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8. FÜZET

Gastein —
Az „Internationaler Hotelier Verein" 4 9 -ik köz

gyűlését — Európa egyik legszebb helyén — Bad- 
Gasteinban tartotta meg. A megtartott közgyűlésen 
elhangzott mindaz, ami a vendéglős és szállodás 
iparnak sérelme lehet s nyomában meghallhattuk 
mindazt a javaslatot, amely a bajok orvoslására alkal
masnak mutatkozott. A  megtartott közgyűlés össz
benyomásaképpen azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy főleg az idegenforgalom tekintetében — egyes 
államoknál — nagyon sok a teendő. Az idegen- 
forgalom a mag’a rendes méreteit csak akkor nyerheti 
vissza, ha megszüntetik mindazokat az intézkedése
ket, amelyek annak eddig megkötői voltak. Az út
levélkényszer, a vizűm megszerzésének kellemetlen
sége, a tartózkodási engedéllyel járó kellemetlensé
gek, a személyes jelentkezés kényszere oly termé
szetű dolgok, amelyek az embert visszatartják az 
utazástól s csak kényszerű viszonyok azok, amelyek 
utazásra késztetik.

Ezeknek az intézkedéseknek megszüntetésére 
maga Németország mutat megszívlelendő példát. Né
metország a nemzeti sovinizmus fellángolásának 
idejében első volt, aki oly rendszabályokat fogana
tosított, amelyek az idegenforgalom, csökkenését 
vonták maguk után, de első volt azok között, aki e 
felfogás helytelenségét felismerte s nyomban meg
szüntette a túlzó adót, a bejelentési kényszerrel járó 
kellemetlenségeket. Ez intézkedésekben Berlin járt 
elül jó példával, s azt 65 nagyobb város követte.

Németország eme tudatra ébredését az idegen- 
forgalom csökkenése idézte elő. Megdöbbenve ta
pasztalták, hogy nemcsak az idegen, de még a kül
földi német is kerüli az utazási lehetőséget, mert oly 
sokoldalú zaklatásnak van kitéve, amely az útnak 
legfőbb keserűségét képezi. Az idegen állam szabad 
polgára pedig ezt a zaklatást nem tűri, inkább nem 
utazik. Az amerikai állampolgár nem tűri azt, hogy 
minden határon, minden szállodában valóságos 
rendőri nyomozásnak vessék alá; hol született? mikor? 
kik voltak szülei? nős, férjezett, hány gyermeke van?

Minthogy a különböző európai szállodás kon
gresszusok az idén kizárólag az idegenforgalom 
problémájával foglalkoztak — a Szálloda- és Ven« 
déglőipari Szemle is a jelen számban főleg ezt az 
iparunkra nézve fontos kérdést tárgyalja.

Budapest
meddig óhajt egy helyben tartózkodni? . . stb. stb. . . 
kérdések, amikre az elfogult államhatalom és a 
rendőri nyilvántartás kiváncsi lehet, de amelyek 
miatt a jobbérzésű ember inkább otthon maradi 
Ezen csodálkozni sem lehet . . . hiszen Amerikában 
a bejelentési kényszer ismeretlen dolog — a szállo
dában legtöbb esetben a szobaszám szerepel a nyil
vántartásban . . . Nem erőszakolt dolog, ha az idegen 
— nem értve meg az európai felborult állapotokat — 
az ellenőrzés túlzásaiban csupán kellemetlenkedést 
és zaklatást lát. Ismételjük, Németország a helyzet 
felismerésével példát adhat más államnak s így 
nekünk is ahhoz, hogy megszüntessük mindazokat 
az intézkedéseket, amelyek a túlzott óvatosságnak 
voltak megnyilatkozásai, de föltétlenül olyanok vol
tak, amelyek az idegenforgalmat elsorvasztották.

Mindezek az igazságok leszűrődtek a gasteini 
kongresszus tárgysorozatából, amelyen nagyon sok 
német szállodás volt képviselve. Mi magyarok elég 
tekintélyes számban voltunk képviselve, a megjelen
tek élén Glück Frigyes kormányfőtanácsos Öméltó
sága állott, a budapesti vendéglős ipartársulatot 
Keszey Vince elnök bájos feleségével képviselte, 
azonkívül résztvettek dr. Bánlaky, a Gellért-fürdő 
igazgatója, Frenreisz István kedves feleségével és lá
nyával1, Németh Aladár, iparunknak díszét képező 
debreceni szállodás és csekélységem, mint a Duna- 
palota és Hungária szállodák képviselője. A  megtar
tott díszebéden Glück Frigyes emelkedett színvonalú 
s hasonlatokban gazdag felköszöntőt tartott. Zell am 
Seeben megtartott búcsúestélyen a meleg baráti 
fogadtatást magam köszöntem meg a magyar szállo
dások és vendéglősök nevében.

A megtartott közgyűlés önkénytelenül is reá te
reli a figyelmet arra az évi kongresszusra, amelyet a 
Magyar Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Országos Szövetsége tartott meg szeptember hó 
23-án a Royal-szálloda külön termében. A magyar 
szállodások és vendéglősök meggyőző érvvel mutat
tak reá a magyar viszonyok tarthatatlanságára. Az
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adópolitika ferdesége, a súlyos adók, utazási zakla
tások, bejelentési kényszer millió molesztációja oda 
fog' vezetni, hogy az utazási kedv teljesen meg
szűnik s az a jövedelem, amelyet ma az állam és a 
főváros ez úton beszed, rövidesen teljesen meg
szűnik. E körülmény azonban nemcsak az állami 
jövedelem csökkenését fogja maga után vonni, de 
egyben az iparosok ezreit teszi tönkre, akik eddig az 
államjövedelem szempontjából kiváló adóalanynak 
bizonyultak.

Mindezeknek eredményeképpen a magyar szál
lodások és vendéglősök évi közgyűlése kivánja azt, 
hogy az államhatalom és a székesfőváros vezetősége 
annak tudatára ébredjen, hogy adózó és zaklató in
tézkedéseit meg kell változtatnia. A mai adózási 
rendszernél nem a magas százalékkulcs volna a fon
tos, kevés forgalom mellett; célszerűbb volna a kisebb 
százalékkal való megelégedés, de amelynek nyomó
ban a fokozott forgalom több jövedelmet biztosítana 
az állampénztárnak.

A mai magas százalék és adózási rendszer, ez a 
hatósági beavatkozás az üzemmenetbe, maga utón 
vonja a vállalkozási kedv teljes megszűnését. Míg az 
idegen szabad mozgása, a zaklatások megszűnte, a 
kereskedelmi szellemben irányított adópolitika azt 
fogja eredményezni, hogy a főváros és maga az 
állam fokozott jövedelmi forrósokhoz jut, amely nem 
az adózó rendszer magas kulcsszámából táplálkozik, 
hanem a forgalom intenzitásában, sűrűségében találja 
meg a maga biztos realitását.

M a r e n c ic h  O t t ó .

Waldorf-Astoria szálloda 
New-Yorkban

Több alkalommal megemlékeztünk az amerikai 
szállodák berendezéséről, építkezésének arányairól, 
amelyek az európai emberre a sajátosság ingerével 
bírnak s amelyet sohasem ununk meg olvasni azért, 
mert abban az idegenszerűség zamatját érezzük. E 
téren megirott cikkeink folytatásaképpen megemlé
kezünk a „Waldorf-Astoria" szállodáról, teljessé 
tenni igyekezvén azt a képet, amit az amerikai vi
szonyokról rajzoltunk.

A Waldorf-Astoria szálloda egyike New-Уогк 
legrégibb szállodáinak, tulajdonosa a német szárma
zású C. Boldt. A szálloda két épületrészből áll: a

8 emelet magas „WaldorK és a 10 emeletes „Astor ‘ 
szállodából. A kettős épületből álló hatalmas szállo
dának 1300 vendégszobája és 800 fürdőszobája van. 
A  szálloda előterében a légkülönbözőbb üzletek he
lyezkednek el, a vendégek mérhetetlen kényelmét 
szolgálva. Virógkereskedés, különböző szükségleti és 
luxuscikkeket árusító üzletek, fényképészet, a szál
loda nevét viselő dohányüzlet állanak a közönség 
rendelkezésére. Külön tőzsdeiroda — Brokers Office 
— várja az érdeklődőket.

A  földszinten van a különböző raktárhelyiség és 
a konyha, amelyben 75 szakács foglalatoskodik. Az 
alagsorban helyezkedik el az elektromos művek osz
tálya, amely 25.000 világitó testet és 34 felvonót (lift) 
lát el megfelélő energiával. Jéggyára naponta 150 
tonna jeget állít elő s meleg nyáron az egész szállo
dát hűs levegővel látja el. Mosodájában naponta 
65.000 darab fehérneműnek adják vissza a kivánatos 
tisztaságot. Napi szénfogyasztása 100 tonna.

Közvetlen a bejáratnál találjuk a főirodát (Main 
Office), amelyben nagyon sok tisztviselő dolgozik s 
olyan benyomást tesz az emberre, mintha egy hatal
mas bankház volna. Az előtér összes ülőhelyei állan
dóan el vannak foglalva úgy a szálloda vendégeitől, 
valamint külső idegenektől, akik üzletkötéseiket e 
helyen bonyolítják le. Az amerikai szállodába min
denkinek szabad belépni, anélkül, hogy látogatásá
nak okát valaki kérdezné. Ennek okát — hihetőleg — 
abban lehet találni, mert Amerikában a kávéház 
abban az értelemben — mint minálnnk — ismeretlen. 
Minálunk egész napot eltölthet a kávéházban az 
üzletre várakozó, azt leső ember, anélkül, hogy vala
mit fogyasztana. Amerikában ez lehetetlen s azért az 
ilyen természetű ügyeket a szállodák előterében bo
nyolítják le. A  Waldorf-Astoria szállodának díszét 
képezi az előcsarnok (Hall) és a kávéterem, amelyek 
az étteremmel közvetlen kapcsolatban vannak. Emel
lett a vendég kényelmét és szórakozását gyönyörű 
pálmákért, mesébe illő mórstílusban épített mozaik- 
terem szolgálja. Első emeletén hatalmas arányú hang- 
versenyterem található, amely egyben tánc- és szini- 
előadások céljait is szolgálja. Az épület tetején „tető
kert található külön étteremmel, kávéházzal és zene
pavilonnal s gyönyörű parkírozása azt az illúziót kelti, 
mintha hatalmas kertváros egyik parkrészében s nem 
egy épület tetején volnánk. Amerika hatalmas pénz
bősége reódobta magát Európa műkincseire isi Min
den egyes neves szálloda az európai műkincseknek
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valóságos múzeuma. Antik bútorok, híres festmé
nyek, műtörténeti dísztárgyak oly nagy számban lát
hatók, hogy a hozzáértő szem csodálkozva néz 
körül s alig tud betelni szemlélésükkel. Ebben a te
kintetben Amerika mesésen ért a szenzációhajhá
száshoz. A  Waldorf-Astoria szállodának műgyűjte
ményei között ott láthatjuk I. Napoleon kardját s 
gyönyörködhetünk a Louvreból származó Mária 
Antoinette-szoba eredeti és értékes berendezésében.

Amerika az üzleti élelmesség hazája, amely hír
névre vergődéshez — még a történelmi ritkaságokat 
is — üzleti hyperélelmességgel használja fel. A Wal
dorf-Astoria szálló nemcsak a technikai berendezés 
tökéletességének, de a történelmi emlékeket az üzleti 
érdek szekereibe fogó élelmességnek is klasszikus 
példája.

KOGUM A.

Magyarország fürdőviszonyai
A folyó év fürdőszezonjának vége felé közele

dünk s annak befejeződése előtt akaratlanul is záró
számadást kell tartsunk az idei szezon fölött, össze
hasonlítva azt a múlttal. Az eredmény szembeszökő 
és különösebb magyarázatra ad alkalmat! Szomorúan 
kell konstatálnunk azt, hogy az idei fürdőszezon 
várakozásaiban messze alatta maradt a múlt évnek. 
A  közönség rosszul és drágán nyaralt, a szállodások 
és vendéglősök keveset, a személyzet úgyszólván 
semmit sem keresett. E panasz fordul most felénk és 
sehonnan sem tör fel oly nagy erővel, mint a Balaton- 
menti fürdőkről, amelyek a mu.lt esztendőben minden 
kedvező feltétellel rendelkeztek ahhoz, hogy megelé
gedett számadást csatoljanak a fürdőévek annalesei- 
hez. Hiába tiltakozunk ellene, el kell ismerni, hogy a 
külföldi fürdőhelyek sokkal többet nyújtottak s 
aránylag olcsóbban, mint a hazai fürdőhelyek. Ennek 
igazságát elsősorban a fürdővendégek létszámának 
megcsappanásában, a szezonforgalom határozott el
gyengülésében láthatjuk.

Oly probléma ez, amely nem új keletű s amely
nek hibái már a béke éveiben is kisértettek s amely 
hibák folyamatossága érezteti hatását fürdőhelyeink 
idei gyönge szezonjában is. Addig míg a külföldi 
utazás lehetőségei e csonka ország lakói előtt el vol
tak zárva, mindenki reá dobta magát a hazai für
dőkre. Nem volt ár, amelyet meg ne adtak volna,

Etzinger A. utóda ROGYÁK GÉZA I
CUKOROSTYA-GYÁRA

BUDAPEST, VII., COLUMBUS-UTCA 3/b. SZÁM.
2_з Telefon: József 119—98.
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mihelyt azonban a viszonyok lehetővé tették a mél- 
tányosabb és kedvezőbb feltételeket nyújtó külföldi 
fürdők felkeresését, azonnal megindult — a hazánkat 
a békeidőben is szomorúan jellemző — külföld felé 
való áramlás, amely végeredményében a hazai für
dők negativ eredményéhez vezetett. Mint jó hazafiak 
és gondolkodó szakemberek okát kell keresnünk 
ennek a jelenségnek, amelynek állandósulása, a ha
zai fürdőviszonyok elsorvadásához vezet! Ez pedig 
nemcsak nemzeti, de államjövedelmi szempontból is 
jelentős veszteséget jelent.

Mindaz a recept, amelyet e téren pro és kontra 
olvashatunk, magát csalhatatlannak hiszi, de nem 
számol a vendég igényével, a speciális hazai viszo
nyokkal s főleg azokkal a tényezőkkel, amelyek ma 
külföld előnyét jelentik a hazai fürdők felett. Sokan 
vannak, akik Monte Carlo játékforrásaiban vélik a 
magyar fürdőélet felpezsdülését, mások viszont arra 
utalnak, hogy a magyar fürdőhelyek tekintélyét, jobb 
jövőbe vetett reményét csupán az osztrák és német 
példa szerint beállított erkölcsi szempontok ment
hetik meg.

Vannak, akik „a magyar tenger" fejlődését a ki
váló közlekedési és építkezési viszonyokhoz kötik, 
elsőrangú szállodák, szanatóriumok nélkül kiváló 
hely el sem képzelhető . . .

Mindeme kérdéseknek tervszerű taglalása nem 
célom, de utalok azokra annál inkább, mert mind
ezeknek bizonyos százaléka elfogulatlan meggondo
lásra késztet bennünket.

Bármennyire is jó hazafiaknak igyekezzünk ma
radni, ez nem tart bennünket vissza annak az igaz
ságnak a konstatálásától, hogy megcsonkított hazánk 
fürdőhelyei n em  rendelkeznek azokkal a feltételek
kel, amelyek alkalmasak arra, hogy modern fürdő
helyről beszélhessünk. Hiányzik a kényelmes szálloda, 
étterem, villaberendezés, nincs meg a világfürdőket 
jellemző kedélyesség, nagyvilági leveg'ő, a szakszerű 
vezetés. Alig találjuk meg a kényelem elengedhetet
len feltételeit: a csatornázás és világítás modern be
rendezését. Szomorúan nélkülözik a magyar fürdő
helyek az előzékeny, az idegent kedvesen látó kör
nyékbeli lakosságot. Ma az a helyzet, hogy a környék 
lakossága a fürdőközönséget elsőrangú jövedelmi 
forrásnak tekinti, igyekszik annyit nyerni, amennyit 
csak lehet, nem gondolva meg a német és tiroli pél
dát, hogy több fürdőszezon, mint haszon s minő jól
eső dolog, ha a vendég a legszerényebb fürdőhelyről
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is hazatérve úgy emlékezhetik meg pihenéséről, mint seket fölöslegesnek jelezni, azok megokoltsága helyt-
amelyet máskor is szívesen keres fel s ajánl pihenni, 
üdülni vágyó ismerőseinek.

Talán kíméletlennek látszó kijelentés, de miná- 
lunk a vidék azon közönsége, amelyik a nyaralókból 
hasznot lát, arra az útra terelődött, amely egy szezon 
alatt akarja beszedni azt a hasznot, amit az okosabb 
külföldi évek hosszú sorára osztott fel. De okosan is, 
mert jobb az állandó normális haszon éveken át, mint 
egy év rendkívüli haszna, amely után pangás kö
vetkezik.

Külföld ezen kívül nemcsak minden kényelmet, 
de minden szórakozást is igyekszik nyújtani annak 
az idegennek, aki pénzét oda hozza. Nem akarunk a 
külföld dicséretének hibájába esni, csupán reá terelni 
a ügyeimet a bajok forrására, amely alkalmat ad a 
meggondolásra s a tudatos hazai fürdőhelypolitikára.

Aki beteg, mindenesetre oly helyet keres fel, 
ahol egészségének helyreállításához szükséges felté
telek megvannak, viszont jól tudjuk, hogy a fürdő
helyek javarészét fölkereső vendégek nagyrésze — 
az egészség és üdülés címe alatt —- a szórakozást is 
keresi. E téren a hazai fürdők a kivánalom nívója 
alatt maradtak.

Nagyon jól tudom, hogy nehéz és sokoldalú vi
tát megengedő kérdést érintek, de a szélsőséges fel
fogás mellőzésével őszintén kijelentem, minden für
dőnek bizonyos külsőségre van szüksége, amely for
galmát emeli. Ezek között elsősorban szerepel a 
játékbank. Szinte megborzad az ember, amit erre 
vonatkozólag az erkölcs nevében hallott. Távol áll 
tőlem, mintha erre vonatkozó meddő diskussziót 
akarnék indítani, csupán azt jegyzem meg, hogy a 
játékbank kérdése kissé befeketítve szerepel a köz
tudatban. Nem gondolok Monte Carlo féktelen szél
sőségére, de tény, hogy a külföld legkiválóbb fürdő
helyei hírnevüket kiváló kaszinóiknak köszönhetik. 
A vaskezű Mussolini-kormány az 1922-ben beszünte
tett játékbankokat — bizonyos feltételek megvalósí
tása mellett — újólag engedélyezte, ennek folytán 
az olasz fürdőhelyeken a korlátolt szerencsejáték 
megengedett. Minden kursaalban játszhatni a 
„Chemint", Trente et quarente és Baccarat, anélkül, 
hogy nyomában a zülesztő szimptoimától kellene 
tartani.

Az eddig tapasztalt túlszigorú intézkedések nem 
hozták meg a kívánt eredményt, mert az, aki játszani 
akart, főleg ha pénze volt hozzá, külföldre ment ez- 
irányú szenvedélyét kielégíteni. Nem akarom én a 
játékszenvedély elharapódzását korlátozó intézkedé-

álló, csupán arra utalok, hogy a szigorú intézkedések 
dacára a játékszenvedély nem nyilvános játékhelye
ken ugyan, de klubokban, sőt magánházakban talált 
otthont, azzal a különbséggel, hogy ott az ellenőrzés 
nehézsége miatt óriási tétekben folyik a játék s 
hatása is sokkal rombolóbb alakban jelentkezik, mint 
a nyilvános ellenőrzés alatt álló játékhelyeken.

Az egyes fürdőhelyek keresettségét külföldön is, 
sokszor egyenesen e játékhelyek nagy neve eredmé
nyezi. A  nyilvános játékhelyek ellenőrzés mellett 
mindenesetre kisebb veszedelmet jelentenek, mint a 
zúgjátékbarlangok.

Svájcban minden üdülőhely kursaaljában meg
találjuk a szerencsejátékot, persze megfelelő korláto
zással, amely éppen ezért nem jelent veszedelmet a 
közerkölcsökre, avagy a társadalomra nézve. A 
svájci kormány a megfelelő intézkedések foganatosí
tása mellett ebben jelentős jövedelmi forrást talált 
fel. Ilyen feltételek mellett beállított játékalkalom 
lényeges forgalmi emelkedést jelentene, a mi fürdő
helyeinken is s legalább is visszatartanék azt a pénzt, 
amely ily irányú szórakozásának kielégítése végett 
következetesen külföldre megy.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni a megfelelő 
korlátozást és ellenőrzést, mert a játékhelyeket csak 
így lehet a hazai forgalom emelkedésénél tekintetbe 
venni, fürdőink látogatottságának fokozásához alkal
mazni. így az állam is tekintélyes jövedelmi for
ráshoz jutna, anélkül, hogy általa a közerkölcs és 
társadalmi rend lényegesebb sérelmet szenvedne. 
Külföldön az állam ily irányú bevételeit mind nép
jóléti intézmények megvalósítására fordítja. Minálunk 
„nyilvánosan" nem játszanak — csak titokban — s 
akinek gusztusával ez össze nem egyeztethető, de 
szenvedélyéhez megfelelő vagyon áll rendelkezésére, 
az külföldre megyen, jelentős összeget vivén ki, ami 
mind a nemzeti vagyonosodás megcsappanását 
jelenti.

Nem vitatom, hogy bizonyos értelemben merész 
az állításom, de a megfelelő ellenőrzés alatt álló sze
rencsejáték nincs kárára a köznek, mert onnan szedi 
jövedelmét, ahol a vagyon van. Az a kis százalék, 
amelyik erkölcsi deffektusában pénz és vagyon nél
kül játszik, nem hagyható ugyan figyelmen kívül, de 
nem oly jelentős, amelyet megfelelő szigorral ne 
lehetne távol tartani a játékasztaltól. Az államilag 
megengedett játékhelyek nem a vagyon avagy nye
rési esélyek után áhítozó s z e g é n y  emberek szá
mára vannak, hanem azoknak, akiknek vagyoni álla-

Kerber Henrik
B U D A P E S T , Vili. N A P -U T C A  29. SZÁM .

A la p it ta to t t  7 8 9 0 . Villanyerőre berendezett mechanikai szőrme, szőnyeg- 
" poroló és megóvó, valamint szőnyegmosó, tisztító és
T  E  1̂  E  F  О  N :  javitó intézet. Ablak-és lakástakarítás, padlóbeeresztés, 
J ó z s e f  3 -8 6 .  szám , tapéta és festett fal tisztítás és féregirtási vállalat e -«
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pota ezt megengedi s akik ezirányú szórakozásaikat 
— éppen vagyonuknál fogva — külföld kiváló szó
rakozó és fürdőhelyein tudják megtalálni.

E címen hatalmas összeg vándorol ki s aminek 
visszatartása érdekében tereltem a figyelmet erre a 
súlyos, nagy körültekintést s erkölcsi alapot meg
követelő kérdésre, amely nehéz, de nem megoldha
tatlan s ezzel az országban hatalmas, magyar pénz
érték maradna vissza. D. P.

Tizenkét év után ismét Londonban
Boulogne-Folkstone másfél órai tengeri út a 

Calais-csatornán át. Oldalt s a távolban fehér hullá
mok tarjadzanak, a hajó mögött pedig úgy néz ki, 
mintha egy vízzel fedett hegyről csúsznánk le. Ez a 
gyönyörű látvány annyira leköti az utas figyelmét, 
hogy a közelgő vitorlás bárkákat és gőzösöket csak 
akkor veszi észre, ha arra a körülöttünk lévők egy
más figyelmét kölcsönösen felhívják. Ugyanígy nem 
vesszük észre, hogy a hajó orra irányában a folk- 
stone-i fehér hegyek — a sokat megénekelt „White 
chalk cliffs of Btittons“ — egész jól kivehetők.

A  beutazás felett rendkivül tapintatossággal és 
körültekintéssel nagy hozzáértéssel határoznak. A 
legnagyobb protekció alig használ, mert a hajón lévő 
examiner officer olyan körmönfont kérdéseket ad fel, 
hogy akinél csak a legkisebb gyanú merül fel arra, 
hogy polgártársainak vagy a társadalom bármely osz
tályának terhére válhatna, annak a partra szállási 
engedélyt nem adják meg. Ilyen esetben az illető 
egyszerűen nem kap partraszállhatási engedélyező 
kártyát, nem bélyegzik le az útlevelét s nagyon ügyel
nek arra, hogy az illető a hajó hídjánál tovább ne 
juthasson. Az egész eljárás azonban annyi finom
sággal és nyugalommal történik, hogy az illetőnek 
meg kell nyugodnia abban, hogy ez meg nem feleb- 
bezhető. Különösen szemmel tartják az alacsonyabb 
osztályon utazó, de jobban kinéző és a felsőbb osztá- 
lyon gyenge megjelenésű utast.

A  londoni vonat (Continental-Boat Express) szem
ben áll a kikötőben s két órán belül megállás nélkül 
röpíti az érkezőket Londonba. Önkénytelenül is a 
békeidők jutnak az ember eszébe, amikor az ember 
Pesten uzsonázott és Wienben vacsorázott. Délután 
4-kor indultam Párisból és este %11-kor Londonban 
voltam.

Az I-ső osztály: kis asztali lámpákkal, 2—4. 
személyre komplett felterített, az ablakoknál fel
állított asztalokkal, kényelmes karosszékekkel, a 
padlón teremszőnyeg, a falakon Anglia legkiesebb 
helyein épült szállodák és az elmaradhatatlan „Golf 
Ground -ok remek kiállítású fényképeivel, a leg
ideálisabb utazást nyújtja. Itt a Dinner 5  6 (5 shilling
6 pence) a mi pénzünk szerint 86.750 korona. Il-ik 
osztályú kocsi ritkán van, azonban a III-ik osztály 
kényelme megfelel a mi békebeli I-ső osztályunknak. 
A folyosók és fülkék kényelmesebbek, minden 4 sze
mélyre szánnak egy rendes térfogatú fülkét. Aki itt 
vacsorázik, annak a Dinner-carr-ol servirozzák ugyan
azt a dinner-t 5-ért. A falhoz támasztott asztalra a 
pincér abroszt, terítéket rak, gyorsan kiszolgálja az 
5— 6 fogásos ebédet, lerámol, elviszi az abroszt és 
presentálja a számlát. A  különbség csak az, hogy a 
szalonkocsi egy elmozdíthatatlan karosszékében ebé- 
cie'l az illető. Külön étkezőkocsi ezen a vonalon nincs, 
azért van az I-ső osztályú szalon.

Nagyobb podgyászt nem szokás a kocsiba vinni, 
azt a vonaton lévő podgyászfülkébe ingyen szállít
ják. Mindenkinek a podgyászán rajta van a neve s ha 
a vonat megáll, ki-ki a magáét elviteti, amely alka
lommal az utazók között sohasem merül fel nézet- 
eltérés.

A „Victoria Station“ -ba befutó vonat mellett az 
autók és taxik üvegfedél alatt a járda közelében 
sorakoznak. A „Pali Mall“ -ról jövet a „Piccadilly 
Circus“ a hirdetési lámpák fényárában úszik. A  szín
házaknak éppen vége, az esti csökkentett számú 
autóbuszjáratokat magánautók és a taxik forgalma 
múlja felül. Az utca keresztezéseinél a gyalogjárón 
nyüzsög a sok frakkos, smokingos éjjeli nép. Szom
bat este van s még hozzá kettős ünnep előestéje, 
tehát a forgalom még mindig nem az „igazi londoni“ , 
amelyet majd csak hétköznap lehet a maga valójában 
látni. A  hét végén mindenki kirándul vagy a tenger
partra vagy a vidékre s vissza sem jön hétfő reggel 
előtt.

Aki nem rendelt előre szobát Londonban, az 
ilyenkor könnyen ki van annak téve, hogy 10  szál
lodát is végigpróbál, amíg megfelelő szobát kap
hat. Június hó 1—9-ig megszámlálhatatlan a már 
hetek óta ott lakó amerikai és egyéb gyarmatbeli 
embereken kívül, állítólag több mint 16.000 ausztrá
liai lépett az angol partra. Vasárnap éppen pünkösd 
vasárnapja van, ilyenkor még maga a kiállítás is
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zárva van. Borbélyoknak is csak némelyike van 
nyitva 9 —1 2 -ig, ahol a gazda maga borotvál.

A szállodákban Russel, Great Central (közepes 
rangú) 25 a lakás reggelivel, de nem hallgatják el, 
hogy csak akkor adnak szobát, ha a fő étkezéseket is 
ott veszi fürdővel.

Pensiokban (Boarding-House) napi 10, fejen
ként reggelivel, Furnished room (bútorozott szoba) 
egy hétre három-négy font, vagy az egyszerűbb fer
tályban 20—30 shilling reggeli nélkül. Ez olyan mint 
amilyenben mi laktunk a régi jó időkben, ahol szalma 
pótolja a ruganyos ágyakat és a berendezési tárgyak 
a múltakról regélnek.

A Strand Palace Hotel Со. tulajdonát képezi az 
1914-ben megnyílt és a Piccadilly mögött lévő 1000 
szobás Regent Palace Hotel. Ez a kettő (a Strand-on) 
a legjutányosabb. Egyágyas szoba 9/6, kétágyas 
16/6 reggelivel és fürdővel. Előre történő megrende
lést a leglelkiismeretesebben kezelik. Angliában egy
általában nem kap az ember szobát szállodában fürdő 
és reggeli nélkül s azért már az árakat is úgy szab
ják meg.

A Regent Palace-ban minden szobában hideg és 
meleg víz, földig érő tükör, az asztalon üveglap 
háromosztatú toilette-tükörrel. Központi fűtés csak a 
nyilvános helyiségekben és a folyosón van. Háló
szobában villannyal fűtenek. A  kilincseket gombok 
helyettesítik, melyeket kívülről csak szobakulccsal le
het kinyitni. Az ablakok, mint mindenütt Angliában, 
nem úgy nyílnak mint nálunk, hanem fel és letolha
tok s állandó szellőztetésre vannak beállítva. így nem 
fordulhat elő, hogy váratlan ajtónyitáskor az ablakot 
a szél becsapja. A  világítótestek elég jól világítják 
meg a szobát, de oly magasan vannak, hogy nem 
lehet hozzájuk férni. Connector a szobákban nincs (a 
kályha lemezzel van lezárva) nehogy valaki meg nem 
engedett módon áramot fogyasszon.

Távbeszélő helyiség e szállodában a félemeleten 
van, hol 1 2 , vastag átlátszó üveglappal ellátott fülke 
áll a vendégek rendelkezésre. Egy beszélgetés ára 
3 penny.

A fodrászterem az alagsorban van. Jól szellőztet
hető helyiség, mint valamennyi, a legpedánsabb fe
hér berendezéssel, ahol fekvő helyzetbe hozott 
kényelmes székekben borotválják és mossák az 
ember fejét 6 pennyért. Mint minden helyiségben, itt 
is napfényes világosság honol. Azt hiszem itt a víz

pazarlásnál csak a világítás pazarlása nagyobb, ahol 
a kirakatokat még fényes nappal is világítják.

Az irószoba 1 2  nagy íróasztallal van felszerelve, 
amelyek mindegyikén temérdek levélpapír, szállo
dai levelezőlap és alig használt új toll van. Minden 
angol zsebben hordozható tollat használ.

Reggeli előtt nagy tömörülés van a Hall-ban, 
már azt hittem itt is jegyet osztogatnak, pedig csak 
újságot vásárolt a bennlakók sokasága, mert enélkül 
az angolnak épp úgy nem Ízlik a reggeli, mintha teája 
nem lenne elég forró. Két nagy étterem és a „rotunde" 
áll a vendégek rendelkezésére. Minden helyiségben 
az étkezési idő alatt 8 — 10  tagú szalonzenekar ját
szik, amelynek férfi tagjai frakkban, a hölgyek egy
színű esti toilette-ben játszanak. Az alagsorban van 
még a Grill-room, a terjedelmes dohányzó, a billiárd- 
és játékterem, ez utóbbiban a legkülönbözőbb játé
kok alapszabályait láthatjuk a falon. A  receptio mel
lett vannak a szobakulcsok, emellett a levél és üze
netek desk-je, továbbá a színház- és mozi-, verseny
jegyiroda, balra a pénztár és az iroda. A  Hallban 
4 automata bélyegszekrény mellett egy nagy álló 
levélszekrény, amely körül a reggeli órákban a leg
nagyobb a forgalom.

Luncheon 2/3—3/6, a dinner 3/6— 6/6 , úgy amint 
azt a XIV. Louis roomban vagy a grill-ben szervíroz
zák, ez utóbbiban á la carte a mutton chop, steak, 
halak 10 penny, entré-ek 1/4, főzelékek 3 d., tészták 
4 d.

Fó-ti fó-pliz, ván-tu ván-pliz halljuk olykor holmi 
kis page boy-oklól kiabálni valamennyi helyiségek
ben. Ez különös ebben a nagy csendben, de viszont 
megérthető, hogy e labirintusban máskép igazán nem 
lehet valakit megtalálni. így azután a 44. vagy a 121. 
számú szoba tulajdonosa megtudja, hogy valaki ke
resi őt a Hall-ban, vagy a telefonnák

A „Popular Coffe“ -hoz hasonlóan, de még na
gyobb méretekben 1912 óta a „Corner-House“ és 
két „Lyon's Mansion“ nyílott meg az Oxford Street és 
a Strand két legforgalmasabb részén. 3 nagy terem 
van egymás felett, melyek erkélyeiről át lehet menni 
a másikba. Az alagsorban vannak e házak nyilvános 
helyiségei, a földszinten egy-egy soda fountain-nel, 
ahol a cukrászművészet remekeit árulják, a többi 
helyiségekben pedig a teától a rántott csirkéig, a 
soha ki nem fogyó roastbeef és mutton choppot a 
nap bármely szakában lehet kapni. A  „Lyon's 
shop -ok arról híresek, hogy azokban jutányosabban



SZÁLLODA- ES VENDÉG Löt DAR! SZEMLE 123
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll........Illlllllllllllll......un......Illllllll ................................................................................................................................................. Illllllllllllllllllllllllllll.......Illllllllllllllllll.......un.......Ili.......Illlllllllllllll........ Illllllll

kapható minden mint a csarnokban nyersen. E há
zakban oly nagy a forgalom, hogy bármely emeleten 
a nap különbözőbb szakában csak 20—30-ával en
gedhetik be a vendégeket. Mindenütt csinos fekete 
ruhában, lakkcipőben, fehér mangetta és főkötővel 
díszített leányok elég ügyesen szolgálnak ki. A szám
lát is ők állítják ki, melyet a távozó vendég az ajtók
nál fel állított pénztárnál fizet ki. E társaság egy-két 
üzletében borravaló tilalom fennáll, a kiszolgáló sze
mélyzet fix fizetést és comissiot kap. Minden leány
nak 3—4 asztala van. Minden teremhez egy-egy 
supperintendant van beosztva, ezek felett áll az assis
tant Manager és a Manager. Ezek már nagyobb részt 
volt chef-ek, kik a háború előtt a Trocadero-ban 
(Lyon-ék egyik legnagyszerűbb üzlete) dolgoztak. 
Van köztük svájci, olasz és német is. Vannak pincérek 
az ellenséges államokból is állásokban, de ezek a há
ború kitörése előtti időből maradtak vissza, mert 
mint mondták, azóta még franciáknak sem sikerült 
átjönni. (Folytatjuk.)

KOMMER BÉLA.

Egy interview a magyar fürdők 
gyenge látogatottságának okáról

Lapunknak egyik cikkében megemlékezünk a 
magyar fürdők viszonyairól s míg abban kutatott oko
kat olvasóink elé tártuk a maga nyers őszinteségé
ben, a képet teljessé tenni véljük annak az interview- 
nak közlésével', amelyet egy kiváló egyénhez intéz
tünk, aki Magyarország fürdőviszonyainak teljes is
merete mellett következetesen idegen fürdőhelyet 
keres fél. Főleg aziránt érdeklődtünk, hogy mi az oka 
annak, hogy a szépfekvésű Balatonon nem töltött egy 
pár hetet?

Informátorunk elsősorban abbeli csodálatának 
adott kifejezést, hogy a kérdést föltevő — aki kül
földnek ez irányú teljesítményét maga is kiválóan 
ismeri — egyáltalában feltehette a kérdést . . .  de 
tehetségéhez mérten választ is ad.

— Elismerem — mondja — a Balaton természeti 
szépségben vetekedik a Garda és Comó tó szépsé
geivel, ámde a természeti szépség nem elegendő 
ahhoz, hogy az idegent á l l a n d ó a n  megkösse. 
Ehhez bizonyos kényelem, méltányos árak s udva
rias kiszolgálás szükséges. Mindezek együttese kap-

Budapesti Tejkereskedelmi R.-T.
(B u d a p e s t i  Á lta lá n o s  T e jc s a rn o k  R .-T  é s  B u d a p e s li  
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csolódik bizonyos i n t i m i t á s s a l ,  amelyet 
sajnos — hazai fürdőinknél kevéssé találhatunk fel. 
A hazai fürdők primitiv benyomást tesznek s éppen 
ezért nem tudják felvenni a versenyt külföld hasonló 
helyeivel. A fürdőigazgatóság, amelyik pedig első
sorban a vendégközönségért van, csak névleg létezik. 
Nem azért van, hogy a vendég kényelméről, jólété
ről, megelégedéséről gondoskodjék, annak érdeké
ben mindent elkövessen, hanem oly hatalom képze
letébe éli bele magát, mintha a fürdővendég ő tőle 
függne . . . Kegyének megnyilatkozása leereszkedő 
vagy merev. A fürdőigazgatók legtöbb esetben ha
talmi mámorba esnek, intézkednek nem üzleti érzék
kel, hanem megmásíthatatlan hatalmi fölénnyel. A  
szegény fürdővendég ki van szolgáltatva rendelke
zéseinek, bele kell' nyugodnia vagy szedje össze 
sátorfáját és menjen. A fürdőhelyek jó karban tartásá
ra csak a legszükségesebb intézkedéseket foganatosít
ják, újításnak, a múlt év vendégeinek visszacsalo
gatására irányuló intézkedéseknek még nyomát sem 
láthatjuk. Ami intézkedést látunk, az sem a vendég 
érdekét, kényelmét célozza, annak is inkább a ven
déget kihasználó tendenciája van. Ilyen körülmények 
között hogy lehessen arról beszélni, hogy a vendég 
magát jól érezze, bizonyos intim melegség tartsa 
össze azokat, akik oda pihenni, üdülni s nemcsak 
pénzüket elkölteni jöttek. Csodáljuk-e ha az utazási 
korlátozások megszűnte után ezrével szakadnak el a 
magyar fürdőtől azok, akik pénzükért nemcsak a ter
mészet szépségeit várják cserébe, de valami kényel
met, a környék lakosságának jóindulatú megértését, 
a fürdőigazgatóság aktiv munkáját, amely az ott
hagyott pénzért ellenértéket képez.

— Ma az a helyzet, hogy a Balaton környékének 
lakossága egy esztendő alatt egy évtized hasznát 
akarja zsebre vágni és emellett az udvariasságnak 
még árnyékát sem látja a jámbor idegen, a fürdő
igazgatóság nem létező valami vagy olyan hatalom, 
amelyhez, mint régen a khinai császárhoz, csak hét
rét görbülve lehetett eljutni . . .

— Nem a külföld imádata mondatja velem, de ez 
künn megfordítva van. A környék lakossága az ide
genből él s éppen azért az idegent megbecsüli, min
dent elkövet arra, hogy az magát jól érezze. Méltá
nyossága a zsarolást nem ismeri, a fürdőtelep igaz
gatósága pedig a vendégért van s annak mindig szol
gálatára áll . . .

— íme a kiáltó ellentét. Ez az oka, hogy én és

R ehberger A d o lf és Cársa R .-C .
c s o k o lá d é -  és c u k o r k a g y á r  B u d a p e s t, V I I . ,  S ip -u t c a  25.
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velem ezren, akik megtehetik, külföldre mennek. A 
magyar fürdőhelyeken megtaláljuk a természet szép
ségét, de különben semmit . . . abszolúte semmit . . .

Elszomorodott szívvel köszöntük meg informá
torunk, tálán túlerős, de sok őszinteséget magában 
rejtő szavait s eltávozva be kellett vallani magunk
ban, hogy nagyon sokban szomorú igazságot mon
dott. Felmerül lelkűnkben az a kérdés, nem lehetne-e 
a bajon valahogyan segíteni? avagy erre is talál in
formátorunk megszégyenítő megjegyzése . . . abszo
lúte semmit!

Bíbic.

Az észszerű táplálkozás alapelvei
nek általános ismertetése (különös 
tekintettel a vendéglői konyhára)

(Folytatás Vili)

Szükségesnek tartom tiszteld olvasóim egy 
részének tájékoztatására a „gasztronómia“ fogalmá
nak közelebbi meghatározását ismertetni.

E célra Brillat Savarin „Az Ízlés fiziológiája“ , 
Ambrus Zoltán és Ambrus Gizella magyar fordításá
ban — Glück Frigyes ur Öméltósága áldozatkészségé
vel — 1912-ben megjelent hatalmas műből az erre 
vonatkozó részeket szószerint idézem:

A gasztronómia rendszeres ismerete mindannak, 
ami az ember táplálkozására vonatkozik.

Célja az ember életének a lehető legjobb táplálék 
által, a lehető legtovább való fenntartása.

E célját akképpen éri el, hogy kétségtelen helyes
ségül elvekkel igazgatja mindazokat, akik a táplálékul 
felhasználható dolgok keresésével, szállításával és el
készítésével foglalkoznak.

Voltaképpen tehát ő irányítja a földművelőket, a 
vincelléreket, a halászokat, a vadászokat és a szaká
csok roppant családját, beleértve ebbe a családba 
mindazokat, akiket az ételkészítés nemes mestersége 
foglalkoztat, bármily érmet és rangot viseljenek is az 
ételkészítők hierarchiájában.

A gasztronómia függ:
a természetrajzzal, azon a réven, hogy osztá

lyozza a tápláló anyagokat;
a fizikával, mert megvizsgálja és leírja a tápláló 

anyagok alkatát és tulajdonságait;
a kémiával a nevezett anyagok elemzése és 

alkotórészeikre bontása révén;

készítsük az eledeleket s hogyan tegyük ezeket az 
ízlelő érzékre nézve kellemesekké;

a kereskedelemmel, amely eszközöket nyújt 
hozzá, hogy a gasztronómia művelői a lehető leg
olcsóbban szerezzék be, amit a gasztronómia kultusza 
elfogyaszt s a lehető legelőnyösebben értékesítsék, 
amit ez produkál;

végre a nemzetgazdasággal, amelynek a gasz
tronómia adóalapot nyújt s amelynek javára forgal
mat teremt a nemzetek között.

A  gasztronómiát az egész élet uralja, mert az 
újszülött sírása már követeli a dajkatejet s a haldokló 
is örömmel veszi be az utolsó gyógyítóitalt, amelyet, 
sajnos, már nem fog megemészteni.

A  gasztronómia a társadalomnak minden rétegét 
foglalkoztatja, mert míg egyfelől ő rendezi a lako
mákat az összegyülekezett fejedelmek számára, más
felől ő számítja ki, hogy a tojásnak hány percig kell 
a forró vízben bennmaradnia.

A  gasztronómia materiális tárgya mindaz, ami 
megehető; közvetlen célja az egyén életének fenn
tartása; eszközei: a mezőgazdaság, mely produkál, a 
kereskedelem, mely csereberél, az ipar, mely fel
dolgoz s a tapasztalás, mely új meg új módokat eszel 
ki, hogy mit hogyan lehet a legcélszerűbben fel
használni.

Mivel foglalkozik a gasztronómia?
A  gasztronómia az Ízlésnek nemcsak élvezeteit, 

hanem gyötrelmeit is tekinti; fölfedezte, hogy Ízlelő 
érzékünk fokozatosan meddig izgatható; szabályozta 
a vágyak kielégítésének a rendjét s határokat állított 
fel, amelyeket a maga-magát tisztelő embernek soha
sem szabad túllépnie.

Megfigyeli ezenkívül azt is, hogy a táplálékok
nak milyen befolyása van az ember erkölcsére, kép
zeletére, találékonyságára, Ítéletére, bátorságára s 
egész felfogására; milyen befolyása van álmára és 
éber állapotára, nyugalmára és cselekvési képes
ségére.

A gasztronómia határozza meg, hogy a tápláló 
anyag mikor válik ehetővé, mert nem mindegyik 
élvezhető ugyanazon feltételek között.

Némelyikkel akkor kell élnünk, mikor még nem 
érte el teljes kifejlődését; ilyenek: a kapor, a spárga, 
a malac, a galamb és még egy pár állat, amelyek 
fiókkorukban szolgálnak eledelül. A legtöbb táplálék
kal akkor, amikor éppen az érettség tetőpontján van, 
amikor épp teljesen kifejlődött; ilyenek: a dinnye, 
általában a legtöbb gyümölcs, az ürü, az ökör stb.a szakácsmesterséggel, mert megtanít rá, hogyan
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De van olyan táplálék is, amely csak a dekompozició 
idején válik ehetővé; ilyen: a naspolya, a szalonka s 
kiváltképpen a fácán. Van végre táplálék, amelyet 
mesterséges utón kell megfosztani ártalmas tulajdon
ságaitól; ilyen: a burgonya, a maniok és még egy- 
kettő.

A  gasztronómia osztályozza továbbá a tápláléko
kat különböző tulajdonságaik szerint; ő jelöli, hogy 
melyek elegyíthetők össze, s ő állapítja meg, meg
mérvén mindegyiknek a táplálóerejét, hogy melyek 
szolgáljanak az étkezés alapjául, melyek maradhatnak 
el, s a szükségtelenek közül melyek ajánlatosak kelle
mes szájizelítőül, ami szintén köteles kísérete szokott 
lenni a nagyobb lakomáknak.

Részletesen foglalkozik a gasztronómia azzal a 
kérdéssel is, hogy az időszakhoz, a helyhez és a 
klímához képest milyen italokkal éljünk. Megtanít rá, 
hogyan készítsünk s hogyan konzerváljunk italokat; 
kiváltképpen pedig arra: mily sorban éljünk velők, 
hogy élvezetünk folyton növekedjék addig a pontig, 
ahol a gyönyörűség megszűnik s már a visszaélés 
kezdődik.

Végül a gasztronómia ügyel fel arra, hogy mit 
érdemes egyik országból átvinni a másikba, s a 
gasztronómiának kell tulajdonítanunk, ha némelyik 
— tudományosan rendezett — lakoma egy-egy kis 
mikrokozmosz, ahol a világ majdnem mindegyik 
részének megvan a maga képviselete, emebben vagy 
amabban.

A gasztronómiai ismeretek hasznáról.
Gasztronómiai ismeretekre mindenkinek szük

sége van, mert ezek vannak hivatva azt, ami az 
ember számára kimért gyönyörűségek közül megsze
rezhető, a lehetőségig növelni. De minél magasabb 
társadalmi osztályhoz tartozik valaki, annál nagyobb 
hasznát veszi ezeknek az ismereteknek. Azoknak 
végre, akik nagy jövedelemmel rendelkezvén, sok 
vendéget hívnak — már akár az állásuknak tartoznak 
ezzel, akár a divatnak engedelmeskednek, akár pedig 
hajlandóságból teszik ezt — a gasztronómiai isme
retek épp oly szükségesek, mint a falat kenyér. S 
ezekből az ismeretekből megvan az a hasznunk is, 
hogy vendéglátásuknak a módjába bele tehetnek 
valamit az egyéniségükből; továbbá, hogy bizonyos 
pontig ellenőrizhetik azokat, akiket e téren a veze
téssel meg kell bizniok s gyakran még dirigálhatják

*S ° k e t - (Folytatjuk.)

Löhnert Mátyás.

Benyomások a bécsi kiállításról
Oly sokat hallunk napjainkban arról, minő esz

közökkel kell fokoznunk az idegenforgalom emelé
sét? mit kell megvalósítani anriak érdekében, hogy a 
nemzet és állam jövedelemforrásai gyarapodjanak?!

Bármennyire is soviniszták igyekezünk lenni, 
e tekintetben el kell ismernünk, hogy a szomszédos 
Ausztria és annak fővárosa Wien, túlszárnyalnak 
bennünket. A megnyomorodott Wien s a parányivá 
vált Ausztria bámulatos érzékkel s üzleti szellemmel 
pótolja azt a területi veszteséget, amelyet a trianoni 
békemű testébe vágott.

Mindent elkövet az idegenforgalom fokozására s 
első követője azoknak az intézkedéseknek, amelyek 
e céljának elérésében eddig meggátolták. Wienben 
agilis s a jövő öntudatától áthatott kiállítást rendez
tek, amelyet a régi császári palota termeibe állítottak 
be. Ez a kiállítás nemcsak Ausztria életképességét, 
de egyben élni akarását is erősen dokumentálja. A 
kiállítás keretében ott találtuk a vendéglősipart is.

Elgondolkozunk az ottani helyzeten; minálunk 
egy ilynemű vállalkozásnál az ismert bürokrácia meg- 
ölője az eredménynek. Ha valaki a kiállítás területé
ből helyet akar kapni, az nálunk annyi okmányt és 
elintézést provokál, hogy szívből megbánja az illető 
a naiv jelentkezést. Wienben elég volt a szándék 
egyszerű bejelentése s utána a Baracke No. 5-ben 
megkapta azt a helyet, amelyen a megfelelő kiállí
tási eredményt elérhette. Fájó szívvel gondolhatunk 
Nyugat-Magyarország elvesztésére, amelyet a tria
noni őrület kéretlenül dobott az osztrákok ölébe, ámde 
Ausztria — legalább külső formáiban — megbecsüli 
az új területet s a kiállító közönség soraiban feltűnik 
„Burgenland“ . Ott látjuk, mint osztrák produktumot, 
a híres ruszti máslást s a vidék baromfitenyésztése 
osztrák névnek szerez hírnevet.

Hiába mi erre még ma sem gondolunk. Wien 
egyébként a könnyebb életlehetőségek intő példája, 
amely sokban arra tereli a figyelmet, hogy a meg
élhetés és drágulásban mik játsszák a főszerepet?! A 
wieni vendéglők alkalmazottjainak életében is látunk 
egy sajátosan érdekes változást. Az alkalmazottnak 
nincs meg a minálunk szobályozott kimenő napja, 
hanem az üzletet egy pihenőnapra bezárják. Hogy ez 
az intézkedés ok- és észszerű-e, azt nagyon is lehetne 
vitatni, de mindenesetre dokumentuma annak az 
állapotnak, amelytől Wien még mai nap sem tudott 
megszabadulni.
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Általában a wieni kiállítás sok elgondolásra kész
tet bennünket, sok tanulságot rejt magában, amelyet 
ipari és nemzeti szempontból megszívlelni, annak 
tanulságait levonni oly feladat, amellyel a haladó 
magyar nemzet sem tarthatja fölöslegesnek — be
hatóan foglalkozni.

K e s z e y  V in c e .

Magyarország idegenforgalma 
és annak fejlesztése

A m. kir. kormány és a székesfőváros 
vezetőségének nagybecsű figyelmébe

Magyarország idegenforgalmának megítélésénél 
elsősorban azzal kell tisztába jönnünk, hogy az or
szág és a székesfőváros az utazóközönség minő ré
tegére tarthat számot?! Ha erre a kérdésre tiszta vá
laszt kaptunk, csak akkor választhatjuk meg az esz
közöket, amelyek hivatva volnának az idegenforga
lom emelését eredményezni.

Ennek a kérdésnek tisztázásánál szomorúan kell 
azt a tényt konstatálnunk, hogy Csonka-Magyar- 
országon csupán Budapest számit mint olyan tényező, 
amely az idegent vonzani képes. Az alig 7 millió 
lakosságot számláló ország fővárosa közel 1 % millió 
lakost tüntet fel s így már arányainál fogva is leg
alkalmasabb az idegen figyelmének felköítésére. 
Emellett Budapesten futnak össze az ipar és keres
kedelem, a tudomány és művészet szálai s így ért
hető, hogy ez az egyetlen város, amely érdeklődésre 
tarthat számot.

Magyarországnak, mint földművelő országnak, 
agrikultur jellege, megcsonkítottsága óta még jobban 
kidomborodott. Érthető, hogy a közéletben is a tár
sadalomnak főleg ez a rétege játszik legnagyobb sze
repet. Természetes, hogy ebből a rétegből kerül ki 
a mai utazóközönségnek legnagyobb része. A tár
sadalom többi rétege, a diplomáciai összeköttetésben 
levő külföldi, a szórakozásért utazó turista igen kis 
százalékot képviselnek.

Eddig a megszállt területek magyarsága, mind 
Budapest felé áramlott, újabban ebben nemcsak ha
tározott visszaesést tapasztalhatunk, de konstatálhat
juk a teljes elmaradást. Kérdés merülhet fel, mi idézi 
elő az eddig szívesen utazó földbirtokos osztály s a 
megszállt területek magyarságának az elmaradását? 
A választ unos-untalan halljuk: az utazási mizériák, 
útlevél-imolesztáció, de főleg az idegent sújtó magas 
adó. Ezer és ezer példával tudnók ennek igazságát 
dokumentálni, de csak egy* jelentéktelennek látszó 
dolgot említünk meg: egy megszállt területről való 
család 48 óráig tartózkodott a fővárosban s ez alka
lommal csak a bejelentő-lapokért több mint 100.000 

koronát fizetett. Midőn a család feje ezt meghallotta, 
ünnepélyesen kijelentette, hogy s o h a  t ö b b é  
B u d a p e s t r e  n e m j ön.  Ilyen eset ezer és ezer 
van s ne csodáljuk, hogy maholnap árván marad az 
idegenforgalom lehetősége, hiszen magunk teszünk 
meg mindent a szomorú vég bekövetkezéséhez. Ne 
feledjük el azt sem, hogy ennek a forgalomnak el
terelése érdekében szomszédaink is mindent meg
tesznek s mi ahelyett hogy észbekapnánk, őrületes 
adókkal segítünk annak a huroknak fojtogatásához, 
amely elszigeteltségünkben ma-holnap teljesen megöl 
bennünket.

Idegenforgalomról, tudatos idegenforgalmi poli
tikáról csak akkor lehet szó, ha ezeknek tiszta meg
értésével elhárítjuk az utazási kedv útjából mindazo
kat a nehézségeket, amelyek a mai adózás képében 
fennállanak. Sőt tovább kell egy lépéssel menni s 
Franciaország, Anglia, újabban Németország példája 
szerint utazási kedvezményeket kell nyújtani, mert 
régi igazság, a sűrű kis haszon végösszegében min
dig jelentősebb, mint a ritka nagyobb haszon!

Erre a lépésre már azért is el kell szánni magun
kat, mert — hiába — ma külföld felfogása szerint még 
mindig Ausztria határánál végződik nyugat s bár
mennyire fájdalmas, de bennünket kelet országai közé 
számítanak. Úttesteink jól építettsége a nyugat autó- 
forgalmát hazánk felé kell, hogy terelje, amely ma 
jelentős részben Ausztria határánál megáll.
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Tegye meg a főváros is ugyanazt, amit egyik elő
kelő szállodai nagyüzemünk — tiszta hazafias szel
lemből — tett meg. Ismertesse a főváros szépségeit. 
Az a levelezőlap-sorozat, amely a főváros gyönyörű 
részeit teszi ismertté, s amelyen nagyon szerényen 
húzódik meg az illető nagyüzem neve, az a művészi 
bélyegsorozat, amelyet ugyanaz a nagyüzem minden 
kimenő tárgyra, levélre reáragaszt, szerény dokumen
tuma annak, minő eszközök mutatnak sikert a nemzeti 
propagandában. Az államhatalom és a székesfőváros 
a maga hatalmas arányaival e téren csodákat tehet. 
Az a pénz, amelyet a köz ilyen címen kiad, nem irható 
a veszteségrovatba, mert lassan bár, de megtenni a 
maga gyümölcsét!

Az utazót sújtó adózás eltörlése, kedvező közle
kedés, bizonyos vidékeknek időközönként nyújtott 
utazási kedvezménye, megmaradt természeti és 
nemzeti szépségeinknek minden országban való is
mertetése azok az eszközök, amelyek az országnak a 
forgalomból származó hasznot, hazánk kulturfölényét, 
gyakorlati szellemet árulnak el, s amelyek rövid idő 
alatt meghozzák országunknak a ma nem létező 
idegenforgalmat. HONFI.

A vendéglős-múzeum

Egy neves írónak a mai közállapotokat kritizáló 
cikkét olvastam a múlt héten egyik lapban, amelyből 
a többek között ezek a szavak ragadták meg figyel
memet: „Csupán Magyarország az a „múzeum- 
ország" stb., stb. Bevallom titokban izgatni kezdett 
a „múzeumország" szó. Felkerekedtem, hogy utána 
járjak ennek a múzeumügynek. Kiváncsi voltam, 
tényleg van-e annyi múzeumunk, hogy kiérdemel
jük a „múzeumország" jelzőt.

Hát nem mondom, találtam nagyon sok és 
szép múzeumot s ez utamban féllfüllel hallottam vala
mit harangozni egy vendéglős múzeumról is. Kutatni 
kezdtem utána . . . tűvé tettem az egész várost.

Szinye-Lipdczi

S alv ato r-g y ó g y viz
i s m é t  m i n d e n ü t t  k a p h a t ó .

M ag y aro rszág i v e z é rk é p v is e le t :
Budapest, I., Városmajor-utca 10. Te le fon  22— 18.

Fisch Márkus és Sperl Nándorné
vad- és baromfikereskedése 

Budapest, IX. kér., Központi vásárcsarnok 52. 

i_ 3  Telefon : József 22— 80.

Hiába! Erre aztán öreg táltosokhoz fordultam, gon
dolván, ők majd többet tudnak erről az ügyről1. Álmél- 
kodva hallgatták beszédem, csak egy, a legöregebb 
tudott valamit a dologról. Elmondta, hogy halványan 
emlékszik, mikor ő még egészen fiatal legény ke volt, 
összeverődött eg'y pár lelkes ember, akik elhatároz
ták, hogy megalapítják ezt a nemes intézményt, de 
aztán nem tudni milyen okból, az ügy egészen el
aludt. Kinek a hibájából, kinek a nemtörődömségé
ből, nem lehet tudni . . . Eddig szólt az öreg elbe
szélése. Mondhatom, igen lehangolt. Igazán jó volna 
tudni, miért kellett ennek a szép eszmének elaludnia? 
Azt hiszem, hogy ez a kérdés nem csak egyedül en
gem érdekel. Ha a kezdeményezők tényleg szivükön 
viselik ezt a nemes ügyet, akkor nem szabad egy per
cig sem stagnálni. Hozzák nyilvánosságra azokat a 
körülményeket, amelyek miatt megakadt építő mun
kájuk. Mert így nem segíthetünk rajtuk. Hogy az ér
deklődés hiányos volna, teljesen kizártnak tartom. 
Marad még két körülmény, a múzeális értékek hiánya 
és a pénzkérdés. Ezeket le kell küzdeni. Járjanak el 
a kultuszminiszternél, ha nem megy másképpen, ő 
köteles az ilyen eszméket a megvalósításban tőle 
telhetőleg támogatni. Forduljanak a sajtó utján a 
közönséghez. A mi sajtónk utján pedig az országban, 
sőt a külföldön élő kartársainkhoz, mert nem hiszem, 
hogy akadna olyan kulturember, iparát szerető ven
déglős, aki ezt az eszmét ne támogatná. Ezenkívül 
van még iparunkban egy pár olyan férfi, akiknek 
anyagi viszonyai megengedték, hogy a műgyűjtés 
.nemes sportját űzhessék, ők bizonyára átengednék 
gyűjteményük idevágó részének egy kis százalékát 
a nemes cél érdekében. A második körülmény, a 
pénzkérdés, nem szabad, hogy szerepet játsszon egy 
ilyen kulturális eszménél. A mai vendéglőstársada
lom gondoljon arra, hogy ezzel a cselekedetével 
emléket állít magának az utókor előtt. Ez sem meg
vetendő dolog. A múzeum fenntartásáról talán majd 
máskor, egyelőre az a fődotlog, hogy fennálljon és 
hirdesse iparunk kulturértékét. ZAHARESCU.
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Konyharovat
A levesről. Grimond de la Reyniere neves író 

meghatározása szerint egy díszebédnél a leves körül
belül azt a szerepet játsza, mint az épületnél a fő
bejárat. Más szavakkal a leves a következő ételeknek 
bevezetése. A leves az étkezés milyenségének, a 
szakács tudásának meghatározásánál rendkivül jelen
tős szerepet játszik. A finoman megkészített s jó- 
zamatú leves biztosítéka annak, hogy az utána 
következő ételek is éppen olyan gondosan vannak 
megkészítve. A rosszul megkészített vagy gyenge 
leves az étkező emberben bizalmatlanságot kelt s az 
ember bizonyos pesszimizmussal néz a következő 
ételek milyensége elé. Mindezekből azt a következ
tetést vonhatjuk le, hogy a leves az étkezés hangu
latának megteremtésében jelentős szerepet játszik s 
azért arra nagy súlyt kell helyezni. Nagyon sok 
konyha keveset törődik a levessel, amelyet csupán 
az előétkezés egyik nemének tart, s minthogy utána 
komolyabb és tartalmasabb ételek következnek, 
éppen azért gyengébb is lehet. Ez a felfogás nagyon 
helytelen, a kifogástalan leves a konyha legnagyobb 
dísze, sokszor tekintélyének megteremtője. Igazság 
marad, hogy a rossz leves hatása bizonyos előitéletre 
késztet bennünket az utána következő ételekkel 
szemben. A régi idők konyhászata a levest is mint 
tömör ételnemet ismerte, amennyiben a levessel 
együtt feladták a benne főtt húst avagy szárnyast, 
főzeléket, csontot. A mai idők konyhászata a levest 
két csoportba osztja, az elsőbe tartozik a t i s z t a  
l e v e s ,  a másikba a sűr ű l e v e s .  Az első cso
portba sorozzuk az erőleveseket és az úgynevezett 
kötött erőleveseket, az utóbbiak között említjük meg 
a francia konyha coulis vagy bisque és velouté 
leveseit. Eze-ken kívül megemlíthetjük a hamisleve
sek gazdag választékát.

A francia konyha coulis, bisque és velouté leve
seinek alapját mindig az a purée képezi, amelyből 
készíttetnek. A puréeleves legtöbbször főzelékből áll 
és aszerint amint valamelyik főzelék dominál benne, 
annak neve után nevezik el. A coulis alatt olyan 
levest értünk, amelyet- áttört szárnyas, vad avagy 
rák húsából készítenek. A bisque alatt régen kizáró-

CHILLINOER MIKSA
m é s z á r o s  t e l e f o n :

Budapest, VII., Király-utca 15. József 128 66
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lag a szárnyas és galamb áttört húsából készített 
levest értették. A veloute és crémleves alatt az olyant 
értették, amelynek megkészítésénél nemcsak a purée, 
de a rántás (roux) is szerepet játszik. A megkészítés- 
né'l a veloutenél vaj, a crémlevesnél pedig a tejfel is 
szerepet játszik.

A levesek felszolgálásánál nagyon fontos körül
mény, hogy megfelelőleg forrón kerüljenek az asz
talra. A hideg előételek — az osztrigát leszámítva -  
határozott ellenségei a hideg levesnek. Ami érthető, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a hideg ételek legtöbb 
esetben füstölt avagy olajban konzervált halból és 
fűszerezett salátákból állanak; ezek bizonyos utóizt 
hagynak vissza, amik tehát a leves izét befolyásolják. 
Különösen áll ez akkor, ha a leves langyos avagy 
pláne hideg állapotban kerül az asztalra. Ebből ki
folyólag sarkalatos gastronomiai hibának mondhat
juk az étkezésnek azt a rendjét, amelyet az amerikai 
díszebédeknél látunk, amidőn a Hors d'oeuvre után 
hideg’ erőlevest szolgálnak fel. M.

Villamerő a konyhában. A  villamoserőnek a 
konyhászatban való alkalmazása hovatovább mindig 
nagyobb teret hódít magának. Főleg Amerikában 
nemcsak a nyilvános éttermek, de a magánháztartás 
konyháiban is általánosan elterjedt. El kell ismer
nünk, hogy ma már nagyon sok munkamennyiséget 
takarítunk meg a gépek alkalmazásával s nagyon 
sok esetben sokkal tökéletesebb munkát produkál, 
mint a legfinomabb emberi munka.

A konyhában alkalmazott elektromos erő a tűz
helynél játssza a leglényegesebb szerepet. Ma már 
tűzhelyeinkben villamosáram segítségével készül el 
az étel. Kezelésük egyszerű, a kifejtett hőmennyiség 
megfelelő. A villamoserőre berendezett tűzhelyek 
semmiben sem különböznek a rendesen megépített 
tűzhelyektől, a sütők felső- és alsó áramhevítésre 
vannak berendezve s el vannak látva megfelelő me
legítőszekrénnyel is. A  tűzhelylapok felemelhetők, 
ami az abszolút tisztítást is lehetővé teszi. Az a körül
mény, hogy az étel megkészülte után az áram kikap
csolható, elkerülhetővé teszi a konyhának erős fel- 
melegedését, ami azért is jelentős, mert így egyben 
a szomszédos helyiségek felmelegedését is el tudjuk 
kerülni.

A villamerőre berendezett tűzhelyeknél külön 
nyársszerkezetet találunk húsok megsütésére. A 
nyárs forgását vagy a húst megpiritó láng távolságát 
külön készülék szabályozza.

A villamerőre berendezett tűzhelyek mellett a 
hasonló erőre berendezett fagylaltgép, habverő, bur
gonyahámozó, jégdaráló és kávédaráló-gépek ma

Megrfnd»*ihető Budapest székesfőváros ásványvíz-üzeme 
I. leer., Gellert-rakpart 1. A  székesfőv. saját kezelésében 

A Hungária-lithiomos gyógyforrás szénsavval telített ásványvize. Telefon József 112*59
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cír általánosan elterjedtek. Ezeket a gépeket trans- 
missziós úton mind elektromos erő hajtja. Újabban a 
cukrászdákban egy újabb gép a „Menothermo" válik 
ismertebbé. Ez a készülék csokoládéval vagy más 
anyaggal bevonandó süteménynél használatos, 
amennyiben a bevonó anyagot állandóan egyforma 
hőmérsékleten tartja s a bevonás után lefolyó anya
got ismét összegyűjti, ami által gazdaságossá válik. 
A villamerőre berendezett gépek tisztasága első
rendű s főleg a tűzhelyeknél a sokkal kellemetlenebb 
gáz- vagy szénfűtés hátrányait teljesen kiküszöböli s 
azért a jövő ezeké. Amerika ebben a tekintetben 
vezet s ha olcsóbb lesz a vi'llamáram, úgy az ez- 
irányú berendezkedést Európa is utánozni fogja.

Különfélék
A  szaklapok jelentősége. Max Frank a genfi új

ság legutóbbi számában rendkívül érdekes cikkben 
fejtegeti a szaklapok jelentőségét iparunkban. A 
szaklapok legalkalmasabbak a szaki tudás és művelt
ség elterjesztésére. Szomorú, hogy iparunkban ennek 
jelentőségét nem akarják felismerni s szaktársaink a 
meglevő szaklapokat egyáltalában nem, avagy felü
letesen olvassák. Az iparunkat érintő változásokról, 
esetleges új találmányok alkalmazásáról, újabb rend
szerek keletkezéséről legbiztosabban és legrövidebb 
úton szaklapjaink tájékoztatnak bennünket. A szak
lapok rendszeres és tudatos olvasása a megfelelő 
tanulmányi utakat képesek helyettesíteni. A  szak
lapok egyben a legbuzgóbb ápolói a szakirodalom 
legkülönbözőbb megnyilatkozásának. Érdekesen fej
tegeti Frank azt a közönyt, amely e téren iparunk 
egyeseit megkötve tartja, pedig nincs az az egyszerű 
kis cikk, hir, avagy értesítés, amely a legáltalánosabb 
ismerettel rendelkező ember számára is ne adna 
valami okulásra érdemeset. Tény az, hogy kartár
saink legtöbbje nincs tisztában azzal, mint kell terv
szerűen olvasni. A  tervszerű olvasás maga után vonja 
az olvasott dolog megfelelő kritikáját, amit tervszerű 
feljegyzéssel írunk az ismeretterjesztő cikk után. Az 
ilyen módulag eszközölt olvasás iparunkban a leg
alkalmasabb egyéniségnevelő hatással rendelkezik. 
Élvezettel olvastuk Frank fejtegetéseit s főleg abban 
értünk vele egyet, hogy szaktársaink a szakirodal
mat, a szakmunkákat valóban nem olvassák azzal a

Szodomka Ignácz és Fia
hentes, kolbászáru- és szalámigyár 

Budapest, VII., Szövetség-utca 33. sz.
Telefon: József 124—49. i_e

szeretettel, amelyet iparunk öntudata minden tagjá
tól megkövetel.

A tűzbiztonság fontossága a szállodában. A tűz
biztonsági intézkedések fontossága minő jelentőség
gel bír minden szállodaüzemben, annak bizonyítékát 
a Frankfurter Zeitung legutóbbi híradásából is szo
morú tanulsággal vehetjük tudomásul. Bad Hamburg
ban egy kisebb szállodában tűz ütött ki, a tűzoltó
készülékek meglehetősen elhanyagolt állapotban vol
tak, a tűzjelzőkészülékek nem voltak felszerelve s a 
meglevő vízcsapok sem szolgáltattak megfelelő víz- 
mennyiséget. Érthető, hogy a tűz elementáris erővel 
törhetett ki s minthogy a tűzjelző készülék sem mű
ködött, a tűzoltóság a tűz kitörése után 40 perccel 
érkezett a tűz színhelyére. Rövid idő múlva a szép 
szállodából a csupasz négy fal maradt meg s mert a 
szálloda biztosítva sem volt, a tulajdonos teljes 
tönkremenését vonta maga után.

Vendéglőforgalom Amerikában. A newyorki 
„The Hotel World" című szaklap rendkívül érdekes 
közleményben számol be az amerikai vendéglők és 
szállodák forgalmáról. Számítása szerint az Egyesült 
Államok szállodáiban naponta egymillió ebédet, nyil
vános éttermekben, kávéházakban és étkezőkocsik
ban 10 millió ebédet, klubokban 675.000, kifőzőkben 
félmillió, intézetekben, iskolákban naponta 5 l L' 
millió ebédet szolgálnak ki. Ez összesen 22 milliót 
tesz ki, amely óriási számnak az képezi a magyará
zatát, hogy Amerikában magánháztartást kevés em
ber folytat. Ez a szokás hovatovább mindig több 
hívet szerez magának s így könnyen elképzelhető az 
is, hogy a kiszolgáltatandó ebédek száma is évről- 
évre növekedni fog. Számításuk szerint ez az emel
kedés 1935-ig 100%-os növekedést fog felmutatni.

Az amerikai szaklap statisztikai adatai fényes 
világot vetnek arra a nagy jelentőségre, amelyet 
Amerikában a vendéglősipar betölt. Az említett szak
lap azonban tárgyilagos igazsággal megemlíti azt, 
hogy az amerikai kiszolgálás, a személyzet munkája 
sok kritikát enged meg. Tény az, hogy az amerikai

cb u d a p e s t i  cK ávésoü  éTLvufovgatmi 
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vendég nagyon panaszkodik a gépies kiszolgálásért, 
amely a vendég egyéni kezelését, kívánalmainak kü
lönleges figyelembe vételét teljesen kizárja. В tekin
tetben talán nem is annyira a személyzet, mint inkább 
a vezetőség a hibás, amely a fényes berendezés 
mellett csupán jogcímet talál a magas árak felszámít- 
hatására, de nem adja meg a kiszolgálásban azt a 
figyelmet, amit a vendég minálunk joggal megköve
tel. E tekintetben alkalmazott szigor és az udvarias 
kiszolgálásra való reánevelés a legbiztosabb eszköz 
a helyzet megváltoztatására s amely az európai ki
szolgálást az amerikai fölé helyezte mindig.

Innen-Onnan
Halálhír. Mélységes megindultságga] értesülünk 

arról a gyászhirről, ámely a magyar szakácstársadal- 
mat érte. K a f f k a  József, a szakácsvilág kiváló 
tagja, Frigyes főherceg szakácsa, életének 56-ik esz
tendejében elhunyt. Az elhunytban a magyar sza
kácstársadalom egyik kiváló s nagy szakértelemmel 
rendelkező tagja tűnt el az élők közül. Bennünket 
abból a szempontból is mélyen érint a veszteség, 
mert az elhunytban nemcsak kiváló szakembert vesz
tettünk el, de vele a magyar nemzeti eszme egyik 
legbuzgóbb hirdetője tűnt el' az élők közül. Emlékét 
iparunk kegyelettel őrzi meg.

A  csomagok kézbesítése a szállodákban. A ven
dégnek érkező csomagok kézbesítése, a szálloda és 
személyzetének legnagyobb fokú figyelmét követeli 
meg, nehogy a kézbesítésből származó tévedések 
forduljanak elő, amelyekért eddig mindig a szállodást 
tették felelőssé. Berlin az első, ahol a bírói Ítélet ezt 
a felelősséget nem ismerte el egy megtörtént esetből 
kifolyólag. Az eset röviden következő: Berlin egyik 
fehérneműkereskedője csomagot küldött az egyik 
szálloda vendégének, amelyet az vásárolt. A vendég 
azonban hamarább utazott el, mint a csomag kézbe- 
síttetett s a szálloda személyzete felvitte a csomagot

abba a szobába, amelyben már új vendég volt, aki azt 
el is fogadta, később el is vitte. Minthogy a csoma
got el vivő vendég címét nem tudták, a csomag nem 
is került vissza. A  kereskedő beperelte a szálloda 
vezetőségét, megfelelő kártérítést követelvén, de a 
bíróság a követelést elutasította.

Legmagasabb szálloda. Európa ismét gazdagabb 
lett egy a hegyóriások csúcsán épített szállodával, 
amelyet Svájcban a Jungfrau-Joch hegységen emel
tek. A szállodát a Jungfrau vasúti végállomással 
szemben az Aletsch gleccser mellett építették, nem 
messze a Jungfrau csúcsától'. A  szálloda 3460 m. 
magasan fekszik, négyemeletes hatalmas épület, 
amely a mai kor minden igényének megfelelőleg van 
berendezve. Az örök hó birodalmában gyönyörködő 
turisták egy új szállodát s kényelmes otthont nyertek 
az új épületben.

Magyar szállodások évi közgyűlése. A  magyar 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 1924. évi 
szeptember hó 23-án tartotta meg évi rendes köz
gyűlését a vidék gazdag érdeklődése mellett. A  gyű
lés első részében az országos nyugdíjegyesület tar
totta meg évi rendes közgyűlését, amelynek elnöke 
Bokros Károly gazdag munkásságának bizonyítékát 
adta. Utána a szövetség közgyűlését Keszey Vince 
szövetségi elnök nyitotta meg, felkérve Walter Ká
roly főtitkárt évi jelentésének megtételére. A  szám
vizsgáló-bizottság elfogadott jelentése után Maren- 
cich Ottó tartott előadást az idegenforgalom emelé
sének jelentőségéről. Az előadó éles megfigyeléssel 
mutatott reá azokra a hibákra, amelyek a hazai ide
genforgalmat teljesen megszüntették annyira, hogy 
ma már az elszakított részek magyarsága sem keresi 
fel a fővárost. A kormány és székesfőváros megvál
tozó politikájára van szükség, az idegen utast sújtó 
igaztalan adók eltörlését követeli, mert a mai állapot 
mellett nemsokára nem lesz nemcsak idegenforga
lom, de a szálloda és vendéglősipar mint a nemzeti 
vagyonosodás egyik eszköze teljesen elsorvad.

Utána Németh Aladár, debreceni szállodás tar
totta meg nagyon szellemes finomsággal fűszerezett 
előadását az italmérési illeték és a fogyasztási adó 
aranyértékben történő megállapításáról. A  gondos 
tanulmány elháríthatatlan igazsággal mutatott reá a 
rendelkezés igazságtalanságaira.

A szálloda-adó eltörlésének szükségességét Stein 
Sándor, a Royal-szálloda igazgatója ismertette, oly
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hatalmas anyaghalmazra támaszkodva, amely töme
gével is megriaszthatta azokat, akik ennek a szeren
csétlen intézkedésnek megteremtői voltak.

A családtagok és a személyzet ellátása után fize
tendő forgalmiadó szatíráig menő lehetetlenségét 
Gundel Károly ismertette azzal a komoly alaposság
gal és megszokott bizonyitó erővel, amelyet kartár
sunknál eddig is ismertünk.

Következő pontban dr. Molnár Dezső, a 
szövetség ügyésze fejtette ki propozicióját az ipar- 
testületnek fegyelmi joggal való felruházása tárgyá
ban. A  hatalmas tudású ügyész ezirányú propozi- 
ciója annyira belevág a mai ipartestület helyzetének 
tisztázásába, hogy ennek a kérdésnek állandó felszí
nen tartását, létünk szempontjából, fontosnak tartjuk 
s annak megpendítéseért a nyilvánosság előtt köszö
nettel tartozunk ügyészünknek. Az ügyész beszéde 
után Dénes Márton a szállodák, vendéglők és korcs
máknak a lakásrendelet alól való kivonásáról tartott 
értékes előadást. Utána dr. Kritsfalussy István, a 
szakiskola igazgatója és Walter Károly főtitkár ter
jesztették elő a tanoncképzésre és a tanonciskola 
országos megszervezésére vonatkozó értékes javas
lataikat.

A  gyűlés végül a tagdíjak újólagos megállapítá
sának kérdését rendezte, amely után Keszey Vince 
a szövetség agilis s a közügyekért annyit fáradó 
elnöke bezárta az óriási tárgysorozattal lezajló gyű
lést. A  közgyűlésen úgy a kormány, mint a székes- 
főváros kiválóságaival képviseltette magát, ami ipa
runk megbecsülésének, értékei elismerésének leg
fényesebb bizonyítéka.
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Volt vendéglős, aki megfelelő óvadékkal rendel
kezik, üzletvezetői állást keres. Ajánlatokat szerkesz
tőségünkbe kér „szakember“ jelige alatt.

Nagy szálloda és éttermiüzem szakképzett pince
mestert keres. Csak szakképzett egyének ajánlatait 
veheti tekintetbe, akik már nagyobb üzemekben el
sajátított megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. Aján
latokat „pincemester“ cím alatt szerkesztőségünk 
továbbit.

Előkelő üzem szakavatott felszolgáló-személy
zetet keres. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbít.

Üzletvezetői állást keres perfekt szakmai és gaz
dasági tudással bíró egyén. Kitűnő referenciákkal 
rendelkezik. Ajánlatokat: „Gazdasági kontroll“ jel
igére a szerkesztőségbe kérek.

Felelős szerkesztő: Walter Károly Felelős kiadó: Rausch László. 
Készült Korvin Testvérek grafikai intézetében, Budapest, VI , Révay-u 14.

Felelős nyomdavezető; Korvin József
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László Lajos és Gyula
prágai módra készült sonka, 
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