
ezirántnem rendelkezik. És minthogy azt 
a béiyegkötelességet a törvény nem 
mondja ki, a nyilvártartási iv pedig 
csak kivételes esetben képez bizonyító 
anyagot, nézetünk szerint bélyegmentes.

7. oldal.

Az u j b o r tö rv é n y .
V.

111. fejezet.
A borseprőre, törköly borra, gyü 
mölcsborra. pezsgőre és habzóborra 

vonatkozó rendelkezések.
29. íj. Saját termésű vagy másoktól 

beszerzett borának seprőjéből az abban 
levő bort bárki kipréselheti és eladhatja, 
vagy a lehúzott borral összevegyilheti; 
azonban borseprőt a benne levő bor 
kipréselése és forgalombahozatala céljából 
megvenni vagy másoktól összevásárolt 
bors> proből való borpréselést üzletszcrü- 
leg folytatni, úgyszintén az összevásárolt 
borseprőböl kipréselt bort forgalomba 
hozni, vagy e célból raktáron tartani 
tilos.
^Borseprőböl, vízzel, borhoz hasonló 
italt előállítani tilos

30 S- Töikölybor (csiger vagy lőréi 
alatt olyan, a közönséges asztali borhoz 
hasonló ital értendő, mely a friss szőlő 
törkölyéből, az ebben vi-szamaradt bor
alkatrészek kivonása céljából a törkölyre 
telöntött vízzel, erjesztés utján állitiaiikelő.

Törkölyborkészité-re háromnaposnál 
régibb szőlötörkölyt használni tilos.

Fgyanazt a törkölyt csak egyszer 
szabad torkölyborkészilésre használni s 
e célból a törkölyre, az arról nyert szin- 
mustnak legfeljebb egynegyed részéig 
terjedő mennyiségű vizet szabad fe’ön- 
teni.

31. $. A törkölybor készítéséhez és 
kezeléséhez szőlőtörkölyön és vizen kivtil 
semmi egyebet nem szabad hasznain', 
tehát sem cukrot, sem a must- és bor
kezelésnél a 2 £ értelmében megenge
dett anyagokat A viz használnia is csak 
a törkölybor készítésénél engedtetik meg. 
ellenben a már kész, kierjedt törköly- 
bornak vízzel való keverése tilos

A derítés (de csak a 2. S d, pontjá
ban felsorolt deritőszerekkel . továbbá 
a kénezés ide csak tiszta kénnel), vala
mint a szokászos borkezelési és konzer- 
válási eljárások, u m fejtés, szűrés, a 
törkölybornál is megengedtetnek.

32. ij. Törkölybor (csiger vagy lőréi 
készilése a 30. és 31. §-okban foglalt 
korlátok között is, csak a saját termésű 
szőlő törkölyéből, kizárólag a házi fo
gyasztás céljaira és csakis azoknak 
engedtetik meg, a kiknek 4 kataszteri 
holdnál nagyobb szőlőjük nincs. Ha 
azonban ez ilyen kis szőlőbirtokosok 
bor, must, szőlőcefre, borkészítésre szánt 
szőlő vagy borseprő adá^-vé'elével vagy 
borméréssel, illetve kismértékben való 
elárusitással foglalkoznak, törkölybort 
késziteniök tilos.

Házi fogyasztás alá az a törkölybor- 
mennyiség esik, amelyet maga a termelő 
és családja továbbá cselédei és munká
sai fogyasztanak el.

A házi fogyasztás céljaira évenként 
kAszilhelö törkölybor összes mennyisége 
nem haladhalja meg az ebbeli egy évi 
szükségletet és semmi esetre sem lehet 
több 2U hektoliternél.
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A törkölybor forgalombahozatala tilos.
33. §. Az a bortermelő, aki törköly- 

l>ort icsigert lőrét) akar készíteni, köteles 
őzen szándékát legalább 48 órával előbb 
az illető község elöljáróságának Írásban 
vagy szóbelileg bejelenteni, a készítendő 
törkölybor mennyiségének, valamint 
annak a közlése mellett, hogy a törköly- 
bort mikor és hol fogja készíteni.

A községi elöljáróság ezen bejelen
tésekről nyilvántartási kötetes vezetni és 
joga van a 30—32. íj-ok rendelkezései
nek betartását ellenőrizni.

31. i; Gyümölcsbort vagyis a szőlőn 
kivül más gyümölcs levéből előállított 
borhoz hasonló italt, csakis a következő 
feltételek mellett szabad készíteni és 
forgalomba hozni:

a) Gyümölcsbort csakis friss gyümölcs 
levéből, esetleg viz vagy cukros viz 
hozzáadásával erjesztés utján szabad 
előállítani

b) A gyümölcsbor készítéséhez vagy 
kezeléséhez szőlőt, szőlőtörkölyt, szőlő- 
cefrét, szőlőmustot, bori, borseprőt, 
mazsolaszőlőt, továbbá borkőt használni 
tilos, úgyszintén tilos a gyümölcsbort 
természetes borral vagy törköly borral 
(csigerrel, lőréveli keverni (összevegyi- 
teni, házasítani).

c) A must. illetőleg a bor kezelésénél - 
tiltva lévő anyagok használata, a viz 
kivételével, gyümölcsbor készítésénél és 
kezelésénél is tiltva van. A viz haszná
lata is csak a gyümö'csbor készítésénél 
van megengedve, ellenben a már kierjedt 
gyümölcsborba vizet‘keverni tilos.

d) Egyebekben a természetes bornál 
megengedett anyagok és eljárások alkal
mazása a gyümölcsbornál is meg van 
engedve

e) A gyümölcsbor csakis kifejezetten 
mint gyümölcsbor hozható forgalomba.

35. §. A törkölybort vagy gyümölcs
bort tartalmazó hordóknak, palackoknak, 
vagy más edényeknek »Törkölybor«, 
illetőleg »Gyümölcsbor« vagy az illető 
gyümölcs megjelölése szerint: »almabor<', 
»körtebor«, »ribizkebor«, stb. jelzéssel 
kell elátva lenniök, ezenkívül a törköly
bor és a gyümölcsbor a természetes 
bortól állandóan elkülönítve tartandó

Az erre vonatkozó részletes szabályok 
rendeleti utón állapiiandók meg.

36. $ Pezsgő alatt természetes borból 
készített oly szénsavdus bor értendő, 
melyben a szénsav, esetleg cukor hozzá
adásával, természetes utón benne fejlesz
ti tett és visszafojtatott. Ehhez a pezsg - 
gyártásnál szokászos u. n likőr is adható.

Ellenben a pezsgőhöz hasonló azon 
ital, a mely szintén természetes borból 
ugyan, de akként állíttatott elő, hogy a 
szénsav mesterséges utón vitetett, vagy 
présel tetett bele, > habzöbor»-nak neve
zendő s csakis ezen elnevezésnek a 
palackra ragasztott címlapon könnyen 
szembetűnő módon s a rendeleti utón 
előirt szabályok szerint való feltüntetése 
mellett raktározható és hozható for
galomba.

(Folytatjuk.)

Hal readaljüuk s»a>rí á t?  Van szeren
csém valódi szegedi külön örlctü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes iózsapapriVa 
á klgr 3  kor. 40 fill., valódi szegedi rózsa
paprika erősebb, á kg.-ként 2 kor. 50 fill., (a 
cím): Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged. 
(Juránovics Tisza nagyszállónak 5 éven át volt 
szobafőnőke.)

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a •Fogadóin a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Uj fogadói. A miskolci Budapest 
(Böeögő-féle) fogadó éttermének huza- 
mosb időn át volt derék főpincére, Kiss 
Ernő, megvette a szerencsi nagy szállo
dát s azt s; ját kezelésébe e hó 10-én 
vette át. Kiss szaktarsunk a jónevü 
üzletet közelebb egészen ujan fogja 
átalakítani és berendezni. Vállalkozásá
hoz sok sikert kívánunk.

Hanák Ferenc zirci fogadós szak- 
társunk. Doroszlón (Bács m ) egy a 
inai kornak megfelelő uj szállodát 
építtet és azt a nyár folyamán fogja 
ünnepélyesen megnyitni.

Zomborban a Récsev-féle Vadász
kürt* fogadót előbbi hírünkkel szem
ben — Neugebuuer Hermán szaktár
sunk, volt ineráni fogadós, Bergmann 
Adolf, herkuJesfürdői vendéglős és a 
..Vadászkürt‘:-nek is volt derék gazdá. 
javai együtt vette át a múlt hó folyamán 
A régi jó hírű üzlet újból hasonló ki
tűnő gazdákat nyert az uj fogadósokban.

Kovács János fővárosi vendéglős 
ez év elejével megvette az [., Gellért- 
tér 2. sz. a. lévő Beier-féle Halász 
csárda* vendéglőt. Tolnai és paksi 
saját term. borai miatt a közönség 
szívesen keresi föl.

Veszprémben az Árpád utca 16. sz
álait lévő Link-féle vendéglőt Galam
bos István vendéglős szaktársunk meg
vette és azt ünnepiesen február 15.-én 
nyitotta meg.

Debreceni kávéháza. Kolozsváron 
a Jókai-kávéházat Debreceni Gábor 
előnyösen ismert szaktársunk, ottani 
Thália kávés megvette s azt ujan 
alakítva „Debreceni kávéház1* címen 
nyitotta meg és vezeti tovább Sok 
szerencsét!

Borszék-fürdőn, a Kemény fogadóval 
szembeni villát Soós Károly maros- 
vásárhelyi kereskedő kibérelte é-; azt a 
inai modern igényeknek megfelelő fényes 
kávéháznak fogja berendezni.

Uj vendéglős Liebentritt Károly 
ismert nevű főpincér szaktársunk. 
Lőcsén a városi sorház-vendéglőt e 
hó elejével átvette. Vállalkozásához 
sok sikert kívánunk.

B dap síén a IX , Soroksári-u. 108. 
sz. alatti Fekete lstván-féle vendéglőt

Ráth Ferenc fővárosi vendéglős szak
társunk megvette, s annak kezelését 
Benes Károlyra bízta, akinek szakava
tott vezetése, a jó borok és jó kony
hája az üzlet jó forgalmát biztosítják.

Kassán a nem régen elhunyt Seres 
Márton vendéglőjét, annak özvegye 
vette át. A régi jóhirnevü üzlet mene
telét a tulajdonosad gondcs és szak
szerű vezetésével egészen föllenditette.

D iósgyőrött a vasgyári vendéglő 
bérletét Hinora János, ugyanott 
huzamosb időn át volt főpineér nyerte 
el. Kívánunk sok szerencsét.

Berényi Béla a IX., Imre-utca 1. sz. 
alatti Bátz-féle vendéglőt megvette és 
azt megfelelően kibővítette. Derék 
gazdaszony neje vezette jó konyhája 
s jó borai az üzlet menetelét biztosítja.

Karcagon a Lebovics-féle Bárány 
fogadót Bariba  Zsigmondné átvette s 
azt a mai igényeknek megfelelően 
ujan rendezte be.

Kávéház vétel. Liedi József ismert 
fővárosi kávés e hó elején megvette 
a Vili., Mátyás-tér 14. sz alatti 
Steiuer-féle szép nagy kávéházat. Az 
üzlet jómenetelét és hírnevét az uj 
gazda előzékenysége és finom modora 
biztosítja.

Vida Antal kislödi (Veszprém m.) 
vendéglős kartársunk édes atyjától a 
nagyvendégiőt a m. hó utoljával át
vette és ez alkalommal azt egész újon
nan rendezte be és nyitotta meg.

Schmidt La jós vendéglője Főpineér- 
ségünknek egyik előnyösen ismert tagja. 
Schm idt Lajos, ki huzamosabb időn át 
Nagyváradon működött, Szombathelyen 
a„Deák-park“ éttermet kibérelte és ün
nepélyesen április 1-én nyitja meg. 
Schmidt szaktársunk nagy ismerete, 
valamint jó konyhája a szép ponton 
fekvő üzlete jómenetét biztosítani fogja.

Kerekes I ona fővárosi vendéglősné 
a VIL, Akácfa-utca 27. sz. alatti Nadti- 
féle vendéglőt megvette és ujan reno
válva e hó 1-én nyitotta meg.

Családi ö^öm. Vida Antal kislödi vendéglős 
kartársunkat e hó 6-án derék neje egy egész
séges fiúgyermekkel ajándékozta meg.

Matula Mihály veszprémi vendéglős 
szaktársunk u. ott a Kossuth Lajos u. 
28. sz. alatti házat, hol jelenleg ifj 
Csornai I. vendéglője van, me vette s 
azt egész uj vendéglőnek berendezve 
május 1-én fogja ünnepélyesen meg
nyitni.

Gomboson a vasúti vendéglő bérletét 
Weinmann Lipót elnyerte. Uj vendég
lős szaktársunk a forgalmas állomás 
vendéglőjét e hó közepével vette át 
saját kezelésébe.

Guzy Karoly szaklársunk a VI., 
Tüzér-u. 25. sz. alatti Grosz-féle ven
déglőt megvette és azt megnagyobbítva 
egész ujan renováltatta. A szép árnyas
fás kerttel és kitűnő konyhával rendel
kező Guzy-féle vendéglő nagy látoga
tottságnak örvend.*
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N Y Í L T - T É R .Hely változások. — Kővári Jenő 
Budapesten az Orient fogadó szobafönöki állá
sát töltötte be. Schönberger Sándor Nagyvára
don a  Fekete sas nagy fogadó kávéháza lop. 
állását foglalta el. Krausz lluki a zombori 
Vadászkürt fogadó szobaföp. á'lását tölti be. 
U. itt az étterem főp. teendőit továbbra is 
Horváth József intézi. Honig Sándor Margi
tén a Margit fogadó főp. állását foglaltadé!. 
Gólya l.ászló Szászrégenben a Korzó éttere-', 
fizelöp. állását foglalta el. U. itt a kávéház 
főp. állását Lusztig Gyula töltötte be. Szabó 
Mihály Munkácson a Magyar király fogadó föp. 
állását foglalta el. Marosvásárhelyén a Slausz 
Royal kávéház főp. állását Csizmadia János 
fogialla el. Kurtz József Kelenföldön a vasúti 
vendéglő főp. állását töltötte be. Sebeim 
Ferencné (Mária) jóhirü fözönő hasonló minő
ségben Versecen a Hungária fogadóban nyert 
újból alkalmazást. Egerben a Kaszinó fogadó 
főp. állását Tomola Rohand tölti be. A Szé
chenyi kávéházban Szabó László mellett a 
r. fizelöp. állást Berger Miklós foglalta el. 
Füzesabonyban a vasúti vendéglő föp. állásál 
Faszt József s u. itt az éth állást Fáncsik 
János nyerték e).

5 0 %  p s n z m e g la k s r iia s , k £ nb i s £ :
esseuciából k -sziti likőreit, u. ni ulnsch, 
an izett, c h a rtre u s e , cacao, eoirnae, 
császárkörte, maraszkiuo, vanília' sd>. 
27ide. 1 liter 1 28. Rum Mer elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható KUBICSEK 
SÁXDOWXÁL, Vörös kereszt 
—  drog.ria, GYŐR, Baross-utca 21.

=  jdirdefmény.
A Győri pincér-egylet

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet'

Ingyenes e lhelyező  iro d á já t 
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in erűt bán) 378.

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

A nem egyleti tagok, női- és slb. segéd- 
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— level, távirati dij, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

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

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

Tagdijak: I. oszt. fő- és fizelöp. 3 kor, 
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor., 
ül. oszt. bortíu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fül., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentke? k 
részére a  h iv a ta lo s  ó rák  d.e. 8—1 : i, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vasár- és ür j.- 
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér- 
egylet Győr.

Dénes M iklós László József
jegyző. elnök.

F i g y e l m e a t e t é s .
Óvakodjék minden kartársain Timuszk

Árpádtól, aki engem is érzékenyen megkérő
sitott. PaerG -7.ii, Znlaeg'Tszeg. (Báránysz. illőd;
polgári étterem l'öpincérc;.

K i i s m e r ö  l e v é l .
Szentelek (Vas in.)

T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya.
Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy 

s?ürö zsákot pesti utánvét mellett küldeni, á 
gép nagyon jól működik. Tisztelettel

R áh r Alajos
========—= =  vendéglős

E G Y E  Ö L - M Á S R Ó L .
A z t  k é rd i te k  . .

Azt kérditek mi az oka,
Hogy oly hallgatag vagyok —
Mi hozta halvány arcomra,
Azt a felhői bánatot ?

Azt mondjátok, barázdát vont 
A bu homlokom körül;
Mért e bu s a régi jókedv 
Hová lett, vagy mért kerül ?

Ne kérdjétek, úgyse mondom 
Meg. hiába kérditek-.
Ezt sem ti. de az a barna 
Kis leány se tudja m eg . . .

Matsád jános.

Szerkesztői üzenetek.
Por . . .  ? Nem értjük az ön aprehenzációját, 

de meg kevésbbé azt, hogy pörbe akar velünk 
szállni, amiért a bevásárlásnál alaposan rá
fizetett, minek ami semmikepen sem vagyunk 
okozói. Mi ugyanis t. szaktársunknak minden 
kérdésére pontosan megfeleltünk, a minisz
tériumban való eljárás és a tanonc-szerzödésre 
vonatkozó útbaigazítástól kezdve és végezve a 
beszerzési jobb cirnek leírásán, hűen tájékoz
tattuk, ám, ha ezek* dacára Ön egy egész 
idegen, sem általa, sem általunk nem ismert 
céghez fordul és .elsőrendű áruk-ért harmad
rendű minőségű íikket kap, -  erről mi, t. 
szaktársunk mit se tehetünk. Szíveskedjék az 
említett levelünket előkeresni, abban nyomban 
ráakad, h-gy a sajt, kaviár, slb. eféle'cikkek 
bevásárlására Jung Pétert (kinek teljes címét 
a .Fogadó" is állandóan közli) ajánlói uk 
és ugyanekkor arra is rájön, hogy a bevásárlá
sával kapcsolatos becsapódását az. okozd a, 
hogy — tán tévedésből az.t a másik e got 
és nem Jung Pétert kereste fel. ha pedig 
m.nderre rájön, azt is megállapíthatja, hogy a 
„Fogadó*-1 illető poros aprehendálása teljesen 
ok és alaptalan. Azonban az eset arra jó, 
hogy' más esetben, a bizalmasan kért és nyert 
tájékozás (és ne a hallottak) szerinr járjon el. 
Egyébként - - béke velünk !

Csodálkozó vendéglős, helyben. Nem 
minden arany, ami fényük és nem mindenben 
fedi a valóságot a .nagy bálról* kiadott tu
dósítás. A ténydolog igv állítható fe l: Voltak 
olt elegen, de köztük vendéglős és kocsmáros a 
legkevesebb, k i  utólagos .fény * emelésére már 
előzőleg jelenvoltnak kiirt Márkus József, 
Glück Frigyes, Gelléri Mór és még többen ép
penséggel nem voltak jelen. A papír íürelmes, 
a reklám önámitás.

N. L. Nyul&s. Az Lélel ellen okvetlenül 
felebbezzen. Ha nem tette eddig, tegye meg e 
sorok olvasása után azonnal, mert még a 
fővárosban is, ahol pedig nagyon vigyáznak a 
.jó  erkölcsökre , farsang utolsó estéjén külön 
dij nélkül a hajnali órákig engedik meg a 
kocsma nyitvatartását. Kár volt különben az

enged -1 yt meg nem váll >n; ; hiszen az csekély 
költség ott Önöknél. Ha a szolgab.ró nem 
adott általanos'engedélyt arra az. alkalomra a 
záróra meghosszabbítására, akkor meg kellett 
voln a arra váltani a passzust, mert hiszen 
tudja t. kartársunk, a mai világban pénzért 
minden kiváltságot lehet megszerezni. A feleb- 
bezés az alispánhoz nyújtandó be ! — Üdvözlet.

N F. Szeged. Az említett címzés tévedésből 
történt. Lap S/.ebenhe is és Szegedre is megy.
— T. G Szászrégen. Sorsjegy ügye clintéztetett, 
nyeremény küldetett. Kár hogy nem volt 
valami — 10-ed millió. Mindazonáltal — üdv !
— D. J Kas Pótsorokra a 23 at illetőleg 
intézkedés nyomban történt Sok szerencsét 
ciné dolgában is a kurucok kitűnő nótáriusá
nak. Es — üdv! — H. F. Sz g d. A Szeged 
felé hajózás — még bizonytalan, de értesítés 
annak idején megy. Hird. ügye rendben. 
A dijak <. P'prikás Ikivö/lc:! Sz. J. Munkács. 
T. szakinrsunk alkalmasint tévedésben van-
Levél meBt. P. A. V. Top i a. A streikügy.
további 1fejleményeiről tudósítást várjuk.

üdv.! ‘ K. E. 3-assó. A .Borviz
k arié i' 1özlcménvek bel •■jez.ésekor jött levélre
válasz. m<■gv. Élői', köszóru tnyuglatás és
köszöntés ! T. Gy. N. krniziE. Egy cikk jö 11
és egy — jön. Ciktiró 1vizieményeit ha jók.
szívesen vesszük, azonl a n a jelen számaink
annvira íuilialmozvák. In az á; r. 1-re jelzett
cikket ioa föleid, május inlásik felébe hozhatjuk.
Üdvözlet! P. D, Sorokuif-lu. Lanzáráskor
érkezett siö ah közelebb fölhasználjuk. Üdv !

M 1 n d e n

sza iíG d a  kávehaz és v e n d é g lő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 

* -------- rek lám -nap tárait.........■ ■ -  I

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

Budapest,\7lll., RökkSzilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

Balaton Aimádi
fürdőtelepen a .Budatava" vendégi" 
elköltözés miatt 16.000 korona 
örökáron eladó, lióvebbetatulajdonos,

MESTER JÁNOS-nál
BALATONALMÁDIBAN. i- s

MENÜ-
k ú t  a k , k é s z  é t l a p o k ,  ko/.yha- 
söntés-ivek es könyvek, boon-bloek 
minden nagyság és színben, ru h a tá r -  
s ám ok, bérlé t-füzetek , levé lpap ír 
és b o ríték o k , sz ivar-sz ipkák  kívá
natra légnyomással is, legújabb  pe
csenye és hal-diízek, to r ta -  és t á 
n y ér pap íro k . sü tem ény-kap  szűk, 
p ap ir-szaü  ótvk, papirlemez-tanyé- 
rok , fogvájóé , u jsá g ta r tó á , i .ó u V  
lák , k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERKOYITS KÁROLY
hektograph-keszitá, célszerű i vdai 

és vendéglői cikkek raktára
BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.

K É P E S  Á R JE G Y Z ÉK  INGYEN.



10. oldal. FOGADÓ

Pályázati hirdetmény.
A .Győri pincér-egylet' ingveues ellielvező 

irodájának irodafönöki állására ezennel pályá
zatot hirdetünk

Ezen állást csak tiszta jellemű, erkölcsös 
ember nyerheti el, aks a szakmában széleskörű 
jártassággal, nagy helyi és vidéki ismerettel 
h íres az irodawzetést önállóan végezni képes. 
Miután irodafönök az iroda napi forgalmi pénz
tárát is kezeli, tartozik 2UÜ korona óvadékot 
takarékpénztári betétkönyvben vagy állami 
értékpapírban az állás elfoglalása előtt ez 
elnökség kezeibe letenni.

Évi javadalma 16lK> korona fizetés.
A pályázati kérvények március hó 2l-én 

déli 12 óráig nyujtandók be az alulírott Pincér
egylet címére. Bővebb felvilágosítással az 
elnök vagy titkár készséggel szolgál

A >Győri pincér-egylet* ingyenes elhelyező 
irodája nevében Győr, 1903. március hó 3. 
D énes Miklós L ászló Józse f

titkár. elnök.

F ü rd ő h e ly e n  $ismert, régi fü rdő  
end ég lő s, szak

ember, megfelelő 
■  ■  ■  ■  tökével é t te rm e t
és ’bávéházat vagy szá llodát keres 
bérletre vagy megvételre. Megkereséseket 
VV. J . címen a „Fogadó" kiadóhivatala 

• 1 • továbbit.

5000 koronával
forgalmas vidéki városban (megyei szék
helyen), a város központján most nyi- 
=  tandó és mondern berendezésű =  
kávéházhoz társ
kerestetik. Bővebbet a .Fog-idó* kiadó-

| =  K®pesek E =  I
2  nyári vendéglői üzletet albérletbe vagy s  
5  kisebb üzletet bérbe. Ajánlatokat „ I t. J .“  £  
2 címen a „F o g ad ó "  kiadóhivatalába P  
2  kérek. i 3 &
á-Tfr-rV  ------------ — -

BOR.
340 hektó, saját Iérmés, vegyes és faj, 
3-ad része zö ld -fehér, 1 része sille r, 
múlt évi termés, kedvezményes elszáll 
tás mellett eladó. Ugyancsak kisebb 
• ■---■■■- részletben is eladó. -

SZENDREI ZSIGM0ND
Ó - K É C S K E .  i—r

Vasiitálloniás U j-K écske. Pest megye.
%----------;--------------

H I R D E T É S .

Pályáiati hirdetmény.
A Máv. Párkánynána állomáson levő pálya

udvari vendéglő bé létére 1909. évi május 1-től 
számítandó 5 év időtartamra nyilvános pályá
zat hirdettetik.

A szabályszerűen felbélyegzett és kellő 
bizonyítványokkal felszerelt ajánlatok legkésőbb 
1909. évi március hó 16-án. déli 12 óráig 
»Ajánlat a Párkánynána állomáson lévő pálya
udvari vendéglő bérletére -101/909. számhoz.' 
címmel a magyar királyi álam vasutak budapest- 
balparti üzletvezetősége általános osztályához 
i Budapest, VI., Teréz-körul 62 szám, 1. em. 6.) 
nyújtandók be.

Ugyanezen üzlelvezetőség gvüjtőpénztáránál 
bánatpénz fejében 800 í nyolcszáz) koronát 
készpénzben vagy értékpapírokban letétbe 
helyezendő.

Á bérletre vonatkozó részletes feltételek az 
alulírott üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályában VI , Teréz-l- őrut 62. sz.. félem. 12. 
a hivatalos órák aiatt megtudhatók.

Budapest, 1909 február hó.
B u d u p est-h alp a rti üzlet v ez e tő ség .
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8Í«jiJ A budafoki magyar királyi pincemestert tanfolyam pincéjében ^
• | |  Folyó évi március hó 19-én délelőtt 10 órakor tarlandó borárverésen 
« || eladalik a vincellériskolák szőlőiben és az állami szölötelepeken tér £L 

mett borok egy része. #3,

A venni szándékozók az elárverezendő borokat folyó év március £L 
hó 12 én, március hó 16-án és az árverés napján megizlelhetik. L

Az árverezendő borok jegyzékét az éideklödők levelező lapon CL 
közölt kívánságára a pincém steri tanfolyam igazgatósága megküldi- f e

^  M . kir. pincem esteri tanfolyam  iga zga tó sá ga- | |
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masyarország kizárólagos vezérképviselete.
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Állandó namy raktár hordókban és palackokban,

Nyomatott Hedvig Sándor kAnyv-yomdA;' bt\n, Rulspoat, V’L, Do’iány-utr* 12. <,-4ra


