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A vendéglősök  gazdasági érdekei.
A »Fogadó« utóbbi számának vezér

cikkében ezeket mondja: » Évtizedek 
óta nem történt annyi a vendéglős-ipar 
érdekében, mint az utolsó két évben, a 
vendéglősök országos kongresszusai ál
tal.« Ennek a mondatnak az igazságát 
minden szaklársnak el kell ismerni, ki 
a viszonyok alakulását figyelemmel ki
séri. Ipartársulatok alakítása a jelzett 
időbe esik leginkább és ez a tény 
amellett bizonyít, hogy végre felismerik 
a vendéglősök, kocsmárosok és kávésok, 
hogy a szakiparunkban lábrakapott ki
növéseket nem nyesegethetjük le sike
resen, ha egymástól elszigetelve állunk. 
Nem az a mi feladatunk, hogy egymás
tól eltávolodva, azt lessük, ki. mér ki 
közülünk néhány liter itallal többet és 
azután ha tudjuk, arra a szaktársra 
irigy szemmel nézzünk, vagy lenézzük 
azt. kinek kisebb forgalma van, hanem 
az a közös kötelességünk, hogy az itu l- 
mérés k izá ró lag  a hivatásszerű ita l- 
mérő jc g a  legyen.

Hégi vendéglős vagyok és ezen a té
ren sok tapasztalataim vannak. Meg
figyelem ugyanis, hogy a kincstár a 
vendéglősök, az italmérö-iparosok rová
sára engedett tág tért az italárusitásra. 
Még mindig látjuk szétterjedni az ilal- 
árusitást azon a hamis feltevés alatt, 
hogy minél több italárusító van, annál 
több s nagyobb a kincstár haszna. Ez 
nagvon téves felfogás. Nem fogy több 
ital a decentralizálás által, hanem igenis 
fejlődik ebből olyan tisztességtelen 
versengés, melylyel a szolid és tisates- 
séges vendéglős és kocsmáros képtelen 
a harcot felvenni.

A bor hamisítása a lanyha ellenőrzés 
által virágkorát éli. Az italárusítók be
dugaszolt palackjai nem árulnak el sem
mit. A közönség pedig, melynek elegendő, 
hogy 40 kr. helyett 26 kr.-ért kap » faj- 
borto, nem tudja, hogy milyen egész
ségtelen zagyvalékot kap abban a néma, 
lepecsételt és sokszor igen szép vignet
tával feleifrázott palackban. Mi nem 
magyarázhatjuk ezt meg a fogyasztó 
közönségnek, mert nem kér tőlünk ta
nácsot és ha mégis kérdez és felelünk, 
hát akkor azt hiszi, hogy mi üzleti ér
dekből beszélünk igy.

Azitalárusitásnak ilyen szétterjedtsége 
által tehát a kincstárnak nincs haszna,

de károsodik a vendéglős-kocsmáros és 
egészségi tekintetben a közönség is. 
Hogy mennyire szaporítják a nem hi
vatásszerű, hanem csak mint mellék
foglalkozást gyakorló italárusítók a bort, 
vájjon ki tudna azt megállapítani, mi
kor az ellenőrzésre alig vannak esz
közök

Nyilvánvaló, hogy a kincstárnak nem
csak hogy haszna nincs, de velünk 
együtt a kincstár is károsodik.

De sajnos: ezt mi tudjuk és látjuk és 
csak a mérvadó pénzügyi hatóságok 
nem tudják és nem látják.

A mi feladatunk, hogy anyagi érde
keink jogos megvédése szempontjából, 
meggyőzzük erről a pénzügyi hatóságo
kat. A mi feladatunk, hogy a tisztesség
telen versengést legyűrjük és azt fogad
tassuk el elvül, hogy a szatócs, a 
fűszeres, a hentes, a fogyasztási szövet
kezet, a csemegeüziet, a tejcsarnok stb. 
nem lehet egyidejűleg bor- és sörárusitó. 
Igaz, hogy a miniszterelnök mint pénz
ügyminiszter telt erre nézve némi meg
nyugtató ígéretet az utóbb nála tisztel
gett kongresszusi küldöttség előtt, — de 
ne felejtsük el, hogy annak a minisz
ternek más gondjai is vannak és em
beri dolog, hogy egyröl-másról meg is 
feledkezhet! k.

Mi következik ebből ? Az. hogy azokat a 
hajainkat, melyek gyökerei az ital mérési 
törvényben vannak elágazva, ismételten 
tárjuk fel ott és azon a helyen, hol 
nem csak jogosítottak, hanem egyszers
mind kötelesek is a törvényt a gyakor
lati élet és a közgazdasági érdekek 
követelményei szerint helyesebb alapra 
fektetni.

He ezt az üdvös munkát, mely 
ekszisztenciánk alapját képezi, nem vé
gezhetjük el egyedül és elszigetelten 
állva, hanem kell, hogy mindnyájunk 
kötelességszerü feladatát képezze, mert 
egvedül allva szóba sem állnak velünk.

Ezért kell, hogy minél több szakipar - 
társulat jöjjön létre, de minél elobh, 
hogv azután hatalmas országos szerve
zettel országos kongresszusainkon újra 
meg újra felemeljük szavunkat és mint 
a legtöbb adót fizető polgárok és iparo
sok, mint a szőlőbirtokosok és borkeres
kedők közvetítő szervei, egyesült erővel 
küzdhessük ki jogainkat.

Cs A.

A II. orsz. vendéglős-kongrtsz- 
szus emlékirata.

A kongresszus határozatainak végre
hajtásával megbízott szabadkai ven
déglős, stb. ipartársulat, a következő 
szövegű emlékiratot terjesztette külön- 
kiilön a miniszterelnök mint pénzügy- 
miniszter. a belügv- és kereskedelemügyi 
miniszterek élé:

Nagyméltóságu Miniszter ur!
Kegyelmes urunk!

Már a «Budapesti Kocsmárosok Ipar- 
társulata* által 1906. évi szeptember 
hó 4. és 5 napján Budapestre egybe
hívott első országos kocsmáros-kongresz- 
szus kimondotta, hogy mindaddig, mig 
a kocsmárosok jogos magánérdekei 
kielégítve, vagy legalább is méltányosan 
a kormány részéről elintézve nem lesz
nek, évről-évre újabb és újabb kon
gresszus fog tartatni és ezen kongresz- 
szusok határozatait magában foglaló 
emlékirat Nagymeltóságod elé is fog 
terjesztetni.

Az első kocsmáros-kongresszus hatá
rozatait magában foglaló emlékiratot 
Nagyméltóságod már átvette és arra a 
budapesti kocsmárosok ipartársulata 
utján választ is adott. Jóakarat és ige
iét kivehető a válaszból, de ez a gya
korlati és küzdelmes élet szempontjából 
nein elégítheti ki a kocsmárosok jogos 
és indokolt kívánalmait.

Az első kongresszus óta a vendéglős 
ipar helyzete nemcsak hogy nem javult, 
hanem a folyton emelkedő drágaság 
folytan csak súlyosbodott. A tisztesség
telen verseny folyton terjed, a tisztessé
ges üzletek hanyatlásban vannak és a 
folyton emelkedő közterhek lehetetlenné 
teszik az italmerö ipar fejlődését. < írszá- 
gos közérdek vegyül az ital mérő jogos 
magánérdekébe s ez okból ismételten 
és folyton kell Nagy méltóságod becses 
figyelmét is e szakipar mindjobban 
válságossá váló állapotára fölhívni.

A második országos kocsmáros-kon- 
gresszus 1907. évi szeptember hó i. 
napján tartatott meg Szabadkán, llata- 
rozmányai világosan mutatják azt a 
tarthatatlan helyzetet, melyben szakipa
runk sínylődik. Nem egy határozata 
egyenesen elkeseredést árui el, különféle 
tisztességtelen verseny fennállása miatt.

Újból ismételni azt a sok panaszt, 
amit már első emlékiratunkban részle
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teztünk, e helyütt nem óhajtjuk, de kér
jük .Nagyméltóságodat, hogy a második 
kongresszusunk alábbi határozatait nem
csak az ország hetvenezer szak iparosá
nak s ugyanannyi családnak existentiája, 
hanem a hazai bortermelés és borkeres
kedés érdekében is jó  indulattal fogadni 
és szakiparunk súlyos helyzetén azoknak 
megfelelőleg enyhíteni méltóztassék.

A második kongresszus határozatai a 
következők:

1. A második kongresszusunk mindenek 
előtt kívánta az italmérési törvény módo
sítását a következő irányban:

« )  Italmérési engedélyt kizárólag az 
italméréssel hivatásszerüleg foglalkozó 
kocsmáros és vendéglős kaphasson. Eh
hez képest:

b) ne adassék ezentúl fűszeresnek, 
szatócsnak, fogyasztási szövetkezetnek, 
köröknek, kaszinóknak, csemegeüzletek
nek stb. engedély bor és sör mérésére; 
sőt bevonandó az engedély mindazoktól, 
akik ital méréssel hivatásszerüleg nem 
foglalkoznak;

c ) pálinkamérés jellegével biró üzlet 
ne nyerjen ezentúl jogot bor és sör 
mérésre;

d) az italmérési illeték osztályainak 
arányosabb beosztása és a magán- 
fogyasztó, ki nagyobb mennyiségben hoz 
be bort a vámterületre, vonassék be az 
ital-illeték viselésébe, mi által a kocs
máros illeték-terhe a kincstár károso
dása nélkül önmagától is csökkenni fog;

e) uj jogok kiadása előtt a pénzügyi 
hatóság részéről az ipartársulat véle
ménye beszerzendő. Ahol ipartársulat 
nincs, ott csakis a már letelepedett 
kocsmarosok sérelme nélkül adható ki 
az újabb engedély;

f j  az adó- és illeték kivető bizottsá
gokba a kisebb kocsmárosok is hivatal
ból hivandok be. Ahol ipartársulatok 
vannak, ott a társulat utján történjék 
a behívás:

f i ' kívánjuk a boritaladö eltörlését s 
e helyett a szeszadó fölemelését.

2. M.után a kocsmai ipar ezidő sze
rint képesítéshez kötött iparágak közé 
még nincs sorozva, rendeleti utón mondja 
ki a kormány, hogy azon helyeken, hol 
a kocsmárosok, vendéglősök stb. szak
iparosok ipartársulatot létesítenek, min
den kocsmáros, vendéglős, szállodás és 
kávés köteles az ipartársulat tagjává 
lenni.

3. Kívánjuk, hogy csak mértékhitele- 
sitett sörös palackok lehessenek forga
lomban.

Foglalkozott e kongresszusunk a szabad
kai vendéglősök és kocsmárosok helyi 
bajai és sérelmeivel és ezekre nézve 
következőleg határozott:

l. Szabadkán a város megváltotta az 
államtól a közvetett adókat s ezek kö
zött van a boritaladö is. A város veze
tősége a megváltás óta nem elégszik 
meg, ha a borfogyasztásra nézve az 
adózó polgársággal kiegyezik oly összeg
ben, amely az államnak fizetendő meg
váltásra és a kezelési költségekre ele

gendő. hanem állandóan évről-évre 
Szabadkán 25—30 ezer kuronával töb
bet szedett be s ezen többletet leginkább 
a város kocsmárosain hajija be annak 
dacára, hogy a város polgármestere az 
első borkiegyezés alkalmával határozott 
Ígéretet tett, hogy amennyiben bármikor 
több folyik be a borkiegyezésböl, mint 
amennyit a városnak kell fizetnie meg
váltási dij fejében az állam pénztárába 
és amennyit a kezelési költségek fel
emésztenek, a többletet a kiegyezett 
borfogyasztók javára a jövő évekre 
arányosan fogja előírni.

Szabadka város kocsmárosai belemen
tek a borkiegyezésbe ezen Ígéret után, 
de az ígéret soha beváltva nem lett, 
holott egyetlen kocsmáros sem fogyasz
tott annyi bormennyiséget, mint a meny
nyit a polgármester ígérete után vállalt. 
Ellenben bekövetkezett az, hogy a kie
gyezési összeg után vetette ki az adó
ki vető bizottság a III. oszt. kereseti adót 
és ugyancsak a kiegyezett italmennyiség 
után vettetett ki az italmérési illeték 
annak daczára, hogy minden kocsmáros 
a kivetés alkalmával hangoztatta, hogy 
ő annyi ilalmeonyiséget nem fogyasztott, 
hanem csak félannyit és hogy a borki
egyezést csakis a polgármester Ígérete 
után vállalta abban a reményben, hogy 
a jövő évekre a többlet javára fog íratni.

A kongresszus a hatóság ezen eljá
rását iNagyméltóságodnak tudomására 
hozza és kimondja, hogy nemcsak 
Szabadkára, hanem az egész országra 
nézve Nagyméltóságod sürgős intézkedé
sét kéri ki abban az irányban, hogy 
utasittassék valamennyi törvényhatóság 
és község, ahol a boritaladö az állam
tól megváltva van, miszerint a jövőben 
a borfogyasztókkal csakis oly egyezsé
get kössön, amennyi szükséges az állam- 
kincstár megváltási összegre és a keze
lésre s mindazon helyeken, ahol többet 
szedetett a múltban, ez a többlet az 
adózó polgárság javára irassék.

A kongresszus ezen határozatát azzal 
is indokolja, hogy egyetlen egy erkölcsi 
testület, milyen maga a város is, oly 
egyezségeket nem köthet, amelynek 
eredménye dupla adóztatást igazol. A 
város lakosságára az állam a megvál
tási összeget vetette k i ; ez egy adózta
tás s igy ha a város ennél is többet 
vet ki, a város polgársága ugyancsak 
boritaladö eimén másodszor is adóztatva 
van. Indokolja e határozatot az is, hogy 
a törvény nem azért adja meg az elsőbb
séget a városnak, hogy az állammal 
kiegyezhessen s hogy azután a város 
maga annál jobban üzérkedjék, ezzel, 
hanem azért, hogy a polgárság közter
hein enyhítsen.

2. Szabadkán ezenfelül városi szabály- 
rendelettel be van hozvaa kocsmai záróra. 
És pedig a zárórának több fokozata. 
Van 12 óra, éjfél után 1 óra, 2 és 3 
órás záróra. E zárórákat arra használja 
ki a város, hogy annál nagyobb és több 
illetéket szedjen be a kocsmárosoktöl.

A kongresszus kéri ezen zárórák el-

örlését ugyancsak az egész ország ierű
idén az indokból, mert annak közren
dészeti célja sem lehet akkor, amidőn 
pénz ellenében úgyis megváltható a 
záróra. Csakis arra szolgál a záróra 
célul, hogy a kocsmáros zsebéből minél 
több korona kikerüljön és még a kocs
máros nem is akkor fogyaszthatja ita
lát midőn van vendége, hanem kényte
len igen sokszor a záróra miatt vendegeit 
eltávolítani, akik akkor a város köz
pontjába mennek oly üzletekbe, ahol 
vagy állandóan nincs záróra, vagy meg 
van váltva.

Kegyelmes Urunk!
A fentebb felsorolt határozatainak 

oly jogosult óhajaink és kívánságainkra 
hoznának segítséget, amelyek az össz- 
polgárság érdekeivel ellentétben egyál
talán nincsenek és az állam jól felfo
gott érdekeit is csak előmozdítják és 
támogatják.

Büszkék vagyunk arra, hogy oly kíván
ságokkal Nagyméltóságod előtt eddig 
elő sem állottunk, amelyek a közérdek 
avagy az állam jól felfogott érdekeivel 
ellenkeznek.

Bátran mondhatjuk, hogy határoza
taink közcélt is szolgálnak s nem egye
dül a mi magánérdekeinket Ebben van 
a mi erősségünk s ebben van biztosíté
kunk a jövőre is, hogy közhasznú célja
ink elérésében mind a hetvenezer szak
társunk velünk együtt érez, velünk együtt 
küzd és küzdeni is fog mindaddig, míg 
azokat el nem értük.

Nagyméltóságod nagyban hozzájárul
hat, hogy küzdelmeink mihamarabb 
megszűnjenek és országos bajaink és 
válságos helyzetünk orvosolva legyenek.

Midőn bárki kaphatna italmérési 
engedélyt, midőn fűszeres, szatócs, fo
gyasztási szövetkezet, kaszinó stb. enge
délyt kaphatnak bor és sör mérésére, 
midőn a magánfogyasztó ital illeték 
viselése nélkül hozhat bort a vámterü
letre, midőn uj jogok a már létező 
szaküzletek tulajdonosainak meghallga
tása nélkül adományoztalak s midőn 
annyi igazságtalan közterheket kell a 
kocsmárosnak viselnie, jogosult a pana
szunk. hogy válságos helyzetbe jutottunk, 
amelyen Nagy méltóságod sürgős közbe
lépése segíthet, vagy pedig —  a további 
szervezkedés és újabb küzdelem.

Határozataink elfogadásával Nagy
méltóságod nem egyedül az ország 
hetvenezer családjának érdekeit fogja 
szolgálni, hanem a közérdeket is, amely
nek mi is mindenkor alávetjük magun
kat. de igazságtalan és jogtalan agyon- 
tiprás ellen küzdenünk kell. Szívesen 
nem küzdünk, ha Nagyméltóságod jogos 
kérelmeinket mielőbb teljesiti, amiért 
ismételten esedezve, vagyunk teljes tisz
telettel a Szabadkán tartott második 
országos koesmáros-kongresszus meg
bízásából :

A szabadkai vendéglősök egylete: 

Szuva jdzity  Obrád dr. Á cs Jer.ő 
elnök. jegyző.
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Közgyűlés.
.4 „Székesfővárosi vendéglősök 

és kocsmárosok ipartársulata“  ápri
lis hó 9-én tartotta rendes közgyű
lését az újvárosháza termében. A köz
gyűlés iránt nagy volt az érdeklődés, 
mert igen sokan jelentek meg. Az érdek
lődést ugyanis az okozta, hogy a vá
lasztásra két párt készült, mindegyik 
a saját szavazólapjával, saját jelöltjeivel. 
Ilyen előkészületek mellett a megjelentek 
nagy választási harcra számítottak, de 
alaposan csalódtak, mert oly csendesen, 
olyan példás rendben folyt le minden, 
hogy még az országgyűlésnek is mintául 
szolgálhatott volna a gyűlés lefolyása.

Janiira  Károly elnök a közgyűlés 
határozatképességének kihirdetése után, 
a kővetkező tartalmas beszéddel nyitotta 
azt meg:

.Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a gyűlés tár
gyara áttérnénk, engedjék meg, hogy a mai 
nap fontosságára való tekintettel, rövid vissza
pillantással vezessem be mai tanácskozá
sunkat.

Ügy év, mely az idő örökös forgásában 
semmi, nagygyá és tartalmassá lesz szemünk
ben két körülmény által: először azért, mert 
események és eredmények teszik előttünk drá
gává, másrészt: mert gyermekkorunk fáradha
tatlan termékenységét tárja szemünk elé s 
nyugodt öntudattal tölt el bennünket.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
G évi rövid életünkben ez az egy év, eddigi 
életünknek csak egy hatodát teszi.

A teremtő úgy rendezte be az élő világot, 
hogy az összes állatok közül egyedül az em
bert alkotta olyannak, hogy ez születése után 
jó ideig, jó magával tehetetlen. Ellenben pél
dául a kacsa, mihelyt a tojásból kibúvik, a 
másik percben már a vízbe ugrik és maga 
keresi fentartását, a maga lábán áll, saját 
felelősségére és szakállára dolgozik!

Mit gondolnak Uraim, miért tette meg a jel
zett különbséget Isten épen az embernél? 
A természet bölcs megfigyelői azt mondják, 
hogy azért, mert az állatot önzőnek, azaz 
olyannak alkotta, mely képtelen a saját érde
kén kívül a másét, a gyengébbet is figyelembe 
venni. Ellenben az embert nemesebbnek al
kotta, aki képes önfeláldozással is, életre
valóvá nevelni magzatát s jusson eszébe egy
kor a magzatnak, hogy alkalomadtán ő is ön
feláldozó legyen.

Azt kérdik (Jnök talán, hogy miért mondtam 
cl mindezeket és hogyan liigg ez velünk össze?

Hallgassanak meg. Mikor mi hat év előtt, 
mint egy csecsemö-ipartársulat megszülettünk, 
kérdem, mit tett velünk a mi anyánk? Talán 
gondozott, ápolt, védett? Nem! Hanem, mikor 
még méhében voltunk, még akkor sem saját 
vérével táplált, még akkor is mostohának tar
tott bennünket.

Hát hogyan ? — kérdik Önök
Azok tán nem voltak emberek ?
No ugye ? Akkor, bár kicsinyek voltunk, 

mcgi3 már nagyot gondoltunk.
így okoskodtunk: vájjon úgy gondoz-e min

ket érdekeink képviselője, mint az emberi 
anya ?

És erre a kérdésre nemmel kelleti felelnünk. 
Hanem úgy gondoz minket s érdekeinket mint 
egy állat, mely önző és csak saját érdekei! 
követi. De még igy sem kartársak !

A természettudósok ugyanis fentartották a 
hírét egy csodaállatnak, mely magzatai nagy
részének vérét szívta s nem kőikét táplálta, 
hanem abból táplálta önmagát. A pelikán volt 
ez az állat. •

Csoda-e tehát urak, hogy a józan természettel 
és észszel megáldott korcsmárosok igy szóltak 
önmagukhoz : Miért legyünk mi pelikán anyá
nak a pecsenyéje, holott ha magunk keressük 
meg, mi is taláihatunk pecsenyét.

H’ zel a bölcs gondolattal indultunk világgá, 
hz a mi születésünk és különéletünk története.

S e ténynyel kél dolgot bizonyítottunk be. 
Először azt, hogy oktalan dolog oly anya mel
lett élni, k: nem táplál, hanem magzatából 
élősködik s másodszor, hogy életrevaló magzat 
voltunk és vagyunk, csecsemő létünkre is bát
ran szálltunk le az élet vizére s fennmaradá
sunk feltételeit rögtön meg is találtuk. Meg 
mutattuk, hogy az Isten nemcsak észt adott 
nekünk, de azt használni is tudtuk. Megizmo
sodtunk, megerősödtünk annyira, hogy mos
toha anyánk már saját létét félti tőlünk,

Hat év alatt országos kiterjedést öltöttünk. 
Rövid múltúnk mögött nagy eredmények van
nak. Ez feltüzel és biztat a jövő küzdelemre 
is. Bátraké a szerencse, Kartársak! Ez bebizo
n y ít  tény.

Aki gyáva, hadd maradjon hátra, menjen 
mostohánk foszlásnak induló, elaggott testéhez. 
De ne ránk vessen, ha azzal gyorsan ki is múl k.

Viharos éljenzés Honorálta ezt a mag 
vas beszédet

Az ipartársulat titkára felolvasta a 
napirendet, majd az évi jelentést, amit 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett 
és megadta a felmentvényt.

A költségelőirányzat megállapitása 
után a tisztujitás következett. Elnök a 
választási eljárást állapítja meg. Jankó 
Ferenc indítványozta, hogy az elnök 
külön, a többi tisztségek titkos szava
zással választassanak. Az indítvány egy
hangúlag elfogadtatott és közfelkiáltással 
snagy lelkesedéssel újból Janiira  Károly 
választatott elnöknek. Ennek az ered
ménynek kihirdetése után elnök a 
szavaz átszedő bizottságba Sági Józsefet, 
Schitter Vincét, Fehér Jánost, Lukács
Jánost és Jankó Ferencet küldte ki és 
a választás megejtésére felfüggesztette 
a közgyűlést.

A szavazás megejtettén, a bizottság 
kihirdette a választás következő ered
ményét:

E lnökség : Janura Károly elnök,
Spitzer István 1 alelnök, Gömbös Lajos 
II. alelnök, Fehér Sándor pénztáros. 
Számvizsgáló bizottság : Hajós Károly, 
Molnár Sándor, Vickó Pál. Választ-
mányi ta g ok : Aszner János, Bischof 
Pál, Bors Antal, Braun Béla, Chladek 
József. Ekamp Gyula, Deutsch György, 
Göttler László, Jankó Ferenc, Kaszás 
Lajos, Kecskeméthy József, Koch Tamás, 
Kossá János. Lukács János, Maver 
István. Mirth András, Müllner István, 
Nagy Ignác, Noficzer Károly, Schmauder 
József, Schitter Vince, Tatav István,
Tompa Lukács, Zsarnócay János, Vá
lasztmányi póttagok : Sáska Gedeon, 
Szabó Mihály, Szintay Bálint, Schön- 
berger Nándor, Thoma István, Varga
Győző.

A választásra nézve megjegyezni kí
vánjuk, hogy az úgynevezett hivatalos 
szavazó cédulával, melyen két elnök és 
két pénztárnok volt jelölve, holott az 
alapszabályok csak egy elnököt és egy 
pénztárnokot állapítanak meg, — egyet
len egy  szavazat le tt leadva.

Több javaslatot és indítványt a köz
gyűlés a választmányhoz utalt, mig a 
Szállodások stb. ipartársulattal való 
egyesülésre irányuló indítvány fölött a

közgyűlés valamennyi szavazatlal egy 
ellen, napirendre tért.

Egyébként konstatáljuk, hogy úgy a 
győztes, mint a vesztes párt teljes 
elégedettséggel távozott a közgyülésről.

B. oldal.

H orvát-szlavonországi vendéglősök  
kongresszusa.

i Saját tud ós ítónk tó l.l

Április 2-án tartották a horvát-szla- 
vonországi vendéglősök kongresszusu
kat Eszéken. A tavalyit Zágrábban 
tartották, s most Eszék városát tisz
telték meg országos látogatásukkal. A 
munkálatok főrészét a zágrábi kar
társak végezték. Eszék városa főbb 
utcáinak házsorai sűrűn voltak fello
bogózva, jelezve, hogy ezen a napon 
ünnepség van, melyen gazdasági éle
tünk szorgalmas tényezői a város ven
dégei. A kongresszus az alsóvárosi 
kaszinóban tartatott, melyen több or
szágos képviselő, a kereskedelmi és 
iparkamara elnöke és még számos 
közintézeti és hatósági képviselő veit 
részt.

Huzják  kartársat, a zágrábi ven
déglős ipartársuiat elnökét nagy lelke
sedéssel fogadták, kinek egy kartár
sunk leánykája virágcsokrot nyújtott 
át, mikor a terembe lépett. Épp igy 
fogadták a zágrábi ipartársuiat tit
kárát.

A közgyűlést Schneller György 
kartárs nyitotta meg, ki a megjelen
teket szívélyesen üdvözölte.

Huzják kartárs volt az első szónok, 
ki rámutatott a zágrábi ipartársulat 
eredményes munkálkodására, aminek 
egy önálló vendéglős-bankintézet is 
köszönheti létezését.

Hivatkozik a vendéglős-ipart káro
sító oldalitalmérések gombamódra vaió 
szaporodására t i. a fűszeresek, sza
tócsok stb. italárusitására, amit a hiá
nyos italmérési törvény tesz lehetővé. 
De a panaszkodás nem használ. — 
mondja a szónok szervezkednünk 
kell. A hiányos törvényt is töbszörö- 
sen kizökkenti tengelyéből a sok ren
delet, melyek a vendéglősök kárát 
vonják maguk után.

Huzják után Pav lekov ics , a zágrábi 
ipartársulat titkára szólalt fel. ki az 
italmérések tulnagy elszaporodását kri
tizálja, azt mondván a többi közt 
uha a kofa megunja a zöldségárulást, 
hát akkor fölcsap vendéglősnek, jogot 
erre készségesen adnak és az ilyen lehe
tőségek leszállítják a vendéglősök te
kintélyét*. Jelenti egyben, hogy ezidó- 
szerint 52 kerületben 35 szakszervezet 
áll fenn és még csak 20 kerület van 
hátra a szervezésre.

Felszólaltak még Váza Miiácsevics 
orsz képviselő, Laubner kamarai elnök 
és még többen. Megállapították a ha
tározati javaslatot, mely kimerítően 
foglalja magában a panaszokat és 
kérelmeket, miket a jelenlevő orsz. 
képviselőknek különösen figyelmébe
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ajánlották. Elhatározták egyszersmind, 
hogy az uj ipartörvény javaslatának 
szakszerű megvitatása alkalmával a 
kér. és iparkamara tagjai igyekezzenek 
a vendéglős ipar érdekeit kifejezésre 
juttatni. A zágrábi kongresszus hatá
rozatának elfogadásával, a kongresszus 
véget ért, melyet a kaszinóteremben 
rendezett bankett követett. Számos fel
köszöntő tette élénkké és kellemessé 
a társas együttlétet.

A Szekesfowosi Vendéglősük és Kocsma- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
I'IIL, Rákóci-ut i j y II. 2 0 . ss a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn, 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
óráig.

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo- 
gadó'‘- utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására

Az ipartársulatba uj tagokul be
léptek : Csereklye András. Pál István, 
hull' Alajos, Szeredy József, Saári Ist
ván, Szokoly Mihály, Szálkái József, 
Táncos Takács Szidónia, Mészáros Ernő, 
Péli Lajos, Czágler Vilmos, Heilmuth 
Mihály, Trpák János, Kerger József, 
Pozsár Ferenc, Jajezay István, Belányi 
Lajos. Braun Samu. Ungár Gyula, 
Jungvvirth Ferenc és Fogéi Ferenc.

Pénteki összejövetelek.
A  legközelebbi társas összejövete

lek. (uzsonnáknak) sorrendje. M indig  
délután 4 órakor. —  1908. április 
24~én: Aszner János vendéglőjében, 
IX., Ferenc-kőrut 13 —  Május 1-én: 
Blumenstátter Kálmán vendéglőjében, 
Vili., Baross-utca 44. — Május 8-án: 
Kardos József vendéglőjében, IX., Gróf 
Haller-utea 24. —  Május iö-én: Braun 
Jakab vendéglőjében, V III, Baross-utca 
ö7 — Május 22-én: Horváth  József ven
déglőjében, Sertésvágóhíd, Uubacsi-ut
6. — Május 29-én : Nofíeer Károly ven
déglőjében, VII., Erzsébefkirályné-ut 50.

T Á R S U L A T I  ÉLET

A sárváriak ipartársulata, mélynél 
létesítési mozgalmáról már előzőleg meg
emlékeztünk, március 26-án végleg meg 

iuku't. Ekkor volt ugyanis az ipartár

sulat alakuló gyűlése, amelyen az elő 
zőleg megállapított alapszabályoknak a 
minisztériumhoz való felterjesztése lett 
elhatározva. Azuj ipartársulatnak Sárvár 
és vidéke „Vendéglősök, Mészárosok, 
Kávésok és Hentesek Ipartársulata“  
címet állapították meg s az ipartársu
lathoz a Sárvár és járásához tartozó 
vendéglős, kávés és mészárosok csekély 
kivétellel máris csatlakozlak, ldeigl. el
nöknek R itte r Lajos fogadóst, jegyzőnek
-  az egyesülési eszme derék harcosát: 

Szabó Béla kávést és pénztárnoknak: 
Rózsa Bálintot választották. Ipartársu
lati ügyész dr Rosenthal N. sárvári 
ügyvéd lett.

Uj vendéglős-ipartársulat. Eszter
gomban az egész megvere kiterjedő 
uj vendéglős-ipartársulat van alakuló
ban. A létesítési munkálatok élén P o i-  
gesz Béla a ..Korona1’ fogadó és Németh 
Gábor a „3 szerecsenu fogadó kitűnő 
gazdái álla iák. Porgesz  szaktársunk 
az egyesülés eszméjét a múlt hó 
utolján tartott nagyobb értekezleten ter
jesztette elő s indítványát a jelenlevők 
egyhangúlag elfogadták.

A győri pincér-egyletből. A  győri 
pincér-egylet március23.-án László József 
elnöklésével rendkívüli közgyűlést tar
tott, amely az előzetes választmányi 
ülésen is napirendként szerepelt alap
szabály módosítással foglalkozott Köz
gyűlés, nagyobb vita után a nagyváradi 
pincér-egylet alapszabályait kevés mó
dosítással magáévá tette s a módosítás 
végrehajtására László József elnökön 
kívül, Dénes Miklós. Móritz Mihály, Csu- 
kovits István, Varga János. Tóth Sándor, 
Maninger Feienc, Perger Károly, Zsolnai 
János, Kováts Flóris, Fleischman Imre, 
Papp József, Harcy Károly, Reisinger 
Kálmán, Kotrosits Tamás, Slezinger Ig
nác, .Madarász József, Takács István c-s 
Bihar Jenő szerkesztőt küldte ki. A köz
gyűlés másik fontos pontját az egyleti 
ingyenes helyeszközlő ügyében a vendég- 
lős-ipartársulalhoz intézendő átirat is
mertetése képezte. A „Győri Vendéglősök 
és Kávésok t. lpartársulatának ‘ cimzett 
átiratból kiemeljük a következőket.

Tisztelt Főnök Urak ! A „Győri Pineér-Egy- 
let“  saját Kebelében elhelyező-intézetet óhajt 
létesíteni Az intézmény nagy és fontos szol
gálatot tenne úgy az üzlettulajdonosoknak, mint 
az alkalmazottaknak, mert mindkét fél érdekeit 
egyaránt szolgálná és a mai helyzet sok vis/.ás 
állapotát volna hivatva egyszer és mindenkorra 
megszüntetni

Az elhelyező-intézet feladata szállodai, ven
déglői és kávéházi személyzetet, nevezetesen : 
pincért, pincértanoncot, szakácsnőt, kapust, szó
val a szakmába vágó összes alkalmazottakat 
szerződtetni.

Létesítéséhez azonban szükséges előfeltétel, 
hogy az üzlettulajdonosoknak úgy egyenként, 
mint összességben a Győri Vendéglősök és Ká
vésok Iparlársulatának beleegyezését, támoga
tását, helyeslését és a feláll tandó szabályokba 
való beleegyezését megnyerjük.

Kérjük a tek Ipartársulatot. mondja ki azt 
tat iái számára kötele zőleg, hogy alkalmazottat 
csakis a .,Győri Pincér-Egylet" tagjai közül, 
csakis az egylet kebelében működő elhelyező- 
intézet közvetítésével szerződtet vagy alkalmaz 
és más idegen közvetítőktől, vagy egyesületek

től érkező ajánlatokat nem vesz figyelembe és 
nem fogad el. Mondja ki kötelezöleg, hogy ki
ki csak olyan személyzetet Unt, kik tagjai a 
pincér-egyletnek és alkalmazottjait ráutalja a 
pincér-egyletbe való belépésre.

A helyeszközlő intézmény előnyei fölsorolá
sán kívül az átirat ezeket mondja:

A pincér-egylet, mint erkölcsi testület, ligye- 
lenunel kisérheti tagjai képességeit, megfigye.heti 
azok lelki világát s eszerint a megtévehv lök 
és muukállanokat kizárhatja az egyletből, ami 
azt vonná maga után, hogy Győrből is távoz- 
niok kellene. Kérjük a tek. Ipartársulatot és a 
m. t. Főnök urakat, biztosítsanak benőnket 
jóindulata támogatásukról és küldjenek ki 3 
"tagú bizottságot, mely a létesítendő elhelyező- 
intézet Szabályainak elkészítésére kiküldött bi
zottsággal karöltve megvitassa és megalkossa 
a mindkét félre kötelező feltételeket Gyűr, IÚ08. 
évi március hó 23-án. László József elnök, 
Csukovics István alelnök, Dreiszker József 
pénztáros, Dénes Miklós jegyző, Móiitz Mihály 
fölfigyelő, Perger Károly könyvtáros.

Ipartársulati szikvizgyár évi jelen
tése. A komáromi vendéglősök, korcs- 
márosok és kávésok ipartársulata kiadta 
múlt évről szóló jelentését, mely azl 
igazolja, hogy ez a vállalkozás minden 
tekintetben életrevaló. 17384 K. 13 lill. 
értékű szikvizet szállítottak. Palacksört 
82500 üveggel adtak el, hordósört ápri
listól kezdve h lV I*  hktí. hoztak forga
lomba. Ezen kívül ásványvizekből is 
tartanak raktárt és látják el a szövet ke
zet tagjait a szükséges vizekkel Dacára 
annak, hogy felszerelés értékéből 3025 
kor. 82 fillért leirfak, a mnlt évi nye
reség 3171 kor. 97 lill

Szervezkedés Zemplónmegyében. 
A zemplénmegyeiNagymihályon, Barnái 
Andor ismert fogadós szaktársunk kez
deményezésére már évekkel előtt kimond
ták, hogy a Nagvmihály és járása ven- 
déglős-kocsmárosai bevonásával egyesü
letet alakítanak. Az elvileg telt megál
lapodások azonban csak a m. hó 30-án 
nyertek komolyabb foganatosítást, ami kor 
szaktársaink az ottani «Aranybika>) 
fogadóban tartott gyűlésükön az alap
szabályokra nézve is határoztak és 
ennek kidolgozásával W einherger Zsig- 
mond fogadós szaktársunkat bízták meg. 
a  szervezkedés sikerét a népszerű 
Barnái Andor ideigl. elnökön kívül 
W einberger Zsigmond és Sutter Re
zső derék fogadós .szaktársaink biztosít
ják.

Bajai közgyűlés. A  « Bajai vendég
lősök, kocsmárosok és kávésok ipar- 
társulntan márc. hó 30-án tartotta 
rendes évi közgyűlését, a társulati tagok 
nagy részvétele mellet. A jelentésekéi a 
közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette 
és megejtette a választást, mely a kö
vetkező eredménnyel végződött. Deuts'h 
Mátyás elnök. Preimayer Pál, Zieeh 
Henrik alelnökök. Dr. Kelemen József 
ügyész. Schwarc Zsigmond jegyző. Zweig 
Mór pénztárnok  Magyar András, Steindl 
József Len gyei Sándor, számvizsgálók. 
Dobszay Elek, Élő Miklós, Grünhut La
bor, He.nbürger János, Hirschler Henrik, 
Horváth János, Jakab Márton, Matyói 
Ignác, Pock Ferenc, Skállát Dénes, Tn;- 
íikanl Károly, Schreier Simon, Génül
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András választmányi tagok és Lov- 
retits Mihály, Geigelz János, Spánger 
Gáspár választmányi póttagok.

Jóváhagyott társulati alapszabá
lyok. A kassai szállodások, vendéglő
sök, korcsmárosok és kávésok iparlár- 
sulatának alapszabályait a magy. kir. 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter jóvá
hagyta. A társulat tisztújító közgyűlését 
e hó 7-én tartotta.

Budapesti Szállodások, Vendéglősök 
és Kocsmárosok Ipartársulata ápr. 
4-én tartotta évi rendes közgyűlését. 
Az évi jelentés fölolvasása után Oun- 
dcl János elnök köszönetét szavaztatott 
a választmány működéséért. Utána 
Bokros Károly szólt a jelentéshez és 
a szakiskolát vette kritika alá. Szerinte 
a budapesti borfiuk a szakiskola na
gyobb dicsőségére azt se tudják, hogy 
honnan közelítsék meg a vendéget. 
Majd a jelentés hiányosságára mutatott 
rá. Ugyanis a vendéglős menhelv javára 
Törley, Francois, Részvény Sörfőzde 
kisebb-nagyobb összeget adományoztak, 
de a jelentés csak a Részvény serfőzde 
adományát tüntette ki s meg se emlí
tette a többit. Gundel J. rögtön vála
szolt, a szakiskolai kritikát nem találta 
helyén valónak, mert Gliiek Frigyes a 
szakiskola megteremtője ugyancsak fá
radhatatlan munkát végzett. Az ado
mányok meg nem említését tényleg 
hibának találja. Lukacs János a szer
vezkedésről beszélt: csudálattal tölti 
el. hogy egy 34- éves egyesület közgyű
lésén alig vannak 50-en, az elnök azon
ban leintette azzal, hogy itt nem le
het politizálni. K ellő  Vilmos a pincér- 
béggel kötött kollektív szerződés 
ellen beterjesztett indítványát az elnök 
nem engedte felolvasni. Az évi jelen
tést tudomásul vették és a vezetőség
nek megadták a felment vényt.

Főpineéri „hitel".
— Főjiinccrek védelme. —

I.

Kolozsvár, április ő.

A fő^incérek védelmét —  « főpineéri 
hi telő-1 illetőleg, megjegyzéseimet a 
következőképen csoportosítom.

Mi a főpineéri hitel ? —  A pénztelen 
vagy — a ovékony pénzű* vendégeknek 
a főpineéreknél ( vagy a bevételét maga 
számoló vendéglősnél) való kontózása.

Betér és letelepszik pl. az a némileg 
vagy semmileg sem ismert vendég, 
nyugodtan megebédel vagy vacsorái, 
megissza az ö 2 3 pohár sörét — eset
leg 2-szer 3 tized borát, (ha kávéház
iban van —  kávéját vagy teáját) s azu
tán, ha kevésbé ismerős, egészen nyu
godtan — távozik. De ugyancsak eszerint 
cselekszik az az ismeretlen (pénztelen) 
vendég is, aki még — ha jobb lelkű — 
távozás előtt oda hivatja a főpincért 
( va8Y a f  ípineért helyettesítő vendéglőst) 
és —  bizalmat illetően semmi kérkedést 
nem tűrő modorban elsorolja az elfo-

gvasztottakat s hogy mindezért —  ekkor 
és ekkor fizet.

Mit tehet az illető fópincér ebben az 
esetben ? Talán oda állhat az illetővel vi
tázni, disputáim, vagy — ami ezen 
ténynek legjobban megfelelne —  a ki
dobásig menő gorombaságba bocsájt- 
kozni? Ugy-e, hogy ez nem engedhető 
meg egy «kabátos vendég»-gel szemben 
s már csak az üzlet jó  hírnevére való 
tekintetből sem. S mivel ez az eljárás 
sem a opénztelen*, sem a * vékony pénzű* 
vendégeknél nem foganatosítható; t. 
fópincér kollegáim nyugodtan (bár keserű 
utógondolatokkal . . .) veszik a ceruzát 
s a kétes követelésnek egy újabb számoló
cédulára —  áldozatot hoznak.

Az itt leceruzázott eseteknek ha nem 
több, 40 percentje áll a napi kundsaf- 
tokra is, akik naponta szintén elköltik 
azt a bizonyos határig megszabott 
vendéglői-kávéházi összeget, de a fize
tést a föpineérnél, csak helenkint vagy 
havonkint teljesítik. Tudniillik —  ha 
teljesítik. A laikus ember természetesen 
azt veti fel a hallott ilyen esetre, hogy 
— miért hitelez a főpincér? Jóságos 
teremtöm, dehogy is hitelez, erre ő 
egyszerűen kényszerítve van, hol az 
üzleti, hol a fentemUtelt viszonyok 
folytán. Mert hiszen arra sem én, sem 
a másik, sem a harmadik kollégám nem 
képes, hogy bele láthassunk annak 
az egészen modernül szabott úri ru
hás vendégnek a zsebébe, aki ugyan
csak ekként kosztol és távozik — 
lizelellenül. Ugyancsak azt sem lehet 
előre tudni, hogy az az előkelő társa
dalmi állá-u hivatalnok vagy katonatiszt, 
ha ismert társaságban, esetleg színész
nők, vagy más kabarés hölgyek kom
pániájában az általa rendelt - vagy fizetni 
elvállalt* néhány üveg * Andrénvi sec -et 
és a tartozékokat fogja-e vagy tudja-e 
kiegyenlíteni. — A nap kisebb-nagyobb 
hitelei is? Hát talán itt inár otthonosabb 
a főpincér és azt is tudja előre, hogy 
kiknél és mily összeggel szükséges alkal
mazni a —  számolócédulát. Azonban 
itt az (-üzleti viszonyok* a perdöntők. 
Mert vagy állja az én t. fópincér kollé
gám a naponként való ezen kisebb és 
nagyobb hitelezést, vagy a t vendég- 
publikum egy része marad ki az üzlet
ből. Itt tehát, lévén főpineéri és üzleti 
érdek is, megoszlanak a vélemények.

A főpineéri hitelnek ezt az <oszló* 
véleményes ré-zét magam is kihagyandó- 
nak és orvoslandónak egyelőre csak a 
soraim elején fölhozott nehezebb részt: 
a nehezen — vagy sehogysem —  fize
tőket vélném Erre nézve pedig az volna 
a nézetem, hogy a főpincéreknek és az 
üzletüket maguk számoló vendéglősök
nek, akár országosan, akár városonkint 
szövetkezni kellene oly célból, hogy a 
fogadói, vendéglői és kávéházi kontókat 
csináló, de ki nem egyenlítő t vendég 
urak, sem egyik, sem másik üzletben 
ne juthassanak újabb hitelhez. A hitelezők 
névsorát a szövetség tagjainak termé
szetesen ismernie s azt az újakkal pó

tolva, esetről esetre egymással közölni 
volna szükséges. Így azután nem lévén 
ok, megszűnik az okozat, azaz — ha 
nem lesz hitel, nem lesz hitelező.

Nézetem a »főpincéri hitel* kérdésében 
ez volna, aminél természetesen lehetnek 
jobbak is, célravezetőbbek is. Akinek 
jobb nézete és eszméje van, álljon elő 
vele A leghelyesebb már mindenesetre 
az én kitűnő gazdám, S a gv  Gábor 
urnák ebben az ügyben vallott fölfogása, 
aki főpincérével üzletbelépéskor mindenek 
előtt azt igyekszik megértetni, hogy jó 
főpincérnek egyik fő kötelessége: nem 
adni hitelt senkinek, mert ez nem előnye 
sem az üzletnek, sem a főpincérnek.

Márton Vilmos
a knloszvári Központi fogadó 

főpincére

II.

A « Fogadón legutóbbi számában meg
jelent cikkre én is elmondom vélemé
nyemet néhány sorban, bár előre tudom, 
hogy teljesen értéktelen munkát végzek. 
Évekkel ezelőtt én már felszólaltam 
ez ügyben, de a mai napig Márton 
Vilmos, a kolozsvári Központi fogadó 
főpincére az első ki ez ügyben állás
foglalást javasol.

Tudjuk és tapasztaltuk nem egy eset
ben, hogy vannak vendégek, kik szállo
dából-száll ódába egy kis üres kézitáská
val vándorolnak, szobát bérelnek s négy
öt napig laknak ott. Elegáns megjelené
sük és előzékeny modoruk által igyekez
nek a személyzet szimpátiáját megnyerni, 
ami a legtöbb esetben sikerül is, tudva 
ugyanis azt, hogy a szálló személyzete 
ismeri a jólét boldogságát s ugyszinte 
nyomort és szorult helyzetet.

Első alkalomkor a gavallért mutatja, 
beszédbe ereszkedik, kikutatja a hely
zetet és az egyének mivoltát magától a 
személyzettől és az illetővel vagy ille
tőkkel való beszédben elmondja: „hogy 
maga az egyedüli, akivel szimpatizálok, 
tudom, ön ott volt alkalmazva (itt el
mondja a helyet) és ismeri apámat,
( esetleg sógoromat) stb.Bocsásson meg. 
ma olyan helyzetijén vagyok, nem tudok 
hová fordulni, van egy levelein édes
anyámtól, melyben értesít, hogy a hol
napi nap folyamán küld 100 koronát, 
nézze itt a levél, (távirat, stb ) adjon 50 
koronát holnap délig, úriember vagyok, 
meg fogom fizetni gavaJlérosan.“  Ha a 
kiszemelt áldozat habozik, szemtelenül 
ráförmed : „maga meri megtagadni, hi
szen ismer. dr. N. N. vagyok, apám nem 
engedné, ha tudná. Adja most a pénzt, 
mert elkésem az ügyem rendezésétől .. 
vagy az ügylet lekötését és sok ezres 
veszne kárba, maga engem pár koroná
val boldoggá tesz és én meg fogom 
hálálni stb. stb.

Erre persze lépre megy az áldozat az 
első 50 koronával. Másnap szemtelenül 
a portáshoz fordul azzal a kérdéssel, 
nem jött-e meg az atyja, sógora, esetleg 
más személy, vagy nem érkezett-e ré
szére 100—200 korona. A  portás mén-
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tegetödzik, hogy nem jött senki és 
semmi, „mert máskép már szóltam volna“. 
De azután megint újra kér kölcsönt s 
ha nem kap, akkor gyanítva a bizal
matlanságot, újból keres áldozatot, eset
leg többeket is, de már másutt és sietve 
útnak indul, hátra hagyva a legjobb 
esetben úti bőröndjét, mely megér 3 
koronát.

Vannak olyan esetek, is, melyekben 
az illetők önhibájukon kívül jutnak 
rossz helyzetbe, állás nélkül lévén, végre 
pénz hiján vannak. Nem is búcsúznak, 
hanem 6 —7 nap után, ha már többször 
lettek a tizetésre felszólítva, elillannak 
és a szállodában egy újabb darab pod- 
gyász kerül a lomtárba.

Szerkesztő ur tanácscsal szolgál a 
bejelentőlap kitöltésével stb. De elismeri, 
hogy az ilyen pasasok rendesen hamis 
adatokat szolgálnak be, amit ellenőrizni 
nem lehet Személyleirás pedig teljesen 
felesleges és sok munka, amit egy em
ber nem is győz. Hanem helyes az a 
javaslat, hogv a szaklap nyilvánosságra 
hozza, hogy X. N. körülbelül 28—31 éves 
keresztény vagy izraelita, mindenféle 
ismertető jellel felszerelve, mely naptól 
meddig lakott az illető szállóban, meny
nyivel szökött meg stb. (A  „Fogadó11 
ugyanezt ajánlotta. A szerk)

A fővárosban működő főpincérek he
lyesen cselekednének, ha rögtön egymást 
értesítik telefonon a szökésről. Ezáltal 
lehetne elejét venni annak, hogy más 
kartárs károsodjék. Ezt eddig senki sem 
tette még, mint egyedül Schvare Lajos, 
a ..London11 szálló szobafőpincére. Bár 
én minden egyes társamat rögtön érte
sítem minden egyes esetről. Nem egy 
esetet mondhatnék el, amit a rendőrség 
is jó  fogásnak mondott, de ez még nem 
véd bennünket a szállóadósságokat csi
náló emberekkel szemben.

Ennek egy módja volna és pedig min
den egyes esetet a „ Fogadóban'1 nyil
vánosságra hozni, esetleg a „Fogadó11 
más lapnak is átadhatja. Egy további 
mód: feljelenteni az esetet a rendőrségen, 
még akkor is, ha nem is jár minden 
csel eredménnyel. Fodgyász nélküli ven
déget nem kell befogadni, ha nem is
merős. Ha a podgyász csekély, akkor 
naponta fizessen. Senkinek hitelt nem 
adni, pénzt nem kölcsönözni. Ez volna 
az én javaslatom

A .,Fogadó“ pedig úgy helyezze el 
ezt a rovatot lapjában, hogy könnyen 
kivágható legyen és az irodában egy 
kartonlapon felragasztva, állandóan min
denki rendelkezésére állhasson. De ezt 
nem elegendő csak Írni és tanácsolni, 
hanem teljesíteni is kell!

Csepreghy Gyula

A bo rok  d erítésérő l és szű résérő l
Dr. Graff G. tanár előadása.

(Folytatás.)

További deritöszer még a spanyol 
fi'dd, amelyet akkor, még pedig a bor
unk az előbb említett deritőszerekkel

való kezelése előtt alkalmazunk, ha a 
bor nyálkát tartalmaz, ha «szivóssá», 
epuháváo vált, úgy, hogy a derítés 
folytán pl. a vizahólyaggal vagy zsela
tinnal keletkező finom és igen könnyű 
deritöcsapadék magában nem volna ké
pes a specifikusan sokkal nehezebb 
nyálkás zavarosságot magával ragadni.

A nyálkás bor finoman elosztott ko
csonyát tartalmaz és a nehéz spanyol 
föld — amely kaolinból és oldható kova
savas alkalisókból áll —  ezt a nyálkát 
lerántja.

Ha a bor azután még nem derült 
volna meg eléggé, nem volna még elég 
fényes, akkor még az előbb említett sze
rek közül valamelyikkel végleg megde- 
ritjük.

A préselt darabok formájában forga
lomba kerülő spanyol föld a borkezelés 
céljaira a legalkalmasabb és 250—500 
grammnyi mennyiségben (0 25 0*5° o) 
használjuk hektoliterenként; nyers és 
boralakban a forgalomba kerülő spanyol 
földet nem ajánlatos derítés céljára 
használni.

A ümsót, kénsavas kálium alumíniu
mot, hajdan a borkezelésnél „égetett 
timsó11 alakjában meglehetősen sűrűén 
alkalmazták, még ped'g titkos szerek
ben is, amelyeket derítésre használtak, 
azonban a törvény határozottan tiltja 
annak a borhoz való adagolását, ellen
ben a szesznemüek derítésére még ma 
is használják néha.

Végül a titkos szerek közül az utolsó 
évben a nagy reklám folytán szerepet 
játszanak ..Hein gyors deritőszere11 és 
Münster „B!itz“  (villám) gyors deritö 
szere, amelyeknek nevét könnyen ért
hető okokból meg is változtatták és ame
lyek szégyenlősen nem szerepelhetnek 
valódi nevük alatt a világ előtt. Ezek 
a szerek mindig két külön folyadékból 
állottak, amelyek közül az egyiket előbb 
p borral kellett összekeverni, azután a 
másikat hozzáadni. A két folyadék egy
részt oldott sárga vérlugsóból —  vegyi 
neve ferroeiankálium —  és másrészt 
lényegileg horganyszulfátoldatból, tehát 
oly só oldatából áll, amelyet a pati
kákban tulajdonságai miatt „óvatosan 
kellett tartani11 és „hánytatószer1-ként 
orvosságul használtatik. Az ilyen sze
rek azonban nem alkalmazhatók a 
pincekezelésben a törvény szerint. Saj
nálatos dolog, hogy vannak gyárosok, 
akik nem szégyelik magukat ilyen sze
reket ajánlani, még sajnálatosabb, hogy 
akadnak vegyészek, akik ezeket a sze
reket elfogadják. Azt reméltük, hogy 
ezek a szerek is, mint mások, amelyek 
kétes tulajdonságokkal bírnak, ép oly 
gyorsan fognak eltűnni, mint ahogy 
megjelentek, azonban úgy látszik az egye
lőre nem fog bekövetkezni az említett 
szereknél.

Csak az utóbbi napokban is értesül
tem arról, hogy egy kereskedő, aki az 
említett szereket a gyárosok által a szak
lapokban csinált reklám hatása alatt 
megvette és deritőszerül használta, mint

járt. A hatóság lefoglalta az ezekkel a 
szerekkel derített bort.

Adott esetekben a szállítókat az e 
szerek használata folytán szenvedett 
kárért felelőssé kellene tenni és a köz
érdekében való volna, hogy a hatóság 
ily dubiózus szerek gyártóival és áru
sítóival szemben erélyesen fellépjen.

Miután a derítéssel képpen végeztem, 
sajnos, a szűrésről már csak röviden 
emlékezhetem meg A két legfontosabb 
szürőszer a cellu lózé  és az aszbeszt: 
az utóbbinak igen gondosan kell részben 
chemiai, részben mechanikai kezelés 
utján előállítva lenni, hogy céljának 
megfeleljen és magam is már hosszabb 
ideje foglalkozom ol y aszbeszt- preparátum 
előállításával, amelynek készítése lehe
tőleg egyszerű legyen, hogy egyrészt 
előállítása ne legyen túlságos drága, 
másrészt pedig jobb boroknál se fordul 
jon elő az íznek valamelyes befolyáso
lása A cellulózé, amelynek szintén pre
parálva kell lenni, viszonylag sokkal 
nagyobb tömegben használandó, mint 
az aszbeszt, továbbá valójában majdnem 
csak szakadatlan alkalmazás eselén 
használható.

Azonban minden esetben tekintetbe 
kell venni, hogy minden borszürés köz
ben. az eközben elkerülhetetlen szellőzés 
folytán, gyorsan öregszik és a mostan 
uralkodó Ízlés szempontjából kiváló fon
tosságú frisseségéből vészit: fajboroknál 
kerüljük általában a szűrést teljesen, 
hogy a borolt érzékeny bukójára ne 
gyakoroljunk hátrányos befolyást.

Ennek a nagyfontosságu előadásnak köz
lésére a . Borászati Lapok“ t. szerkesztőségé
től nyertünk engedély'. A szerk.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
Előfizetőinkhez.

T isztelt előfizetőinket, kiknek a mai 
számmal postautalványt m ellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. —  yóbarátain- 
kat és ösmerösevtket kérjük, hogy a 
• Fogadót® szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A «Fogadó» kiadóhivatala 
Budapest, VIII., Rákóci-ut 13.

Hymenhir. —  D ávid  Sándor szak- 
társunk, a szegedi Kossuth-kávéház 
előnyösen ösmert'tulajdonosa, május 2-án 
tartja esküvőjét fle in r ich  Emma kisasz- 
szonynyal, özv Heinrich Józsefné, király
halmi nagybirtokos szép műveltségű 
leányával.

Sütemény kezelés a vendéglőkben.
A sütőipar gyakorlására alkotott és 
április 1-én életbelépett szabályrendelet 
26. )j-a szigorú kötelezettséget ró a ven
déglősökre és kávésokra, amit jó lesz 
figyelembe tartani, mert annak ellen
kezője kihágást képezvén, 1 -  100 koro
náig terjedő pénzbüntetést von maga 
után. A 26. §. igy szól: „A z elárusító
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üzletekben és helyeken, nemkülönben a 
fogyasztó helyiségekben (vendéglők, 
kávéházak, kávémérések és tejcsarno
kok) a kenyér és péksütemény olykép 
tartandó, illetőleg kiszolgáltatandó, hogy 
a vevő, illetve fogyasztó-közönség vá
lasztása és a sütemények összefogdosása 
és megropogtatása ki legyen zárva és a 
vevőnek vagy fogyasztónak csakis annyi 
darab és olynemü kenyér vagy sütemény 
adandó át, amennyit megvenni vagy el
fogyasztani kiván.

A somogyi kocsma-zárás. Tudvalé
vőén, Somogyi vendéglős szaktársaink 
nemrég a miniszternél jártak a megyé
jük közgyűlése által elhatározott vasár
napi kocsma-zárás ügyében. A küldöttsé
get a minszterek elé Tha lv  László, 
kaposvári orsz. képviselő vezette. Szé
chenyi Aladár gróf, a somogyi kocsmák 
bezárásának inditványozója és «lelkes» 
bajnoka e miatt egy ottani lapban 
nyílt levélben támadta meg Tha lv  kép
viselőt, aki hasonló módon és ugyancsak 
jól megválaszolt a kicsinyes szempontok 
által vezérelt főurnak. Az ügynek azon
ban ezzel még nincs befejezése, ameny- 
nyiben a Széchenyi-féle felső részről 
erős kilátás van arra, hogy a választó- 
polgárai érdekének egyforma kötelesség
gel eleget tévő képviselőt a közelebbi 
választáson kibuktassák. Somogyi
vendéglős szaktársainkra ebben az eset
ben szintén kötelesség hárul és pedig 
az, hogy az ö és e tekintetben előnyös fog
lalkozásuknál fogva már előredolgozzanak 
a leendő követválasztásnál, megmutat
hassák Széchenyi grófnak, hogy kocsmák 
beesukásán és képviselői mandátumok 
sorsán nem csupán csak ő rendelkezik.

Világ-szövetség'. Amidőn mi vendég- 
lősök-kocsmárosok. leendő nagy országos 
szövetségünknek még csak az alapozási 
munkájánál tartunk, az utazó-kereskedők 
már az egész világ civilizált országaira 
kiterjedő — «ViIág-szövetség»-ük fun
damentum köveit rakják le — Ez év 
junius havának első napjaiban tartják 
kongreszusukat a világ keresk. utazói 
Párisban, ahol a ^Magyarországi Keres
kedelmi Utazók Egyesületét* Auer Róbert 
elnök, Fürst Bertalan és Brázav Zoltán 
alelnökök fogják képviselni. Ennek a 
kongresszusnak előkészítésére márc. 21én 
az angol kér. utazók Londonban nagy 
meetinget tartottak, melyen képviselve 
voltak az összes államok követségei, 
azonkívül számos szaktestület az egész 
föld kerekségéről

Más kárán tanul az okos. A
balatoni fürdők vendéglősei és az itteni 
vendéglőkben megforduló nagyszámú 
nyári közönség jól tudják, hogy jobb 
fajta balatoni halat bárhol, csak a 
Balaton környékén nem lehet kapni. A 
halászatot bérlő társaság ugyanis a 
halakat azonnal Bécs, Berlin felé 
szállíttatja, a «gseft is gseft !>» elvénél 
fogva. Ezt a nem éppen örvendetes lő
rét a Balatonnak, a Fertő-tó vidékiek 
is ösmerik és abból a tanulságot nagyon

helyesen akként vonták le. hogy a földm. 
miniszter által a Fertő-tó ha!tenyésztése 
és kereskedelmére javasolt halászati 
társaságról tudni sem akarnak. Az ér
dekelteknek e tárgyban Sopronban tar
tott értekezlete megállapította hogy ez 
akció megdrágítaná a Fertő lóvidék 
halfogyasztását, ehez pedig segédkezet 
nyújtani nem hajlandók.

A kartell működésben. Már a mull 
év utolsó felében megkezdett sörár 
emelést, a 5. a. ú jhely i depósok foly
tatják, akik ez év elejével 50—50 fillér
rel emelték a hordós sör árát, amit 
nem sok időn belül meg bizonyos ősz- 
szegre kivannak fölemelni. Újhelyi ven
déglős szaktársaink és pedig az ismert 
A’ováís Károly vasúti vendéglős és 
Keresztesy Lajos nagy fogad s szak
társaink kezdeményezésére ugyancsak 
most kezdték meg a « Zemplén vármegyei 
vendéglősök ipsrtársulata* szervezését. 
Megalakulásával bizonyára megfogja 
nehezíteni a kertel Inak «lassan, de biz
tosan* haladó emelési működését.

Érdekes esküvő. Érdekes egybekelés! 
esemény történt e hó 8 án a fővárosban. 
Ekkor vezette oltárhoz Sohr Miksa, 
S ohr  Mór volt besztercebányai kávés 
és Sohr Kornél, füzesabonyi vasúti ven
déglős szaktársaink édes atyja özv. 
Fodor tiyulánét. Az eset érdekességét 
egyébként egész fiatalos férlierőben és 
egészségben lévő vőlegény 80 éve adja. 
A menyasszony 54 éves volt. A frigy 
kötés ideális tiszta szerelemből történt. 
A boldog házaspárt gratuláljuk.

Pincér jótékonyság1. Az igazi jósziv 
olyan, mint a nyári ibolya, melynek 
ma még csak bimbózását, de másnap 
reggel viruló szép virágát látják. Ilyen 
a mi jó  bohém népünk is, a pincérség. 
A legkisebb melegségre megnyíló jó 
szivében virulóvá, pompázóvá lesznek 
az érzemények. Igen sok esetet tudunk 
és ösmerünk, amelyet jótékony, humá
nus cselekményben a bohém világnak 
minden népe fölé helyezik a pincéreket. 
Pedig a legjobb szivü emberek a bohé
mek, mert ha alkalom kínálkozik, min
den fontolgatás nélkül és csupán csak 
jószivből adják oda azt a keveset is, a 
mivel rendelkeznek. — Így tettek a 
miskolci Böcögő fogadó sörcsarnokának 
a pincér alkamazottai is, névszerint, 
Im re  Sándor főpincér, Mészáros Lajos 
és Podlacsek  Vince éthordók, akik a 
múlt hó 19-én lefolyt Józsefnapi ünne
pély alkalmából a szegény gyermekek 
felruházása céljából alakult József asz
taltársaságnak adták aznapi keresetüket, 
mintegy 2ö koronát Minden ösztökélés 
és fólszólitás nélkül tették ezt a 
nemesen érző jó pincér emberek, nem 
gondolván arra, hogy ez a néhány ko
rona maguk, esetleg családjuknál is el
kelne. De hát a nemes s z ív  nem szokott 
gondolkozni csak érezni és mivelni a 
mindennél szebb tettet: a szükölködők- 
kel való jóltevést.

Parancsolat. A veszprémi «Nép*karaU 
cimü lap a vendéglős k öcs in árosok n a k 
ez a derék barátja, a fináncoknak sok 
csinját-binját és csalafintaságát ismeri 
s ott, ahol kell, kíméletlenül üt egvei- 
egyet a lehetetlenszinü finánc mundéron. 
Egyik utóbbi számában * Parancsolat* 
cirnen foglalkozik a márc. 12-én a 
miniszterelnöknél járt somogyi vendég
lősökkel és a panaszkodó Lundel János
nak W ekerle  mondta szavait szószerint 
közli le írván:

„Nem áll, hogy a minisztérium nem tesz 
semmit ezen iparterén fennálló anomáliák 
megszüntetésére. A két év e'ÖU Budapesten 
tartott kocsin áros-kongresszus ( .Székesfővárosi 
vend és kocsmárosnk iparlársulata'Vl által 
ugyanilyen irányban benyújtott és hozzám 
juttatotl kérelemre rendeletét h.^sajtoltam k i.» 
pénzügyigazgatóságokhoz, melyben utasítottam 
őket a térvény és szabályok betartására s az 
italmérések csökkentésére *

Azután ezl mondja a jó «.\épakarat.» 
Hogy a parancsolatot végrehaj ják-e a 
pénzügyigazgatóságok ? Feleletünk erre 
az. hagy bizony nem.

Sixi-krixi A zalaegerszegi jónevii 
oMagvar Paizs* hozta ezt a joizü dol
got. ugyan nem a fentebbi, hanem 
*Nix dájes. címmel. Ugyanis egy 
staierische kocsmáros szaktársunk egy 
zalai bortermelőtől nagyobb mennyiségit 
boti rendelt utánvét mellett Azonban, 
derék <>sógor -unk nem sok bizalmai 
keltett a termelőben s mivel még hordót, 
sem küldött, ezt a következő levelet irta 
neki:

rLiebe fra nd I Sic sikszi brief. aber i sikszi 
nix, sixi geld. sixi vvein. Kami ó h sic nix 
vornehmen. Sic nix nachx nolimen In-i eisen- 
babn, wci! bob ich nix. krig sie nix, Sixi fass, 
krixi ivas. Sixi nix, kri.xi nix. Hoc!iacMimgsv..|l 
Inncrcr l'raind.,,

Elmozdított üzletvezető. Az aradi 
vendéglős és kávés-ipartársulalol a keres
kedelemügyi minisztérium 14001 90s. sz. 
határozatával harmadfokban kötelezte, 
hogy elhelyező-irodájának üzletvezetőjét 
bocsássa el s helyette erkölcsileg meg
bízhatóbb egyént alkalmazzon. Ennek a 
jogerős határozatnak megfelelően, fel
hívta az iparhatóság a nevezett ipartar- 
sulatot, hogy ü: let vezetőjét haladéktala
nul bocsássa el. mert másképp a kiha
lási eljárást indítja meg a tarsu!a< 
vezetősége ellen.

Sértegető urak. Szilágysomlyói le
velezőnk írja : - Hubert Gyula bírósági 
tisztviselő és egy .doktorinak nevezett 
Giday  Gyula, folyton sértegették a pin
céreket azért, mert a föpineér a fo
gyasztott italok árat követelte tőlük A 
dolog vége az lett. hogy a városban 
lévő pincérek szépen összeálltak s a 
sértegető urak kiszolgálását minden ka- 
véház és vendéglőben megtagadták. A 
pineérségnek nevezett urak elleni ezen 
eljárása városszerte megelégedést keltet L

Érdekes per. Egy vidéki városban 
működő főpincér szaklársunk volt főnöke 
ellen !7 hónap alatt lizetetlenül (család
jával és vendégeivel együtt) elfogyasz
tott péksütemény megfizetésére 252 K. 
44 fillér iránt pert indított.
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Névmagyarosítás. Fach* Manó 
szobránci ( volt ungvári) vendéglős szak
társunk, ki tapasztalatok szerzése miatt 
utóbb Amerikát és a külföldet bejárta, 
nevét Füred i-re változtatta.

Gázmérgezés. Bogozván Antal kassai 
vendéglős szaktársunk és családja e 
napokban nagy szerencsétlenségben for
gott. A vendéglője előtt elvonuló gáz
vezeték csöve ugyanis megrepedvén, és 
a kiömlő gáz az egész családot ágyba 
döntötte. Szerencsére a mentők ideje
korán értesülve a szerencsétlenségről, a 
már önkívületi állapotban levő családot 
életre ébresztették. Mindennek dacára 
azonban úgy Rogozsán szaktársunk, de 
különösen annak kedves neje súlyosan 
megbetegedett és ágyba került.

Apró hírek. — Bajból-bajba. tizen a 
rímen február 1-sci lapunkban megírtuk, hogy 
Zeilingcr Gyula, ;» szombathelyi Deák-park 
vendéglőse, az üzletét bezárta, két főpincére 
óvadékát elköltötte, s miután az utolsó vasár
napot a 3-ik főpincérrel (Baranyi 1.) leszá
mol atta, akit a bevétellel úgy, a hogy pótolt 
— a faképaél hagyta Szombathelyt. Ezen köz
lésben a Baranyi I -re vonatkozó közlés annyi
ból téves, hogy mint óvadékából ű sem kapott 
vissza semmit. Zoílinger pedig, mint értesülünk, 
az elköltött tőpincén óvadékok miatt négy hó
napot kapott — Még egy közös konyh®. 
,.Bpe-t Országúti közkonyha** címmel egyesü
letet alakítottak és természetesen alapszabá
lyokat készítetlek és a miniszter elé terjesz
tették A miniszter a közös konyha hóbortjában 
lévőket elutasította, kimondván, hogy ily intéz
ményi cél egyesületi alapszabályokkal n-m 
érhető el. — Nagy jövedelem. Szeged város 
tanácsa Wertheimer Adolf szódavizgvárost. aki 
egy a gyára melletti sötét kamrában egy tel
jesen fölszerelt szödavizgépet rendezett be. igy 
tiltott utón is nagy jövedelemre tett szert, 
csempészet miatt 7Í52 koronára Ítélte el. — 
Csók és halál. A romániai tlrajován Senke 
N. vendéglős szépséges feleségét egy gyalogos 
kapitány beszélgetés közben megcsókolta. A esat- 
tanós csókot szaktársunk észrevette és feleségét 
a liszt eltávozásával keményen kérdőre vonta, 
amire a szép asszony szobájába ment és agyon
lőtte magát. — Három kislány — húsz nap. 
Budapesten a Szövetség-utcai „Szarvas" találka
fogadó gazdája, Mutter Jakab, a gyermek-liga 
kőbányai telepéről 3 kislányt szöktetett el, 
mint a napi lapok újságolták A találka fogadós 
a leánykákat az utcán sétáltatta és „pasasérokat" 
szállíttatott velük. A rendőrség a Liga följelen
tésére rájött az üzelemre és Mutter találka
szállodást busz napi elzárásra ilélte. A rendőr
ség ez alkalomból újból foglalkozik a bpesti 
találka-szállodák megrendszabályozásával Hát 
már itt is volna az ideje.

Köszönet a pezsgés dugókért. Vajth 
•lózsef, szamosujvári vendéglős szaklár- 
sunk :i napokban egy. nagyobb csomag 
pezsgődugót küldött szerkesztőségünk
nek az Orsz. nyugdijegyesiilet javára. 
Szerkesztőségünk rendeltetési helyére 
juttatta az adományt, melyért dr. Solti 
Ödön az egyesület nevében hálás köszö
netét fejezi ki a dugókat gyűjtő Vajth 
szaktársunknak.

Gyászrovat. — Braucbler Mihály, 
Rózsa-utcai vendéglős szaktáfsunk, már
cius hó 29-én, 46 éves korában elhunyt. 
Temetésén, mely márt*. 3 1-én történt, 
a • Székesfővárosi vend. ipartársulata* 
tagjai testületileg vetlek ré^zt — S chre i- 
ner Antal, ismert nevű vendéglős és kávés 
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éves korában jobblétre szenderült Vég- 
tiszteségén a számos vendéglős-kávés 
szaktársa veit részt; ravatalára Kaszás 
Lajos nagy vendéglős diszes koszorút 
külöö't. — Kronstein Lajos, fővárosi 
(ismert budai! vendéglős szaktársunkat 
súlyos csapás érte, neje, sz. Tel-házy  
Terézia elhalálozásával. Az elhunyt 
vendéglösné temetésén, mely e hó 9-én 
d. ii. ment végbe, nagyszámú közönség és 
a budai vendéglősök-ipartársulata tagjai 
testületileg vettek rés/.t.
T orm a I Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú,
I Ul Ilid ■ vastag gyökerekben, saját termésű, 
métermázsánként 20 korona, 25 kgramm 6 
korona, 5 kgramm 1/50 koronáért rendelhető 
Keménynél, Regeteruszka-Garbiizbogdányon.

Amerikából.
Philadelphiában működő egyik szak

tanuktól a következő érdekes levelet 
kaptuk, mely szakiparunkra vonatko
zólag i-merteti az ottani viszonyokat és 
éppen azért közöljük. A levél következő
képpen szól:

November óta itt vagyok Amerikában. 
Egy hétig tartózkodtam New-Yorkban, 
de miután nem volt lehetséges ezen idő 
alatt akármilyen foglalkozást kapnom, 
Philadelphiába jöttem, miután itt roko
naim is vannak. Egy hónapig azonban 
kénytelen voltam itt is állás nélkül 
lenni, mert éppen a legrosszabb időben 
jöttem Amerikába, hol az ősz óta tarló 
pénzkrizis folytán (amit különben otthon 
is tudnak) a vi-zonyok itt mindenben 
nagyon rosszabbodtak. A nagy iparban 
csökkenés állt be, sok gyár be is szün
tette üzemét, ezer meg ezer ember lett 
munkanélkül. hogy ennekfolytán sokan 
munkahiány mialt vissza vándoroltak 
az őshazába.

Pincérnek Amerikába jönni, ha nem 
bírja az angol nyelvet, de egyébként is, 
merész vállalkozás, mert bizony egy 
magyarországi pincér, ha ide kitalál 
jönni, nagyon elhagyatva látja magát. 
Itt áll nyelv és szakma nélkül, s azt 
látja, hogy sok tekintetben itt minden 
más, mint odahaza, s itt látja, hogy 
otthon a pincért viszonyok még rózsás
nak tekinthetők, az itteniekhez képest 
Szerencse kell hozzá, ha mindjárt szak
májában dolgozhat ik Mert itt bizony 
sok minden más — Más a szálloda, ven
déglő, kávéház, más az étel-ital, más az üz
leti berendezés és mások a szokások és 
az életviszonyok.

A legnagyobb baj és akadály azonban 
a nyelvnek nem ismerése. Anélkül 
különben pincérnek bajosan lehet itt 
boldogulni, t gvnökségek, mint otthon, itt 
nincsenek Az itteni angol pincéreknek 
van ugyan egy aWaiter ünion» nevű 
szervezett szakcsoportjuk, de helyközveti- 
tés el nem foglalkozik. Van egy-két 
helyiség, Beer-Saloon, (sorház) hol a 
pincérek összejönnek, s oda jön aztán 
a munkaadó vagy megbízottja, ha 
pincérre van szüksége. De legtöbhnyire 
apróhirdetés utján az újságokban keres

nek személyzetet. Hát bizony az állás-1 
szerzésnek ez a módja sem tekinthető H  
a legjobbnak és még sokkal alább áll ■  
ami otthoni ügynöki rendszerünknél. I  

Minthogy itt a szabadság országában ■  
munkakönyv nincsen, hát természetesen ■  
belekontárkodnak mások is ebbe »  szak-1 
mába és előfordul sokszor, hogy ha az 9  
ember ilyen ujsághirdetésü állás után 9 
néz, ami sokszor hosszú úttal s költség- 9 
gél is jár, találkoznak azon a helyen 9  
20 3ü-an, sőt még többen is és állító- I  
lag mindannyian pincérek. Ilyenkor I  
aztán az embernek a sorsa csak a I  
véletlen szerencsétől függ. De eleinte I  
míg az ember az angol nyelvet nem | 
bírja, természetesen be kell érnie akár- I  
milyen állással.

Egy hónapi ittlétem után sikerült is I  
egy állást kapnom egy nagyobb Heer- I 
Saloon-ban, mint waiter. Nagy szaktu- I 
dús éppen ott nem kell, többnyire | 
munkásnép látogatja ezt a vendéglőt, ott I 
kiszolgálnom kell az ülő vendégeket, 
kik délnek idején meleg luneh-ot (Íze
lítőt) levesfélét, vagy fél virsliit, vagy ! 
Roastbeef Sandwich-et stb. egészen in
gyen kapnak a sörhöz. Szintúgy 20 centért 
rendes ebédet. (Begular Dinner.) Ha 
az asztaloknál nincs dolgom, a Bar-nál 
is dolgoznom kell, hol külön egy Bar- 
tender is van. Heti fizetésem 7 dollár, 
lakás nélkül. Ez ép annyi, az itteni élet- 
szüklégletekhez képest, mint otthon 7 
forint. Hál bizony ez nem sok, s ezért 
nem volt érdemes idefáradni. De hát 
addig, mig az ember az angol nyelvet 
nem bírja, addig előmenetelre nincs ki
látás, s be kell érnie ezzel is. Kivált 
ebben a rossz időiben, mikor még min
dig sok ezer ember munkanélkül van. 
Borravaló nincsen; ez csak az élőké" 
uriosztálvnál van divatban, .lobb szállo
dákban a heti pincér fizetése 10— 12 
dollár, ott borrava'ó is van; feljönnek 
az üzlet rangja szerint 20—25 dollárra 
is De természetesen ily üzletekbe nehez 
is bejutni. Mindenekelőtt a nyelvet kell 
alaposan tudni, szintúgy az itteni szo
kásokat

Ami a pincén hivatást, (azaz a teen
dőket) illeti, hát bizony azok sokká! 
alacsonyabb fokon állnak, mint odahaza 
mert itt sok olyan alantos munkákul 
kell végezni, amiket otthon a borliuknak 
sem kell végezniük. Ilyen pl. az étterem 
kisöprése, portörlés, evőeszköz és ab
lak tisztítás. Az elsőrangú szállodákban 
talán nem annyira, de észrevettem, hogy 
bizony ott sincsenek egészen ily mókák
tól megkímélve Mert Amerikában ez igy 
divat.

Sok helyen itt előszeretettel néger pin
céreket is alkalmaznak. Nagyon bámul
tam, mikor először egy nagy áruházban, 
a Market-Slreeten, melyben nagy ven
déglő is van, vagy harminc, csupán fekete- 
bőrű szaktársat láttam. A mi a várost 
illeti, igen nagy terjedelmű; a forgalom 
óriás és bámulatos. Több mint 2000 
gyárral bir, s vannak itt olyan óriási 
nagy áruházak, melyek 8— 10 emeletesek,
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3 —4000 alkalmazottal. De egész nagy
jában véve, szépség, csinosság tekinteté
ben össze se hasonlítható Budapesttel.

Philadelphiának ezidőszerint 225 szál
lodája, és 1924 Beer-Saloonja (vendéglő) 
van. Azonkívül lehetnek még vagy ezer 
Kestaurant-Lunch-room, Board inghouse, 
melyekben szeszes italokat nem mérnek. 
Kgy ily legkisebb Beer Saloon is (izet 
évente 1103 dollár 75 cent. adó fejében. 
Ebbe bele van értve mindennemű adó, 
agy az állami, mint a fogyasztási. De 
egy ily legkisebb Saloon is bevesz na
ponta átlag 50—60 dollárt, dacára, hogy 
egy pohár sör csak 5 cent. Az elsőrangú 
szállodák a Broad Streeten vannak, inelv 
a világ leghosszabb útja. Mint a Hotel 
Bellevue-Strattford, Wallon. Majestie, 
Slenton, Hannover, Lovraine, melyek 
8 — 12 emeletesek, és 5— 80L) szobával 
bírnak.

Kávéházak, abban az értelemben, és 
azon minta szerint, mint Magyarorszá
gon, itt nincsenek. A nagyobb szállodák
ban többnyire külön kávéház van ugyan, 
de egész más stil szerint mint odahaza; 
billiárd nincs benne. A billiárdok itt kü
lön helyiségekben találhatók, a hol „Billi
árd Pool-Hoom” van kiírva. Azonban 
semmiféle ital nem kapható. Külön 
kávéházak, magyarországi mód szerint, 
itt egyáltalán nincsenek. Azonban van 
itt számos, hölgyek részére „Lad les Café,“ 
melyek többnyire emeleten vannak, és 
„Ladies Dining Boom,“  melyekben rend
szerint pincérnők vannak alkalmazva. 
Pincér lehet itt számitásom szerint 
5 — 6000 s körülbelül ugyanannyi Bar- 
tender-rek is, kik a Bar-nál vannak 
alkalmazva.

Vasárnap itt szabad vagyok, mert 
csak a szállodákat szabad vasárnap 
nyitva tartani: úgyszintén azon Res
taurantoknak,LunchRoomoknak, melyek
hez nem árulnak szeszes italokat. A vasár
nap itt különben nagyon csendes. 
Valódi pihenőnap. Minden Beer Saloon, 
színház, mozgó képcsarnok s egyéb mu
latóhely zárva van. Némi élet vasárna
ponként csak az egyletekben, klubházak
ban van.

Ezekben ismertettem volna a főmozza
natait a szakmánkra vonatkozó itteni 
viszonyoknak. Nem az a szándékom, 
hogy ezen sorok leírásával a hazai szak
társakat az Amerikába való jöveteltől 
vissza tartsam, korántsem, mert lehet
séges, hogy némelyik szerencsével járna, 
s az ember sokat Iát, tapasztal s tanul 
is, de másrészt megint sok költségnek, 
fáradságnak és vergődésnek is van kitéve, 
kivált eleinte, mig a nyelvet csak félig- 
meddig nem tudja. Azonkívül pedig, még 
megjegyezni akarom, hogy az itteni 
szakmánkbeli viszonyok az otthoniakkal 
össze sem hasonlíthatók, annyira alantabb 
állanak. A jelenlegi rossz viszonyoknál 
fogva azonban az idejövetel egyáltalában 
nem tanácsolható.

Szívélyes üdvözlettel
P a  A j' Fülöp.

Főpincérek önálló bankja.
Kitartó, lelkes agitáció által sikerült 

immár megvalósítani a pincérség régi 
ideálját, a saját kormányzása allatt álló 
független óvadékbankot. Az uj pénzin
tézet „ Főpincérek országos óvadék
letéti szövetkezete11 cég allatt fog 
bejegyeztetni, kizárólag a pincérség érde
kében létesül és teljesen független minden 
egyéb intézettől Az uj intézel erkölcsi 
célokat, humánus, méltányos eljárást, a 
taglársak közös érdekeit tartja szem előtt 
és nem az erőszakos gyors vagyonoso
ddá t.

Az alapszabályok szerint nincsenek 
heti üzletrészek. A részjegy havi tiz 
kor. részletekben tiz hó alatt fizetendő 
be. Nincs késedelmi illeték, sem bírság. 
Nincsstornódij! Az igazgatóságnak jogá
ban lesz méltányos esetekben bármikor 
az elszámolást azonnal megejteni. A tag 
elhunyta esetére özvegyének vagy árvái
nak javára azonnal megejtendő a/, elszá
molás. Az igazgatóság gondoskodni fog, 
hogy az elszegényedett, vagy kereset 
nélküli tag, úgyszintén az özvegy és 
árvák részjegyei gyorsan más uj tagokra 
ruháztassanak át és igy a segé yre szo
rulók azonnal pénzüket megkaphassák. 
Az igazgatóság és felügyelő bizottság 
nem kap díjazást! Az intézet jótékony
sági alapot létesít, az évi tiszta nyere
mény bizonyos hányadából a betegek, 
özvegyek, árvák segítésére.

Mint ezekből látható, az uj pénzintézet 
bár súlyt fog helyezni arra, hogy pénz
ügyi szempontból hivatása magaslatán 
álljon, nem téveszti soha szem elöl, hogy 
egyúttal szociális feladatai is vannak.

A z alakuló közgyűlés  e hó 21-én 
lartatik az intézet saját helyiségében. 
Budapest, V I , Podnianicky-utea 19. A 
belépést tehát célszerű gyorsan  elin
tézni, mert az óvadékok nyújtása a 
belépés sorrendje szerint történik.

Mindennemű felvilágosítást készséggel 
megad a „ Főpincérek országos ova- 
dékletéti szövetkezete“  előkészítő 
bizottsága VI., K is János-utca 2 sz.

Kínai vendéglátás.
Fordította: Matsád János.

A nyomtatott betűk mindenfélét el
beszélnek a Dél legkülönösebb népéről, 
a kínairól. Különös nép ez, annyi 
bizonyos. Még a vendéglátás is másként 
van ott, mini másutt. De azért tény. 
hogy nálánál szívesebb, előzékenyebb és 
udvariasabb vendéglátó gazda nincs a 
világon.

Nemcsak a magánéletben otthonos ez 
az udvariasság, hanem a vendéglőkben 
is. Igaz, hogy a kínai a maga jellegze
tes bélyegét rányomja minden tényére.

Ha pl. a kinai vendéget hiv ilyen 
szavakkal: « Maradj nálam és igyál egy 
csésze te:it» —  ezt okvetlenül vissza 
kell utasítani, még akkor is, ha udva
rias szólamokkal kel! is szembe szállni, 
mivel ezt megköveteli az ottani illem. 
Ha az ember el találja fogadni, úgy a

gazda a teát nagy hangon megrendeli, 
de senki sem szolgálja tol. A meghívott 
vár, a mig meg nem unja, vegre is 
türelmetlenkedik, reklamálja a teát, vagy 
engedélyt kér a távozásra. Erre aztán 
gyönyörű aprehenzió következik. Mit 
gondoljak felőled ? — mondja a gazda 
—  én udvarias voltam és megkínáltalak 
teával és te nem bírtál elég udvarias
sággal arra, hogy azt visszautasítsad. 
Barbár, kirgiz, tunguz vagy orosz vagy, 
aki pálinkával itta el az. eszét ?

Ha azonban a meghívott udvariasan, 
de visszautasítja a meghívást, akkor a 
gazda eltávozik és nyomtatott, vagy 
Írott meghívóval tér vissza. Azt már 
nem szabad visszautasítani, mivel ez 
súlyos sértést képezne.

Ezután a vendég elfoglalja a részére 
kijelölt szobát, hol átöltözködik és meg
fürdik. A fürdés után újabb meghívás 
kapcsán jelentik, hogy kész a találás.

A kínai áltál adott lakoma bevezetője 
mindig a tea vagy mandulatej. Majd 14—1<» 
fogás a legkülönösebb ételnemü, úgy
mint : cápauszószárny. kakaslarej. kacsa
nyelv, bambuszrügy,sertésgyomor, tengeri 
liinár, vizicsigák és több ilyen külön
legesség.

Italul szolgál a bevezető teán és 
mandulatejen kívül, szam-son (rizsből 
készült erős, édeskés italj, friss tea, 
édesített v íz  és valami ál-pezsgő.

De nem csak a privát-életben szer
tartásos a kinai, hanem ilyenek a szoká
sok a vendéglőkben is. A kinai ven
déglők felirata pl. mindig bizalomkeltő, 
mert hűen fejez ki mindent. Igy pl. 
Canton kinai városban van egy vendéglő, 
melynek ez a címe. «Fogadó, minden 
jó  dologhoz.# De kerüljünk beljebb. A 
kinai vendéglők ajtajánál pincér fogadja 
a vendéget. Bent az é'kezö bejáratánál 
egy másik áll, ki a legválasztékosabb 
udvariassággal megkérdi a vendég nevét, 
melyet azlan hangosan bekiált a terembe. 
Majd külön asztalhoz vezetik az érkezőt, 
mely selyem takaróval van bevonva 
Nem csak az asztalok, hanem a székek 
is selyemmel vannak áthúzva. Ha a 
vendég már helyet foglalt, kérdezés 
nélkül hoznak egy pohárka valódi édes
kés, erős rizspálinkát. Ezután jön a 
főpincér és bemutatja az étlapot, mely 
rendszerint a legíinomabb vörös selyem
papiroson készült és oly nagy, hogy 
vele egy ember teljesen betakarhatja 
magát.

Az ételek neve számozva v«n s 
valahányszor egyet megjelölnek a fő
pincérnél, ez hangosan kikiáltja a szá
mot, hogy a konyhában meghallják.

Kés, villa és kanál ismeretlen foga
lom a kinai vendéglőkben. Mindent 
felaprilva tálalnak és igy késre nincs 
is szükség. Villa és kanál helyett elefánt
csont pálcikák szolgálnak, miket a kinai 
nagy ügyességgel használ. Ezt az eszközt 
az angolok és amerikaiak choptick-nek 
nevezik.

Ha a vendég megkapta az utolsó 
fogást, megkérdezik, hogy akar-e yen-l V
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Ex szöszerint füstöt jelent, azaz füstölni 
való dohányt. Ha igen, akkor a vendég 
uri-pipát kap, mely a gyüszünél nem 
nagyobb és így kénytelen gyakran tölteni.

Végül azután fizetésre kerül a sor. A 
főpincér egy kis asztalkához lép. mely 
számológép, amit a kínai szaun-pan-nak 
nevez és azon összeszámolja az összeget, 
azután tus és eeset segítségével megírja 
a számlát, melyet átnyújt vendégének.

Megjegyzendő, hogy ilyen számoló
asztalkákat sok száz év óla használnak 
Kínában

A vendéglői árak tetemesen olcsóbbak 
Kínában, mint nálunk.

A kinai vendéglőkben nem csak a 
pincéreknek szokásos borravalót adni, 
hanem az összes személyzetnek.

Ma a vendég átesett mindezen a pro
cedúrán és távozni kíván, oda lép a 
fopincér és kezébe veszi az étlapot és 
a lobbi vendég felé fordul. Miután a 
vendég nevét még egyszer megnevezi, 
felolvassa az elfogyasztott ételeket, meg
jelöli a fizetett összeget s kihirdeti a 
borravalókat, miket a vendég a személy 
zetnek adott.

Ezután az egész személyzet, mély 
hajlongással és azon kéréssel, hogy 
ismét legyen szerencséjük, a kijáratig 
kiséri a vendéget, aki rende-en örül, 
mikor mindezen már túl van.

Felhívás előfizetésre.
A « Fogadó* utóbbi számával uj évfo

lyamba lépett és ez alkalomból felhívjuk 
a szaktársakat előfizetésre. A «Fogado» 
szakmozgalmunkban mindig szószólója 
volt ipari közérdekeinknek és szaktár
saink jogos magánérdekeit is megvédte 
mindenkor. A « Fogadó*, mint teljesen 
független szaklap mindig bátran lépett 
sorompóba, mikor bizonyos túlkapáso
kat és jogtalan beavatkozást a mi szak- 
ügyeinkbe vissza kellett utasítani. 
Véleményében hü tanácsadója volt 
szaklársainknak és e szakiparhoz tar
tozóknak társadalmi és ipari állás- 
foglalását, haladását és boldogulását 
igazi odaadással támogatta és segítette 
előbbre vinni.

A « Fogadón megóvta függetlenségét, 
nem keresi az álnagyok kegyét, szó
kimondó volt velük szemben is, mikor 
arra rászolgáltak, szubvenciókat és 
pausálékat senkitől nem kért és nem 
fogadott el, hogy függetlenségét meg
óvhassa.

És ilyen fog maradni a «Fogadón 
ezentúl is. Kérjük száktársainkat, hogy 
előfizetésükkel támogassák ezen törek
vésünket: önmaguknak, iparunknak 
teszik, amit ebben az irányban tesz
nek. mert hiszen a « Fogadón szaktár
saink igaz és jogos érdekeit szolgálja 
önzetlenül és lelkiismeretesen.

Kérjük szaktársainkat, hogy elöfize- 
i ink számát, előfizetők gyűjtésével 
is szaporítsák, hogy a « Fogadón meg
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erősödjék és mielőbb mint hetilap 
teljesíthesse kulturális feladatát.

Előfizetési dij: egy évre 12 kor., 
félévre 6 kor., negyedévre 8 kor. 

Üdvözlettel

a «F0GADÓ» szerk. és kiadóhivatala

ÜZLETI  HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetői nket 
kik a « Fogadót# a megjelenés utáni} 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Szabó Imre. ismert fővárosi kávés- 
szaktársunk, a belvárosi Erzsébet-fogadót 
ápr. 1-én vette át saját kezelésébe, míg 
a váci-köruti «Boulevard» kávéházat 
fivére és volt társa: Szabó Samu vezeti 
tovább. Szaklársaink működéséhez sok 
sikert kívánunk.

Tatay István ismert fővárosi vendéglős 
szaktársunk a Futó-utcai aBur-hatóságo- 
hoz cimzett vendéglőt átvette. Az ünne
pélyes megnyitást a hurok uj derék 
gazdája, e hó 11-én eszközölte.

Fogadó átvétel. A gömörmegyei 
Tornaiján az ismert «Tigris» fogadót 
Fischer Miksa átvette. Az uj tulajdonos 
üzletét uj és kényelmes berendezéssel 
látta el.

Lengyel Lajos, ösmert régi vendég
lős szaktársunk, Budapesten az Aréna- 
uti Nagy  (íéza-féle vendéglőt e hó 
elejével átvette. Nagy szakismerete 
és jó konyhája az üzlet jómenetét biz
tosi tja.

Fogadó vétel. Aradon a oVass-szál- 
lodát» özv. Duffner .íózsefnétúl Haas 
Albert megvette. A regi ismert fogadó 
uj tulajdonosa az egész üzletet modernül 
rendezte Le és április 1-én nyitotta meg

Budapesten az í.'llői-ut 4. sz. alatti 
Tatay-féle jóhirnevü vendéglőt Pozt-ár 
Ferenc megvette. Mozsár szaktársunk ez 
újabb üzletét a napokban vette át saját 
kezelésébe

Lukács Gábor fogadója. Lukács Gá
bor előnyösen ismert zalai fogadós szak
társunk, a zalaszentgróti Korona fogadót, 
melyet nyolc éven át bérelt, örökáron 
megvette. Lukács szaktár-unk a régi 
üzletet ez alkalommal a mai igényeknek 
megefelelöen kibővitteti, átalakítja és uj 
modern kényelemmel fogja berendezni. 
A Z.-gróti „Korona11 nemcsak a helyi 
és környékbeli, hanem az utazó közön
ségnek is kedvelt fogadója.

Szabó János Budapesten a Magyar
utca 28. sz. alatti vendéglőt megvette. 
Az uj gazda a jónévnek örvendő ez 
újabb üzletét e hó elején vette saját 
kezelésélje.

A budapesti császár-fürdő vendéglő 
helyiségeit D obler István a fővárosi 
Koyal fogadó volt főpincére ugyancsak a
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«Royal» pincemasterével, M usil Frigyes
sel kibérelték Uj vendéglős szaktársaink 
az üzlet ünnepélyes megnyitását május 
elejével eszközük. Vállalkozásukhoz sok 
sikert kívánunk!

Földbirtokosból fogadós. A Fiume inell. ii> 
Cirkvenicán a „Therapia Palace* grand hot. lt 
Csilléry Sándor ismert fehérmegyei nagybirto
kos megvette. Uj fogadós szaktársunk a sza
natórium, tengeri fürdő stb. gyár és pavilonnal 
kapesolalos nagy üzlet épületeit az átvétel 
alkalmával egész újonnan renováltatta.

Heilmuth Mihály, Budapeslen a IX., 
Lónyay-utca 22 sz. alatti vendéglőt át
vette. Az uj derék gazda üzlete jóme
netét, jó konyhája és borai biztosítják.

Uj kávéházak a fővárosban. Buda
pesten a József-körut és Népszínház-utca 
sarkán lévő postai helyiségeket Bronner 
Miksa kibérelte és a mai modern szisz- 
témben egy nagyszabású kávéháznak 
fogja berendezni. A megnyitás augusztus 
1-én lesz. — Ugyancsak itt az Andrássy- 
ut uj és legnagyobb kávéháza az 
Andrássy-ut és Liszt Ferenc-tér sarkán 
lévő «Palermo»-t Sachs Ödön e hó
7-én nyitotta meg.

Masztellák Mihály előnyösen ösmert 
szaktársunk, Rusbach füidönek volt jó 
nevű vendéglőse, a sátoralja újhelyi 
Vadászkürt fogadó éttermeit saját keze
lésébe vette. Jó konyhája és italaival 
üzletét ugyancsak látogatottá tette.

Langesz Károly, ismert csopaki szőlő
termelő Budapesten a Verseny-utca 10 
sz. alatti «Posta kürl» című vendéglőt 
megvette s azt saját kezelésébe április 
1-én vette át.

Szobráne vendéglőse. Füredi Manó ismeri 
ungvári vendéglős szaktársunk, a szobrán.' 
íürdöi nagyvendéglőt kibérelte és május 1-én 
veszi át. Az utóbb másfél évig Amerikában 
járt Füredi szaktársunk, nagy külföldi tapasz- 
lalatait nemcsak vendéglője hanem a fürdő 
emelésére is nagyban fogja érvényesíteni. Kívá
nunk sok szerencsét!

Fogéi Ferenc vendéglője. A hód
mezővásárhelyi Szarvas fogadó volt de
lek gazdája, F ogé i Ferenc szaktársunk, 
Budapesten a VIII. kér. Óriás-utca 41. 
sz alatti vendéglőt átvette, amelyet ujan 
és szép csinnal berendezve e hó elejé
vel nyitóit meg. Fogéi szaktársunk ven
déglője már is szép látogatottságnak 
örvend.

Lúgoson a «Coneordia# fogadót Kom- 
lósy  Béla volt buziási vendéglős a m. 
hó elejével átvette. Ismert szaktársunk 
szakavatottsága a régi üzlet jómenetét 
biztosítani lógja.

Szerencsen a régi jóhirü Magyar
király vendéglőt Bachlatovszky J.-tól a 
m. év végével Franké  Róza megvette. 
Az uj tulajdonos az üzlet jómenetét jó 
italaival és konyhájával biztosítja.

Kabina Ede régi ösmerősünk, volt 
garamszentkereszti nagyvendéglős, Buda
pesten az I., Atilla-utca l t  sz. alatti 
vendéglőt megvette s azt saját kezelésébe



8. szám. FOGADÓ

május 1-én veszi ál. Uj vendéglős szak
társunknak sok sikert kívánunk!

Hatvanban a Gráf-féle és utóbbi évek
ben Schrantz Mátyás által birt fogadót 
tíeregszászy Gyula, volt selypi cukor
gyári vendéglős örökáron megvette. 
Beregszászy szaktársunk, a jónevü üzle
tet ezúttal renoválni és uj berendezéssel 
fogja ellátni.'

Gyomokon a nagy vendéglőt Cser- 
vinszky  József volt megyesegyházai 
kaszinó kedvelt vendéglőse bérelte ki. 
Cservinszky szaktársunk kiváló szaktu
dása hamarosan megszerzi gyoroki közön
ség rokonszenvét. Az üzlet átvétele f. év. 
április 1-én történt. Kívánunk sok 
szerencsét!

Anti Ferenc, ismert fővárosi vendég
lős szaktársunk az L'llöi-ut 39 sz. alatti 
házban több helyiségből álló csinos 
vendéglőt rendezett be, amelyet ünne
pélyesen április 1-én nyitott meg.

Zalaegerszegen, a régi „Fejér kép“ 
vendéglőt Bevecky  Emília vette át e 
hó 5-én. A Vasmegyében is ismert ven- 
déglősné üzlete jó menetelét jó konyhá
jával biztosítja.

Uj nagy togadó Budapesten. A párisi 
Grand hotel tulajdonossal a budapesti Gerbaud 
csokoládé gyáros szövetkezve, a Gizella-téren 
egy előkelő nagy fogadót terveznek. A fogadó
sok e célból megvásárolják Gerbaudnak Gizella- 
téri házát valamint csokoládé gyárát és Gerbaud 
a hotel-részv. társaságnak vezérigazgatója lesz.

Csongrádon a Fiume szállodáját 
Sc wrifeld Adolf újonnan renováltatta 
és ízlésesen rendezte be.

Schranc Mátyás vendéglője. Bpes- 
len a V. kér. Hernád-utca 4 sz. levő 
jóhirnevü vendéglőt Schranc Mátyás, 
volt ismert hatvani szállodás megvette 
és e hó 15-én ünnepélyesen megnyitotta. 
Sok szerencsét!

Vácon a Káptalan-féle sörcsarnokot 
Riesovics  János vette át, amelyet özv. 
L a rger  Lipótné vezetése mellett már is 
szép lendületbe hozott.

Brassóban az Elité kávéházat Mock 
János előnyösen ismert főpincér bérelte 
ki. Mock szaktársunk üzletét ujonan 
renoválta és az áprilisi-én ünnepélyesen 
megnyitotta. Kívánunk sok szerencsét!

Sátoraljaújhelyen az ipartestület uj 
palotájában Neumann A. ez év elejével 
egy csinos berendezésű kávéházat nyitott. 
Az iparos és keresk osztályhoz tartozók 
szívesen látogatják

H e l y v  í'. 1 L o z á s o  k .  — Budapesten 
az Andrássv-uti Bokros-nagvvendéglö föp állá
sát Goiivald Rezső fogja betölteni Soós János 
Komáromban a Vigadó éttermei főp. adását 
töltötte be. Déván a Fehérkereszt-szálló főp. 
állását Molnár Dániel foglalta cl. II. itt Kleniz 
Jenő regg-számolói, Todosits Tamás szobap., 
Mauthner Aladár étb. és Varga Gyula segédp. 
állást nyerlek. Nagyszombaton a „Korona" 
kávéhoz főp. állását Bárányt István foglalta 
el. U itt a segédp. állásokat Stöger Rezső és 
Farkas Antal nyerték el. A Vaculik kávéház 
föp. állását Hutflesz Mátyás és a Gschwendt 
kávéház főp. állását Csapkovics József foglal
ták el. Nyitrán a Nemzeti fogadó lóp. állását 
újból fablonszky Béla foglalta el. Szucky Fe

renc Pápán a Grilf szállodában éth. áfást foglalt. 
Girkvenicán a„Grand Hotel The éziaPalace“ főp. 
.állástErberJános foglaltáéi. Pakrúc-Lipikigyógy- 
ház éttermében Wolf Lipót főp. állást nyert. 
Mármaros-szigelen az Otthon főp. állását Nagy 
János tölti be. Pozsonyban a Palugvai Ligeti 
kávéháziján Tűrr Sándor főp. állást nyert. Tren- 
csénben az Erzsébet-fogadó éttermi föp. állá
sát Mohay Antal tölti be. Nagy Károkban a 
nemzeti vendéglő étterme főp. állását Hencely 
Jenő foglalta el. Hatvanban a vasúti-vendéglő 
l-Il oszt éttermében Böhm Lajos főp. inellett, 
mint éthordók Zraduta Sándor és Spacit An
tal működnek. U. ott a 111 oszt.-bán a íizetőp. 
állást Fehér Károly tölti be, mig a Beregszászi 
(volt Gráf) fogadó főp. állását N. Cséry Lajos 
foglalta el, mellette az éth. állást Makay Károly 
tölti be S. a. ujhelyen a Magyar Király fogadó föp. 
állását Szabó Mihály tölti be. A Vadászkürt 
fogadóban u. ily minőségben Mogyorósy István 
és Paradeiser József a Neuman-féle ipartestü
leti kávéházban működik. Rodák János a szín
ház étteremben Baumgartna J. főp. mellett 
az étb. étlapirói állást tölti be. Gsapon a va
súti vendéglő főp. állását Gliik Imre foglalta 
el. Horváth Gyula a bátyúi vasúti vendéglő 
főp. állását töltötte be. Perl Dezső az ungvári 
Korona fogadó kávéháza főp. állását foglalta 
el. Dolni-Tuzlában (Bosznia) a Grand szálloda 
főp. állását Zsivetz Miklós foglalta el. Aradon 
a Láng testvérek éttermében a föp. állást 
Werkmeister János tölti be. Medgyesen a Szöllö 
szállodában Lakner Lajos föp. állást nyert. 
Besztercebányán a Vasút szálloda főp állását 
Tartó Lajos tölti he.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

A piros tojás regéje.
Szent Péter, hajdan, a földön járt-kelt,
S jártában búzaföldet talált,
A buzaföldön pacsirta fészket 
S abban szép fehér kakuktojást.
Tűnődött, vájjon mit tegyen véle —
„Eh, hátha kapunk valamit érte!“

Mondá s leszedvén, zsebébe tette,
S nyugodtan ment, mendegélt tovább,
Utján rá-rá köszöntött a hetyke 
Piros pipacs s a kék szarkaláb:
„Az ám !'1-  szólt Petrusz, s pipacsot-lábot 
Szedett, amennyit ott hamar látott.

S ezeknek szirmát leszedegetvén 
Belé tévé a kakuktojást. 
így aztán hogyha bármi baj esvén, — 
Kibír az egy-két kis koppanást ;
És terhét tovább nyugodtan vitte.
Közben gyönyörű, szép nap sütötte.

Péter szomjazott a melegségtől —
„Csak vön' egy csárda itt legalább /“ 
Szála és mintha a távoF ködbül,
Valaki int’ne — odább, odább!
Látszott is már a határ előtt . . .
S örült, hogy célhoz ér mielőbb.

Bozót s jegenyék közt állt a csárda,
A csárda előtt tünde leány;
„H ó ! lelkem fényes, drága világa,
Egy csókot cs jó  bort szaporán!“
Szólott szent Péter hogy oda éré,
És lángzó tüzbe forrott a vére.

„Haha, hogy is ne! másra sincs gondom !“ 
Kacagott szívvel a szép leány,
S körülte minden -  virágon, lombon,

Kacagott az édes hahotán;
Tündért arca a kacaj s széna 
Olyan volt, mint két gyönyörű rózsa.

Szent Péter rJztc a bájos képet,
Melynél szebbet nem látott soha,
Pedig bejárta a széles földet,
És sok szép lyány közt megforduló;
De ilyet — „no de — szólott magába.
Nem is járok én itten hiába !“

Borát egy szuszra kiitta s mindjárt 
Rendelt is mást és — . .éd's tubicúm.
Még egy pohárral! azután — nohát 
Nézz egy kicsinyt és nevess reám;
Egy csókodért, ami csak drága kincs —
Azt adok ami még senkinek sincs !"
A lyány nevetett és szólt dévajul:
..Ha olyant adsz, két csókot adok!"
S nyomban rá. igércti zálogul 
Szent Péter tenyerébe csapott;
Péter megfogta a drága kacsát.
És máris csattant az isteni csók.

És szent Péter a nagy rianásra.
Elővette a kakuktojást . . .
De néztek mindketten a tojásra.
Uram, ne hagyj el, ilyen csodát!
.4 tojás piros, kék s még száz színű,
„Ah!  — szilt a leányka — be gyönyörű !u

S mutatta másnap fűnek és fának,
És büszkén dicsekedett vele,
És nemsokára minden kis lyánynak, 
Szebbnél szebb ily tojása leve ■
S mi csodát keltett a csárda körül.
Ma annak az egész világ örül.

Minden T.

N Y I L T - T É R .

Nyilatkozat.

A „Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsma 
rosok IpArtársulata" közgyűlése alkalmával ne
vem mint elnökjelölt került forgalomba. Én a 
nálam járt H tagú küldöttség elnökéhez inté
zett levelemben e jelöltségről lemondtam, s 
igy nevem beleegyezésemen kívül került jelö
lésre. Ennyit tartok szükségesnek megje
gyezni. Egyúttal kijelentem, miután a jelölő 
bizottság a választmányba már előzőleg is 
jelölt és a közgyűlés egyhangúlag megtisztelt; 
ezt a tisztséget készséggel el is vállaltam és 
iparunk közérdeké en közreműködni óhajtok. 

Budapest, 1908. április 12.
Kaszás Lajos

Tek. Hercog Sándor vasúti vendéglős urnák 
Csáktornya

Többször hallottam dicsé-ni az Ön által 
feltalált szab. „Kristály borszüröt. miért .s 
elhatároztam, hogy én is veszek egyet. Kérem 
szíveskedjen egyet mieiöbb küldeni utasítással, 
esetleg utánvét mellett. — Tisztelettel

Szeged, 1908. márc. 7-én.
Kass János

„Kass“ vigadó Szeged.

Tek. Singer Antal és fia uraknak Szeged
A nekem Önök által szállított 2 mahagón 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb kőszö- 
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
ösmerösőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 190 . Rolh Sámuel kávés.

11. oldal
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Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in'ézett levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő rálásd jelen rovatunkban 
Utálhatják. A sze'k. üzenetekben csuk előfizetőinknek 

válaszolunk.

Boldog ünnepeket kívánunk t  szaktársaink
nak és előfizetőinknek.

J. A. Keszthely. A kérdezett lapnak ciine: 
VI., Aradi utca 8. — G. H- Bajom. Az italmé
rési engedélynek az uj helyiségre való átírását a 
helyiség változtatás előtt a pénzügyigazgató- 
s-ágtói keli kérni. Az említett körülmény nem 
!• hét akadály, mert hiszen városházakban is 
vannak vendéglők nemcsak a fővárosban, 
hanem sok vidéki városban is, de még Wien- 
ben is — D. I. Kassa. Nem ismerünk tilalma- 
zási intézkedést; mindazáltal tessék az illeté
kes pénzügyigazgatóságnál panaszt emelni és 
a végső fórumig elvi döntvényt provokálni 
Mindenesetre korlátolt italmérési engedély kell 
hozzá. — N. Istv. Oravica. A kérdezett cime: 
Orient szálloda.

B. J Miskolc .1. legnagyobb sajnálatra most 
nem mehet. De azt a kiváló isteni adományt, 
amit ott cseppenként fogyasztana, legalább 
is deciliterekben itthon szeretné szürcsölni a 
szent ünnepek annál ájtatósabb megülése al
kalmával Üdvözlet. — Sz. G. Miskolcz. Nem 
időszerű. A múltat -  annak idején megénekel
tük. — a jövőt — hízzuk a jövőre. A kikről 
megemlékezni szives volt, üdvőzlik önt.

G. A. London. R. M. .-ime: S. A.-ujhely, Va
súti-vendéglő, főpincér. Szives honfiúi üdv ! — 
Dana Csodálkozunk, hogy eféle kérdést mért 
nem intéz inkább egy napi — vagy egy .ko
m oly viclaphoz. kik az esetről bizonyára 
jobban tudnák tájékozni. Mi az esetet úgy 
hallottuk, hogy Újházi, aki több vicinális vál
lalatnak is az igazgatója, egy alkalommal 
Szegedről Magyarkanizsára utazott (talán vendég
szerepelni) amikor vicinális sebességgel robogó 
lokomobll egyszerre csak egy nagyot zökkent 
és megállt. A halálra ijedt publikum pillanat 
alatt kint volt a vonatból, megtudandó a meg
állás okát és ugyancsak derültségre vált ije
delme, amidőn meglátta a mozdonynyal, 20—30 
lépésről farkasszemet néző és rendületlen 
nyugalommal álló horgosi szamarat Az ostoba 
és egy egész vonatot föltartóztató csacs ra 
éktelen haraggal rontott a vonat személyzet*, 
köztük a mester is, ilyen szókkal: Te marha,
te rabolod el az én drága időmet! — Monda 
és esernyőjével egy jót húzott, a szavait egyéb
ként nagy flegmával végig hallgató csacsira. 
Állítólag innen datálódik .az Ujbázi-féle“ szálló 

R. J Érsekújvár. Mi az első naptárt is 
elküldi ük, tehát nem rajtunk múlt, hogy nem 
kapta meg. B. soraira másikat azonnal küld
tünk. Üdv ! K. F. K.-szeben. Kérdezett v.-ven- 
déglö bérletére vagy 22-en nyújtottak be pá
lyázatot. A T.-nek mostanában nem volt kiírva 
a pályázata. Annak idején értesítem. K M. 
Temesvár. Egy rém, hű pártolónak mindenkép
pen viszontszolgálat — elismerés dukál: még 
a tett módon is. Szives üdv! — K J Dévai 
11. soraiból a rkőzelebhi cini* bizonyára fele
li. enységbő naradt ki — és azt hisszük — 
ji ; javítottuk. Ldv : L. K. R.-szombat. Lap alkal
masint útközben, vagy hibás p. stai kézbesítés 
folytán tévedt el. íjra küldtünk. Szives gömöri 
üdv ! K. J. Temesvár. R Zs.-ct illetően lev. 
válaszoltunk. Szives üdv!

Pályázati hirdetmény.

A Máv. üzemében lévő marosludas-beszter- 
cei h. érdekű vasút Nagycég-Budatelke állo
másán épiiendő és kezelendő kisebb pálva- 
vendéglöre ezennel pályázatot nyitunk. — Ezen 
földszintes vendéglő épület valamint a hozzá
tartozó melléképületek elhelyezésére igényelt 
terület díjmentesen lesz átengedve, azonban az 
építés és a helyiségek bebútorozását, ajánlat- 
lévő saját költségén tartozik eszközölni. Az

\ - •—-v.tt Hedvig

épület és tartozéka s étkező helyiségek bútor
zata az építés befejezése után a Máv. tulajdo
nába megy át. Az ajánlattévő a befektetett 
épitési tőke arányában megállapítandó idő tar
tamra díjmentes használati jogot nyer. A pá
lyázni szándékozók felkéretnek, hogy szabály
szerűen felbélyegzett ajánlatukat, melyhez az 
épület terve és költségszámlája is csatolandó 
— május 20-án déli 12 óráig a Máv. kolozs
vári üzletvezetősége általános osztályához (tit
kárság) címezve küldjék be. Ugyan ott máj. 
19-ig bánatpénz fejében 800 kor. teendő le. A 
részletes feltételek" a Máv. nevezett üzletveze
tőség III. osztálya (Emke palota Il.-ik em. 33. 
ajtó) tudhatok meg.

Kelt Kolozsvár, 190U április hó 4-én.

Az Üzletvezetőig.

H ird e t8 se k “ skaFosado

Bérbeadó szálloda.
Élénk forgalmú városban régi, jól bevezetett, 
erősmenetelü szálloda: vendéglő, bor-sör. sár- 
nők, kávéház, 8 szoba, nyári terrasz, két pince, 
jégverem stb. helyiséggel s az egész berende
zéssel évi 4000 kor.-ért bérbe. adó. Óva.lék- 
leltárra : 200 kor. szükséges. Átvételhez össze
sen : 3500-4000 frt szükséges. Bővebbet a 
,Fogadó" kiadóhivatalában. i _)

Magyarország egyik első
szállodája 250 ezer kor. év i forgalom
mal -  eladó. Vételár : 130 ezer korona. 
Komoly vevőknek íájékozást személyesen 
ad a .Fogadó* kiadóhivatala. i *

‘ k iad  óhivatalába

ÜZLETEK VITELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivataláb; n vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágositAst csakis komoly Ozletvevö feleknek 

nyújtunk.

Étterem, BÖrcaarnok nagyforgalmu vidéki 
városban (megyei székhelyen! — visszavonulás 
miatt — eladó. Vételár 5000 fit.

Élénk forgalma nagy községnek egyet
len szállodája, jómenetellel, jutányosán átadó.

Eladó nagy vendéglő. Magyarország 
egyik legalkalmasabb és exisztenciát biztosító 
nagy nyári (és téli) kiránduló-vendéglője, elő
nyös teltételek mellett átadó. Vételhez öt 
illetve háromezer frt. szükséges.

Kávékáz tuladnnai megyei székhelyt ké
pező élénk forgalmú városban 35 - 40 frt. át
lagos napi bevéte lel eladó, vagy 2000 Jrt. 
biztQsilék mellett napi elszámolásra átadó.

Eladó vendéglő és kereskedés. Nagy 
alföldi város egyik élénk forgalmú helyén lévő 
jóforgalmu vendéglő kapcsolatban egy hasonló 
jömenetü kereskedéssel, — nyugalomba 
vonulás miatt — eladó, esetleg bérbeadó. A 
vendéglő 200 hl. bort, 6o—7o hl. pálinkát és 
loo hl. sört forgalmaz. Vételár 30 ezzr korona. 
Vételhez iO ezer kor. szükséges. Bérleti ár 
10 ezer kor. Cím a kiadóhivatalban. 13

Eladó vendéglő. Évi 500 hkl. sör és bort 
fogyasztó vendéglő, melyhez a sörgyár 2000 
kor. előleget ad, Budapest egyik legjobb pont
ján eladó. Vételár 5000, évi bér 3200 korona.

Kávéház eladás. Dunántúli mezőváros 
egyetlen kávéháza, uj, csinos berendezéssel 
eladó. Vételár 2400, házbér 600 korona.

Étterem és sö: csarnok. Budapest egyik 
foigalmas kőrútján jömenetü étterem és sör- 
csarnok eladó. Vételár 2' .000 kor. Évi bér 
6000 kor.

= Eladó nendéglö. =
1 A főváros közvetlen közelében (vasúti 
! fővonal melletti a budapestiek közKed- 
j veit kiránduló helyen csinosan beren- 
1 dezett vendéglő, lakóházzal együtt I - 

ezer koronáért örök áron eladó. Bővebb 
 ̂ értesítést a kiadóhivatal ad.

Eladó kocsma.
Egernek egyik forgalmas pontján régi jónu-ne- 
telü kocsma üzlet, házhoz kötött joggal, nagy 
udvar és istálóval (60 lóra) két kultal -t . 
mellékhelyiséggel — örök áron eladó. Vételár 
10 (tíz) ezer frt. Bővebbet Veisz Adolf tulaj
donosnál, Eger, Török fő-u t 1. 4

Modern Berendezésű
nagy kávéház, megyei székhelyen, «  éves 
szerződéssel 44 ezer koronáért eladó. 
Bővebb felvilágosítást csakis komo'v ve
vőknek a .Fogadó* kiadóhivatala nvujl.

Ügyes szállodai portás
jobb helyre, esetleg nyáriüzletbe ajánlkozni. 
Szives megkereséseket: .Á llandó* jeligével a 
„Fogadó" kiadóhivatalába kér. i—i

Kávéház
forgalmas vidéki város középpontján, 
nyári kioszkkal, napi 110 kor bevétellel I 
eladó. Vételár: 18 (tizennyolc) ezer ko
rona. Házbér : 4301) k o ro n a . Az üzlethez 
egy 600 kor. kiadható lakás tartozik 
Komoly vevőknek bővebb felvilágosítást | 
nyújt a .Fogadó* kiadóhivatala. i

Megjelentek a „Fogadó" RiadásáBan:
VENDÉGLŐS, PINCÉR ALMANACH j |  VENDÉGLŐS, PUCÉR ALMANACH
Háromnyelvű ételszótár (1905.) Jj Diszes kemény kötésben. (1906.)

~  fira 2  korona. =  "  =  líra 2  korona.' =

VENDÉGLŐSÖK NAPTÁRA
[(190 8.)

! fira 1 kor. eo üli.

1

Megrendelhetők^a „Fogadó" kiadóhivatalában, VIII., Rákóci-ut 13. 
:: Figyelmeztetés. A’kiadványokat a pénz eiffleges beküldése esetén portómentesen küldi a kiadóhivatal. ::

Sándor kftnvv-r.vr.mdftsf.han. Rndapest. VII.. Dohány-utca 12. szín*


