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A bornyilvántartás.
Az uj bortörvény 14. §-ában előirt 

bornyilvántartás nehézségeivel már fog
lalkoztunk a » Fogadó*-bkn és kimutat
tuk, hogy a vendéglősöket egyenesen 
belekergetik a büntetésekbe azáltal, 
hogy a bornyilvántartással olyan terhet 
raknak rájuk, amit viselni képtelenek 
lesznek. Megállapítjuk már ma, hogy a 
törvény ezen rendelkezésének a kisebb 
és középvendéglősök a legjobb igyekezet 
mellett sem lesznek képesek eleget tenni

Hogy ezzel a targygyal ismét foglal
kozunk (és valószínűleg még többször 
fog ez ismétlődni) arra okot szolgáltat 
a fóldmivelésügyi miniszter ezévi má
jus 28-án kelt 64200 sz. rendelete, 
mely részletesen előírja a bornyilvántar
tás módját annak részleteit és egyúttal 
kiolvasható belőle az is. hogy a vendég
lősöket nem mentik fel a nyilvántartás 
kötelezettsége alól. Ami yen alapos voit 
a reményünk, hogy a ^Székesfővárosi 
vendéglősök és koesmárostik ipar- 
társulatai által a törvényhatósághoz 
terjesztett kérelmének eleget fognak 
tenni, éppoly alapos a ‘•sulodnsunk. 
Az említett ipartársulat ugyanis azt 
terjesztette elő, hogv azon vendéglősök, 
kiknek évi borfogyasztá-a nem haladja 
meg a 150 hektoliter', mentessenek fel 
a bor íyilvantartás kötelezettséae alól. 
Ez olyan indokolt és jogos kívánság, 
hogy ennek a törvény zavar talan végre
hajtása érdekében is, eleget kellett 
volna tenni.

Azonban, mint a tények igazolják, 
a jóhiszemű feltevések aznnosak a hiú 
ábrándokkal és — ha nagy-bb aktió 
nem indul — alig várható a rendelke
zés megváltoztatása. Már pedig a kor
mány részéről nagyon megf mto'andónak 
tartjuk hogy nem volna-e kötelessége 
mégis külömbséget tenni a bortermelő, 
borkereskedő és a kisebb s középvendég
lős közt a bornyilvántartas dolgában. 
A termelő nagyobb mennyiségű tételek
ben adja el termését, tehát a nyilván
tartás nem okoz neki nagyobb munkát, 
de semmiesetre olyant, amit tévedések 
kizárása mellett el nem végezhetne. A 
borkereskedő nagyobb mennyiségben 
vesz és ad el, de ezenkívül irodát tart 
lenn. A nyilvántartás tehát nála sem

okoz külön munkát, hiszen üzleti köny
veiben eddig is tételesen vezette for
galmát

Máskép áll ez a dolog a vendéglősnél, 
kinél a bor a decilitertől kezdve a literig 
fogy el apró részletekben. Ezt a minisz
térium szakértői és tanácsadói figyelmen 
kivül hagyták és ha belátják — mond
juk : — tévedésüket, akkor kötelességük 
volna a hibát jóvátenni.

Az említett miniszteri rendelet csakis 
a kisebb termelőket menti fel a bor- 
nyilvántartás vezetésének kötelezettsége 
alól és pedig azokat, kiknek négy  
katasztrális holdnál nagyobb szőlőjük 
nincsen, de ezeket is csak abban az 
esetben, ha törköly bort nem kész lenek, 
bor, must, szölőcefre, borkészítésre 
szánt szőlő vagy borseprö adás-vételevel 
vagy borméréssel, illetőleg bornak kis
mértékben való árusításával nem fog
lalkoznak- Ezen felmentés alól Zempléni 
vár megy-* k iv e te k  képez.

A termelőre nézve, mint előbb mon
dottuk, kevesebb munkát okoz a nyilván
tartás, tehát itt kevésbbé annyira indo
kolt a felmentés mint a vendéglősre 
nézve, kinek kis mértekben való fogyasz
tása lehetet enné teszi a pontos feljegy
zést, de leheletlenné teszi maga az 
üzlet természete is. A vendéglős beje- 
gyezh ti ugyan, hogy kitől, mi*%or, 
mennyi és mily- n bort vásárolt. De 
nem tarthatja pontosan nyilván, hogy 
hetenkint hányszor, mennyi és milyen 
minőségű bort hoz fel a pincéből a 
söntesbe, mert egy észt nem mindig 
maga hozza fel, hanem felhozzák azt 
családtagjai is, kikkel együtt vezeti és 
kezeli üzletét És bármennyire fog 
vigyázni, az elfogyasztott es megmaradt 
mennyiség közt mindig le-z eltérés, 
amit igaz Ini nem tud, tehát sok kelle
metlenségbe és büntetésbe kergetik bele.

A szóban forgó rendelet 1H pontja 
utal a törvény büntető rendelkezésére, 
mely szerint 10 koronától 600 koronáig 
büntetendő az, aki a bornyil-ántartást 
megfelelően nem vezeti, valamint az 
is, aki e^en nyilvántartást a hatóságnak 
vagy a törvény 63 §-áhan említett 
közegeknek, az ott jelzett célból rendel
kezésükre nem bocsájfja vagy abból 
az i.letők állal kívánt adatok átnézését,

kijegyzését és összeállítását vagy a 
gyanús italokból vagy egyéb anyagok
ból való mintavételt meg nem engedi 
vagy akadályozza.

Már pedig az olyan törvény, mely a 
gyakorlati élettei nem számol, azt 
egyszerűen iguorálja, mely maga elő
segíti, hogy az érdekeltek tudtuk és 
akaratuk nélkül kihágást kövesse
nek el, hogy őket folyton büntethessék, 
az olyan törvény zavart okoz, de nem 
teremt rendet. A törvénynek végre
hajtása már előreláthatólag olyan aka
dt Ivókba fog ütközni, hogy kénytelenek 
lesznek azt akármilyen módon meg
változtat ni.

Tekintve azt, hogy a törvény teljes 
egészében, tehát a bornyilvántartas 
vezetése is kivétel nélkül minden 
n agyarországi vendéglősre kőtelező, 
helyénvalónak találjuk, hogy az összes 
magyarországi vendéglősök ezen mostoha 
elbánás miatt sürgösrn forduljanak 
panasszal a fóldmivelésügyi miniszter
hez. kérvén őt arra, hogy a vendéglő
söket ne kergesse bele a biztos ki
hágásba és ne szolgáltassa ki őket az 
állandó és biztos büntetéseknek, hanem 
mentse fel őket a bornyilvántartásnak 
előirt módon való vezetése alól és 
ahely- ti csak a bor beszerzését és 
mennyiségét legyenek kötelesek nyilván
tartani.

=  A kötelező bornyilv áritart ás
vezetése f. é. ju lius elsejével veszi 
kezdetét. A nyilvántartási ívbe azon 
a napon az egész borkészlet (esetleg 
must vagy borseprő) mint első tétéi 
bevezetendő. A nyilvántartási ivet még 
julius elseje előtt Budapesten a kerületi 
előljáróságná, vidéki városokban a 
polgármesteri hivatalban, községekben 
a községi elöljáróságnál le kell bélye
geztetni A lebélyegzést díjtalanul 
végzik Figyelmeztetjük a vendéglős és 
kávés kartársakat, hogy ne mulasszák 
el a törvény ezen rendelkezésének 
eleget tenni, mert a mulasztás kihágást 
képez és 10 koronától 600 koronáig 
terjedő pénzbüntetést von maga után.
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Rendelet
a bornyilvantartás tárgyában.

I.
A földmivelésügyi miniszter 1909. évi 

május28-án64200sz. a. az uj bortörvény 
végrehajtása tárgyában már előzőleg 
kibocsájtott 112.000—908. sz. rende
letét kiegészítette, melyben a bor
nyilvántartás vezetését szabályozza. A 
rendeletet nagy terjedelménél fogva 
két részben közöljük. Kartársaink 
őrizzék meg a »Fogadó« ezen példá
nyait, hogy szükség esetén a rendelet 
mindig kéznél lehessen.

Az újabb rendelet következőkép
pen s zó l:

A borhamisításnak és hamisított 
bor forgalombahozatalának tilalmazá- 
sáról szóló 1903. évi XLY'II. t.-c. 
t i-. §-a utolsó bekezdése értelmében 
a bornyilvántartás vezetése alól a 
földmivelésügyi miniszter a törvény- 
hatóságok előterjesztéseire indokolt 
esetekben felmentést adhat.

A törvényhatóságok idevonatkozó 
előterjesztéseinek megtételére folyó évi 
február 26-án 2.506 eln. VI11/2. szám 
alatt kelt rendeltemmel f. é. máj. 20-ig 
terjedő határidőt tűzvén ki, az ezen 
határidő alatt beérkezett előterjeszté
sekben tett javaslatok megfontolása 
alapján mindazokat, a kiknek négy (4) 
kataszteri holdnál nagyobb szőlőjük 
nincs, ha törkölybort nem készítenek 
és bor, must, szőlőcefre, borkészítésre 
szánt szőlő vagy borseprő adás-véte
lével vagy borméréssel, illetőleg bornak 
kismértékben való árusításával nem 
foglalkoznak, a bornyiivántartás veze
tése alól Zemplém várm egye  
kivéte lével — az ország valamennyi 
többi törvényhatóságának területén 
felmentem.

Zemplén vármegye területén — a 
tokaji borvidék borainak a törvény 
aital nyújtott különleges védelem hat
hatósabb biztosítása érdekében — 
Zemplén vármegye törvényhatósági 
bizottságának előterjesztésében foglalt 
javaslatához képest mindenki, aki az 
idézett törvényszakasz rendelkezései 
alá esik, kivétel nélkül tartozik az 
előirt nyilvántartást vezetni.

Az idézett törvénycikk végrehajtása 
tárgyában 1908. évi december 30-án
112.000. szám alatt kiadott rendeletem 
39. §-ának a bornyilvántartás vezeté
sére vonatkozó rendelkezéseit — a 
kereskedelemügyi miniszterrel egyet- 
ertöleg — a következőkkel egészítem ki:

1 A bornyilvántartást az 1908 : 
XLVH. t.-c. végrehajtása tárgyában 
1908 évi december 30-án 112.000 sz a. 
kiadott rendeltemhez IV. szám alatt 
mellékelt minta szerint készített s az 
illető fél bortermelésének, illetőleg 
borüzletének kiterjedéséhez képest meg
felelő számú ivekből összefűzött vagy 
bekötött füzetben vagy könyvben kell 
vezetni.

Ezen füzet vagy könyv lapjait, a

nyilvántartás vezetésének megkezdése 
előtt folyó sorszámmal kell ellátni.

2. A nyilvántartási füzetet vágy- 
könyvet az illetékes községi elöljáróság 
(városokban a polgármester vagy 
helyettese, Budapest székesfővárosban 
a kerületi elöljáróság) által le kell 
bélyegeztetni.

Á lebélyegzés díjtalanul eszközlendö.
’ 3. A nyilvántartásba való bejegy
zésnek mindig tintával és olvashatóan 
keil történnie és pedig a bejegyzendő 
tételek idöszerinti sorrendjében, hézag 
hagyása nélkül.

4. A nyilvántartásból lapot kiszakí
tani, a nyilvántartásba történt bejegy
zést kivakarni, kitörölni vagy másként 
olvashatatlanná tenni tilos. A véletle
nül vagy jöhiszemüleg tett téves be
jegyzés egyszerű keresztülhuzás után 
akként helyesbítendő, hogy az eredeti 
szöveg is olvasható maradjon.

á. A nyilvántartást minden egyes 
községben; magában abban a pincében, 
raktárban vagy más helyiségben kell 
tartani, ahol a must vagy bor van.

Ha a tulajdonos ugyanabban a köz
ségben lakik vagy ott üzleti irodája 
van, akkor a nyilvántartást saját 
lakásán vagy üzleti irodájában is 
tarthatja.

Ha a tulajdonosnak ugyanabban a 
községben a borkezeléssel vagy a 
pince felügyeletével megbízott alkal
mazottja vagy más meghatalmazottja 
van, a nyilvántartás annak lakásán 
vagy üzleti irodájában is tartható

Az előző pont aiá tartozó esetekben 
a tulajdonos köteles bejelenteni azon 
község elöljáróságának (polgármester
nek. Budapest székesfővárosban a kerü
leti elöljáróságnak), amely község 
határában a bor vagy must van, 
hogy a nyilvántartást hol tartja és 
saját felelősségére köteles gondoskodni 
arról, hogy a nyilvántartás ilyen ese
tekben is pontosan vezettessék s az 
illetékes hatóságnak és az 1908. évi 
XLVII. t.-c. 63. §-a szerint az ellen
őrzésre kiküldendő közegeknek, kivá- 
natukra, átvizsgálás és az idézett 
törvény alapján folytatott kihágási 
ügyben felhasználandó adatok kijegy
zése végett rendelkezésükre bocsát
tassák.

Ha a helyszinén vezetett bornyilván
tartásba nyilván véletlenségböl hiba 
csúszott be s a tévedés bizonyittatik, 
az adatoknak a nyilvántartásba téve
sen történt bejegyzése alapján rendőri 
büntető eljárásnak nincs helye.

t>. A megvett mustot vagy bort az 
átvétel alkalmával, az alábbi 10. pont
ban megállapított határidő alatt — 
az összes bevételi rovatok kitöltése 
mellett — még abban az esetben is 
be kell vezetni a nyilvántartásba, ha 
a mustot vagy bort a vevő az átvétel 
után nem szállítja el azonnal, hanem 
ideiglenesen otthagyja az eladónál. Ez 
esetben a nyilvántartás mindaddig, 
mig a must vagy bor ott marad, ott

helyben az illető községben vezetendő.
Mikor a mustot vagy bort a vevő 

onnan saját pincéjébe beszállítja, azt 
ezen pincéjének bornyilvántartásába 
kell átvezetni, ezen nyilvántartás bevé
teli rovatainak megfelelő kitöltése 
mellett: az előző bekezdésben említett 
ideiglenes nyilvántartást pedig. — 
melyben az illető must vagy bor ki
adásba teendő — a végleges nyilván
tartáshoz kell csatolni s ezzel együtt 
a 13. pontban megállapított határidőig 
meg kell őrizni. Ha az ideiglenes 
nyilvántartásban foglalt must vagy 
borkészlet megosztva a tulajdonosnak 
több pincéjébe szállíttatott el, akkor 
az ideiglenes nyilvántartás azon község 
elöljáróságánál (polgármesternél, Buda
pest székesfővárosban a kerületi elől 
járóságnál) helyezendő el, ahol az 
eredetileg vezettetett s ezen hatóságok 
által 5 évig megőrzendő.

(Befejezése következik.)

t  Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsma- 
rosok Iparlársulala hivatalos közleményei

A z ipar/ársuíat hivatalos helyisége 
l'IIl., Ráköci-ut i j ,  II. 20. sz. a. van.

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

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üilői-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- 
zadó'-1 utján közöltetik.

T Á R S U L A T I  E L E T .
Pécs. A „Pécs-Baranyai Vendéglősök 

Ipariársulata“ e hó 17 én tartja évi 
rendes közgyűlését a Schmidt János
iéi e vendéglőben (Siklósi-utca) a követ
kező tárgysorozatta!: 1. Mérleg bemu
tatása. 2. Felmentvény megadása. 3. 
Alapszabály nyomtatás. 4. Jegyző válasz
tás. 5 Ellenőr választás. 6. Válaszú- 
mányi tagok kiegészítése. 7. A megyei 
alelnök és választmányi tagok választása. 
8. Indítványok.

Csepel. Az itteni vendéglősök gyű
lést tartottak, melyben sérelmeiket 
megbeszélve, arra a megállapodásra 
jutottak, hogy a sérelmek orvoslása 
érdekében panaszszal fordulnak a 
Budapestvidéki pénzügy igazgatósághoz. 
A panaszt már be is terjesztették A 
gyűlésen Skrabén  Ferenc, a »Fogadu« 
munkatársa is részt vett. A sérelmek 
legnagyobbika az, hogy az alig 7000
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lélekből álló községben a 12 vendéglős 
mellett még 56 italárusító van, kik 
részint szatócsok, részint bortermelők. 
Azonkívül van egy gyári kantin is. 
A saját termelés kimérésével ellen
őrizhetetlen visszaéléseket is állapí
tottak meg. Ezen cim alatt többet 
mérnek ki a termelők, mint a mennyi 
nekik terem. Természetes, hogy idegen 
borral szaporítják a saját termésüket.

Hogy ilyen körülmények közt a 
nagy közterheket viselő vendéglősök 
üzletük utáni megélhetésükért nagy 
küzdelmet kénytelenek kifejteni, az 
kétségtelen s hogy sérelmeikkel senki 
sem törődik, az is bizonyos. A községi 
elöljáróság, mint a fogyasztás bérlője, 
látja ezeket a dolgokat, de nem törő
dik velük, mert neki az a törekvése, 
hogy a bérlet minél többet jövedelmez
zen a községnek. Hogy ez a vendég
lősök rovására történik, azzal az elöl
járóság nem törődik.

Mindezeket a bajokat és sérelmeket 
csepeli vendéglős szaktársaink Írásba 
foglalva panaszként terjesztették a 
Budapestvidéki pénzügyigazgatóság elé 
és el vannak határozva, ha itt a 
bajokat meg nem szüntetik, mind a 
tizenketten megjelennek a pénzügy
miniszter előtt és neki is közvetlenül 
tudomására hozzák a csepeli állapoto
kat és tőle kérnek orvoslást.

Panaszukban kérik az italmérési 
engedély elvonását a csepeli szatócsok
tól: a saját termésüket kimérő nem 
vendéglősök szigorú ellenőrzés alá 
vonását, melyre közreműködésüket fel
ajánlják és végül kérik a pénzügy
igazgatóságot, hogy újabb italmérési 
engedélyt ne adjon ki Csepel község
ben, mert azt sem a lakosság, sem a 
kincstár érdeke nem kívánja.

A zalaiak társulása. Zalavármegyei 
szaktársaink, Deák Ferenc vármegyéjé
nek vendéglősei és kocsmárosai szintén 
mozgalmat indítottak a saját érdekeik 
védelmét célzó egy erős szervezetű 
megyei ipartársulal alakítására nézve. 
A mozgalomnak széleskörű és nagy
arányú kiterjedése azt látszik mutatni, 
hogy amenyire csöndes és lélektelen 
volt eddig társadalmi életük zalai szak
társainknak, ép olyan fontos és messzire 
kiható lesz közreműködésük azokban a 
munkálatokban, amelyek miként a saját, 
közvetlen érdeküket, úgy az összesség 
érdekét és javát célozzák és fogják 
érvényre juttatni. A zalavármegyeiek 
leendő ipartársulatához való csatlakozást 
eddig közel 400-an jelentették be és 
írták alá. Az ipartársulat mozgalmi 
ügyét zalaegerszegi szaktársaink viszik.

Erzsébetfalva. Az „Erzsébetfalvai 
vendéglősök ipartársulata11 ez évi köz
gyűlésén elhatározta az alapszabályok 
módosítását és ugyancsak a közgyűlés
ből kifolyólag körlevélbeni fölhívásokat 
bocsájtott ki az ottani és környékbeli 
^zaktársakhoz az ipartársulathoz való 
csatlakozásra, amire az elnökség az

érdekeiteket ez utón is fölhívja. Az 
ipartársulat hivatalos helyisége ideig
lenesen Mayer István szaktársunk ven
déglőjébe helyeztetett át.

A mosonmeg-yeiek szervezkedése. 
Egy nezsideri vendéglős szaktársunk 
írja soraiban a következőket: — A 
Fogadó lapunk által még a mull év 
elején indított társulási mozgalomnak 
egy kis sikere itt is van; a nezsideri 
vendéglős-társulat létesítése. Ez a kis 
társulat azonban azokon az itteni viszo
nyokon, amelyeket a Fogadó t. szerkesz
tősége is nagyon jól ismer, vajmi keve
set fog változtatni. Arra, hogy ezeken 
a határszéli sat. „speciálisának mond
ható bajokon segítve legyen, szerintem 
egy erős és jól megalapozott megyei 
vendéglős testületre van szükség, úgy 
amint azt a Fogadó szerkesztősége 
fáradságos részvételével előkészítette De 
egy a bajunk, hogy Kosner Ignác szak
társam Királyhidán és nem Magyar
óváron vendéglős, ahol a mosoni Rögler 
Lipótt. barátom stb. ottani kartársammal 
az ország egyik legerősebb vendéglős 
ipatársulatát tudnák létre hozni Azon
ban — a mi késik nem múlik. Legyünk 
türelemmel.

A győri pincér-egylet uj — módo
sított — alapszabályai, mint előzőén jelez
tük, elkészültek és a miniszter elé való 
fölterjesztése megtörtént. A nagy gond
dal készült és a tagok kötelessége és 
jogait igen helyesen és precízen meg
állapító alapszabály módosítási munká
ját, az egylet fáradhatlan titkára: Dénes 
Miklós végezte.

A horvát-szlavonországi 
vendéglősök kongresszusa.

— (Saját tudósítónktól.
Belovár, május 26.

Horvát-Szlavonországok szállodásai, 
vendéglősei, kocsmárosai és kávésai 
országos szövetséggel bírnak, melynek 
ezidöszerint 1700 tagja van. 38 ipar- 
társulat áll fenn ebben a szakmában 
és ezek mindannyian a szövetségben 
vannak szervezve. A szövetségi köz
gyűléssel kapcsolatosan évenként ren
deznek országos szak-kongresszust, 
mely a közgyűléstől teljesen elválasztva 
tárgyalja a vendéglős-ipart érdeklő 
közügyeket.
& így volt ez most is. Napirendre 
tűzték: 1. a képesítés kérdését és 2. 
az italmérési törvény revíziójára vonat
kozó akció megindítását.

A tárgy fontossága arra bírta a 
„Székesfővárosi vendéglősök éskocs- 
márosok ip a r tá r s u la tá thogy saját 
kebeléből öt küldöttet menesszen Belo- 
várra, a kongresszusra. Megjelentek: 
Hajós Károly, tíischof Pál. Braun 
Béla. T a ta y 'István és Szűcs  Béla, 
társulati titkár. A társulat küldötteit 
a belovári állomáson 100 tagból álló 
bizottság fogadta és lelkes szavakkal 
üdvözölte a vendégeket Pavlekovics

Zrecskó, szövetségi titkár és a belo
vári ipartársulat elnöke. Hatalmas 
,,zsivió“ kiáltások közt vonultak be a 
budapestiek a városba. Es dacára annak, 
hogy a vonat csak éjfél után érkezet* 
meg, a kongresszus tagjai együtt voltak 
és bevárták a magyar vendégeket. Az 
ismerkedési estély rövid volt, mert 
hiszen már hajnalhasadás felé járt 
az idő, de mégis elég volt arra, hogy 
a kongresszusi tárgyalásra nézve meg
állapodások tétessenek és ezek közt 
konstatálta az egyik előadó, hogy a 
Gundelé k társulatának küldöttei 
m ég nem je len tkeztek , kérte őket, ha 
esetleg jelen vannak, szíveskedjenek 
jelentkezni.

Mindenki nézett nagyot, várt és 
kiváncsi volt: de nem jelentkezett
senki. A bizottsági titkár jelentette, 
hogy három  megkeresés is ment 
Gundel János nevére, hogy a tárgy 
fontosságánál fogva képviseltesse a 
vezetése alatt álló ipartársulatot a 
kongresszuson, -  de egyetlen-egy  
betűnyi választ sem kapott

Kedden, május 25-én délelőtt 11 
óráig elvégezte a szövetség a közgyűlést 
és kezdetét vette a kongresszus.

Megfelelő más helyiség hiányában a 
gőzmalom nagy raktárhelyisége szolgált 
helyiségül. A két helyiség megfelelő 
távol van egymástól, a kongresszus 
tagjai zárt sorokban haladtak a széles 
úttesten mely menet előtt vitték a piros- 
fehér-kék szinü horvál nemzeti lobogót.

Belovár fe l volt lobogózva, mintha 
nemzeti ünnepük lett volna. Ügy magán- 
mint középületeken lengtek hosszú 
nemzeti szinü zászlók, ami ünnepi 
hangulatot adott a mozgalomnak.

Az ezernél több résztvevőből álló 
menet végre megérkezett a kongresszus 
helyiségébe, mely fenyőgalyakkal és a 
vendéglősipart jelképező táblákkal volt 
díszítve. Az elhelyezés is nagyobb időt 
vett igénybe.

Az emelvényen helyet foglaltak 
Ehrenhöfer Aladár miniszteri tanácsos, 
a kereskedelemügyi miniszter képvise
lője: továbbá, a vármegye alispánja, 
a járás főszolgabírója, három (horvát) 
országos képviselő, a város polgár- 
mestere, három városi tanácsos, a pénz
ügyig azgatóság képviselője, akongresz- 
szus elnöksége és jegyző., valamint a 
budapesti delegáltak.

A tanácskozás megkezdése előtt 
Ehrenhöfer min tanácsos üdvözölte 
a kongresszust és közölte W ekerle  
Sándor p. Li. miniszter és Kossuth 
Ferenc kereskedelemügyi minisztei 
üdvözletét. És itt mindjárt konstatál
hatom, hogy a horvátok nagyon szere
tik a miniszteri tanácsost s minden 
módon igyekeznek iránta tiszteletüket 
kifejezésre juttatni.

A kongresszus diszelnökévé dr. 
Strizsics  járási főszolgabíró választa
tott. ki a kongresszust üdvözölte 
H uzják Máté a kongresszus elnöke 
megnyitotta a kongresszust, ismertette



4. oldal. FOGADO 12. szám .

annak fontos tárgyait és üdvözölte a 
magyar testvéripartársulat küldötteit. 
A lelkes üdvözlésre Szűcs  Béla az 
ipartársulat titkára felelt. Tolmácsolta 
a ,,Székesfővárosi vendéglő ők és 
kocsmárosok ipartársulatának“ test
véri üdvözletét, hangsúlyozta, hogy a 
magyar vendéglősök ugyanazon bajok 
megszüntetéséért küzdenek minta hor- 
vát-szlavonországiak és miután ugyan • 
azonos törvények hatálya alatt áiinak 
mindakét ország vendéglősei, a törek
vés. a mozgalom is azonos, s igy a 
szolidaritás teljesen megvan állapítva. 
Lelkes „zsivió** honorálta a felszólalást.

A tárgysorozat előadója, Pavlcko- 
vics  Zreeskó, szövetségi titkár két és 
félóráig ismertette az ügyeket. A képe
sítés kérdését ugyanazon okokkal 
indokolta, minta milyenekkel a „Székes
fővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata“ ebben az ügyben a moz
galmat megindította és a kormány elé 
terjesztette. Az italmérési törvény reví
ziójának szükségességét azzal indokolta, 
hogy a nem hivatásos italmérők, tehát 
a szatócsok stb. ne nyerjenek ital- 
árusítási engedélyt, az italmérés ne
legyen többé mellékfoglalkozás, hanem 
csak azon üzletek joga, melyek mással 
nem foglalkoznak A nagy közterhek 
mellett, melyeket a vendéglősökre, 
kávésokra ráraknak, nem járja, hogy 
a pénzügyi hatóságok olyan természet- 
ellenes konkurenseket teremtsenek 
mint amilyenek a korlátolt italmérési 
engedélyivel biró kereskedők. Felsorolt 
még egyéb helyi természetű bajokat, 
miket a horvát-szlavonországi pénz
ügyi és közigazgatási hatóságok vannak 
hivatva megszüntetni.

Az erre vonatkozó határozati javas
latokat a kongresszus megállapította 
és egyhangúlag elfogadta, valamint 
elhatározta, hogy azokat úgy a közös 
mint az országos kormányhoz fel
terjeszti.

Az előadó után a magyar küldöttek 
részéről Szűcs Béla ipartársulati titkár 
szólt a két tárgyhoz, ismertette a 
magyar vendéglősök és kocsmárosok 
!i ílyzetét. Felsorolta az okokat, melyek 

vendéglősök mozgalmának alapot 
: remtettek és ma már elérkeztünk 
ahhoz a ponthoz, hol a létért való 
küzdelem szorítja a vendéglősöket és 
kocsmárosokat a cselekvés terére, 
aminek azonban még nagyobb súlyt 
kellene adni azáltal, hogy az indolen
ciát váltaná fel a társulás kötelezett
sége. Ki kell terjeszteni a kongresszus 
követelését arra is, hogy mondassék ki 
a vendéglős és koesmárosiparra nézve 
a társulási kényszer, úgy amint az a 
kézműiparban fennáll. A javaslat el
fogadtatott.

Többek felszólalása után a tanács
kozást délután 3 órakor félbeszakították, 
az udvaron a kongresszus tagjait le
fényképezték és onnan az egész nagv 
menet a főispán lakása elé vonult, ki 
betegsége miatt nem volt képes a

kongresszuson résztvenni. Pavlekovics  
üdvözölte a beteg főispánt és biztosí
totta a kongresszus rokonszenvéről, 
mely sajnálattal vett tudomást beteg
ségéről. A főispán családjával együtt 
az emeleti lakás ablakából hallgatta 
végig az üdvözletét, amit szívélyes 
szavakkal köszönt meg és megígérte, 
hogy ami tőle telik, mindig meg fogja 
szívlelni a vendéglősök jogos és mél
tánylást érdemlő kívánságait.

Innen a kongresszus tagjai a „Csillag" 
szálloda termébe vonultak közös ebédre, 
hol terített asztalok és katona-zenekar 
hangversenye várta őket.

Az ebéd egyszerű de jó volt. Tálaltak 
kétféle levest, fogast tartárm ártással: 
kétféle sültet; (libát és nyársonsült 
bárányt.) többféle tésztát, sajtot, 
feketekávét Józamatu horvátországi bor 
és sör képezte az italt. Az ebéd alatt 
számos felköszöntő hangzott el. A 
magyar küldöttekre is mondtak tósztot, 
amire Szűcs Béla felelt és a többi 
közt azt az óhajt fejezte ki, hogy 
bárcsak az egyéb országos kérdések
ben is megvolna a két nemzet közt az 
egyetértés és testvériség olyan nagy 
mértékben k fejlődve és megszilárdítva, 
mint a két nemzet vendéglősei és 
kocsmárosai közt megvan. (Általános 
tetszés és zsivió) A szövetség titkára 
ezután sorra felolvasta az érkezett 45 
üdvözlő-táviratot Ezek közt 3 Buda
pestről érkezett Egyik ahorvát minisz
tertől, egvik a Fogadó szerkesztőségé
től és egvik Janura Károlytól, a Székes
fővárosi vendéglős és kocsmaros 
ipartársulat elnökétől

Asztalbontás után a kongresszus 
tagjai a város megtekintésére indultak. 
Este ugyanabban a teremben hangver
sennyel kapcsolatos táncmulatság volt. 
Másnap befejezték a kongresszus ap
róbb ügyeit és megkezdődött a bor
vásár N=«gy mennyiségű borminta 
érkezett. Konstatálták, hogy Horvát- 
Szlavonországban nagy borkészletek 
vannak még. Ha a magyarországi 
kartársaink érdeklődnek az itteni 
borok iránt, akkor forduljanak a „Hor- 
vát-Szlavonországi vendéglősök orszá
gos szövetségéhez11 Zágráb, Jelacsics- 
tér 6. szám. _ r

kölönfele közlemények.

Évnegyedkor. Azon t. előfizetőin
ket, akik előfizetésükkel hátralékban 
vannak, fölkérjük, hogy az előz lég 
kapott postautalványon az esedékes 
összegét szíveskedjenek beküldeni.

Akiknek előfizetése most járt le, jelen 
számmal postautalványt mellékeltünk

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

Hymen — hirnk. ifj. Mirth András 
fővárosi vendéglős, a volt Sip- és 
Dohány-utcai Mirth András szaktarsunk 
fia, május 3i én, pünkösdhétfőn vezette 
oltárhoz Oláh Mariska kisasszonyt, 
Budapesten. Etchel Vilmos ismert 
főpincér e hó 8-án tartotta esküvőjét 
Freu'/or Ilona kisasszonnyal, Budapesten
— Binder Sándor máv-vasúti hiva
talnok a m hó 22-én eljegyezte Tala- 
bér Margit kisasszonyt, Talabér István 
vendéglős szaktársunk bájos szép leá
nyát, Keszthelyen. — Polgár Ferenc 
bajai főpincér eljegyezte Zich  Tériké 
kisasszonyt, özv Zich Józsefné ottani 
vendéglősszépmüveltségü leányát, Baján.
— háncsai Pál zalam. gutorföldi 
nagyvendéglős május 5-én esküdött 
őrök hűséget Bognár Ilonka kisasz- 
szonynak Bognár József tekintélyes 
iparos leányának Keszthelyen.

A „Törley" kitüntetése. — A Törley 
cég, melynes pezsgője nemcsak a hazai, hanem 
a külföldi pezsgők közt ;s a legelső helyen 
áll, újabb kitüntetésben részesült. Ugyanis a 
m. hő folyamán Morva-osztrauban borászati, 
népélelmezési és főző művészeti kiállítást tar
tottak, amelyen a Törley Józs. és Tsa pezsgő 
gvári-cég is részt vett. A kiállítási bíráló- 
bizottság a Törley céget pezsgíiborainak kitűnő 
ize és minőségéért a kiállítási nagy arany 
éremmel és díszoklevéllel tüntette ki.

Óhaj l . . .  A „V. L-ja“ utóbbi száma 
szintén foglalkozott a nyugdijegyesület 
elnökének lemondásával, s a többek 
közt azt mondta, hogy a lemondás hírével 
kapcsolatban a tagok közt az az óhaj 
nviivánult meg, hogv Franciás Lajost 
kellene megválasztani elnöknek Hát, 
ami ezt a megnyilvánult óhajt illeti, ez 
igen érdekes körülmény, már csak azért 
is. mert ezzel mintegy beigazoltatik 
az a néz -̂t, amelyet a nyugdijegyletnek 
ama bizonyos komolyságával kapcsolat
ban a Fogadó előző számai kifejeztek’ 
De igazol ez az óhaj mást is. Azt 
különösképen, hogy (aminek a Fogadó 
ugyancsak gyakran adott kifejezést) ez 
a mi nyugdijegyletünk nagyon is eltér 
a vendéglős-pincér sat nvugdijegylet 
valódi céljától. Mert talán az még sem 
lehet célja és ha nem célja, annál 
kevésbé érdeke a nyugdíjintézetnek, 
hogy vezetőivé Francois pezsgős, Szuly 
kereskedő, Páris ezüstgyári ügynök sat. 
üzletembert válasszon cs:ik azért, hogy 
ezeknek üzleti érdekei előmozdittassanak. 
Vagy hiszi azt valaki, hogy ezek az 
üzleti urak a vendéglősök és pincérek 
szép szemeiért, illetőleg a vendéglős
pincér ügyek iránt érzett igaz szeretet- 
böl és lelkesedésből igyekeztek bejutni 
a nyugdíjintézet vezetőségébe? Ugye
bár, t. olvasó, ez hihetetlen. Mindazál- 
tal és dacára annak a körülménynek, 
hogy kitűnő szaktársunk, Bokros Károly 
visszavonta lemondását, nem lehetetlen, 
hogy az a bármennyire is komikusán 
hangzó „óhaj" valóra ne váljon Ott. 
ahol a vezetőség eféle üzletileg érdekelt 
felekkel van megspékelve, ilyen, de sőt 
ennél még komikusabb esetek is nagyon 
könnyen előfordulhatnak.
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A kapzsiság netovábbja. Debrecen
ben az »Első magyar részvénysörfőzde 
r.-t.« sörraktárosa saját vendéglős- 
vevőinek olyan konkurenciát csinál, 
ami méltán ennek a sörnek a bojkot
tálását vonhatja maga után. Éz a 
depós palacksör árusítást rendezett 
be magának és adja a sört, akár egy 
palackot is egy fillérrel drágábban á 
magánfogyasztónak, mint a vendéglős
nek. Természetes, hogy a vendéglős 
nem konkurálhat vele, mert egy fillér 
egy palacknál nem fedezi a vendéglős 
köitségeit. Pedig abból adót és illeté
ket, házbért, stb. kell fizetnie, de élnie 
is kell üzlete jövedelméből. Magától 
értendő, hogy a magánfogyasztó a 
sördepősnál veszi palacksörét és ez
által a vendéglősök tetemesen káro
sodnak Ugyanez a depós cselekedte 
meg, hogy a gyermeknapon sört mért 
ki és elütötte a vendéglősöket az ő 
természetes üzletüktől. Hát bizony ez 
a sördepós kapzsiságára vall, amit a 
részvénysörfőzde főu.atadorjainak nem 
szabadna megengedni. Mért nem avat
kozik bele a debreceni vendégtős- 
ipartársulat? Szervezkedjenek kartár
saink és ha nem szüntetik meg ezt a 
tisztességtelen konkurenciát, akkor 
bojkottáljak a részvénysört.

Erdélyi vendéglős szaktársaink köz
érdekű űgvét támogassuk és ne igyunk, ne 
adjunk el (legfeljebb 2-1—30 fillérei emelt áron) 
„Borszéki*4 vizet.

Lapunk ki üntetóse. Fogadó lapun
kat a Csepeli koesmárosok ipartársulata 
és a Sárvári vendéglősök, mészárosok, 
kávésok és hentesek ipartársulata hiva
talos lapjukká választották Az elis
merésért kö-'zönetiinket fejezzük ki.

Ha a fogadós tűzoltóparancsnok. Rózsa
hegy városában n mu t napokban kissé túlnagy 
volt az idegenforgalom, ugv, hogy a fogadói 
szobák kevésnek bizonyultak, s a fölösleges 
vendégpublikum ott húzódott meg, ahol lehe
léit. Így került a liptószentmiklósi tanfelügyelő 
is a Csavoja fogadó tulajdonosának szobájába, 
ahol szerencsésen és oly mélyen elaludt, hogy 
alig hallotta meg azt az óriási dörömböFst, 
ami úgy reggeli 4 óra tájban támadt az ajta
ján. Végre fölriadt álmából és ajtót nyílott a 
Uivatlan vendégnek, > városi rendőr volt az 
istenadta) aki se szó se beszéd, egy ménkű 
nagy tűzoltőparancsnoki csákót kerített elő nagy 
<ebbel-lobbal, a tanfelügyelő fejébe nyomta 
és elkezdte nagy élénken bi'tatni, hogy siessen 
mert — ég a papírgyár. Aztán a rendőr el
rohant Végre pedig kisült, hogy hire-hamva 
sincsen tűznek, csak a rendőr értette félre (a 
gyári kürtszót tűzjelzésnek) és siettében azt sem 
vette észre, hogy Csavoja-fogadós-tüzoltó- 
parancsnok (aki a Rózsahegyi vendéglős-ipar- 
társulatnak is derék elnöke) szobájában nem 
is a parancsnok maga, hanem egy egészen 
másvalaki volt.

Nevetséges rendelkezés. A finánco
kat a főfinánc utasította, hogy a bor
termelőknél, borkereskedőknél, ital
mérőknél, termelőknél stb. szokásos 
vizitnél nézzenek körül, hogy nem 
látnak-e borhamisításra gyanús dol
gokat: ha igen, akkor azonnal tegye
nek följelentést a közigazgatási ható
ságnál. Hát ez nevetséges rendelkezés. 
Mert aki borhamisítással foglalkozik, 
az bizonyára nem fogja azt a finánc 
orrára kötni, sem nem fogja ott

praktizálni, a hová a finánc vagy más 
szeme eljut.

Kavóház és »közérdek«. — A nyíregy
házi »Pannonia« kávéház, Grosz Ödön 
ezen uj nagyszabású üzletének meg
nyitásával kapcsolatban a Nyíregyházán 
megjelenő oSzabolcsc cimü lap ezeket 
irta : — Mi ez ideig a kávéházi élet
nek nem voltunk barátai és a «családi 
otthonta hangoztatóknak állottunk a 
pártján. Most azonban, ahogy végig 
tekintettünk az uj modern kávéház 
külső és belső berendezésén, az oda 
sereglett intelligens közönség viselkedé
sén, kiszolgálásán és tanúi lehettünk az 
ott megkezdett kölcsönös szives érint
kezésnek, be kell látnunk, hogv »köz- 
érdeket« képezett egy olyan nyilvános 
helyiségnek a létesítése, amely fényes 
berendezése és kényelmessége által mó
dot nyújt a családias jellegű összejöve
telekre s egyszersmind alkalmat ad a 
mai világban nélkülözhetlen ismerkedésre 
is. — Ennek az egészséges és józan 
gondolkozásu vidéki lapnak eme sorait, 
nagyon jó volna ha elolvasnák azok a 
secessziös és asztmaitikus nézetű fővá
rosi újságírók, akik (bárc-ak kevesen) 
néha hosszú lére eresztett cikkeket 
szeretnek pufTogtatni a társadalmat és 
családi életei szerintük — megmé
telyező kávéházak ellen

A rp ó  h íre k  — Jub ileum . Murlasits Pál 
fővárosi Aradi-utcai) vendéglős ez év szep
tember havának 10-én fogja tartani vendég- 
lösscgének 25 éves évfordulóját. Jubiláns szak- 
társunkat eleve is gratuláljuk. — A jándékok. 
A budapesti pincértanonc iskola e hó 4 —óén 
tartotta é. vizsgáját. A mi tanonciskolánknak 
az a  nevezetessége, hogy a  tanoncoknak igv 
vizsga alkalmával Ajándékokat osztogalnak. A 
kiosztan ló ajándékhoz Kaszás bajos szaktár
sunk is és pedig 101) koronával járult. Ugyan
csak itt említjük meg. hogy a Rákóci-ut derék 
nagyvendéglőse. Kaszás L., aki tudvalévőén a 
VII. kerületben iskolaszéki elnök, e hő 14 én. 
a VII. kerületi leányiskola vizsgája alkalmával 
gyakorolta elsőben ezt a fontos tisztségét, 
amikor is a jelesebb tanítványok közt 100 kor. 
ára könyvet ajándékozott el.

Gyászrovat. — Kollik József, fő
városi (Soroksári-utii vendéglős szak
tanunkat fájdalmas csapás érte, szere
tett nejének sz. Hutter Máriának május 
hó 29-én történt gyászos elhunylával 
A boldogult vendéglösné temetése pün
kösdhétfőn történt, igen nagy részvét 
mellett.
Hol rendeljünk paprikát ?
Van szerencsém valódi szegedi külön őrletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm !$ kor. 40 fill., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fill., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill. 
Cim: Első szegedi szállodások és vendéglősök 
paprika szállítója: Horváth Ferenc, Szeged.
(Joránovics Tisza nagyszálló 5 éven á t volt szobafőnöke.)

A borviz-kartell.
A Pesti Hirlap, tehát az egyik első 

nagy lapja Magyarországnak, a napok
ban »Az erdélv; savanyuvizek« cimü 
közleményt hozott, amelyben megálla
pította, nagy szomorúan (amint ezt

hangsúlyozva jelezte) hogy az erdélyi 
vizeknek jodoforin ize van. •>//« jeni- 
vizet akarunk inni — ír ja  a P II.. 
akkor lipiki v ize t rendelünk vagy  
ízre, hatásra hozzá hasonlót, de az 
már boszantó, ha karbolszagu vizet 
kap az ember, am ikor üdítő szén
savas vízre  v á g y ó d i k — Azután 
persze a hatóságok figyelmét hivta fői 
a karbolos vizeket illetően.

Azt hisszük, az erdélyi borvizeket 
ilyen kitüntető dicséret egyszer sem 
érle a kartellozó Fekete Mór-féle kon
zorcium létrejövetele előtt, amikor az 
erdélyi vizet mindenki tiszta, üdítő 
vízként élvezte és ismerte s amikor 
senkinek se jutott eszébe — az egész
ség ügyét előmozdítani hivatott vizekkel 
való közönséges gseftelés. Az erdélyi 
borvizek »jodoformos« és *karbolos« 
jelzőjét a Fekete M.-féle kartellos 
üzérkedés teremtette meg.

A »P. H.o-nak ezt a jelzőjét illető
leg véleményét ugyan kevesen értik 
meg. Mi azonban értjük. Ugyanis a 
fogyasztó közönségnek az a részi*, 
mely a tuladunai és inneni, valamint 
az egész Trencsénig húz-dó kárpáti 
bércek tövében fakadó ásványvizekhez 
szokott: tényleg, valami olyan különös 
izét érzi az erdélyi vizeknek, ami 
azokat szinte élvezhetetlennek tünteti 
föl. Az erdélyi vizekre vonatkozó ezt 
a nézetnyilvánitást mi nagyon sok 
esetben és sokaktól hallottuk és ezt 
újabban a »P. H.« (melynek figyelmet 
bizonyára a Fekete M.-féle kartell által 
elfogya-sztatni szorgalmazott á.-vizek 
keltették fel) igyekszik megerősíteni. 
A következtetett igazsága ennek, hogy 
ami megfelel Péternek, az nem válik 
be Pálnál. Mert viszont, az erdélyiek 
meg a maguk vizét szokták meg úgy, 
hegy a más vidéki ásványvizét csak 
szükségképen fogyasztják.

A tanulság pedig mindebből, hogy 
a vizárakat fölsrófoló Fekete M.-feie 
konzorcium a legnagyobb erőlködése 
da- ára sem fogja tudni eladni a 
Királyhágóuinneni vizekkel verseny- 
képtelen kartellos vizeit és továbbá, 
hogy erdélyi szak társaink (ezen alapos 
oknál fogva) az egész vonalon bátran 
és jóval fölemelhetik a kartellban levő 
borvizek árait.

A »bojkottált« ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borviz-konzor- 

cium ezeket a vizeket kartellirozla és 
emelte föl 140—160%-kaI:

Borszéki, fíodoki Matild. Baross. 
Borhegyi, Boholti, Élőpatak/. Felső
in kosi, Feb érkői. Glória, Hargitai igét. 
Horgász. Hnnkó, Kászonjakub falvi 
(Bor-patak), Kászont i fokút (Saláta 
ris). Re páti. Sztojkai.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
kartársaikat, hogy az itt fölsorolt vize
ket (legfe'jebb felemelt árakkal) se
hol se szolgáltassák ki s a közönséget 
igyekezzenek a bor-vizkartell (Magyar 
ásvány vizforg és ktv. részv.-társaság) 
kizsákmányoló céljairól fölvilágosítani.
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ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

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

Nyári és fürdöivendéglösök. A fővá
rosi és vidéki nyári kiránduló vendég
lői üzleteknek szezonszerü megnyitása 
a húsvéti, mig a fürdői vendéglőké a 
pünkösdi ünnepekben szokott lenni. Az 
idén azonban változás történt ezen a 
szokáson, még pedig a has, borongás 
időjárás következtében, ami a kintülést, 
a közönség kellemes kirándulását, úgy
szólván, lehetetlenné tette. Nagyon saj
nosán esik nekünk ezt az igen sok ven
déglős szaktársunkat ugyancsak nagyon 
érzékenyen sújtó körülményt konstatál
nunk. arait miként e szakmához tarto
zók bubaja és örömének átélői, mi is 
ép úgy érzünk mint maguk a károsul
tak. í)e reméljük, hogy a dolgon változ
tatni s a veszteséget befogják hozni a 
mai. junius In—ki hivatalos megnyitási 
idő után következő szebb nyári napok, 
melyeknek állandó tartósága ugyancsak 
kívánatos volna. A hivatalosi junius 15-ki) 
szezon alkalmából több nyári és fürdői 
üzlet megnyitási esetéről a következő 
soraink adnak hirt.

Ghriszte Károly, Svábhegynek elő
nyösen ismert fogadósa, vendéglői és 
kávéházi helyiségeit már az ünnepek 
előtt megnyitotta. A gyönyörű kilátást 
és kellemes üdülést nyújtó szép helyet 
az idegenek és fővárosiak egyaránt 
sűrűn keresik föl

Fodor Berci szaktársunk a Gellért
hegyi »Kioszk« ismert vendéglőse, az 
egész fővárosra s a nagy Dunára lenéző 
üzletét egész ujan renoválva és rendezve 
pünkösdkor nyitotta meg.

Berecky Lajos, az Erzsébet királyné 
sósfürdő uj, derék vendéglőse, ki bár az 
üzletet már a húsvéti ünnepekben for
galomba hozta, a valódi megnyitást 
szintén pünkösdkor eszközölte.

Takats János szaktársunk, a Mattoni 
sósfürdő mögött alapított szép kiránduló- 
vendéglőjét a pünkösdi ünnepek előtt 
nyitotta meg.

Balázs Antal, a hűvösvölgyi villamos állo
másnál lévő vendéglőnek sok éven át volt jú- 
hirnevQ gazdája, volt üzletétől 2—3 száz 
lépésre, a reinete-i részen egy modern szép 
vendéglőt építtetett. A végállomáson kiszálló 
publikum persze mind a régi jó ismerős : 
„Balázs" vendéglőjét keresi föL

Schöller Jakab  a Hidegkuli-ut 8 í. 
sz. alatt lévő s a derék gazdasszonv 
neje vezette jó konyhájáról ismert és 
látogatott vendéglőjét az ünnepek előtt 
nyitotta meg

Zuglói részén a fővárosnak, Szent- 
györgyi Sándor szaktársunb „Zuglói 
nagy sörcsarnok vendéglőjét és

Kellő Vilmos a lágymán yoson 
lévő és szép kávéházi helyiségekkel 
kibővített vendéglőjét ünnepiesen pün
kösdkor nyitották meg.

D omschitz József, mint előzőleg 
„éleztük, a zugligeti „Fácánt" vette át.

Az uj, kitűnő kezekbe került vendéglő 
ismét kedvelt kiránduló tanyája a fő
városi közön-égnek.

Hévizén  (Keszthely mellett) a nagy
vendéglő uj gazdat kapott, Böhm Rezső 
személyében. A jól látogatott ..Jeruzsálem' 
vendéglő szintén uj vezető: Ádler .lenő 
szaktársunk kezébe került. Csak a 
„Mexikó' derék gazdája: Póca Lajos 
szaktársunk maradt a régi

Balatonfüreden Szüts Lajos és 
Balika György szaktársaink a régi 
Wild-féle és az Eszterházy-fogadóját 
Harangi György jóhirii szaktársunk e 
hó lő  én nyitották meg.

Siófokon  a fürdő kitűnő bérlő-igaz
gatója : Várady  Gyula kezelésében 
levő telepi fogadó, vendéglő és kávé- 
ház ma nyíltak meg. A télen-uváron 
nyitva levő jóhirii «Fogas» fogadóját 
Cservényi Ferenc gazda szintén ina 
adta át a nyári forgalomnak. — Boda 
Mihály faluszemesi fogadós és Porko
láb László badacsonyi «Hableány» fo
gadós szaktársaink a szokásos pün
kösdi kirándulás miatt már előzőleg 
elkészültek nyári helyiségeikkel.

Ebn József, a zordonabb levegőjű 
Trencsén-Teplic fürdő fogadósa és 
több vendéglő derék gazdája, szintén 
ma nyitotta meg üzleteit. Ugyancsak 
ma tett eleget a hivatalos megnyitási 
kötelezettségnek

Koritnica-fürdő uj, kitűnő vendég
lőse: Hengye János szaktársunk, ellen
kezően

Stoos-fürdő vendéglőse: Csillag An
tal szaktársunkkal, aki már a múlt hó 
közepével ide költözködött.

Parád-fnrdő jó vendéglős-gazdája, 
Verseghy István szaktársunk, rendsze
rint a pünkösdi .ünnepekben adja át 
üzletét a nyári forgalomnak, de még 
előbb

Komzsik Alajos szaktársunk, a 
kinek a nagyváradmelletti híres Félix- 
fürdőjébe a csuzos és reumás bajosok 
már az első tavaszi napsugárra sere- 
gesen tódulnak.

Yrarasd-Teplic, a déliesebb, horvát- 
országszéli fürdő fogadósai: S iftár
István és Panátz Antal szintén már 
május hóban rendezkedtek be a meg
nyitásra, mig

Máté József, a nevezetes Tapolca- 
görömböly-fürdő fogadósa csak pün
kösdtől kezdve várja mentül számo
sabban a derékmiskolciai kirándulókat.

Miskolc ugyan maga is fél kirán
duló város, amennyiben a mindenütt 
ismert Böcögő és Papp társának 
Népkerti vendéglője, valamint a sok
sok legendás históriát, szerelmi és 
egyéb titkokat rejtegető «Avas» több 
nyaraló- és kirándulónak szerez kel
lemes üdülést és szórakozást, mint hét 
fürdő együttvéve. Mi azt kívánjuk, hogy 
— ezúttal ilyen kellemes örömben 
és megelégedésben nyári és fürdői ven
déglős szaktársaink részesüljenek!

Szibert János kávéháza. Budapest
nek egyik régi és jóhirü kávésa, Szibert 
János szaktársunk ismét kávéházat vett 
és pedig Budán a II., Fő-utca 63. sz. 
alatti „Európá'M, amelyet uj és nagv 
modern kényelemmel (4 kitűnő Seifert 
asztallal) berendezve e hó 12-én nyitott 
meg ünnepélyesen.

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

Barcson a Schwartz-féle vendéglőt 
Poppel József szaktársunk, volt keszt
helyi vendéglős megvette és azt sajál 
kezelésébe a m. hó elejével vette át.

\  Zsiga bá’hoz. A bogiári Berger vasuti 
fogadónak sok éven át volt fópincére, Brulky 
Zsigmond, akit a pesti fürdőközönség csak 
Zsiga búnak ismert és szólított idacara, hogy 
a bá'kortól még jó néhány év választja eb 
Ugyanott egy csinos berendezésű vendéglői 
nyitott .Zsiga bá’hoz“ címen. A bogián balatoni 
nagy számmal látogatók bizonyára szívesen 
fogják fölkeresni az ö Zsiga bájukat, akinek 
mf is sok szerencsét kívánunk !

Illik Vince. Budapesten a Lónyai- 
utca 22. sz. alatti Vinee-féle vendéglőt 
megvette és azt újonnan berendezve 
e hó 5-én nyitotta meg ünnepélyesen

Miskolcon aPannoniaépiilelébenlévö 
vendéglőt és sörcsarnokot Lobermayer 
Józseftől a múlt hó elejével Orosz 
János előnyösen ismert miskolci fő- 
pincér és vendéglős szaktársunk átvette.

Papp György, a zalamegyei Hezi 
határában lévő „Gyöngyösi" csárdát 
örökáron megvette és saját kezelésébe 
a in. hó elejével vette ál.

Tóth Gyula, ismert VII. kér. ven
déglős szaktársunk, a Sip-utea 7. sz. 
alatti üzletével kapcsolatos és ujan 
rendezett szép kerthelyiségéi az ünne
pekben nyitotta meg.

Keszthelyen a Városházi vendéglőt 
ifj. Hofmann Miksa a múlt hó elejével 
átvette saját kezelésébe.

Bernhardt Károly szaktársunk, a 
VI. kér. Dévényi-u 26 sz. alatti ven
déglőjét újonnan renoválta s a szép 
árnyas kerthelyiségét egy tágas fedett 
teremmel (szaletlival) bővítette ki.

Szatmáron az indóházzal szemben 
Gottlieb Hermann egy 25 szobás foga
dót épített és azt Royal cimen e hó 
elejével nyitotta meg.

Újpesten, a jóhirnevü Török-féle 
vendéglőt P/ankFerenc ismert föpincér 
megvette. Uj vendéglős szaktársunk 
üzletét egész újonnan renoválva, julius 
1-én nyitja meg ünnepélyesen. Sok 
szerencsét!

Dombóváron Wolf Lajos szaktár
sunk a saját házában levő vendéglőt 
saját kezelésébe vette át.

Hertl Ferenc ismert fővárosi vendég
lős szaktársunk a IX , Ferene-tér 13. 
sz. alatt egy csinos vendéglőt rendezett 
be, amelyet ünnepiesen e hó 15-én 
nyit meg. Előzékeny modora valamint 
jó konyhája és borai az üzlet jómene
tét biztosítják.
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Megkövült Adria. Budapesten a VI., 
Aradi utca 61. sz. alatti ismert ,,Kis 
adria“ vendéglőt derék gazdája. ílack  
István szaktársunk két tágas éttermi 
helyiséggel kibővítette. Az ujan rendezett 
vendéglőt, u.-ily arányban t. i. jól meg
szaporodva látogatják a vendégek is.

Földes József, ismert szaktársuuk 
Letenyén a Zrinyi-kávéliázat április 
15-én vette át és azt szakavatott ve
zetésével ugyancsak jó lendületbe hozta.

Lipik-fürdön a Gyögyvendéglő (Kur- 
szalon) éttermi és kávéházi helyiségé
nek bérletét W olf Gusztáv fővárosi 
hentesmester nyerte el és saját kezelé
sébe a m. hó 28-án nyitott meg.

A m iskolc i P an n ó n ia  kávéház sorsában 
megint uj változá ; állott be. A jóhirü üzletet 
ugyanis, amely nemrég már Komlósi Ármin 
volt fogadói könyvelő szaktársunké volt, de 
Auslánder. Gyula ismét visszavásárolta, — 
Komlósi Ármin újból és ezúttal véglegesen 
megvette. A miskolci Pannon.át uj gazdája a 
pünkösdi ünnepekben vette át saját kezelésébe.

Tormási Imre szaktársunk a IX.. 
Gyep-utca 11. sz. alatti saját házában 
csinos vendéglőt rendezett be és azt 
e hó 1-én nyitotta meg ünnepélyesen.

A Pilvax kávéház uj gazdája 
Budapesten a történelmi nevezetességű 
Pilvax kávéház, a márciusi ifjak kávé
háza uj gazda kezeibe került. A bel
városi tisztviselői kar és polgárság 
által látogatott kávéházat Sehovanetz 
Jánostól, aki az üzletet 39 éven át 
bírta, Papp József, volt győri főpincér 
szaktársunk vette meg. Az átvétel 
e hó elejével történt.

Almási Zsigrmond Budapesten a 
Vámház-körut 2. sz. alatti Hirth-féie 
vendéglőt megvette s azt újonnan 
berendezve e hó elejével nyitotta meg.

Grosz Ödön-nek nyíregyházi „Pannónia" 
kávéháza, mint előzőén jeleztük, a m. hó 16-án 
nyílt meg, Nyíregyháza és egész Szabolcs- 
megye úri közönségének részvéteiével. A 
nagyszabású és igazi keleti kényelemmel 
berendezett kávéházról elragadtatással írtak 
az ottani lapok. (Egyiknek ide vonatkozó köz
lésével lapunk más helyén is foglalkozunk). 
A fényes, modern berendezés, a kitűnő biliárd 
asztalairól előnyösen ismert és e tekintetben 
világhírű Szeifert H. és fia i fővárosi gyárá
ból került ki. A szép kávéház üzletvezetési 
teendőit Wetzel Károly teljesiti.

Végh János szaktársunk a IX.. 
Ferene-utca 13. sz. alatti Korsós-féle 
vendéglőt megvette és ünnepélyesen e 
hó 1-én nyitotta meg. Jó magyar 
konyhája és borai biztosítják uj iiziete 
jómenetelét.

Halász Ferenc volt turnicsai ven
déglős szaktársunk Nagykanizsán a 
Polgári-egylet vendéglőjének bérletét 
elnyerte s azt saját kezelésébe október 
1-én veszi át. A valamikor jómenet
nek örvendő vendéglő ezúttal ismét 
kitűnő kezekbe kerül. Kívánunk sok 
szerencsét!

Berta Gyula előnyösen ismert szak
társunk Budapesten, a Lipót-köruton 
lévő Nemcsák-féle vendéglőt^ megvette 
és saját kezelésébe junius 15-én vette

át. A szakavatott uj gazda kezeiben az 
üzlet hamarosan nagy lendületet fog 
nyerni.

Gondy Sándor a zalamegvei Akaiin, 
a saját házában egy csinosan berende
zett vendéglőt létesített s azt ünnepé
lyesen e hó 1-én nyitotta meg.

Lúgoson a vasúti vendéglő bérletét 
Neubauer Samu ismert aninai vendég
lős nyerte el. Az iglói Pfeifer S. 1. 
Kristóf fogadós szaktársunknak régebben 
volt üzlete ismét egy kitűnő szakember 
kezébe került.

Vendéglő megnyitás. Budapesten 
az V., Váci-ut H3. sz. alatt ítnusch 
A egy szép kerttel kapcsolatos ven
déglőt rendezett be s azt ünneplésen 
a múlt hó 29-én nyitotta meg.

Orosz János szentlőrinci vendéglős 
szaktársunk több étteremből álló ven
déglőjét, valamint szép árnyas kert
helyiségét egész ujan renoválta és 
rendeztette. A jó konyhája és borairól 
ismert Orosz vendéglő a szentlörinci 
nyaralóknak kedvelt találkozó helyét 
képezi.

Erdélyi Ferenc szaktársunk Buda
pesten a VI., Szondy-utca 30. sz. alatti 
vendéglőt a múlt hó 15-én átvette. 
Kitűnő moóri és kókai boraival uj 
üzletének jó hírét már is megalapította.

Uj fogadó Gyöngyösön Hevesmegye 
emez élénk forgalmú városában, mely 
eddigelé a modern fogadót úgyszólván 
nélkülözte, Kovács Fülöp egy a mai 
modern igényeknek megfelelő kényelmes 
szállodát rendezett be, amelyet „Korona 
szálloda1' címen e hó elején nyitott meg.

Bodó Károly szaktársunk Budapes
ten a Rökk Szilárd-utea 25 sz alatt 
egy a mai igényeknek megfelelő csinos 
vendéglőt rendezett be s azt ünnepé
lyesen e hó 5-én nyitotta meg.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hagy 
az alább keresett cimek hollétéi, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Katona Vilmos fizetöp. hollétét egy lev.-lapon 
kéri tudatni Tatav Pál föpincér Szatmár.

Cervenkoviis Vladiszláv hollétét, Adler Jenő 
keszthelyi vet döglős kéri tudatni egy lev.-lapon.

Völker Mátyás pincér hollétét kéri tudatni 
Rosta József főp. Sopron, Peck kávéház.

Sáska Gedeon ismert fővárosi szak- 
társunk a VIII., József-utca /0. sz. 
alatti saját házában egy kényelmes 
szép vendéglőt rendezett be. amelynek 
megnyitását a szép kerti helyiséggel 
kapcsolatban e hó 5-én eszközölte.

Tapolcán az állomásnál lévő vendéglő 
helyén a város több vendégszoba, ét
terem, veranda sál. helyiségből álló uj 
vendéglőt építtetett, amelynek bérletét 
továbbra is Burján Imre nyerte el. 
Burján szaktársunk a szép kényelemmel 
berendezett uj üzletét e hó (5-án nyi
totta meg.

Pác Mihály Budapesten a VIH., 
Mátvás-tér 1. sz. alatt f. hó 1-én egy 
csinos berendezésű vendéglőt nyitott, 
amelyet pompás gödöllői borai és jó 
konvhájával már is föllenditett.

Helyváltozások. Rumpler
József Fimnében a De la Vilié fogadó föp. 
állását töltötte he. Tóth Lajos Miskolcon a Grand 
fogadói sörcsarnok föp. állását töltötte be. 
Wittecsek Rezső Nyíregyházán a Kiskorona 
vendéglőben éth. állást foglalt. Baltes Demeter 
Nagyenveden a Központi vendéglő lőp. állását 
foglalta el. Rosta József Sopronban a Peck 
kávéház főp. állását foglalta el. Maiit ner László 
Déván a Központi fogadó föp. állását foglalta el. 
Tivoli Gyula Lúgoson a vasúti vendéglő fő- 
pincéri állását tölti he. Nika Vince Temes
váron a Gombás-féle éttermek főpiucéri állá
sát foglalta el. Vesztergom György B.-csabán 
a vasúti vendéglő HL o. éttermének főp. állá
sát töltötte he. Bérei Sándor Aradon a Városi 
söresarnok föp. állását foglalta el. Fodor Károly 
Nagyváradon a Széchenyi fogadó főp. állását 
töltötte be. Baiatonfüreden a Sziits és Palika 
éttermei föp. állását Bischof Imre foglalta el. 
Hév,/.fürdőn a líöhm-éttermek föp. állását 
újból Prükler Károly tö.lőtte he. Melletti.- az 
éth. állásokat: Szilvassy Sándor, Fiser István. 
Máté János, Hammer György és Pdánovics 
Sándor nyerték el. A szobafőp. állást Szarka 
Dénes, mig a  sőrcsarnoki főp. állást Kiss József 
foglalták el A Póca Mexikó" étteremben 
Frim Lajos, Nagy Ferenc, Galambos Lajos és 
tírányay Ferenc éth. állásokat foglaltak. A.-. 
Adler .Jeruzsálem" vendéglő fóp. állását Kiss 
Márk töltötte he. Mellette n . éthordók Merül 
Dezső, Katz József és Kiéin Nándor működnek. 
Tapolcán a Balaton fogadó föp. állását Wechof- 
fe r  József tölti he. Balaton beró ny ben az Armuth 
fogadó főp. állását Lüliik Jenő foglalta el. 
Keszthelyi n a Hullám fogadó éttermiben Bíró 
Józsit fóp. mellett az éth. állásokat Kiss Dani, 
Jönay István, Szabó Mihály és Kulcsát István 
foglalták el. Baján a Bárány fogadó föp. állá
sát Polgár Ferenc tölti be. U. itt a Nemzeti 
fogadó föp. állását .V Buzder József foglalta 
el. Keszthelyen a Talabér étterem főp. állása: 
Ncmetz János foglalta el, mig u. itt az éth. 
állási Nemes Ernő nyerte el. Gömöry Mátyás 
Hársfaivafürdön a nagy.endéglő főp. állását 
töltőt le he. Balogh József Déván a Fehér- 
kereszt fogadó föp. állását foglalta el. Mellette 
mint éth. Kiss János és Ambrus Demeter is  
Groszfeld Manó m. kávéházi segédp. nvextek 
állást,

50°  „ p in z m e g ta k a r iiá s , S f l s S :
esscuciáhól k sziti likőreit, u. ni alusch, 
u n i z e t t ,  e h a r t r e u s e ,  cacao, eoarnac, 
csá szá rk o r te, inaraszkino , vanília s:l>. 
07,ele. 1 liter 1 28. Kum 1 liter elkészít v 1.28. 
Egyedül ka|dia 1 K U I Í I C S I J  I-w 
S Á X I K í K  X Á L ,  Vörös kereszt" 

‘ drogéria. GYŐR, B aross-utca 21.

N Y Í L T - T É R .
E l i s m e r ő  l e v é l .

T. Hcrcog Sándor um :k . Csáktornya — 
A küldött borszürő teljesen hevált, kérünk 
postaforduHával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Mayer Ferenc és Társai Nycrgcsujfaiu.

szerkesztőség.

„K epes“ n ag y  szálloda, Miskolc

£ £  Fogadó átvétel. ^
Van szerencsém hirül adu,, hogy Miskol
con  a G raiul szá llodát átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem. — Kitűnő konyha és 
italok. Fontos kiszolgálás. Üdvözle tel 

Kepes Bél a 
szálloda-tulajdonos.
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= r  jtipdetmény. =
A Győri pincér-egylet

vezet-isegetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

Az iroda elhelyez minden a szállodai, s-en- 
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női aikalkalmazottakat.
A  rendes egyleti tagok elhelyezése in gye ne s!

A  nem  egyleti ta g o k , női- és stb. segéd- 
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,
— levet, távirati díj, — tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

A »Győri pincér-egylet" tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
mg- enes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszkíjzli.

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

Tagdíjak: 1. oszt. fö- és fizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és 1 ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. boriin, kávéslegény, csapos és szállo- 
dai bérszolga 1 kor. 2U fill., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a hivatalos órák d. e. 8 -12-ig. d. u. 2 -5-ig 
tartanak. Vasár- és ünnepnapokon d. e. 
10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: P í n c e r -  
e g y l e t  G y ő r .

Kénes Miklós László József
jegyző elnök.

E GYRŐL- MÁSRÓL.
A régi jó időkből.

Osszeirogatta: Ri.
L'j szállodás.

Mojse VVeisz, három gyönyörű heb- 
roni rózsaszálnak falun és tanyán jól 
meggazdagodott papája, a mámi és a 
kis szépségek hosszú könyörgésére 
megvette a várdombi *>Arany báránya 
nagyvendéglöt, mely a Korona fogadó 
átellenében volt, a főtéren. Persze 
renoválva, festve lett minden Egyszer 
csak eszébe jut valami Mojse papának: 
hivatja Mátyást, az öreg piktort. — Sie 
Mátyás, nekem kell levakarni a »nagy- 
vendéglő* és »Hotel« kell p'mgálni — 
magyarul. — A piktor tehát elkezdett 
pingálni és elisért odáig, hogy »Száll-odaa
— amit látva az arra járó hotelos 
Mojse papa, hatalmasan rákiált: — 
Mátyás, maga van egy vén szamár, 
egy, egy: gancf!... Miért pingálja, hogy 
Száll-oda (és rámutat a »Korona« 
szállodára) írja nekem, hogy: »Szállide 
;i bárányhoz"! ügy is volt ez sok időig.

Éjjeli idill
Meglehetősen elázva, úgy éjféltájban, 

beállít 3 polgártás, teát, fröcscsöt ren
delve és preferánc-kártyát kérve —
I gve urak! egy korona pártija, szólt

i k

a Nr. 1. — Persze, hogy persze, — 
felelte a 2 visszhang. Folyt hát a játék. 
Az első pártit, hosszas küzdelem után 
Poidi papa, a Nr. 1 nyert meg. Igen 
jóízűen nevetett. — Hát kérek koroná
kat, urak!... Hosszúra, de mindamellett 
savanyúra is vált a  másik kettő b. 
arculatja. — Poidi papa, szólt a Nr 2. 
nálam nincs pénz, máskor fizetek. — 
Ejha, szép dolog, pénz nélkül játszani, 
— pfuj! — Poidi. szólt erre a  Nr. 3 
a Náci bácsi, ne ordíts, én is máskor

A bornyilvántartásra vonatkozólag a mai szá
munkban megtudja a kívánt tudnivalókat - 
M. F. K. Péteri. Felfolyamodással lehetne 
élni, de bajosan hisszük, hogy az a dolog 
sorsát jobbra fordítaná. A mi nézetünk inkább 
a mostani elintézésben való megnyugvást ta
nácsolja. — T. Gy. Lúgos. A közlés, mi
helyt hely lészen, jönni fog. Értesítésért kö
szönet és köszöntés! — T. A. Szeged. A 
márkákban elintézett dolgot köszönettel nyug
tatjuk és üdvözöljük. — L. F. SárbogánI. 
A világ, iigybeni gyors intézkedéséért szives 
köszönet. Üdvözöljük. — K. J. Dalimba. 
Sorsjegyei nem nyertek (bár ha ugyan mi 
őszintén kívántuk volna). Üdvözöljük.

fizetek: csak 6 fillér van nálam. -  
Látott már ilyent, Reverencsics ur, 
szólt Poidi papa; pénz nélkül leülnek 
játszani, hozzá ily későn, ezek a 
svindler szemtelen kutyák! — Most 
mivel fizetem ki én is a cekkemet V 
— Aztán ő is adós maradt.

Balambér szándékai.
A »Kiskalap« sörödé asztalánál két 

magyar nagy fontoskodva tárgyalja a 
zavaros politikai helyzetet. — ’lszen, 
ha tudnám biztosan, mondanék vala
mit — szól az egyik. — No csak 
ki vele! — feleli gyorsan a másik. — 
Ha becsületszavát adná, hogy nem 
szól a dologról senkinek. . . - Adom,
adom! — Hát, én — nyújtottam be 
egy politikai kibontakozási tervet! — 
Amabban elhül a vér e szókra. — 
Nos, mi a baja ? — Semmi, semmi...  
igen, adná Ön is becsületszavát? — 
Hogyne adnám, de — mire? — Hát, 
én is adtam be egy kibontakozási 
tervet . A szó befejeztével pedig oda 
ér Balambér: — Uraim, szól sietve, a 
»memoár« egy vagy két m-el iródik-e? 
Ugyanis én csak 5 iskolát jártam, azt 
is Kiskenderesen és igy . . — Nu. 
no hát, aztán mért kell az magának 
Balambér? — kérdezik szavába vágva.

Hát, kérem a kormány kibontakozása 
dolgában, egy memoárt irtain és nem 
szeretném hibásan fölterjeszteni. És 
ezzel folytatta tovább teendőit.

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

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

G. M. Érsekújvár. T. szab társunk cseppet 
se csodálkozzon vagy háborodjon föl azon, 
ha az az intézet válaszra se méltatja sorait. 
Olt még más, pl. az intézet érdekét jelentő 
kérdésekre sem reagálnak és irkafirkálnak. 
És épen ez bizonyítja, (amit a „Fogadó*1 is 
már nem egyszer publikált) hogy az az intéz
mény o«y távol áll a mi brancheunktól, in nt 
pl Makó Jeruzsálemtől. — T. K. Baranya

A I  i  l u l o n

s z á llo d a  k á v e h á z  é s  v e n d é g lő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 

-------reklám-naptárait - —- ■ ■

VIDOR fl. utóda
könyvkötőnél rendeli meg.

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

Pályázati hirdetmény.
A magyar kir. államvasutak aradi Üzlet- 

vezetősége Alvinc állomásán lévő pályaudvari 
buffet vendéglőre 1909. november 1-től kez
dendő öt évi időtartamra pályázatot hirdet 
Az egykoronás bélyeggel ellátott és „Ajánlat 
a 157411909 sz. hirdetés alapján a magyar 
kir. államvasutak Alvinc állomásán lévő 
pályavendéglőt buffet bérletére** feliratú és 
kellő okmányokkal felszerelt ajánlatok 1909 
iulius 24 én déli 12 óráig az araüi üzletveze- 
tőség általános osztályának 11. osztály) főnőké
nek (aradi és Csanádi egyesült vasutak palotája, 
1 em. 13. ajtó) nyújtandók be. Ugyanitt a 
a gvüjtőpénztárnál 100 egyszáz) korona bánat
pénz teendő le.

Arad, 1909 május 25.
Az üzl* tvezetőség.

M E N Ü =
k'srt ák, kész étlapok, konyha
sóm s-ivek es könyvek, boon-bloek 
minden nagyság és színben, ruhatár- 
s ámok, bérlet fü/.* tek levélpapír 
és borítékok, s. ivf-r-szipsák kivá 
natra cégnyomással is, I.L’U). hb pe
csenye és hai-di‘zek, voria- és tá
nyér papír k '-Qt mrnv-va szlik, 
papir-szab étik, papiríemez-tanyé- 
roK, fogvájó*. ujságtartó«, I.óta'»- 
lák, ki éták, szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:
B E R K O V ITS  KÁROLY

hektograph-ké*zitö, célszerű irodai 
és vendéglői cikkek raktára

BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN.
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