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Az italmé esi illetek.
Minden kézmüiparosnak, ha önállóan
óhaj'ja iparát gyakorolni, elegendő,
ha iparigazolványát kiváltja és nyomban
megkezdheti munkálkodását. Kivetik rá
a kereseti adót és annak sok pótlékát,
de azután zavartalanul dolgozhatok,
mert hát az adót és sok sallangját,
amit a kincstár tőle követel, munkájával
meg is kell keresnie.
A vendéglősnél ez egészen máskép van.
Az italmérés állami monopólium, lehát
a fökocsmáros, a nagyvállalkozó maga
az állam. Az állam ezt a jogát apró
részletekben bérbeadja, ül nem adja.
mert a törvény szerint bármikor vissza
vonhatja. Bér beadj a a szatócsnak, a
fűszeresnek, a hentesnek, a csemege
kereskedőnek, a sajtosnak stb., kiket
sohase veszélyeztet a visszavonás eshe
tősége ; bérbeadja a vendéglősnek és
kocsmárosnak is, de ezeket már veszé
lyezteti a visszavonás lehetősége is.
Ezért a jogbérletért a kincstár italmérési H itték cimen bért vet ki és
fizetteti. Aki nem tartja be ezt a bérleti
szerződést, attól rövid utón elveszi a
bérletet, vagyis az ital mérési engedélyt.
Az italmérési illeték mellett kivetik
a vendéglősre, — amúgy ötletszerűen
— a nagy kereseti adót és különböző
cimü pótlékokat is, de hogy az állam
még biztosabb legyen a vendéglős adó
zása tekintetéhen, előre fizetteti vele a
boritaladót, (fogyasztási adót; amit a
vendéglős utólagos filléres részletekben
kap vissza a fogyasztó közönségtől. De
a vendéglő üzletmenetéhez szükséges
egyéb élelmi cikkek után is fizeti a
fogyasztási adót, nevezetesen a hús,
zsiradék és egyéb cikkek után, ezt is
előre — az üzlet forgalmához képest —
kisebb vagy nagyobb összegben, amit
azonban már nem kap vissza, mert ha
nincs az üzletnek nagyobb ételforgalma,
hát bizony az ételek után annyi sem
marad haszonul, amit a vendéglős és
családja megeszik.
A vendéglős tehát, amint azt már
többször kimutattuk, azért, hogy a kincs
tár neki is ád italmérési bérletet, nem
csak adófizetővé teszi, hanem ké n ysze
ríti egyúttal arra is, hogy egyszersmind
fogyasztási adószedője is legyen a kincs
tárnak. Azzá k e ll lennie, akár tetszik,
fkár nem. A törvényes rend igy köve
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teli. De ez még nem minden A vendéglős
a bortermelőnek is megszerzi a termés
utáni hasznot és a szőlöbirtok utáni
adót Mert a vendéglős képezi a borértékesitöt, a közvetitőt a termelő és
fogyasztó közönség közt. És ezt a több
szörös közhasznú szerepét a kincstár
azzal honorálja, hogy derüre-borura
emeli az italmérési illetéket és kereseti
adót és gondoskodik arról, hogy az
italmérés szétforgácsolása által teremtsen
a vendéglős nyakára olyan konkurren
seket, kikkel a vendéglős képtelen a
harcot felvenni.
Most van kivetés alatt a három évre
szóló italmérési illeték újabb megállapí
tása. Kivetik ötletszerűen, ahogy eszükbe
jut,ahogy akarják. Nem veszik figyelembe
a gazdasági viszonyokat, nem az álta
lános drágaságot; nem törődnek a nép
szegénységével, ami korlátozza a vendéglő
látogatását.
Ök emelik az illetéket és adót 100—200
százalékig. Mintha nem ismernék az
életviszonyokat, mintha nem tudnák,
hogy a vendéglősnek nem lehet e g y e 
düli célja és törekvése kizárólag a
közterheket összegyűjteni; mintha nem
tudnák, hogy a vendéglősnek egyéb
szükségletei is vannak. Ugyiátszik, mind
ezt nem tudják. Felülnek a bürokralia
paripájára és száguldanak vele, nem
törődve azzal, hogy hány becsületes
polgárcsalád ekszisztenciáját tapossák
össze — a háztulajdonosok segítségével.
És igazán jellemző, hogy éppen azok a
a körök srófolják föl a vendéglős italmérési. illetékét és adóját, kik a másik
oldalon az ital mérési engedélyek töme
ges kiadásával ‘.elemesen csökkentik a
vendéglős italforgalmát. Hál nem őrült
dolog ez?! Csökkenteni a forgalmat
és felem elni az italforgalmi adót!
Ennyire ignorálni a tényeket és ilyen
módon űzni finánc-gazdaságot, mégis
csak furcsa állapot!
Éppen mostanában bocsátották ki az
államkincstár kimutatását az 1908. év
IV. évnegyedéről, mely igen élénken
bizonyít amellett, hogy a fogyasztásiés italadó mesés többlettel haladja
túl az előirányzatot. Ugyanis az emlilett
eg y negyedévben a fogyasztási- és
itáladénál 20,225.166 korona volt a
bevételi többlet és ha a többi három
negyedévben is ilyen lesz az eredmény,
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— az adó- és illetékcsavar működése
legalább ennyit feltételez — a kkor az
egész évi többlet mintegy 81 millióra
fog rúgni, aminek jelentékeny részét a
vendéglősök fizetik.
Ennyi teherviselés után méltán vethe
tik fel a vendéglősök a kérdést, hogy
hol maradnak jogaik és ekszisztenciájuk
védelmére a kincstári ellenszolgáltatá
sok ? Az italmérési engedély legyen
talán ez ?! Ez csak nem lehet, meri
hiszen éppen az a baj, hogy ezt a jogot
annyira szélforgácso ják és hogy éppen
séggel még csak annak nincs ilyen
joga, aki még nem kérte. Ha kéri, meg
kapja, bármilyen szakmabeli legyen az
illető és bármilyen üzlele legyen az
illetőnek. Az adó-és illetékcsavar azért
vígan sajtolja a hivatásszerű italméröket
a vendéglősöket és kocsmárosokat
A vendéglősök és kocsmárosok ébred
jenek végre és vonják le az ilyen
adatokból a tanulságot. Ez az állapot
nem fog addig megszűnni, mig az
érdekelt szakköreink tétlenül nézik azt
a játékot, amit velük űznek: addig
fog tartani, amíg országszerte szervez
kedve, egyhangúlag ki nem mondják:
eddig és ne tovább/
= A vendéglői és kávéházi i székesfővárosi) szabályrendeletből, miként ar
ról a Fogadóban már szóltunk. — a
belügyminiszter törölte azt a rendelke
zést, hogy az italméréssel foglalkozó
iparosok kötelesek tagjai lenni az
iparuk szerint fennálló ipartársulatnak.
A belügyminiszternek nem kell a ven
déglősök, kocsmárosok és kávésok köte
lező társulása, mert úgy, ahogy most
vannak, könnyebben lehet velük el
bánni. Ámde akadtak a székesfővárosi
törvényhatósági bizottság múlt heti
szerdán tartott közgyűlésén nehányan.
kik a belügyminiszter ezen rendelkezése
ellen állást foglaltak és felszólalásukra
a közgyűlés kimondta, hogy ebben az
ügyben külön felterjesztést intéznek a
kereskedelemügyi miniszterhez, kinek
okvetlenül több érzéke van az ipari
közérdekek iráni, mint a belügyi kolle
gájának.
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Ha a tárgysorozatból kiemeltük a 4 Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmajelzett két pontot, meg kell mondanunk
Horvát-szlavonországi vendéglős kar azt is, hogy miért tartjuk azokat fon rosok Ipartarsulata hivatalos közleményei
társaink folyó évi május hó 25. és tosnak.
A z ipartársulat hivatalos helyisége
26-ára országos borvásárral kapcsolat
A képesítés kérdése napirenden VIH-, Ráköci-ut IJ, II. 20 . sz. a. van.
ban kongresszust tartanak Belováron.
van.
Módosítás
alatt
van
az
ipar
Hivatalos ó rá k : minden hétfőn
A meghívókat a horvat-szlavonországi
vendéglősök országos szövetsége küldi törvény. Most az ideje, hogy a ven szerdán és pénteken délután 3—6
déglős szak férfiak ezrei emeljék fel óráig.
------szét és felhívja a magyarországi kar
társakat, hogy a kongresszuson minél szavukat kérésre, - ha kell — kö v e
Jogitanácsot ad az ipartársulat min
nagyobb számban vegyenek részt. telésre, hogy a vendéglős-ipar ezen den tagjának a társulat ügyésze:
Horvát-Szlavonországból mintegy 2000 túl ne legyen a társadalmi hajótöröttek dr. Waigand József, lakik IX. kér.,
szállodás, vendéglős és kávés jelentette szerencsepróbálgatása saját és mások ÜllŐi-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
be részvételét s ilyen módon hatalmas kárára.
gokra nézve díjmentes.
Ezt az alkalmat most elmulasztani
testület fog együtt lenni és tanácskozni
a vendéglős ipar fontos ügyeiben. A annyit tesz, mint bevallani, hogy a
Az ipartársulat tagjai minden szak
felhívás kiemeli, hogy a kongresszuson ve déglősök megérdemlik sorsukat. ipari- adó- és illetékügyben, szakbeli
képviselve lesz a m. kir. pénzügy- és Megérdemlik, hogy a tisztességtelen útbaigazításért forduljanak az iparkereskedelemügyi minisztérium, a hor verseny tönkretegye őket, — m ert tárMilat titkárához.
vátországi kir. kormány, országgyűlési nem védekeznek, nem harcolnak
Az ip artársu lat mindennemű hiva
képviselők, ugyszinte a kereskedelmi ellene !
és iparkamarák.
Ezt pedig nem akarhatja egyik ven talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó1
* utján közöltetik.
Igen közelfekvő és bővebb magvará- déglős sem. hanem éppen ennek ellen
zatra alig szoruló okok amellett szólnak, kezőjére kell törekednie De tenni
hogy Magyarországból is vegyenek k e ll a rákfene gyógyítása érdekében
TÁRSULATI ÉLET.
részt szakköreink ezen a tanácskozáson, és nem tétlenségben reménykedni,
már csak azért is, hogy be igazolást mert magától bizony nem jön meg
Budapest. A „ S zékesfővárosi Ven
nyerjen az a ténykörülmény, hogy az orvoslás, ha akár száz esztendeig déglősök és Kocsm árosok Ipartár
nincsenek nemzetiségi eltérések a is várunk és reménykedünk.
sulata“ április 29-én tartott évi köz
magyar és a horvát vendéglősök közt,
A másik fontos dolog az italm érési gyűlését tagjainak élénk részvételével
hanem a közviszonyok szem előtt
az újvárosháza termében. A közgyű
tartásával testvéries együttműködésre törvény módositósa. Ez a törvény a lésről tudósítónk következő közlemé
vendéglősipar bajainak kutforrása. Ez
van szükség, ha az iparunkban fennálló
a törvény szabadítja a vendéglősökre nyével számol be.
bajokat akarjuk orvosolni. A bajok
Janura Károly elnök üdvözölte a
pedig egyformák. Ugyanazok a törvé a sok szatócs, fűszeres, hentes, cukrász,
nyek hatása alatt állnak a magyar sajtos stb. stb. mellékfoglalkozásul megjelent tagokat, beszámolt a társulat
űzött
italmérést,
melyek
ellen
semmi
múlt
évi munkásságáról. Janura elnök
vendéglősök mint a milyenek alatt
a horvát-szlavonországiak vagy meg féle társadalmi aktió nem segít, hanem tartalmas megnyitó beszédében többek
közt
a következőket mondotta: Egy
csupán
a
törvény
becsületes
és
cél
fordítva. Meg kell mutatnunk, hogy
nem ismerünk nemzetiségi különbséget, irányos módosítása. Ennek sürgős esztendő múlt el. Gazdagabbak lettünk,
tehát
szegényebbek is. Gazdagabbak
hanem kölcsönös szeretet és kartársi szükségességéről meg kell győzni úgy
bizalom vezérel bennünket úgy a a pénzügyi kormányt mint a törvény- lettünk az elvégzett munka által s
hozást. És erre országos mozgalmak szegényebbek az év elmúlta által. Ámde
jelen alkalommal mint máskor is.
A kongresszus egyéb tárgyai közt kellenek, mint a milyenek a kongresz- az ember életében nem az eltöltött
a magyar vendéglőskart is igen kivá szusok. Addig kell kopogtatni a ven évek sora számit, hanem az, hogy
lóan érdeklő két kérdést találunk, déglősökre nézve berozsdásodntt ajtó mennyi közhasznú munkát végeztünk.
Mi iscsak
ha visszatekintünk,
ell. a.nem
^
. . . . Addig
. . 0 k___,
melyek bizony nálunk is époly aktu kon, amig azok kinyílnak.
álisak mint a horvát-szlavon kartár hangoztatni a jogos védelmet, inig a ^ , az év elmúltát látjuk, hanem látjuk
sainknál. Ezek: 1.) a képesítés k i vendéglősök panaszai és sérelmei ellen-$'az elvégzett munkát is. És t. kartársaim, nem öndicsekvés akar ez lenni,
mutatásának behozatala a vendég bedugott fülek végre meghallják.
Az egész vendéglőskar szenved a hanem csak tény konstatálása: mi a
lős-iparban és 2.) az italm érési
hiányos és elavult törvény hatása munkánkat becsülettel elvégeztük:
tö rvé n y módosítása.
Két fontos tárgy, mely megérdemli, alatt. Módosítását kell követelni, mert Megerősödtünk, hatalmasabbá lettünk.
hogy mint közös ügy a magyar és a vendéglőskar megélhetési viszonya Ezen munka elvégzése dicsősége önöket
horvát-szlavonországi szakféríiak közös ezen törvény rendelkezései által foly illeti. Tudják jól t. kartársaím, hogy
aktiója gyanánt kerüljön megvitatás ton veszélyeztetve van. Ki bir a ellenségünk ismét kísérletet tett arra.
alá és egvetértöleg jussanak szakköreink m ellékfoglalkozásként gyakorolt ital- hogy elpusztítson bennünket.
Noha most nem mint ellenség köze
megállapodásra ennek a két fontos árusitással versenyezni? Ha a mérv. dó
körök ezt a tarthatlan állapotot nem ledett hozzánk, hanem jött mint a
ügynek megvalósítása érdekében.
képzelt
„nagy" hozzánk, „kisemberekakarják
fölismerni,
hát
akkor
sok
ezer
Nem szemrehányásképen említjük
meg, hanem csupán konstatálni kíván érdekelt és károsított vendéglős dörögje hez“, kik előttük ezelőtt „senkik1* és
„semmik1
*voltunk, körmönfontan nyúj
oda
nekik.
Majd
csak
megértik
ilyen
juk, hogy a Szabadkán 1907-ben tartott
tották a jobbot. — Önökön múlt, hogy
II. országos vendéglős kongresszussal módon.
észrevették
ismét a farkast, bár más
ugylátszik. elnémult Magyarországon
Mindez szükségessé teszi, hogy a
a kongresszustartási hangulat Csend magyarországi vendéglős kartársak köntösben.
Nem
szükséges
többé hangoztatni
az egész vonalon! A horvát-szlavon fogadják a horvát-szlaovnországi karkartársak tartják ébren a szakmoz társak hivó szózatát és menjenek el létalapunk tisztaságát és jogosságát,
tisztában
vagyunk
ezzel
mindannyian.
galmat és évenkint rendesen tartják május 25. és 26-ára Belovárra, a
Mindez azonban nem jelenti azt,
országos gyűlésüket és igyekeznek szakkongresszusra !
hogy
most
már
pihenhetünk.
Nem!
előbbre vinni szakipari ügyeinket. Az
Szükséges_ tudnivalókat közöl a
igazság kedvéért ezt a tényt konsta- »Venaéglős-Ujság« szerkesztősége, Zág A munka még nincs készen. Oda kell
törekednünk, hogy mentül hatalma
álnunk kell.
ráb, Jellasics-tér 8. sz. a.
sabbá tegyük ipartársulatunkat. Én
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bízom önökben t. kartársak, hogy e
munka folytatásában és elvégzéseben
minden eszközzel segítségre lesznek.
Ezzel a bevezetéssel a közgyűlést
megnyitottnak jelentette ki az elnök.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Koch
Tamás és Roszner Jánost kérte fel.
A lelkes éljenzéssel fogadott elnöki
megnyitó beszéd után a napirend
során a zárószámadás és évi jelentés fel
olvasása következett. Hajós Károly
a számvizsgáló bizottság nevében a
zárószámadás helyességét igazolta és
indítványozta a felmentvény megadá
sát. A közgyűlés úgy a zárszámadáso
kat valamint az évi jelentést egyhan
gúlag elfogadta és a felmentvényt
megadta. Az évi költségelőirányzat
megállapítása után a tisztújító válasz
tást ejtették meg. A szavazatszedö
bizottság a következő társulati tagok
ból alakult: Jankó Ferenc, Schiller
Vince, Papp József. Tatay István és
Bors Antal. A bizottság átvette a
szavazólapokat és megállapította a
választás eredményét, mely időre a
közgyűlés fel volt függesztve. A
választás eredményét lapunk múlt
számában ismertettük.
Ezután az indítványokat tárgyalta a
közgyűlés. Elfogadta egyhangúlag a
közgyűlés a társulat működési terüle
tének kiterjesztését. Majd Hajós Ká
roly indítványát, mely egy temetkezési
egyesület alakítását óhajtotta, Jankó
Ferenc, Bankhardt József és Papp
József, hozzászólása után a közgyű
lés elfogadta és áttette a választ
mányhoz. Ezzel a közgyűlés véget ért.
A titkári jelentést térszüke miatt jövő
számunkra voltunk kénytelenek halasz
tani.
G yő r.(E lhelyezőintézet kibővítés.)
A győri pincér-egylet agilis és ügybuzgó elnöksége azon fáradozik, hogy
az egyleti elhelyező nemcsak pincéreket,
hanem cselédeket is elhelyezhessen
díjtalanul. Az egylet vezetőségének ezt
a törekvését a „Győrivendéglősök ipar
társulata*1 a város tanácsához intézett
az alábbi és László elnök vezetésével
dr. Wennes polgármesternek átnyújtott
kérvénnyel támogatja.
A győri pincéregyietnek azon kérését, hogy
pincérelhelyező intézetét eselédközvetitéssel
kibővithesse, az egész helyi szállodás és
vendéglöskar érdekében pártoljuk és annak
teljesítését tisztelettel kérjük.
A pincéregylet el* elvező intézete ingyenes,
célja, hogy az éveken át tapasztalt vissza
éléseket, a melyek úgy a személyzetet, mint a
munkaadót ki'sákraányolják megszüntesse, mű
ködése során elérje azt is, hogy Győrött
rendet teremtett, munkás és munkaadó között
az egyetértést fentartja. — Mindazon előnyök
dacára működését bénítja az a körülmény,
hogy csak pincéreket közvetíthet, ami a cseléd
elhelyező intézetek kezében fegyver, mert ők
meg cselédet közvetítenek, de csak akkor, ha
a munkaadó a pincéreket is tőlük szerzi be.
A győri pincéregylet dicséretes buzgóságot
fejtett ki, amelynek bizonyítványa, hogy velük
a főnökök ipartársulata szívesen jár cl karöltve
s magasabb érdekek sérelmét látnánk abban,
ha az egylet akciójának sikerét a fent ismer
tetett körülmény meghiúsítaná. — Ezen okok
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ból kérjük karunk érdekében részükre az
engedély megadását. A győri vendéglősök,
kávésok és italmérők ipartársulata nevében:
Győr, 1909. május 7. Kiss Károly, elnök.

Meghívó. — A Győri Pincér-egylet
f. hó 17-én hétfőn éjjel fél 12 órakor
László József Teleky-utcai vendéglő
jében rendkívüli közgyűlést tart. A
közgyűlés tárgyát az alapszabályok
módosítása képezi.
Deés. Szolnokdoboka megyei vendég
lős és kocsmáros szaktársaink ipar
társulatának megalakítási munkálatai,
melyről egyik előző számunkban em
lékeztünk meg, közelednek a befeje
zéshez. A munkálatokat Keller Sándor,
előnyössen ismert deési vasúti vendég
lős vezeti és ebben segédkeznek neki
Brunner Albert és Szongott Ferenc
fogadósok, Décsei Samu sat. vendéglős
szaktársaink. Az alakuló gyűlést lehe
tőleg még e hó folyamán meg fogják
tartani.
Szabadka. A „szabadkai pincér ott
hon (egylet)1* igazgatósága e hó 11-én
tartott ülésén Paulin Zsigmond volt
föpincért egyleti ügyvezetőnek és egyszersmint egyleti ügynöknek válasz
totta meg.
Nagyvárad. A »Nagyváradi vendég
lősök, szállodások, kávésok és kocsmáíosok ipartársulata« e hó 8-án
tartotta évi rendes közgyűlését. A
közgyűlés érdekes sikereként említjük
meg, hogy Katz Jakab a nagyváradi
pincér-egylet kitűnő irodafőnökét az
ipartárulat titkárává választotta. Katz
Jakab megválasztása határozott nyere
séget jelent az ipartársulatra nézve. A
közgyűlés lefolyásáról szóló tudósítást
jövő számunkban adjuk.

Bokros Karoly lemondása.
A magyar fogadós, vendéglős és
pince .--közönséget, iegkivált a szállo
dások. vendéglősök stb. cimü orsz.
nyugdijegvesületünk kötelékébe tartozó
szaktársakat, rendkívüli ésegyszersmint
sajnálatos esetről értesítik ezen soraink:
Bokros Károlynak, a nyugdíjintézet
nagyérdemű elnökének eme tisztéről
való lemondásáról. A mi társadalmunk
nak ez a kiváló tagja, e váratlan ese
ményt a következő levelében hozta
tudomásunkra.
Tisztelt Szerkesztő ur, kedves barátom !
A mai napon értesítette® dr. Solti Ödön
jogtanácsos urat, hogy a nyugdíjintézet elnök
ségétől visszavonulok.
Midőn ezt szerkesztő urnák is tudomására
hozom, nem mulaszthatom el, hogy őszinte és
hálás köszönetét ne mondjak azon szives
pártolásáért, amelyben úgy engem mint az
intézetet részesített.
Nagyon kérem, ne vonja meg továbbra sem
jóindulatú támogatását az orsz. nvugdijintéze!től, amelynek éléről kénytelen vagyok távozni,
Budapest, 1909. május 8.
Tisztelettel

Bokros Károly.
Az orsz nyugdíjintézet nagynevű
elnökének ez az értesítése mély megilletődést keltett bennünk, de, mint
ahogy fentebb említettük, ugyanily
érzéssel és mély sajnálattal töltheti el
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mindazokat, akik az intézet sorsa iránt
őszinte érdeklődéssel viseltetnek. Mi
lesz most a nyugdijegy esülettel, — ame
lyet mi Bokros Károly nélkül el sem
tudunk képzelni. — Lesz egy másik
elnök, mondja a sablonos válasz,
a száraz következtetés. Ez igaz. De
Bokros Károly elnöke nem lesz. Mert
nincs több Bokros Károlyunk.
A mi ipari osztályunk, mint ezt a
»Fogadóx annyiszor megírta, n ag y n
szegény, vezéremberekben.Ulyan vezér
emberünk, aki minden érdektől men
ten és csupán csak a »köz«-nek szen
telhetné tevékenységét, alig van. vagy
talán nincs is S amikor a vezetés
hiányát és ennek következtében köz
dolgaink előrejutásának nagy nehéz
ségét konstatáljuk sajnálattal: sz gyenkezve és irigykedve nézünk horvát
vendéglős testvéreinkre, akik egy
kitünő társuk vezetésével rövid egv
év alatt olyan testületbe tömörültek,
amely minden nehezebb dolgukban
intézkedik helyettük, mely az egyes
vaskalapos községi vezetőknek, az
ipari érdekükbe erősen ütköző intéz
kedését bölcs irányítással a vendég
ősök javára fordítja: bor- sör és
élelmiszer ellátó raktáraival, saját pénz
intézetével (vendéglős-bank) könnyű
módot nyújt a szükségletek beszerzése
és fedezésére és mindezen k ívül: az
elhalt vendéglősök liálrahagyottjait a
további megélhetésben 10—12 ezerkor,
összeggel segélyezi S ezt a hatalmas
és minden vendéglősre áldásos szövet
séget egy ember, a fáradságot és nagy
költséget nem kímélő Huzják Mató
teremtette meg. Lehetséges volna-e
nálunk ilyesminek megtörténni?
A magyar vendéglős osztály nagy
gyámoltalanságára valló ez a körül
mény (a vezérlet hiány kérdése)
persze, ami sajátságos viszonvainkban
találja magyarázatát. Azokban a viszo
nyokban tudniillik, amelyek lehetővé
tették eddig, hogy egy érdekeltségi
csoport a közügyeink vitelére hivatott
olyan kitűnő erőket, mint Gliick Frigyes
és Bokros Károly, vissza tartott.
Értem ezalatt a Gundel-féle csoportú'
mely a személyes üsmeretség és bar:
ság révén igyekezett körébe vonni
tehetségesebb szakféríiakat, hogy azok
nak esetleges ambícióját elterelje a
közérdekű ügyek igazi céljától. A
magy. vendéglősök országos szövetsége
(mely épen úgy, mint a bpesti szállo
dások vendéglősök sat. ipartársulata
a Gundel-féie csoporti érdekeket látszik
szolgálni) szintén arra alakult, hogy
a többesszámban kreált osztályok
kapcsán alvezéri, (elnök, alelelnök
sat.) címeket oszthassanak és igy a
jó erőket leköthessék. így akarta a
Gundel csoport uralmát biztosítani,
hosszú időkig. Azonbau mint minden,
ez a viszony sem tarthatott örökké.
Glück Frigyes, ez az ideáiis és nemeslelkű nagy emberünk, már az előző
évben kivonult a Gundelék légköréből
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lemondván az ugyancsak levegőben
lógó orsz. vendéglős szövetségnél viselt
tisztségé.'ől. Glöck Frigyesnek ezt a
ténvét, bár természetesnek tartottuk,
mindazonáltal jóleső örömmel fogad
tuk. Mert reméltük, mint ahogy ma
is reméljük, hogy a magyar vendéglőskocsmárosok sok ezreinek közérdekű
ügye, osztályunk eme nemes férfiában
fogja megtalálni egyik vezérét. Ebben a
reményünkben mintegy megerősíteni,
biztatni látszik bennünket a viszorn ok
változását jelentő ez újabb esemény:
Bokros Károly lemondása. Az esemé
nyek eme fordulatában minth i a vég
zet kezének működését, mintha a
vendéglős iparhoz tartozók jó ügyének
jobbrafordulását látnánk. Mintha meg
elevenednének az egyik múlt évi »Fogadö« »Triász« eimü közleményének
ezen so rai: — »Bokros Károly, a nagy
munkaerő, az ideális és nemes nagy
lelkű (ilüek Frigyes mellett!*
No és ki tudja, hogy ez óhaj és
reménykedések valóra válása nem-e
fog bekövetkezni? Ki tudja, hogy
ezek az erők nem-e fognak találkozni
a vendéglős iparhoz tartozó összeség
érdekét célzó munkálatoknál, a közjó
igazi ügyének szolgálatánál minél
e lő b b A viszonyok változnak. A tehet
séges erők egymásután függetlenítik
magukat a hozzájuk nem méltó érde
keltségi csoportoktól. Egy nagy erő
megint fölszabadult. Bokros Károly,
aki eddig a Gundel-féle érdekeltségi
csoporttal szintén közösségben lévő
nyugdíjintézet elnöki funkcióját végezte,
oly lelkesedéssel és hozzáértően, hogy
hasonlóan többé senki sem fogja tudni
ezt a működési kört betölteni, — sza
baddá tette magát, hogy alkalomadtán
istenadta szép tehetségévé1, egy erre
érdemesb ügynek tehessen szolgálatot,
Az a tér, amelyen eddig Bokros Károly
és a nagy emberbarát Glück Frigyes
működtek : nem az ö terük — nem a
valódi »közjó« tere.
Az események változását, és uj ala
kulását nem lehet megakadályozni. így
nem lehetett elejéi állni a jelen eset
bekövetkeztének sem. Bokros Károly
iváló szaktársunk különben nem most.
lanem már régebben készült megválni
a nyugdíjintézettől, ahol a vezetés
nem a valódi nyomon, nem az ügyek
nek megfelelően haladt. Hogy ez a
körülmény, amelyet gyakran a »Fogadó«
is szóvá tett — természetesen a nyug
díjintézet érdekéb -u való jóindulatú
bírálat kapcsán, — Bokros Károly
nemes intencióival sem egyezett meg:
az elnökségről való jelen lemondása
is bizonyítja Minket ez az eset saj
nálattal tölt el, mert tudjuk, hogy e
jobb sorsra érdemes intézményünk
élére a Bokros Károlyhoz hasonló ve
zető tehetség nem fog egyhamar ke
rülni. Másrészt azonban örülünk az
események ilyetén fordulatának, mert
ez elöbb-utóhb a vendéglős-ipar ügyé
nek a javára fog válni.
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KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Felhívás. Azon t. előfizetőinket, akik
előfizetésükkel hálralékban vannak, föl
kérjük, hogy a már kapott utalványon
a járuló előfizetés összegét szíveskedjenek
beküldeni.
Lejáratos előfizetőinknek a mostani
számmal postautalványt mellékeltünk
Hátralékos előfizetőinknek annál inkább
is jóindulatába ajánljuk ezen kérelmün
ket, mert a lapnak szintén kötelességei
vannak. Előfizetési pénzek: »Fogadó«
kiadóhivatala, Budapest, Rákóci-ut 13.
küldendők.
Hymen hírek.
Láng Ferenc,
aradi kávés szaktársunk május 1-én
vezette oltárhoz Keszler Bellát, Keszler
F. fővárosi szobrász szépmi veltségü
leányát. - Gábor András aradi építész,
e hó 3-án tartotta esküvőjét Láng
Lujza, Láng Hermán nagyvendeglös
leányával, Láng Ferenc és Imre szak
társaink bájos nővérével. — Kim m erling József f. hó 4-én tartotta eskü
vőjét Splivaló Ágnes kisasszonnyal,
Splivaló József fővárosi vendéglős szak
társunk leányával. — Kalina Károly, a
nagyváradi Pannónia étterem föpincére.
április 28-án vezette oltárhoz özvegy
Halász Imrénét, szül. Pécsien Mariskát
Nagyváradon — M arjovszky Sándor
főpincér a múlt hó 24-én tartotta eskü
vőjét özv. Pécska Sándorné úrnővel,
Aradon. — Ifj ilirth András fővárosi
vendéglős szaktársunk eljegyezte Oláh
Mariska kisasszony!, Budapesten. —
Engelman Lajos, a miskolci Korona
fogadó föportá-a eljegyezte W eisz Helén
úrnőt, Kolozsvárról
A pénzszerzés uj módja. A vendég
lősök és kávésok, némelyek előtt még
nincsenek eléggé megrakva közterhekkel,
inég lehet rajtuk eret vágni — gondolja
a zeneszerzők és zeneműkiadók társa
sága is Amolyan fenhéjüzó és paran
csoló hangú felszólítást küldenek az
említett üzlettulajdonosoknak, hogy fizes
senek 100 és több koronái, ha üzletük
ben muzsikáltatni akarnak, mert igy
meg amúgy fognak perelni stb Ennek
egyszerű óvszere az, hogy az illető
vendéglős vagy kávés a következő
szövegű kis Írást irat alá azzal, akivel
a zeneszolgáltatás bérletére nézve meg
állapodik:
Kötelező nyilatkozat. Alulírott zenekari prímás
(vagy karmester) kinyilatkoztatom, hogy N. N.
u r üzletében (ekkor es ekkor) előadott zene
darabokért a szerzők illetőleg kiadók irányában
egyedül magam viselem a felelősséget, fAláírás
és két tanú.)

Ha ez igy a maga rendje és módja
szerint megvan, akkor leshet az a tár
saság a koronákra.
Ahol sok a kocsma. Ezt írja nekünk
egyik vidéki kocsmáros-kollegánk azon
közlemény hatása alalt, amit a Fogadó
április 1-én megjelent számában » A
vid éki kocsmárGsok bujáid cimén
irtunk. A levél D obrafalváról jött és
írója konstatálja, hogy az emlitett köz

10. szám .

leményben színtiszta valóság volt e l
mondva. Rámutat a saját községében
fennálló bajra, hol 786 lélek van és
négy kocsmát engedélyeztek. Egyike a
másikától nem tud megélni, mert sem
vasút nem já r arra, sem jegyzösóge,
de még csak plébániája sincs a köz
ségnek, tehát alig van forgalma. Hogy
ilyen helyen a kocsma jövedelméből
nem lehet megélni, azt felesleges bizo
nyítani.
Aki haragszik — annak nincs
igaza. A GundoI-h\e szállodás stb.
ipartársulat május ö-én megjelent »Értesilöje« cimü havilapban a következő
mulatságos dolgot találtuk, amit olva
sóinknak be kell mutatnunk. A társulat
választmányi üléséről lévén szó és annak
tárgyai közt szószerint ez á ll: »V. Elnök
előadja, hogy Platlhy György ügyvéd
felkereste őt és elmondta neki, hogy az
ipartörvénytervezet értekezleti tárgyalá
sánál ö képviseli az I.—II. kér. vendég
lősök ipartársulatát és arra ajánlkozott,
hogy célszerű lenne, ha ugyanezen
ügyben ipartársulatunk is őt bízná meg
képviseletével.
Felkéri a választmányt,
határozna a kérdésben. A választmány
ezen ajánlatot nem fogadja el, mert az
I.—II. kér. vendéglősök ipartársulata
az egyesülést és együttműködést akkor,
mikor arra ipartársulatunk felszólította,
kereken visszautasította és hasonló mó
don járt el a »Kisvendéglősök«(!?) ipartársulata« is! — Lám. lám. Mennyire
haragszanak karlársaink arról az oldal
ról a budaiakra meg a »KisvendéglŐsökre«(!?) hogy nem ültek fel a sörkartell
elienségeinekVlnémitására irányult sakkhuzásnak Ha pedig Platthy ügyvédnek
addig kell várni megbízásra, míg ez a
hőn óhajtott egyesülés megtörténik, —
akkor biz’ Isten nagyon öreg ember lesz
Se koszt, se kvártély, se más eimen
április 15-ki számunkban egy közlemény
jelent meg, mely a nagyváradi »Feketesas< társ-szállodásairól szólt. Az újdon
sült fogadós uraknak azonban nem
tetszett a közlemény és a »Fog»dó‘
ellen sajtópört indítottak. — Igazán
mondva, ennek a sajtópernek mi nagyon
örülünk. Mert ez nagyon jó alkalomnak
kínálkozik arra, hogy a nagyváradi
Fekete-as fogadó szobáinak bérlői a
nyilvánosság legelső fórumán nyerjenek
kioktatást arra, hogy mint szállodások
nak mik a kötelességei. Ezeknek a jó
uraknak ez az eset »tanonciskola<» lesz,
amelynek kapcsán m^g fogják tanulni,
(ha ugyan megtanullak) h >gy a könyve
lői és sorsjegyügynökségi mesterség
nem egészen egy a fogadós-mesterség
gel. (Ugyanis a fogadósok egyike. Better
könyvelő, Somogyi pedig sorsjegyügynök
volt. i A közleményért a felelősséget
lapunk szerkesztője, Flór Győző vállalta
el A védelem képviseletét ^.renpsM anó
dr. fővárosi ügyvéd, a vendéglős-pincér
perügyek ismert kezelője fogja teljesíteni.
Milliomos em berek. Ha az Isten
egy kis szerencsét ád, L en g yel József
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kaposvári vendéglős (ami ismert kománk)
és Rechnitzer Gábor ugyano:tani kanti
nos nemsokára milliomos emberek lesz
nek. Csak valami 145 millió dollárocska,
amit Honfi Somogybóí Amerikába ki
vándorolt szegény bőrkereskedö és ké
sőbb Chikágóban gazdag bőrgyáros,
hátrahagyott. A temérdek millióból
azonban — melynek elintézésén Veni-s
Károly dr., somogyi ügyvéd most fára
dozik, nemcsak fent említettek, hanem
Hoch Lajos, jelenleg pancsovai főpincér
is nagyban, sőt első helyen részesedik,
amennyiben az örökséghagyó Hoch
Hadzsinak az első. egyenes leszárma
zottja. Hoch Lajos szaktársunknak
ugyanis a gazdag ehikagoi bőrgyáros
öregatyja volt. A leszármazási okiratok
beszerzése most történik, amelyeknek
befejeztével, igazán és mi örülnénk a
legjobban, ha a széleskörben ismert
Hoch Laj s frtpincér, volt székesfővárosi
kávés és közben lapszerkesztő kollegánk,
az ugyancsak ilyen működésről ismert
Lengyel József kaposi kománkkal azt
a 145 (koronákban: 580) millió dol
lárt szépsn, testvériesen mentül előbb
megoszthatnák. Adja a milliomosok és
millióllanok sorsát intéző Mindenható,
hogy úgy legyen!
Apró hírek. — A gólya. Kaszás Lajost,
a Rákóci-ut népszerű nagyvendéglősét, a ha
sonló nagy népszerűségnek örvendő gólya
meglátogatta és ugyancsak megörvendeztette.,
amennyiben nem is egy, hanem mindjárt két
babácskát hozott hosszú csőrében. Az egész
séges babák derék mamáját és papáját persze,
az ismerősök nagy serege üdvözölte. A zala
egerszegi .Magyar Paizs" szintén gratulálta
és egyúttal a baranyai és tolnai „egykétek
nek Követendő példaként állította oda az ő
derék földijét, t. i. Kaszás barátunkat. - Vége.
Az annakidején nagy garral megindult közöskonyha-mozgalom elején megjósoltuk, hogy a
háztartás kérdésében ez a természetellenes
uj rend és szokás igen-igen hamar meg fog
szűnni. S úgy is lett. A gombamódra alakult
közőskonyhák gyors egymásután adták be a
kulcsot. Legvégsőnek maradtak a temesvári és
szabadkai konyhák, amelyek előbbiek sorsára
jutva, szintén bezárultak, ami egyúttal a közös
konyhák hóbortos ötletének is végét jelenti.
- Reklám. Fikker Antal nagyszombati fő
pincér, aki egyúttal jónevü szekszárdi bor
termelő is. azt írja. hogy a múlt évben nagyon
jó bora termett, amelynek nagy részét Kaszás
Lajos pesti vendéglősnek adla el, aki arról a
legjobb bizonyítványt állította ki. Igaz, hogv a
jó bornak nem kell cégér, de azért mégsem
árt egy kis reklám (különösen a mai világban)
mondja szaktársunk, akinek óhaját e soraink
kal teljesítettük is. - Elitéit vezér. A közel
múltban az éi termi-pincérek mozgalmában
vezérszerepet betöltött Pécs Lajos, aki azután
a pincér egyletnél saz éttermi segédek szakszervezeténél pénzbeszedő lett, a beinkasszált
pénzekből 1137 koronát sikkasztott. A köz
pénzek hűtlen kezelőjét a vezetőség feljelen
tésére a törvényszék egyévi börtönre ítélte.
Más pályán M ayer Berci kaposvári
vendéglős, a Somogy vármegyei vendég
lősök egyesületé«-nek egyik alapító
tagja és az egyesület fennállása óta
buzgón működött jegyzője, megvált
nemcsak ezen tisztségétől, hanem iparunk
tól is Mayer barátunk ugyanis Kapos
várott mészárszéket vett át és ezt az
ipart fogja gyakorolni. Szakmozgalmunk
intelligens erőt vészit ezen változás
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által és habár sajnáljuk a megválást, vendéglős-kocsmáros közönségünk az
mégis őszintén kívánunk szerencsét ásványvizek beszerzésénél mindig figyel
Mayer barátunk uj vállalatához.
meztetve legyen.
Nem mulaszthatjuk el ezenkívül szak
Gyászrovat. — Csepreghy Gyula.
Szomorú hirt vettünk Pólából. Csepreghy közönségünk figyelmet felhívni némely
napilapra
és egy-kél szaklapra is,
Gyula, a f .városi Orient fogadónak
éveken át volt szobafönöke, aki beteg amelyekben »M agyar á svá n yvíz fo r 
galm
i
és
k
iv ite li ré'Zvénytársaság«
ségében a verőfényes délvidéken keresett
javulást, az ottani »Landes Spital«-ban címmel és ^magyar ember csak magyar
ásványvizetigyéklo
(vak ülj magyar!i csalo
elhalálozott Elhunyt szaktársunk, akinek
magas műveltségét, széleskörű intelligen gató szókkal vannak hirdelCe és ugyan
ciáját és szaktudósát a »Fogadó« hasáb csak ott felsorolva a Fekete Mór-féle kapzsi
jain közölt »Táplálkozás« cimü sorozatos konzorcium b' rvizei. Ezek a lapok persze
cikke és több közleinénve tanúsította és megkapjak a magas reklám-dijat s
igy lapunk közönségének is jó ismerőse mással nem törődnek. Hogy az ilalmérő
volt, hosszabb időn at betegeskedett, s vendéglös-kocsmárnsság két-háromszoros
régebbi keletű és meg-megujuló baja árban kapja a borviz-kartell vizeit (sok
miatt gyakrabban volt szabadságon, kal drágábban, mint ahogyan ma a bort
amit most örökre meghosszabbított a szerezheti be) és igy miként a közön
szomorú halál. Temetése e hó 1-én ség, úgy a vendéglósség is kizsákmátörtént Pőlában, az ottani szaktársak nyoltatik, ez azoknak a derék lapoknak
és ismerősei nagy részvéte mellett. nem okoz lelkiismereti kérdést.
Kavatalára a budapesti Orient fogadó
Az ásványviz-árak felemelése.
személyzete koszorút küldött.
Erdélyi vendéglősök figyelmébe,
K erekes Pál fővárosi vendéglős szak
Erdélynek
egyes helyein, mint előző
társunkat gyászos csapás érte kis uno
kája, fzsn ya i Katica elhunytéval, akit leg említettük, a borviz-konzorcium
kénytelen
volt
leengedni a fölsrófolt
bimbóidején, négy és fél éves korában
árakat, igy az ottani vendéglősök a
tört le az enyészet.
régi beszerzési árért kapják a vizet.
Balog Tivadar, a szombathelyi Vannak aztán egyes helyek, mint pl.
Szabária fogadó f. pincérét és nejét Deés is, ahol a közönség tunya közöm
gyászosz csapás érte. Kis fiacskájuk bössége miatt kénytelenek tartani szakTivadar, e hó 5-én 2 éves koriban társaink a kartell vizeit, melyeket elő
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett zőleg szintén bojkottálták úgy, hogy
történt.
egyetlen vendéglőben sem lehetett kartellözv. Korándy Jőzsefnc, e hó 10-én vizhez jutni. Ekkor azonban megtörtént,
85 éves korában Szombathelyen el hogy egyes vendégek a kereskedésben
halálozott. Temetése igen nagy részvét megvették a megszokott ásványvizet s
mellett e hó ll-én ment végbe. Az mikor a vendéglőben 8/io vagy La liter
elhunyt matrónában Korándy Ferenc borát felszolgálták, szépen kihúzták a
volt szombathelyi vendéglős édesanyját kabátjuk zsbéből. A deésiek az ilyen
és M eixner Mihály győri fogadós esetek megismétlődésénél nem tehettek
szaktársunk anyósát gyászolják
egyebet, minthogy Keller Sándor ottani
vasúti vendéglős szaktársunk indítványára
Áldás és béke ham vaikra!
a kiküszöbölt vizeket újra beszerezték,
ámde, egyszersmint az ásványviz-árakat
A borviz-kartell.
is fölemelték palackonként 20—80 fillér
Ezt a rovatunkat tudvalévőén akkor rel, mig a >Borpa!aki« stb kartellen
nyitottuk, amidőn a Fekete Mór-féle kívüli vizet a régi árban adják. A
borviz-karte'ilnek az érdélyi ásványvizek dolog pedig ma úgy áll, hogy anng
áremelését illető kapzsi céljai nyilvá 100 üveg kartellen kívüli vizet fogyasz
nosságra jutottak. Azóta nem szüntünk tanak, addig alig adnak el 5 —0 üveg
meg a vendéglősök és kocsmárosok Fekete Mór-fele kartel borvizet
megsarcolását célul kitűzött Fekete Mór
Deési szaktársainknak ezt a sikeres
féle kartelos hadjárat ellen indított ak eljárásai az összes erdélyi vendéglősök
ciónak ébrentartása és propagálásával; figyelmébe ajánljuk.
amelyet nemcsak Erdélyre, hanem szán
A »bojkottált« ásványvizek.
dékunk kiterjeszteni széles MagyarA Fekete Mór-féle borviz-konzorországra, ahol a borviz-konzorcium
nagy vehemenciával szeretné most be cium ezeket a vizeket kartellirozta és
vezetni az erdélyi vendéglősök nagy emelte föl 140—I60n/o-ka::
Borszéki, fíodoki Matild. Baros-s,
része által bojkottált ásványvizeit. Ven
déglős-kocsmaros szaktársainkat, külö Borliegyi, Boholti, Élőpatakig Felsönösen a királyhágómnnenieket figyel rákosi, Fehér kői, Glória. H argitaliget.
meztetjük, hogy mielőtt rendelést tesz Horgász, Hankó, KászonJakabfalvi
nek újabb ásványvizekre, tekintsék át (Borpatuk), K ószonyi fo k ú t (Sulutáa lapunkban állandóan közölt és az ris). Répád, S zto jka i.
Erdélyt szaktársaink felhívják a
erdélyi vendéglőkből kiküszöbölt Fektet
Mór-féle borvizeket. A bojkoltált bor iiazai vendéglős kartársakat, hogy az
vizeket ezen rovatunk ugyanis állandóan itt fölsorolt vizeket seholse szolgáltas
nyilván tart a csupán azon célból, hogy sák ki s a közönséget igyekezzenek a
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Kávéház vétel. Budapesten a Váciköruti Boulevard kávéházat Lukács
Miklós volt székesfehérvári kávés
szaktársunk és Kozma F. megvették
Szabó testvérektől. Az uj tulajdonosok
a modern berendezésű szép üzletet
e hó I5-én vették át.
Ritz Albert marosvásárhelyi hidvégutcai vendéglős újjá épített üzletét
egy szépen fásitott kerti üzlettel bővi
tette ki
Uj vendéglős. Budapesten a IX.,
Telepi-utca 9. számú házban Horváth
István május 3-án csinosan berendezett
vendéglőt nyitott. Az uj vendéglős
dunavecsési saját termésű borait méri.
Hol re n d e ljü n k p a p rik á t?
Van szerencsém valódi szegedi külön őrlelii
Felsőbányán a város tulajdonát
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem
képező uj fogadót, melyet Rumpold
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, Gyula közismert nagybányai fogadós
nemes rózsapaprika 1 kilogramm kor. 40 tilt, szaktársunk rendeztetett be modern
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika
nagy kényelemmel, Rumpold József
1 kilogramm 2 kor. 80 öli., valódi szegedi
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 üli. a miskolci .,Vürösrák“ vendéglőnek
0. 1m : Klső szegedi szállodások és vendéglősök volt népszerű gazdája átvette. Kívánunk
paprikaszállitója: Horváth Ferenc. Szeged.
sok szerencsét!
1. Jnránovica Tisza nagyszálló 5 éven ál volt szobafőnöke.)
Szűcs Sándor fővárosi vendéglős
megvette
a IX. Ranolder-utca 7b. sz.
ÜZLETI HÍREINK.
alatti Komáromi-féle vendéglőt, s azt
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, újon renoválva e hó 15-én nyitotta
kik a •Fogadót# a megjelenés nap meg ünnepélyesen.
ján nem kapják meg, kérjük, hogy
Deósen az Angol kávéházat Goldszíveskedjenek a kiadóhivatalt egy berger Adolf e hő elejével újból
levelező-lapon értesíteni.
átvette.
Láng Ferenc ismert .szaktársunk.
B itskey Gerö vendéglője. A régi föpincéri
Aradon nem a Pohl kávéházat, mint gárdának ismert tagja és utóbb fővárosi ven
mu't számunkban tévesen hoztuk, ha déglős, Bitskey Gerő sz.iktársunk a ViL, Aréná
nem a Pöiel-féle kávéházat vette át, ul 22. sz. alatti Hlatky-fé'e vendéglőt megvette
azt saját kezelésébe e hó '5-én vette áu
amelyet teljes újonnan berendezve sBitskey
szaktársunk jó konyhája és bóra, az
május 1-én nyitott meg.
uj nagyszabású üzletének nagy lendületére
Janzsó Sándor fővárosi vendéglős szolgák Uj vállalatához kívánunk sok szerencsét!
sgaktársunk a VII., Garay-utca 26. sz.
Aradon a közönség kedvelt kirán
alatti vendéglőjét a VII. kér. István dulóját képező városligeti nagy vendég
ul 11) sz. alá helyezte át.
lőt L ukács F. László szaktáfsnnk ujan
Fekete Lajos kolozsvári vendéglős, berendezve e hó közepével nyitotta meg.
mint előzőén jeleztük. Tordán a Korona
Rottenbáeher György széles körben
fogadót május 1-én átvette. Fekete ismert brassói vendéglős szaktársunk
szaktársunk az üzletet egész ujan és ugyanott a Transylvánia kávéházat és
nagy kényelemmel rendezi be és ünne éttermeket megvette. Az intelligens
pélyesen e hó 15-én nyitja meg.
üzletember jó hírneve és szakavatottN agyváradon a Vitéz-utca 26. szám sága az uj nagyszabású üzlete forgal
alatti vendéglőt Popovics Sándortól mát nagyban fogja emelni.
H óm dános ismert főpincér a in. hó
Neudenbach Jánosné vendéglősnő
közepével átvette.
a nemrég Budapest Lipót-körut 3. sz.
Nesztor János ismert budapesti alá helyezett üzletét megfelelő nagyobb
vendéglős megvette a VIII., Górva-utca helyiséggel bővítette ki.
8. sz. házban lévő Holécy-féle vendég
Hinora János a diósgyőri gyártelepi
lőt. Nesztor szaktársunk jó hírneve vendéglőnek éveken át volt főpincére
uj üzlete menetét biztosítja.
mint előzőén irtuk, a vendéglő bérletét
Őrbajánházán (vasm.) a községi elnyerte. Hinora szaktársunk a nagy
vendéglőt Soók János szaktársunktól szabású vendéglőt saját kezelésébe
Ferenci Gyula e hó elejével átvette. e hó elejével vette át Sok szerencsét!
Gaiter János ismert fővárosi vendég
Tonesák István, Budapeslen a IX ,
lős II. kér., Krisztina-körut 5. szám Kinizsi-utca 17. sz. alatti jóhirü ven
alatti vendéglőjét ugyanezen utca 11. déglőt e hó elejével átvette.
sz. alá helyezte át. A több helyiségből
Nagy György előnyösen ösmert
álló csinos berendezésű üzletét e hó fővárosi vendéglős, a VIII.. Práterelején nyitotta meg.
utca 54. szám alatti vendéglőt átvette
Krautvich Ferenc előnyösen ismert
Tenke-fürdő vendéglőjét Szabó Imre.
szaktársunk, Szászrégenben a sétatéri volt aranvostordai vendéglős bérelte
nagyvendéglőt e hó elejével átvette. ki. Szabó szaktársunk üzletét e hó
Kívánunk sok szerencsét!
közepével nyitja meg. Sok szerencsét!

borvizkartell (Magyar ásványvíz forg
és kiv. részvénytársaság) kizsákmá
nyoló céljairól föl világosítani.
A bojkottált »Borszéki«.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az
erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni
vendéglősöket, hogy az erdélyi borvizekkel bojkottálják a aborviz-karte lh m egalapítója: Fekete Mór s<Bor
s zé k it vizét is. A nagyközönséget,
de különösen a vendéglős-kocsmárosokat kizsákmányoló kartell megérdemli,
hogy gonosz merényletéért a vendég
lősöknek egész nagy egyeteme sújtsa.

10. szám

Zilahon a Vigadó fogadót S zára
Tódor, elsőrendű fogadóknak volt
föszakácsa e hó elején átvette. Az uj
fogadós gazda a nagy kiterjedésű üzle
tet egész ujan renoválta és rendezte s
annak jóhirét és menetét jó magyar
konyhája és boíaival már is meg
alapította.
B orszék-fürdőn a Remény fogadó (Cursalon)
és a Kossuth Kuli Kioszk bérletét Angyal Mihály
nyerte el. A látogatott üzletek vezetését Klein
Ernő a brassói »Continentál fogadó ismert szak
avatott üzletvezetője veszi át, aki egyúttal a
föpincéri teendőket is teljesiti. Klein barátunk
szakavatott vezetése a vendéglők jó hírnevét
biztosítja, l.ivánunk szerencsét!

H a rti ann Ferenc a VIII., Óriásutca 24. szám alatti vendéglőt a múlt
hó végével átvette. Termelőktől vett
borok és jó konyhával igyekszik üzlete j«i
hírét megalapítani.
Tóth József szaktársunk Pécsvirányosón a nagyendéglüt átvette s azt a
mai kor igényeinek megfelelően beren
dezve nyitotta meg.
H orváth Lajos Budapesten a Vili.,
Aggteleki-utca 2. sz. alatt lévő Kissféle jóhirü vendéglőt átvette. Az üzleti
jóhirt és menetet Horváth szaktársunk
jó konyhája és borai biztosítják.
M agyar vendéglő Bédsben: Két budapesti
vendéglős szaktársunk. Nagy és Eichner,
Becsben a Rotherthunn-Strasse 27. szám alatt
300001) korona költséggel egy fényes beiende
zésü éttermi üzletet nyitottak, „Magyar ven
déglő* címen, április hó 20 án. Nagy és Eich
ner szaktársaink vendéglőjét, ahol a »Tokaji
bortársaságtól® vett valódi Tokajit és a jó
somlyait, valamint a hamisítatlan jó magyar
ételeket ép úgy megkapja a publikum, mint
bármely k hazai nagy vendéglőben ; nemcsak a
bécsi magyarok, hanem az osztrákok is nagy
számmal látogatják.

Brassóban a jóhirnevü Rottenbácherféle Vigadó vendéglő vezetését Sciiuszter Márton az ottani Európa fogadó
nak volt ismert vendéglőse átvette.
Ju rák Mihály ismert budai vendéglős
az I., Mészáros-u. 18 sz. alatt egy
csinosan berendezett s szép udvarikert
és fedett tekepályával rendelkező
vendéglőt nyitott. Jurák szaktársunk
uj üzletét ismert jó konyhája és borai
val már is főllenditette.
M arosvásárhelyen a Meder fogadóval
szemben lévő Burger-féle sörcsarnokot
Balogh Kálmán átvette és azt egész
ujan renoválva e hó elejével nyi
totta meg.
Nagybanyán a közönség kedvenc
kirándulója és üdülőhelyéül szolgáló
Széchenyi-ligeten a vendéglői helyisét
geket Rumpold Gyula, Nagybányának
széleskörben ismert fogadósa bérelte
ki. Rumpold szaktársunk szép nyári
üzletét e hó közepével nyitja meg
ünnepélyesen.
Ifjú P eringer István ismert fővárosi
vendéglős szaktársunk átvette az Óriásutca 6. sz. alatti Nesztor-féle vendég
lőt és azt e hó 5-én ünnepélyesen
megnyitotta.
Üzlet kibővitós. Alsólendván, a
„Tüske1' vendéglőt ismert gazdája
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Lenárics Viktor szaktársunk egy csino
san berendezett étteremmel bővítette ki.
O ttó Istv á n , budapesti vendéglős
az Orcy-ut 16. sz. alatt csinosan
berendezett vendéglőt nyitott. Ottó
szaktársunk uj üzlete jónevét kitűnő
boraival és konyhájával igyekszik
megalapítani.
Gans B epnát marosvásárhelyi ven
déglős az ottani Erzsébet-ligeti ven
déglőjét ujan rendezve május 1-én
nyitotta meg.
Imre Já n o s ismert szaktársunk,
Budapesten a Tcleky-tér 17. sz. alatti
vendéglőjét megnagyobbította s ujan
renováltatta. A csinos, szép vendéglőt
kitűnő borai és konyhája miatt a
közönség kedvvel látogatja.
G y ergyószentm iklóson a Mayer
Vilmos-féle Fehér ló fogadót HolTinnn
József ismert főpincér vette át.
Budán az Attila-utea 16. sz. alatti
vendéglőt özv. T ieh y Lipótné ismert
vendéglősnő bérelte ki s azt saját
kezelésébe május 1-én vette át. Jó
konyhája s borai biztosítja ez uj
üzletének menetét.
Dem ény M árton Budapesten a
Vili., Tömő-utca 14. szám alatti ven
déglőt a m hó elejével átvette.
Sepsiszentgyörgryön a Városi foga
dót Újhelyi Adolftól (nem Mórtól, mint
előzőén tévesen hoztuk) Fábos Ödön és
Székely Jenő megvették, s azt saját
tulajdonukba junius 1-én fogják átvenni
Az ünnepélyes megnyitás ugyancsak
ekkor történik.
PleszI J á n o s Budapesten az Aréna-ut
16. szám alatti »Taral pince« cimü
vendéglőt átvette. PleszI szaktársunk
kitűnő jó boraival és konyhával igyek
szik üzletének forgalmát biztosítani.
K erestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy
az alább keresett címek hollétét, kartársi
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.lapon közöljék.
Friedmann Kálmán pincér hollétét kéri
tudatni a W. /.« Marosvásárhely. Matajetz Köz
ponti fogadó éttermében
Öze Kálmán, volt székelyudvarhelyi vendég
lős c mét egy lev.-lapon kéri iudatni Korbadits
Antal főp. Szatmár, Károlyi ház fogadó.
Hafner Antal (volt N.-váradon) hollétét egy
lev. lapon kéri tudatni Figura János főpincér,
Szatmár, Korona kávéház.

BaranyasellyÓD a nagy vendéglőt
W eig l Zsigmond szaktársunk, ki az
üzlet bérletét elnyerte, egész ujan
renováltatta és ünnepiesen e hó ele
jén nyitotta meg.
V a rg a J á n o s ismert fővárosi vendég
lő s ^ Gyöngytyuk és Stáhlv-utca sarkán
volt üzletét az Erzsébet királyné-utja
és Rákospatak-utca sarkára (villamos
megálló), helyezte át s azt „Rákospatak"
címen a m. hó elejével ünnepélyesen
megnyitotta.
S zo m bathelyen a Kioszk vendéglő
vezetését Posch Antal az ottani püs
pöki vendéglő jóhirü gazdája vette át és
ünnepélyesen e hó 9-én nyitotta meg.
R áth J ó z se f ismert fővárosi vendég-.^
lős átvette Budapesten alX.,Soroksári-ut a?
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16. szám alatt volt PleszI vendéglőt.
Ráth szaktársunk ismerete, jó borai es
jó magyar konyhája biztosítják üzleté
nek jó meneteiét.
Családi öröm. Dávid Pál barátunkat, ismeri
szegedi kávés!, kedves neje egy derék leánvbabával ajándékozta meg. Az újszülöttet Piros
kának keresztelték.

Katona Géza marosvásárhelyi ven
déglős szaktársunk egy csinos béréndezcsü és nagyobb költségbe kerülő
nyári udvari helyiséget létesített s azt
ünnepiesen é hó 15-én nyitja meg.
H e l y v á l t o z á s o k . Gombár Já
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A Győri pincér-egylet
vezető-egetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet
Ingyenes elhelyező irodáját
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (in*e rútban) 378.
Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és
női aikalkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A nem e gyleti tag o k , női- és stb. segédalkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,
— levél, távirati dij, - tartoznak megtéríteni,
úgymint a r. tagok.

nos a Parádi fürdő nagy vendéglő főpiacén
állását töltötte be. Miskolcon a Korona
fogadó éttermének löp ncéri állását Kolozs
A »Györi pincér-egyleL- tisztelettel
vári Réz Andor fogla.ia eh A Budapest iBöcögöPanp: fogadó éttermének föp. állását Narantsik fölhívja az egész ország vendéglőseit,
Péter töltötte be. I'. itt mint éth. Otoltics Dezső de különösen a dunántúli: Sopron, Vas,
működik. A sörcsarnok ffipincéri állási Imre
Samu tölti be. A Képes fogadó éttermé Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az
nek föp. állását Ozunics János s u. itt a sörcsarnok főp. állását Sterbinszky Géza töltötték
mgvenes elhelyező támogatására. Tehát
be. Heilzman Gusztáv u. itt a szobafőp. állást
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan
foglalta el. Ott Károly a Nemzeti kaszinó főp.
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
állását foglalta e). A Geller vendéglő föp.
állását Plélt János töltötte be. A vasúti ven sággal eszközli.
déglő III. észt. étterme föp. állását Kőiben
Elhelyezést csak egyleti ta g nyerhet,
Ernő tölti be. Sebein Ferenené ismert íözöné
m iért is az elhelyezésért jeU ntkezők
a Kepes nagy fogadóban foglalt áfást, lakács tartoznak a z egyletbe belépni
Márton Selmecbányán a Huugária fogadó fip.
Tagdijak: 1. oszt. fő - és fizetőp. 3 kor.,
állását foglalta el. Bércy Sándor Baján a Nem
zeti fogadó föp. állását töltötte be. Kubik D- oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács,
Viktor Brassóban a <asuli vendéglőben éth. cukrász, kávéfőző és 1 ső szállodai kapus 2 kor.,
III.
oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
állást fo: lail. .SYreuye/'Ferenc Deésen a Hungária
dai bérszolga 1 kor. 20 íill„ beiratási dij 1 kor.
fogadó top. állasat löltötte be. Az Európa
Szóbeli rendelések és jelentkezések részére
fogadó főp. állását Péter István tölti be. ü- itt
az Angol kávéház föp állását Nagy Izidor a h iv atalo s ó rá k d e 8 —12-ig, d. u. 2 —ö-ig
foglalta el. Tordán a Fekete „Korona" fogadó tartanak. V asár- és ü n n ep n a p o k o n d. e.
10— 12-iff.
lop. állását Grosz Gusztáv töltötte be. I . itt
Levél és sürgönyeim: P i n c é r a szobafőp. állást Girgován János foglalta el.
Preszler János Komáromban a Magyar király e g y l e t G y ő r .
fogadó főp. állását töltötte be. Kardos József
Dénes .Miklós
László Jó zse f
Alsőlendván a Lenárics vendéglő föp. állását
jegyző
elnök.
tölti be. Marosvásárhelyen a Balogh vendég
lőben Deutch Lajos fizetőp. állást foglalt. Szatmáron a Károlyiház fogadó főp. állását Korba
dits Antal foglalta el. li. itt mint étlapiró
„K epes“ n a g y s z á lló ja , .Miskolc.
Fischer Gyula és m. éthordók Frauzen Péter,
Hajdukovits Ferenc és Gönci István működ
nek. A Pannónia fogadó kávéházában Ékes
Lajos a r.-fizetőp. állást löltötte be. Figura
János a Korona kávéház és Földes Pál a
Van szerencsém hírül adni. hogy M iskol
vasúti vendéglő főp. állását töltik be. Brassó
con a G rand szállodát átvettem, a
ban az .Elite“ kávéház föp. állását Poianek
mai kor igényeinek megfelelően teljes
Ferenc töltötte be. A Transvlvánia étterem
újonnan berendeztem s a legszolidabb
főp. állását Demeter Mihály foglalta el. Hafner
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és
Antal m. étlapiró és n>. éthordók Löfler Imre
italuk. Pontos kiszolgálás. Üdvözle tei
és Oláh József nyertek alkalmazást. I*. itt a
kávéházban Becker Kudolf a fizetőp. állást
K e p e s B é la ,
tölti be. Tenyér Péter Szabadkán a Pestváros
szálloda-tulajdonos.
fogadó kávéháza föp. állását foglalta el. Götze
János Csornán a Korona fugadó föp. állását
foglalta el. Gömöry Mátyás Szolyva-Hársfalva
fürdőn a nagyvendéglő föp. állását töltötte be.
Ehrenwald Géza a siófoki Balaton vendéglőben
az étlapirói állást elfoglalta. Vecsernyés Ernő
a nyíregyházai Sóstó-fü dő föp. állását foglaltad.
M o ln á r F e r e n c u ra t,
Fikker Antal Nagyszombaton az Otthon kávé
ház föp. állását tölti be.
a liptószentmikló i „Balassa kör“ volt főpincérét felkérem, hogy hollétét, a kellemetlenségek
elkerülése végett azonnal tudassa, még mielőtt
a hatósági intézkedést igénybe venné: . Ákossv
Imre, a liptószentmiklósi „Hungária** kávéház
essenciából készíti likőreit, u. m alasch,
főpincére.
a n i z e t t , e h a r t r e u s e , cacao, cognac,
csá sz á rk ö rte , m ara szk in o , vauilia stb.
27iéle. 1 liLer i 28. R um i lder elkészítve 1.28.
E l i s m e r ő le v é l.
Egyedül kapható K U B I C S E K
Szentelek (Vas m.i
SÁXDOHXÁL, Vörös kereszt
T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya.
drogéria, GYŐR, B aross-ulca 21. Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy
Torn a, nürnbergi, nemes, édes hosszú, szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, a
vastag gyökerekben, métermázsánk int 18 gép nagyon jól működik. Tisztelettel
K á h r A lajos
korona, 25 küograin, 6 korona, — Kéménynél.
vendéglős
Regeteruszka, Garbócbogdány.
i 4
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E G Y R Ö L - MÁ S R Ó L .
Balambér álmaiból.
Balambér borgyerek font járt az Égben
és közben betért a Kulcsos fogadóba,
ahol egy kevertet rendelt magának,
karteilen kívüli ásványvízzel A* ivóban
nem volt senki, csak a fogadó gazdája,
szent Péter, aki gondolatokba merülve
járkált föl és alá.
Szent atyám!
szólt balambér
a tűnődő fogadóshoz, nagyon unalmas
igy egyedül. Nem volna valaki, akivel
egy-két snapszer-pártit lehetne játszani ?
— Hát bizony, fordult Péter gazda a
liatal vendéghez, ezidöszerint nincsenek
snapszer-pártisták (bizonyára oda lent
a Podmanicky-utcai Januránál »kenszolelnek) Hanem majd találunk ki valami
más játékot. Van-e pénzed öcskös?
— Vagy igen Vagyon egy-kétszáz
koronáin.
— No jó — akkor játszunk »kérdések«-be. Tudniillik adok föl két kérdést,
az elsőt kettő, s a másikat négyszáz
korona téttel.
— Helyes szent Atyám; tedd föl a
kérdést, imhol a kettőszáz korona.
— No jó, mondá Péter fogadós —
miközben kiguberálta a koronákat.
Mondd meg nekem cskös, hogy mily tá
volságra van az ég a földtől?
Uram, feleié Balambér, a föld az
éghez egy stáció. Ha ugyanis az égi öl
engemet kipenderitenél, a földig egyetlen
egyszer sem állanék meg.
— Nagyon helyes. Tied a négyszáz
korona. Most pedig, határozd meg a
tenger mélységét.
— A tenger mélysége, mondá Balaml»ér kis tűnődés után, egy dobás Ugyanis
szent Atyám, ha te Fekete Mórt, az
erdélyi »borviz-kartell« létrehozóját a
tengerbe dobatnád, az a tenger mélységes
fenekéig meg nem állana.
— Most pedig, — fordult Balambér
szent Péterhez - hogy a veszteséged
visszanyerésére módot adjak, engedd
meg jó I:ram, hogy én intézzek hozzád
egy kérdést, mely kérdésre - imhol e
nyolcszáz korona.
Miután pedig szent Péter betette a
nyolcszáz koronát, a Balambér gyerek
igy adta föl a kérdést:
— Az én apám a biharmegyei Komódi
ból való Mondd meg. szent Atyám
hogy az én apámnak ki volt a legkedve
sebb komája Komádiban ?
— 'le lókötő! — mondta fölháborodva
szent Péter
tedd bolonddá az Öreg
apádat S ezzel galléron kapta Balambér!
faki ezalatt ügyesen zsebrevágta az
1600 koronát) és úgy kilóditotta az
Égből, hogy az oldalbordáját még akkor
is fájditotta, amikor fölébredt.

Szerkesztői üzenetek.
II. I. B u d ap est. ..Magyar szerzők. Zene
szerzők és Zeneműkiadók jogvédő egyesülete"
állal Önnek és valószínűleg sok másnak is
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küldött levélre mitse adjon. Annak a paran
csoló h.ngon irt levélnek vagy felszólításnak
csak a dolog érdemi részét nem ismerők szók
tak felülni. Az élelmes társaság áltat követeit
100 stb. korona általányt ne fizesse. A pörrcl
való fenyegetéstől ne ijedjen meg, mert nem
ön a felelős a zenekar által játszott zene
darabokért, hanem a zenekarnak a vezetője,
a karmester vagy prímás, mechanikai (automata)
miiveknél az előállító gyáros. Mivel azonban
Önnek egyéb az elfoglaltsága, mint a peres
kedés, tegye a következőket: A helyiségében
cigányprímással zenélő vagy más zenekar
karmesterével kössön oly értelmű szerződést,
melyben az illetők kötelességet vállalnak, hogy
az általuk előadott zenedarabokért a szerzővel
vagy kiadóval szemben ók viselik a felelősséget.
Ez egyszerű és teljesen célravezető eljárás.
Egyébként utalunk a lapunk belsejében foglalt
ily értelmű szerződési mintára.
S. M. K ly . A színváltozást eltüntetheti
és visszanyeri borának eredeti színét, ba
vizahóiyaggal deríti és más hordóba (termé
szetesen tisztába) áttölti a bort. Nem árt. ha
a derítés után az áttöltés alkalmasai keményebb
borral házasítja össze, mert ugylátszik n
s/.inéthagyott bor, lágy, homoki termés.
K. I>. K .-szállás. A Little Wonder ügyé
ben intézkedtünk s azt h sszük — eredmé
nyesen.
K ó vályog a f e j e i n . . . Kérjük,
mi az Ön fejkóválygasával nem törö lnénk,
csak a verse volna jó Ez azonban (ne nehez
teljen érte) néni ér egy petákc. sem. Próbál
kozzék jobbakat faragni. — H. F. S z —d .
Nem értjük a megállapított időnek mindétig
való elhalasztását, hét-három héttel való kitolá
sát. Ilyenes etben aztán a lap is hogy, — visel
hesse szivén a jó ügyel? — H. F . K om árom .
A panaszlott ügyben egyedül Ön a hibás t
s/.aktársunk. Ha ugyanis előzőén értesíti a
kiadóhivatalt, az említett figyelmeztetés nem
ment volna el.
F A. N a g y szo m b at. A
szelvény soraiba foglalt óhajának eleget tettünk.
Üdv! — K. \ . B rassó . Az előr. ügyét a
kiadóhivatal óhaja szeri t intézte el.Üdvözlet!
— T . G. S zászréjren. Az elkallódott é rté stés idejében előkerült, igy a s.-téri ügy is
rendben van Üdv!
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BERKOVITS KÁROLY
hektograph-k^szitö, célszerű i odai
és vendéglői cikkek raktára .•.

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
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szálloda kávéhaz es vendéglő
újság-m
appáit, étlap-tábláit és újévi
reklám
-naptárait

VIDOR fl. utóda
könyvkötőnél rendeli m
eg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
M
inta-példány ingyen és bérm
entve.

fí Üzletvezetői állást keres

c.

§ e téren gyakorlott, a magyar-német
a nyelvet szó<>an és írásban biró s a
J könyvvitelben t< Ijesen jártas egyén. Szí^ vés' megkeresések .Üzletvezető ‘ címen
^5
e lap kiadóhivataléba kéretnek 3 4
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HIRDETÉS.
A budafoki magyar királyi pincemester, tanfolyam pincéjében
folyó évi május hó 17-én délelőtt 10 órakor tartandó borárverésen
eladatik a vincellériskolák szőlőiben és az állami szőlőkjepeken tér
mett borok egy része.
A venni szándékozók az elárvert-zendö borokat az árverés napján megizlelhetik.
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M E N Ü k á r t á k , k é s z é t l a p o k , k onyhasöntes-ivek es könyvek, boon-block
minden nagyság és színben, r u h a tá r 
sa ám ok, b érle t-fü z etek , lev é lp a p ír
és b o ríté k o k , s z iv a r-s z ip k á k kívá
natra cégnvomással is, le g ú ja b b pe
csenye és hal-dií zek, to r t a - és t á 
ny ér-p ap íro k . s ü tí m eny - kanszlik,
p a p ir-s z a h étá k , papirlem ez-tányóro k , fo g v á jó f . u js á g ta r tó k , iió ta Iák, k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan
nagy választékban, olcsó, szabott árak
mellett, gyorsan és pontosan szállít :

Az árverezendő borok jegyzékét az éideklödök levelező lapon
közölt kívánságára a pincém steri tanfolyam igazgatósága megküldi
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M kir. pincemesteri tanfolyam igazgatósági. j |

