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A z  u j  b o r t ö r v é n y  t e r v e z e t e .
A földmivelesügyi miniszter elkészí

tette az uj bortörvény-javaslatot és azt 
két napig tartott szaktanácskozmánvon 
bemutatta. A tanácskozniányon résztvett 
termelők, kereskedők és egyéb hozzáértő 
érdekeltek elmondták a javaslat egyes 
intézkedéseire nézve a szakvéleményü
ket, miből a miniszter azt, ami a tör
vény javára válhatik, fel fogja használni 
és hisszük, hogy az uj törvény a tizenöt 
év alatt (mert ilyen idős a másik ha- 
látvban lévő bortörvény) szerzett tapasz
talatok és megiigyelések nyomán any- 
nyira megfelelő lesz, hogy teljesen meg 
fog felelni céljának és rendeltetésének.

A törvényjavaslat hat fejezetre van 
beosztva, meglehetősen terjedelmes és 
világos rendelkezésű. Kiterjed részletekre, 
amik eddig vitás kérdéseket képeztek 
és igen sok bizonytalanságra szolgáltak 
alkalmat. Ennek következtében sok el- 
vijelentöségü döntvény kellett, hogy a 
törvény megállhassa helyét a gyakor
latban. Igaz ugyan, hogy a fennálló tör
vény nem ismerése nem mentesít a tör
vény megszegésének következményeitől, 
de mikor maga a törvény hiányos, hát 
bizony nehéz azt még akkor is ponto
san megtartani, ha tökéletesen ismerik. 
Ezen akar és reméljük fog is segíteni 
az uj törvény.

A javaslat I. fejezete általános ren
delkezéseket tartalmaz és 14$ ra terjed. 
A II. fejezet a toka ji borokra vonatkozó 
különleges rendelkezéseket szabja meg. 
Ez a rész szintén 14 §-ra terjed A III. 
fejezet a borsepröre, törkölyborra, gyü
mölcsborra és pezsgőre vonatkozó ren
delkezéseket tartalmazza. Ennek a rész
nek a terjedelme kilenc szakasz. A IV. 
fejezet a büntető határozatokat tar
talmazza és 11 Jj-ra terjed. (A bün
tetés 50— 600 koronáig terjed.) Az V. 
fejezet az eljárást, az illetékes hatósá
gok, a borvizsgáló és borellenörzö bi
zottságok működését és hatáskörét álla
pítja meg, melyből megtudjuk, hogy kü
lön borvizsgáló szakértő-bizottságok 
lesznek alakítva. Ugyanez a rész sza
bályozza a felebbezések módját is. Ez 
a rendelkezés 14 S-ra terjed. Végül a 
VI. fejezet 2 §-ból álló záró határoza
tokat foglal magában, mikből megtud
juk, hogy az uj törvény még ez év 
őszén lép életbe, ha közben ugyan 
valamelyes baleset nem éri. Az életbe-B

léptetés szeptember hóra van tervezve, 
de alig hisszük, hogy arra az időre el
készüljenek ve e. A törvény végrehajtása 
négy miniszter hatáskörébe van utalva 
és pedig a földmivelésügyi, kereskede
lemügyi, belügyi és pénzügyi miniszte
rekébe. Horvát-Szlavonországban a bán 
a törvény végrehajtója. Csakhogy aztán 
a sok bába kezén el ne vesszen a gye
rek, mint azt a magyar közmondás 
tartja.

Az uj törvényre, miként annak már 
többször adtunk kifejezést, nagy szüksé
günk van vendéglős szempontból ép
annyira, mint gazdasági szempont
ból a magyar bortermelés fejlesz
tésére. A törvény hivatva van a ma
gyar bor régi jó  hírnevét ismét vissza
állítani, a külföld bizalmát visszasze
rezni, hogy a borunk kivitele biztos 
alapokat nyerjen. A törvény azonban 
bármilyen jó is legyen, nem hozza meg 
a joggal hozzáfűzött eredményeket, ha 
annak pontos és lelkiismeretesen  
szigorú végrehajtásáról nem gon
doskodnak. Mondanunk sem kell. hogy 
igen fontos közérdek fűződik borterme
lésünk és borértékesítésünkhöz. A ter
melő, a kereskedő, a munkaerő, a kincs
tár, a vendéglös-koesmáms és végül a 
fogyasztóközönség is érdekelve van eb
ben az ügyben, i gyaránt fontos mind
egyikre. És a fogyasztóközöMség szem
pontjából, de nemkülömben a többi 
érdekeltekre nézve is elérkezett az ideje 
annak, hogy a bovitnladó végre-va la - 
hára szűnjék m eg , azon egyszerű 
oknál fogva, hogy jóm inöségü  bor 
olcsón juthasson fogyasztásra. De más 
okok is szólnak mellette és pedig nem 
kicsinylendö okok De ezek az italmé
rési jövedékről szóló törvény keretébe 
tartoznak, mely törvénynek revízióját a 
pénzügyminiszter már többször helyezte 
kilátásba és aminek az ideje ugyan
csak már régen érkezett volna el.

A javaslatnak a bor vizsgálatára, 
ellenőrzésére stb. szóló rendelkezései 
ugyan elég részletesek, de nem találjuk 
szerencsés megoldásnak az 50. -i-ban 
megállapított azon eljárást, hogy a bor- 
vizsgáló-szakértö bizottságok csak az 
illetékes hatóságok által hozzájuk be
küldött italokat stb tartoznak megvizs
gálni. Ez semmi esetre se radikális dolog, 
mert a hatósági ellenőrzés nem jut el 

...mindazon helyekre, hol a bort hamisit- 
Sják. Ebben a rendelkezésben a közön

ségnek könnyen hozzáférhető vegyvizs- 
gálati állomásokat kellene szervezni, 
hogy a borfogyasztónak gyanús bori oda 
vihessenek megvizsgáltatás végett Mert 
ha a hamisítás a kincstár anyagi érdeke 
szempontjából akadályozandó meg es 
inegtorlandó a hamisítás, akkor legalább 
annyira képez állami feladatot az is, hogy 
a borfogyasztó közönség egészségi érdeke 
is védessék meg. Hiszen tulajdonképpen 
a borfogyasztó közönség hozza meg a 
kincstár hasznát.

Hogy a közönség részéről az ilyen 
vizsgálatokkal visszaélés ne történhes
sék, arról igen könnyen lehet célszerűen 
intézkedni. De ha a kormány ezen a 
térén rendet akar teremteni, akkor a 
legmesszebbmenő ellenőrzésre módot 
kell nyújtania. Ezt kívánja minden ven
déglős és kocsmáros, mert tudják és 
tapasztalják, hogy az olcsójánosok bora, 
mely nekik az ár tekintetében olyan le
küzdhetetlen konkurenciát csinál, alig 
lehet mentes a hamisítástól, s mert a ven
déglős-kocsmáros alig képes azt a bort 
olyan árban a termelőtől beszerezni, 
mint amilyen áron ezek az olcsójáno
sok azt kimérik. Nem szólva itt a sza
tócsok és fűszeresek « ki váló minőségű* 
palackborairól.

Célravezető tehát csakis a legtágabb 
térre kiterjesztett borvizsgálat vezethet.

A törvénytervezetet, kiváló fontosságá
nál fogva, lapunkban közölni fogjuk.

Kérvény a képesítés tárgyában.
A » Székesfővárosi vendéglősök és 

kocsmárosok ipartársulata• a maga 
részéről kérvényt terjesztett a kereske
delemügyi miniszter elé. melyben a ven
déglősiparnak képesítéshez kötését kéri. 
Ugyanilyen eljárásra kérte fel a fennálló 
összes vidéki szakipartársulatokat, me
lyeknek beadványa szövegét is megküldte.

A vendéglős-kocsmáros ipartársulatok, 
a szaktársak saját jól felfogott érdeké
ben cselekednek, ha követik a budapesti 
ipartársulat példáját.

A beadvány következőképpen szól:

Nagyméltóságu Rlinister Í r ' 
Kegyelmes Urunk !

Az ipartörvény módosítása alkalmá
ból bátorkodunk Nagyméltóságod elé a 
következő kérelemmel járulni.

Az 1906. év szeptember hó 4-én és 
5-én Budapesten tartott országos ven-
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iléglüs-kongresszus a »Budapesti kocs- 
márosok ipartársulata«, címváltoztatás 
folytán most: »Székesfövárosi vendéglő
sük és kocsmárosok ipartársulata« utján 
kérelmet terjesztett Nagyméltóságod elé. 
melyben a többi közt azt is kérelmezte, 
hogy méltóztassék a vendéglős-ipart a 
képesítéshez kötött iparágak közé sorozni.

Nagyméltóságod kegyes volt erre a 
kérvényre 18135-1V. Á. 1907. sz. a. a 
nevezett ipartársulathoz leiratot intézni, 
melyben a kérvénynek erre vonatkozó 
részére következőképpen méltóztatott nyi
latkozni :

,A  kocsmáros iparnak képesítéshez kö
tése, valamint a társulási kőtelező szervezet 
kimondása tekintetében előterjesztett kérel
meket illetőleg utalom az ipartársulatot a 
vezetésem alatt álló minisztériumban — 
képviselőinek részvétele melleit — Iy05. évi 
nov. hó 17-én megtartott értekezlet tárgya
lására, melynek során a társulat tájékozást 
nyert arról, hogy a képesítés és az ipartes
tületi kötelező szervezet az ipartörvény mai 
rendelkezései alapján nem valósítható meg, 
hanem az u_i törvény revíziója alkalmából 
lesz megfontolás tárgyává teendő, hogy az 
italmérési ipar, mely ma az engedély szem
pontjából a pénzügyi hatóságok, a rendé
szeti ellenőrzés szempontjából a rendészeti 
hatóságok hatásköre alá tartozik, ugv az 
engedélyezés, mint az ipar gyakorlása szem
pontjából mennyiben vonható az ipartör 
vény alá és ezzel mily mértékben terjeszt
hető ki az ipartörvénynek iparvédelmi ren
delkezései — köztük a kötelező társulás 
intézménye — az italmérési iparra.

A társulat megnyugtatására a fenti kije 
Ientést ezennel megújítom, megjegyezvén,- 
hogy ugyancsak a revizionális munkálatok 
keretében fogok foglalkozni a vendéglő-ipar 
képesítésének kérdésével is.“  •
Kegyelmes írunk! Az időpont most 

már elérkezett arra, hogy ezt a kérdést 
75— 80 ezer hazai vendéglős érdesében 
bölcsen megoldani kegyeskedjék.

Az ipartörvény revízió alatt van: az 
uj törvénynek mindenesetre az lesz a 
célja, hogy az ipar terén észlelt hiányo
kat orvosolja, bajokat megszüntessen 
és minden téren egészséges és fejlő
désre képes iparpolitikának az alapját 
képezze, hogy hazánk gazdasági érde
keinek szem előtt tartása mellett, az 
iparostársadalom is boldogulhasson. És 
tekintve, hogy 24 év kellett hozzá, mig 
a gyakorlati élet követelményeinek figye
lembevétele mellett az 1884. évben al
kotott ipartörvény revízió alá került, 
beláthatatlan az az idő, mely az alko
tandó uj törvény további fejlődését is
mét napirendre hozza.

Ez oknál fogva  is, k é r jü k  N a gy - 
méltóságodat, hogy  a vendéglős- 
iparnak képesítéshez kötését mar 
most, az u j ipartörvéoybe felvenni 
kegyeskedjék.

A kérelem indokolására csak néhány 
ténykörülményt bátorkodunk Nagy mél
tóságod nagybecsű ügyeimébe ajánlani.

A vendéglős-ipar ma a szerencsepró- 
ha! kozok nyitva álló tere. Ha az egyik- 
rnásik pályát megunta valaki, vendéglőt 
nyit, még akkor is, ha sejtelme sincs 
ennek az iparágnak sokoldalú és na
gyon szétágazó kellékeiről és tudni
valóiról. A mai vendéglőnek uj típusa

van, mely elüt a régitől. Társadalmunk 
haladása, az igények finomodása modern 
szakembert kiván a vendéglő élére és 
nem a régi kékkötényes italmérőt. A 
szerencsét próbálgató nem szakember, 
nem is igen boldogulhat ezen a pályán 
és azáltal, hogy a törvény módot nyújt 
neki, hogy minden szakértelem hijján 
vendéglőt nyithat, törvény által mód 
nyujtatik neki- egyszersmind arra is, 
hogy a más téren szerzett, örökölt, meg
takarított vagy házasság révén kapott 
kisebb-nagyobb vagyonát elveszítse és 
családját a nélkülözésnek tegye ki. Ilyen 
módon szaporodnak azután a kétségbe
esett ekszisztencziák, a reményüket és 
bizalmukat vesztett proletárok.

Másrészt a vendéglős-kar társadalmi 
pozíciója is emelkednék, ha szakkép
zett maga a vendéglős.

Kérelmünk indokául még figyelembe 
kérjük venni azt is, hogy a pincér, te
hát az, aki szakmáját elméletileg és 
gyakorlatilag tanulta és gyakorolja, nem 
juthat önállóságra, ha csak megfelelő 
nagyobb vagyonnal nem bir, mert bárki 
is nyithat vendéglőt, ha a hiányzó szak
értelmét egyedül maga az anyagi tehet
ség pótolja. Pedig a pincérség is na
gyobb türelemmel tartana ki pályáján, 
ha a törvény korlátái az erre a pályára 
való özöniést megszorítanák.

Kívánalmunk a szakképzettség kimu
tatása tekintetében igen szerény.

Nem kívánunk a magunk részéről 
mást, mint azt, hogy a jelenleg, illetve 
az uj törvény életbeléptetéséig engedél
lyel birt vendéglősök, illetve kocsmáró- 
sok maradjanak továbbra is érintetlenül, 
azaz: ne köteleztessenek utólag szakkép
zettség kimutatására. Ellenben az uj 
törvény életbeléptetése után mindenki, 
aki vendéglőt vagy kocsmát óhajt nyitni, 
az iparhatóság előtt igazolja, hogy elő
zőleg legalább kél évig gyakorlatilag 
foglalkozott ebben az iparágban, akár 
mint pincér, akár mint csapos, akár 
mint pincemester.

A képesítéshez való kötése ennek az 
iparágnak még azzal a nagy közgazda- 
sági és szociálpolitikai előnynyel is járna, 
hogy a kötelező társulás folytán kifej
lődne a vendéglősök és kocsmárosok 
beszerzési szövetkezeteinek  igen 
gyakorlati és áldást Ígérő eszméje. Az 
üzlet szükségleteit, úgy az italt, mint a 
konyha cikkeit, a felszerelési tárgyakat 
stb. szövetkezeti utón közvetlenül a ter
melőtől lehetne beszerezni és igy min
den kétséget kizárólag első sorban jó 
és tiszta minőségű borok kerülnének 
forgalomba, ami magára a termelőre 
nézve is nagy előnynyel járna. Másrészt 
a szövetkezet a kisebb vendéglőst és 
kocsmárost kiszabadíthatja azon szánal
mas helyzetből, hogy az üzlete ital
szükségleteit, konyhacikkeit stb. második 
vagy harmadik kézből legyen kénytelen 
beszerezni, miután korlátolt anyagi vi
szonyainál fogva, nem közvetlenül a 
termelőtől, hanem hitelre a második 
vagy harmadik kézből szerezheti csak

be és ezáltal a hitel igénybevétele ará
nyához képest, bizony sokszor olynemii 
és minőségű italhoz jut, mely éppen
séggel csak arra jó, hogy a kis üzle
tével tönkremenjen

A jó árunak szövetkezet utján való 
olcsóbb beszerzése kiszabadítja a kö- 
zép és kisebb ekszisztenciákat az uzso
rások és hitelintézetek karmaiból; alkal
mas a megélhetésért küzdő ezen ek
szisztenciákat legalább megelégedett*' 
tenni és megalapozni a talajt arra, hogy 
a magyar társadalom középosztályának 
ez a része is a dekadenciából kivonas
sák. Ezáltal emelkedik a v e té s i ős köz
teherviselési képessége is, aj.i: a kincs
tárnak is előnyére válik.

Kegyelmes Urunk! Mint meggyőződni 
méltóztatik, fontos országos közérdek 
szól amellett, hogy a vendéglős-ipar 
már most, az uj törvényben a képesí
téshez kötött iparágak közé soroztassék.

Tiszteletteljes kérelmünket azzal bá
torkodunk befejezni, hogy- Nagyméltó
ságod elé azon külön kérelemmel is já
rulunk, miszerint az ipartörvény javas
latának szaktanácskozinánv előtt leendő 
ismertetésére a vendéglős szakmából ne 
csak a szállodásokat és nagy éttermek 
tulajdonosait, hanem ipartársulatunk ut
ján a közép és kisebb vendéglősöket is 
méltóztassék meghívni, meri ezen iparág 
gyakorlóinak 99°/o-át a közép és kisebb 
vendéglősök képezik.

Közérdekű ügyünket Nagy méltóságod 
nagybecsű ügyeimébe ajánlva, marad
tunk, mély tiszteletünk kifejezése mellett

o „Székesfővárosi vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársnlalau.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsma- 
rosok Ipartársufaia i.ivatalos közleményei.

A z  iparfarsulat hivatalos helyisége: 
Vili., Ráki ci-ut i  j ,  II. 20 . ss. a. van.

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

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a Fo

g a d ó " utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Választmányi ülés. A  „Székes föv. 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társulata" választmánya e hó 21-én 
tartotta rendes ülését. Jelen voltak: Ja
niira Károly elnök mint elnöklő, Göm
bös Lajos alelnök, Fehér Sándor pénz
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táros, Hajós Károly és Vickó Pál szám- 
vizsgálók, továbbá Xsarnócay János, 
Hors Antal, Lukács János, Tatay István, 
Koch Tamás, Tompa Lukács, Jankó 
Ferenc, Schmauder János, Mayer István, 
Aszner János, Braun Béla é-> Mirth 
András. —  Igazolva távol: Ekamp Gyula, 
Spitzer István, Bischof Pál, Molnár 
Sándor és Kaszás Lajos.

A napirend során elhatározta a vá
lasztmány, hogy az eddigi uzsonna
összejöveteleket olyképpen változtatja 
meg, hogy megfelelő időközökben kerü
letenként jöjjenek össze a társulat tagjai 
és ezen találkozás alkalmával szakba- 
vágó ügyekkel foglalkozzanak. Az erre 
szolgáló programm és egyéb közhasznú 
munkakör megállapítására a választmány 
szükebb bizottságot küldött ki kebeléből, 
mely egyszersmind a kerületi összejöve
teleket is szervezni fogja. Ezekre az 
összejövetelekre az illető kerületben lakó 
vendéglősök és kocsmárosok, ha még 
nem is volnának tagjai az ipartársulat
nak, meghívandók lesznek. — Fehér 
Sándor pénztáros a takarékpénztári be
tétről terjeszt elő jelentést és minthogy 
a betét korábbi fenntartói, mivel ebbeli 
tisztségük megszűnt, fentartásukat visz- 
szavonták, Hajós Károly számvizsgáló 
bízatott meg a betét fentartását aláírni. 
Titkár bemutatja a képesítés kimondá
sát kérő beadványt, mely tudomásul vé
tetett és elhatároztatott, hogy az ország
ban fennálló szakipartársulatok t — 1 
példány megküldésével felhivandók, hogy 
ugyanebben az ügyben ők is terjeszsze- 
nek kérvényt a kereskedelemügyi mi
nisztereié. Titkár bejelenti, hogy 47 uj 
tag lépett be az ipartársulatba, kik ta
gokul felvétettek. Több apróbb ügy el
intézése után az ülés végett ért.

TÁ R SU LA T I  ÉLET

Budapest. A » Budapesti kávésok 
ipartársulata« Némái Antal elnöklete 
mellett rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek egyedüli tárgyát a kávéházi 
pincérek magatartása képezte, kik t. i. 
a hentes-segédek sztrájkmozgalma alatt 
a kávéházakban nem szolgáltak fel hen
tesárut. Az elnök kimondatni kérte, hogy 
a pincérek megszegték az ipartársulattal 
kötött és ma még fennálló kollektív 
szerződést és ezt az eljárást radikális 
módon úgy kell megtorolni, hogy az 
méltó legyen az ipartársulalhoz Az in
dítvány fölött általános vita támadt, 
melyben Sachs Ödön kifejtette, hogy a 
hentesáruk kiszolgálására vonatkozó ti
lalmat nem a szakegyesület adta ki, 
hanem a bizalmiférfiak határozták el. 
Ennélfogva a bizalmi férfiakra nézve 
ki kell mondani a bojkottot. Bodó Adolf 
sürgeti az ipartársulali munkaközvetitő 
fölállítását. A kávésoknak egymásért 
szolidaritást kell vállalniok és ha a pin
cérek valamely kávéházra kimondják a 
bojkottot, akkor nem marad más hátra, 
mint hogy az összes kávésok kimond
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ják a munkakizárást. Ólmosi József 
azt indítványozza, hogy a szervezett 
munkásokat egyáltalán ne tűrjék meg 
az üzletben, s ezt az elhatározásukat 
holnap este hét óráig tudassák alkal- 
mazottaikkkal. Azok a pincérek, a kik 
nem lépnek ki a szakszervezetből, rög
tön hagyják el a helyüket. Klein Ignác 
csatlakozik ólmosi indítványához s azt 
óhajtja, hogy a kávésok pönálé terhe 
alatt kötelezzék magukat a határozat 
megtartására. Weingruber Ignác azt 
javasolja, hogy a pincérek ellen kö
vetendő eljárásban cselekedjenek a ven
déglősökkel egyöntetűen. (íundel János, 
a szállodás, stb. ipartársulat elnöke ki
jelenti. hogy az együttes eljárás kérdé
sében nem nvilatkozhatik, mert erre 
nincs fölhatalmazása, de megvan győ
ződve róla, hogy a vendéglősök szívesen 
fognak csatlakozni a kávésok részéről 
követendő eljáráshoz. Fantó Henrik a 
legradikálisabb módszer, a munkakiza- 
rás hívének vallja magát. Berger Leó, 
Evva Lajos, Upor József, Brück Károly, 
Kasznár Nándor és Némái Antal elnök 
felszólalása után a közgyűlés végre Upor 
József indítványára kimondta, hogy az 
ipartársulat az ügyet küldöttség úján a 
belügyminiszter elé viszi és megkéri öt, 
állapítaná meg, vájjon a kávéssegédek 
és a kávéfőzők szakegyesülete meg
szegte-e a kávésipartársulattal kötött 
kollektív szerződést: ha igen, legye meg 
haladéktalanul a legenergikusabb intéz
kedést a sérelem orvoslása dolgában.

Győr. A győri vendéglősök és kávé
sok ipartársulata e hó 21-én tartotta 
rendes évi közgyűlését Erhardt Antal 
társulati elnök elnöklése mellett. Az évi 
jelentés foglalkozik a volt pincérsztrájk
kal, az iparban fennálló bajokkal és 
sajnálkozását fejezi ki afölött, hogy az 
uj ipartörvény-javaslatban a vendéglős- 
ipar nincs a képesítéshez kötött ipar
ágak közé felvéve. A jelentés kiemeli, 
hogy a múlt őszön megnyilt a pincér- 
iskola, melynek támogatására 750 kor. 
kapott a társulat, a saját jövedelméből 
pedig 580 kor. forditott a szakiskolára. 
Végül tömörülésre szólítja fel a társulat 
a szaktársakat, a mi mindenesetre meg
szívlelendő, mert csak egyesült erővel 
lehet eredményeket elérni. A jelentés 
és pénztári kimutatás tudomásvétele és 
a felmentvény megadása után pótvá
lasztást ejtettek meg. A póttagok sorá
ból Pernitz Lajos és Tóth Pál válasz
tattak a választmány rendes tagjaivá 
és helyükbe a póttagok sorába Kuster 
László és Pódor György szaktársakat. 
A közgyűlés további folyamán kimondta, 
hogy 14 éven alóli korban lévő tanon- 
eokat nem vesznek fel, a tan időt 3 évre 
szabták meg 2 havi próbaidővel. A szak
iskolai tandijat a főnökök fizetik. A pin- 
cér-közvetités tanulmányozására az el
nökség mellé Meixner Mihály, Biringer 
Károly és Mojzer Ferenc szaktársakat 
küldték ki és ezzel a közgyűlés vé
get ért.

Zágráb. Horvátország  vendéglősei 
e hó első felében Zágrábban kongresz- 
szust tartottak, melyen mintegy 2000 
horvátországi vendéglős vett reszt. A ta
nácskozás tárgyát a vendéglős-iparban 
fennálló bajok miként való orvoslása 
képezte. A sérelmeket és kívánalmakat 
kérvény utján a magyar képviselöház, 
Horvátország országos gyűlése elé tér 
jeszfik, azonkívül megküldik azt a kor
mány tagjainak és az orsz képviselők
nek. Ugyanezen a kongresszuson ala 
kitolták meg a 'Horvátországi vendég
lősök szövetségét*, melynek kötelékébe 
beléptek az összes eddig fennálló szak
ipartársulatok. Megjegyezzük még, hogy 
a zágrábi vendéglősöknek van egy ki
tűnő forgalommal biró központi bor
pincéjük és saját céljaikra alapított pénz
intézetük.

Kassa. Levelezőnktől vettük akövetkező 
tudósítást. Hosszú hallgatás után megszó
lal immár Kassa is, a kurucok ősi főfészke, 
s hirrül adja a »Uogadó«-nnk a követ
kezőket : Ápr. hó 23-án tartottuk meg 
ipartársulati rendes közgyűlésünket, mely 
választással együtt kapcsolatosan, igen 
fontos és életbe vágó kérdések megol
dásával foglalkozott. Megválasztatott szó
többséggel elnökül: Bügler Jenő; alelnö- 
kül: Neumann Ignác: pénztárosnak: 
Kálmán Gyula; ellenőrnek Siegelmann 
Hermann; Számvizsgáló: Szállássj
Alajos és Z ipszer József; ügyész: 
Nyulászy  János és Dávidkó  János 
jegyzővé. A választmány 20 rendes és 
8 póttagból választatott mpg. Időközben 
társulatunk erősen gyarapodott, mert 
Kassa város legagilisabb szállodás és 
vendéglősei úgy mint a Salkház szálló, 
Szállássy, a Royal vendéglő és Andrássy 
kávéház tulajdonosa, özv. Fritshe Vil- 
mosné'szállodás és vendéglősnő, Német 
István a kaszinó vendéglőse, a társulati 
tagok sorába léptek. Közgyűlésünk, 
melynek folytatása junius hó 4-ere 
tűzetett ki, elhatározta egy önnálló 
szikvizgyár létesítését, melynek felálli 
tusa immár biztosítva van, mert 3 nap 
leforgása alatt 30(«<0 kor értékű rész
vényt jegyeztettek tagtársaink. A sör- 
házukat és sörbizományosokat is oda 
kényszeritettük, hogy magánosok részére 
sört eladniok tilos, miáltal iparágunk 
uj lendületet veend. Az ónálló szabad- 
szesz raktár ügye most van forrpont 
alatt s remélhetőleg sikerre vezet, 
miáltal a társulat tekintélyes jövedelem
hez jutand. Teljes egyetértés melleit 
társulatunk igen szép jövőnek néz 
elé, tagjaink száma immár 125. s igy 
a még hátralévő 15 hiányában teljesen 
együtt, egy kalap alatt vannak Disz- es 
pártoló tagokat e napokban választjuk 
meg. Célunk legelőször is az, hogy a 
kereskedelemügyi m kir. Miniszter űrtől 
kieszközöljük a társulatba való köteles 
belépés kimondását, amitől megizmoso
dásunkat várjuk. Törekedünk azon is, 
italmérési jogok újabb kiadása, áthelye
zése és átíratásánál a társulat minden

3. oldal.



4. oldal. FOGADÓ 11. szám.

kor a pénzügyi hatóság részéről meg- 
hallgattassék, ezzel elejét óhajijuk venni 
az önkényü és egyoldalú engedélyeze- 
seknek. Hadjáratot indítunk a szatócsok 
túlkapásai és visszaélései ellen, melye
ket az italmérők rovására követnek el.

D. J.
A magunk részéről üdvözöljük a kas

sai kartársakst alapos és céltudatos mun
kájuk megkezdése alkalmával és ha az 
egész országban ugv fogják fel a tár
sulat feladatát, mint a kassaiak, akkor 
a haladás és ezzel a siker elmaradha
tatlan lesz.

A győri pincér-egyletből. Mint 
előzőleg irtuk, a győri pincér-egylet 
még a múlt hó folyamán beterjesztést 
intézet a győri vendéglős-ipartársulathoz 
a nagyváradi p.-egylet rendszerében 
létesitendő helyezközlő ügyében. A ven- 
déglös-ipartársulat a beterjesztést a f. 
hó 21-ki közgyűlésén nagy szó vita után 
egyhangúlag elfogadta s az a célból 
kiküldött bizottságba: M eixner Mihály 
Boyal fogadóst. M ojzer Ferencet, Ririn- 
" e r Károlyt és László Józsefet, a 
pincér-egylet elnökét választotta be. 
Uj alapszabályait a p.-egylet a napok
ban terjeszti föl a minisztériumhoz és 
egyideüleg működését is megkezdi.

Moson Mosonmegyében még a múlt 
őszön fölvetett társulási eszme a meg
valósulás stádiumában van. Az eiökészitö 
bizottság, melynek élén R ög le r  Lipót, 
Buday Ottó, Eble Lajos, Ecker Fe
renc stb. szaktársaink állanak Tóth 
Antal biz. jegyző vezetésével most végzi 
a befejezési teendőket. Az alakuló érte
kezletet a jövő héten fogják megtartani.

Kapu vár. Itteni vendéglős-kocsrnáros 
szaktársaink a ^Kapuvár és kapuvári 
járási vendéglősök ipartársulatát« a közeli 
napokban fogják megalakítani. Az elő
készítő bizottság, Kudlicska  Kálmán 
fogadós szaktársunk vezetésével most 
dolgozik az alapszabályokon s az ala
kuló gyűlés napját ugyancsak most 
állapítja meg.

Sárvár. Még a m. hó folyamán meg
alakult ipartársulat most várja a minisz
terhez jóváhagyás miatt fölterjesztett 
alapszabályokat, melynek leérkeztévei 
működését azonnal megfogja kezdeni. 
A Sárvar és vidékéhez, nemkülönben a 
Celldömölk és járásához tartozó vendég
lős, kocsmáros és kávés szaktársakat 
ezúton is fölhívja a sárvári vendéglős- 
ipartársulat elnöksége, az ipartársulatba 
való belépésre. Belépési és bármily ügy
ben fólvilágositással szolgál Szabó Béla 
kávés, a „Sárvár és vidéke vendéglősök 
kávésok, mészárosok és hentesek ipar- 
társulata« jegyzője.

Az országos nyugdijeg-yesület tag
jai sorába újabban a következők léptek 
be: Csékv István Arad 1200, Takács 
Mihály Árad 1000, Doda János Déva 
1000, Rózsa Sándor N.-Enyed 2000, 
Herberth Péter N.-Szeben 2000, Po- 
Tbbzky Jenő N.-vásad 1000, Kéfy Já

nos Kaposvár 1000, Hordós Vince Nagy- 
Kanizsa 600, Müller István Debreczen 
600, Krausz József N.-Kanizsa 1000, 
Blaskovios János Nagy-Kanizsa 1000, 
Cehhofer János Zalaegerszeg 1000, Lel- 
lovits Bol Jizsár Zalaegerszeg 4000, Énd- 
redi Ferenc Veszprém 1000 és Almer 
Oszkár Budapest, 1000 korona.

Egyén és összesség.
Irta Janóra Károly.

Az élettan tudósai, kik tudományok 
módszerét az emberre s az emberekből 
álló és folyton élő társadalomra alkal
mazzák, régóta kutatások tárgyává tet
ték, hogy mi az állandó, titkos erő, mely 
az egyetemes emberiséget fotyton előbbre 
viszi és az egyesek akarata ellenére is 
haladásra ösztönzi ? Ki a múlt emlékei 
közt csak keveset is lapozgatott, annak 
okvetlenül rájönnie kellett, hogy a mai 
nagy nyomor dacára is aránylag több 
ember müveit, tág látkörü, kényelmes 
életmódban élő, mint volt századokkal 
ezelőtt. Miért van ez igy? Ez fontos 
kérdés, mert ha sikerül ezt a titkos, 
jótékony erőt felfedezni, akkor gyorsabb 
lesz a haladás és boldogulás is, mert 
éppúgy birtokunkká tesszük és javunkra 
fogjuk használni, akár csak a villanyt, 
gőzt, vagy bármi egyebet.

A kutatók sok nehézséggel találkoz
tak utjokban; nem tudták mit fognak 
az ut végén találni és igy meg sem 
egyezhetnek egymás közt abban, hogy 
melyik utón lesz helyes elindulni. Azon
ban azok a nevezetes felfedezések, 
melyeket tettek, azt mutatják, hogy 
alighanem az élettan tudósai (biológu
sok) indultak helyes nyomon. A felfe
dezés igen egyszerű, mint minden igaz
ság, úgy, hogy majd minden ember 
arra gondol. «hogv én ezt ki nem ta
láltaim !y Lássuk tehát, miben áll ennek 
lényege. Minden emberi haladás — 
mondják e tudósok —  azért van, mert 
az egyének és az összességnek érdekei 
egymással ellenkezne. Amint ha e két 
ellenkező (negatív és pozitív) polusu 
vezetéket egymás közelébe hozzuk, azok
nak ellenkező neme szikrát vált ki, 
mely szikra erőt képviselvén, az ember 
értelme által munkába lép és hasznos 
szolgálatokat teljesít Épp igy az egyén 
és az egyenetlenség egymással szembe
álló érdekei folytonosan surlódnak, küz
denek, harcolnak és e küzdelem, e foly
tonos és harcias igyekezet biztosítja 
számunkra a haladást, az állandó fej
lődést és mind szélesebb körben való 
boldogulást.

Íme például: Kovács Jánosnak, ki a 
kültelken nehezen, vergődve keresi 
kenyerét, mások az érdekei, mint az 
államnak. Mert Kovács János azt akarja, 
hogy neki az ő üzletéből mentői több 
haszna legyen, de nem csak ezt, hanem 
azt is akarja, hogy ez a haszon men
nél inkább a/, óvó legyen. — Viszont 
az államnak is az az érdeke, hogy 
mentői több jövedelemre tegyen szert

és mindenféle címeket kispekulál, hogy 
annál többet szedhessen lö Kovács 
tejfeléből és minthogy neki ez a sokféle 
adó is kevés, szívesen engedi az állam, 
hogy képesítés nélkül minél több ember 
lehessen vendéglős, (vagy más,) hogy 
még több adót szedhessen. Az állam is 
élni akar, tehát igy kell tennie és hogy 
ezt a szándékát szép szavakkal e1 takar
hassa, ugv tesz, mintha nen. magát, 
hanem az embereket akarná segíteni s 
ily szavakat talál ki: « Minden embernek 
meg kell engedni, hogy úgy boldoguljon 
ahogy tud.» Ezt pedig úgy éri el, ha 
mindenki számára képesítésre és min
denre való tekintet nélkül lehetővé teszi 
a szabadversenyt . . . Ugye ezekből elég 
világos, mit jelent ez a szabadverseny - 
De más is világos. Az, hogy Kovács 
Jánosnak ez semmikép sem tetszik, 
mert ez sérti az ö érdekeit. Ha szabad 
az államnak az érdekeit megóvni, neki 
is szabad, ö pedig azt szeretné, ha 
semmi, vagy mennél kevesebb adót 
kellene fizetnie és hogy mennél kevesebb 
konkurrense legyen Nyilvánvaló, hogy 
itt érdekharc van és ezért ki-ki módokat 
keres, hogy győzhessen.

Mit tesz tehát Kovács János, mértebben 
a harcban ö a gyöngébb ? Szövetkezik tár
saival, a többi szaktárssal, hogy igy han
gosabb legyen a szava s hogy ez az illeté
kes helyeken annál nagyobbsullyal hasson. 
Ezt teszi első meglepetésében. De csak
hamar észre veszi, hogy rosszul válasz
totta meg társait. Mert néhánynak az 
érdeke közös ugyan azokéval, de mihelyt 
ezt némileg elérte, útjaik ketté válnak, 
mert azokkal ia érdekellentétbe jutott. 
Kovács J. ugyanis kültelki vendéglős, 
kinek (csak néhány példát és vonást 
ragadok ki) vendégei szünnapokon fo
gyasztanak és reggelenként kis sziverő- 
sitöl vesznek magukhoz.

Úgy ám, csakhogy szövetséges társa 
a Szerencsé^ Árpád, kinek a belvárosban 
fényes étterme és sok pénze van, 
vasárnap délután élvezni és pihenni akar 
s ezért hangosan azt kiabálja és Íratja 
a lapokban kenetleljesen, hogy »minden 
vendéglős és koresmáros érdeke ugyanaz 
és bűnt követ el, ki az egyetértést iz
gága módon megbontja . . . «  Mondom, 
igy kiabál hangosan, magában pedig azl 
gondolja, hogy nem bolond saját érdekei 
ellen tenni: had pusztuljon a szegény, 
kisebb kocsmáros, az neki legfeljebb 
haszon lehet. S hogy e pusztulást még 
jobban elősegítse, mitsem tesz, hogy a 
pálinkaméréseket beszüntessék hanem 
ellenkezőleg :ő nyillatl kis vityilókat más 
niven. hogy ott komisz lőrét ihassanak 
olcsón, Kovács János szerény fogyasztói. 
Tehát még ezeket is elvonja tőle.

Ez ugy-e világos? És mit gondolnak, 
az állam ki mellé áll ? Melléjük! Ismét 
fogja hangoztatni a szabadversenyt és 
egyebeket, miket a gazdagok találtak ki 
és foglaltak törvénybe, mert ezt csak ők 
bírják hasznukra fordítani.

Kovács János, tehát a dolog rendje 
szerint most már kiokosodik és elvál-
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ván tőlük, teljesen a hasonszőrűekkel 
szövetkezik, mert átlátja, hogy az ő 
barátai egyéni érdeke ellenkezik az 
ilyen összetételű öszszestggel, mely külön
féle jelszavakkal a nyakára szabadit 
versenytársakat. Minden oldalon tehát 
küldeni kész tábor áll résen és ebből 
születik a folytonos uj alakulások közt 
a haladás, az élet és fejlődés. A gyön
gék tábora mindjobban gyarapszik csak 
azért, hogy az ereje által kivívott elő
nyök is aztán annál többnek jussanak. 
Senki se feledje tehát a kartársak kö
zül egy percre se, hogy a mi ipartár- 
sulatunk érdeke teljesen különálló és az 
össszes szép szavak nem csinálhatják 
úgy, hogy egyéni érdekeink egyek le
gyenek az összeségével, amelybe már a 
a nagytőkések is beletartoznának.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Kérelem. T. előfizetőinket, kiknek 
a mai számmal postautalványt mellé
keltünk  s kiknek előzőleg levélbeli meg
keresést küldtünk, kérjük, hogy esedé
kes elölizetési dijaikat szíveskedjenek 
postafordultával beküldeni, mert a 
lapnak is kötelességei vannak. —  Jóba- 
ratainkai és ösnter őseinket kérjük, hogy 
a -Fogadót# szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A aFogadó# kiadóhivatala 
Budapest, VIII., Rákóci-ut 13.

Hymen-hirek. —  Deutsch Erzsikét, 
a bajai Nemzeti szálloda kedvelt tulaj
donosának, Deutsch M. Mátyás szép- 
müveltségü leányát május 31-én vezette 
oltárhoz Trafilcánt Albert Bácsmonos- 
torról. —  Baumann Lajos budapesti 
vendéglős eljegyezte M ajer Teruska 
kisasszonyt Rákoscsabáról. —  Szeder
kényi János a szegedi > Európa* szálló 
föpincére eljegyezte Kovács Mariska 
úrnőt az ottani »Pannonia« kávéház tulaj 
donosnőjét. —  V ickó  Pál ismert buda
pesti vendéglős szépmüveltségü leányá
nak, Vilmának junius 4-én esküszik 
örök hűséget Jár üssek Ferenc Budapes
ten. — Helyreigazítás. Múltkori számunk
ban Bozzay Lajos eljegyzésénelsajtöhiba 
fordult elő; ugyanis nem Boszay Bálint, 
hanem Bozzay Lajos (Bozzay B. foga
dós szaktársunk fia) jegyezte el Cserne 
Micikét Budapestről.

A pápaiak sörraktára. A pápai 
vendéglősnk-ipartársulata az ottani Ig- 
lauer-féle szikvizgyárat megvette es 
kapcsolatban ugyancsak átvette a sör
raktárt is A  szövetkezeti alapon keze
lendő sörraktári működést szaktársaink 
május elsejével kezdték meg.

A sörkartell kellemetlenkedése. 
Nagyszebenből Írja tudósítónk, hogy 
a sörgyárosok karteiljének hatása már 
a vidékeken is kezd érezhetővé és a 
vendéglősökre nézve kellemetlenné válni. 
Olyan követelésekkel lépnek fel az 
utóbbi időben, melyeknek teljesítése a 
vendéglősöknek nem csak zavart és 
kellemetlenségei, hanem anyagi kárt 
is okoznak. Ez ellen az eljárás ellen

okvetlenül országos mozgalmat kell 
indítani és a sörkartell ellen a vendég
lősök teljes táborát mozgósítani, hogy 
a zsarnokoskodást kellő időben rázhas
suk le, mert később, ha megerősödik, 
lehetetlen lesz. Erős agitációt kell indí
tani ebben az irányban és felhívni a 
veszélyre az összes érdekeltek ügyeimét. 
Egyidejűleg az ügy a jövő kongresszus 
tárgyai közé is fel lenne veendő, vala
mint a védekezés módja is megái lapí
tandó lenne. A leghathatósabb eszköz 
természetesen a vendéglősök sörgyárá
nak létesítése volna, ami sikerülne is, 
ha mindnyájan hozzáfognánk. Bizony 
az radikális segítség volna és azután 
elmondhatnék, hogy a sörkartellnek 
igazán befellegzett.

Kávémérők a tejárusitás ellen. A 
budapesti kávémérök kérvénynyel járul
tak a főv. tanács elé, melyben azt ké
relmezik, hogy tiltsák el a szatócsokat 
és fűszereseket a tcjárusitástól. A kávé
mérők valószínűleg ebben a tekintetben 
hamarabb fognak célt érni, mint a ven
déglősök. kik már évek óta kérik, hogy 
szatócsoknak és fűszereseknek ne ad
janak italmérési engedélyt. A vendéglő
sök hiába kérik ezt. mert a kincstár 
anyagi károsodástól tart, ami pedig na
gyon téves felfogás, mert a fogyasztás 
azért nem csökkenne, de alábbszállna 
a visszaélés, amit a kincstár rovására 
követnek el.

Megszűnt sztrájk. A hentessegédek 
és mesterek közt felmerült differenciák 
miatt támadt sztrájk, szerencsére meg
szűnt. A sztrájkolok ügyének támogatása 
átment a vendéglőkre és kávéházakra 
is, amennyiben ezekben az üzletekben 
a pincérek megtagadták a sertéshús és 
kolbászfélék felszolgálását Ma azonban 
már minden rendben van.

Itthon és másutt. Berlini levelezőnk 
Írja: Münchenben kiállítás van s ott 120 
pincér van alkalmazva. A minap éjjel 
gyűlést tartottak és elhatározták, hogy 
tovább nem viselhetik az ott divó em
bertelen bánásmódot Kiválasztottak fi 
kartársat, akik a hozott határozat ér
telmében és igen szerény kéielemmel — 
az igazgatóságnál kihallgatásra jelent
keztek. Az igazgató meghallgatta az 
előadott kéi elmeket, s azután az arra 
vonatkozó válasz helyett becsengette az 
irodaszolgát és ilyen durva szavakkal for
dult hozzá: Suchen siesich noehein paar 
Mann und werfen sie diese Baubbande 
vor die Thüre! — Ilyen az itteni jó 
bánásmód — A pincérek ezek után 
sztrájkba léptek. (H. W .)

Célszerű törvény. Belgiumban a 
szenátus érdekes törvényjavaslatot foga
dott el, mely a városok és községek 
tulajdonát képező vendégfogadók (szál
lodák) bérbeadásáról szól. Kimondja a 
törvény ugyanis, hogy a mérsékelten 
megállapított díjösszegnél nagyob ösz- 
szegü bért nem szabad követelni. Azt a 
célt akarja szolgálni ez az uj törvény, 
hogy ne drágán adják ki a szállodákat

és igy a .bérlő ne legyen kénytelen az 
árakat felemelni, hanem a mérsékelt 
árak mellett is boldogulhasson

Visszavont sajtóper. A Székesfova- 
rosi vendéglősök és kocsmárosok ipar
társulata a "Vendéglősök Lapját* becsü
letsértés miatt perbe fogta. Ihász György, 
a lap szerkesztője, e hó fi-án a vizsgáló 
hiró előtt és a sértett ipartársulat kép
viseletében megjelent elnökség és vá
lasztmányi tagok előtt kijelentette, hogy 
az inkriminált közleményt nem ö irta. 
de azért felelőssége tudatában kerté a 
főmagánvádlókat, hogy bocsássanak meg 
neki. ő senkii sérteni nem akart, ez 
nem volt szándéka, sajnálja, hogy a 
közlemény megjelent és kéri azt illeg
nem jelentnek tekinteni és kötelezte 
magát ez értelemben saját lapjában is 
nyilatkozni. A főmagánvádló ipartársu- 
lat képviselői tudomásul vették Ihász 
jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozatát és 
ez alkalommal megbocsátottak neki.

Szomorú hírek. Szombathelyről, az 
ismert mintavármegye fővárosából, szo
morú híreket hoz a posta. A tuladunai 
kis l’áris egyenes, aszfaltos utcáira, szép 
katonás rendben álló házaira és gyö
nyörű ligeteire rászállt a szomorúság. 
A villamosok csilingelőse, a kocsik zör
gése s a budapestiek módjára nyüzsgő 
helyi és idegen nép zajától máskor élénk 
szép város, most egészen csöndes. Kihalt 
minden élénkség úgy az utcákról, mint 
az üzletekből, de különösen a fogadó, 
vendéglő és kávéházi üzletekből, ahol 
egy-két deci erősebb bor vagy kristály
víz mellett két-három vendég ül, beszél
vén leverten a szomorú hírekről, a gon
datlanul kezelt vízvezetékből származó 
tífusz okozta gyászos esetekről. Mivel
hogy sok gyászeset fordult elő, sokan 
estek áldozatul a járványnak, amely 
dacára, hogy a szeszkedvelőket kikerülni 
látszott, a mi osztályunkat sem kímélte 
Mint levelezőnk Írja, a járvány itt is 
sok bút és szomorúságot okozott. Gyök- 
hegyi Mihályt, a Miiller-eég főkönyve
lőjét annak idején a budapesti Krzsé- 
bet-fogadónak huzamosb ideig volt is
mert főpincérét is sírba vitte. 33 eves 
korában. Derék barátunkon kívül elhalt 
Szilárd Kálmánnak, a Hungária kávé
ház főpincérének ifjú neje 23. és Jand- 
rasitz Lajos, a Kovács-fogadó portása 
szintén 23 éves korában. A sok gyá
szos csapást hozó járványos betegség 
azonban már omlóban van. megtete- 
gedés és haláleset most mai csak rit
kán fordul elő; a több hónapon ál ha
lál félelemben álló lakosság szivét re
mény tölti el. hogy városuk szomorú 
csöndjét és pangó üzleteit a megszokott 
élénkség és forgalom megint felfogja 
váltani

Jóváhagyott ítélet. H őinek  Lajost 
a bpesti büntető kir. törvényszék a F lór 
Győző és Matsád János ellenében el
követett 4 rendteli becsületsértés vét
ségé miatt 1907. okt 28-án 1 hónapi 
fogházra és 80 korona pénzbüntetésre,
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200 kor. ügyvédi költség megfizetésére 
és az Ítéletnek a »Magyarország"-ban 
teendő közzétételére Ítélte. Ebben az 
ügyben 1908. ápr. 29-én volt a kir. 
táblán a felebbviteli fötárgyalás. mikor 
is a tábla az elsőbiróság Ítéletét min
denben helybenhagyta.

Fogadós aki éhen ha'. Bolond 
a világ, kérem, nagyon bolond és ezt a 
körülményt nagyon sok eset bizonyítja, 
íme egy, a sok közül. —  Palugyay  
Karoly, a pozsonyi Sató, a régi, derék 
tói famíliából származó Palugyay, aki
nek -in Pressburg« borkereskedése, háza 
lián egynéhány) fogadója stb. és 
ezenkívül "ligeti kioszk«-ja is van —  
ezen utóbbi (tehát a ligeti »kioszk«) ré
szere két föpincérl fogadott föl —  egy 
helyett. Ugyanis egyiknek, a valódi fő
nek s a másiknak: a őzeid-nek kellett 
volna lenni De Palugyay T. S .-t is 
(kinek elsőrendű vidéki fogadóban volt 
kitűnő állása) és D. K.-t is (utóbbi 
bécsi nagy üzletekben volt sokáig is
mert föpineér) első föpineér-nek fo
gadta föl. A két föpineér, hogy az ál
lást elfoglalta, nagyot nézett, de a gazda 
ajánlatára, hogy együtt számoljanak, 
próbát tettek, ám a siker az volt. hogy 
a jelenlegi és a későbbi főpincéri kere
set se rúghat napi 6 koronánál többre. 
Ragaszkodtak tehát a szerződéshez és 
vagy jobb fizetési föltételt vagy meg
felelő kárpótlást kértek (az egyik részére.) 
Palugyay erre nagy csodálkozó képet 
vágott és u. ily hangon elkezdte, hogy: 
— .1. Mária, hát egy föpineér 3 frtból 
nem tud kijönni, hiszen nekem (t. i.
I ’alugyaynak) 60 frt jövedelmem sincsen, 
hiszen az embernek ily köriilméuyek 
mellett éhen kell halni!! . . . Azután a 
városi kapitányhoz ment tárgyalni, az 
ügy mikénti megoldása felöl. — Hát, 
azl hiszem, ide niues szükség kommen
tárra. még arra sem. hogy a midőn a 
csornai nagy fogadó és a csalóközi köz
ségi nagyvendéglők főpincérei, mikor a 
napi i* és 5 írtjukat megkeresik, azt 
mondják, hogy — máma gyönge napom 
volt! De igaza volt SchleiíFer Lajosnak, 
az esztergomi kitűnő fogadósnak, aki a 
múlt napokban igy fejezte ki magát: 
Annak, hogy a pincérek közt annyi 
elegiiletlenseg van, okozói azok a foga- 
dos-vendéglös szaktársak, akik minden 
hasznot maguk zsebrevágni, a pincért 
pedig csupán a borravalóra akarják rá
kényszeríteni. (M. 'I'.)

1848 eredeti angol, francia és amerikai 
loalettmodell.közöl a Budapesti Bazár ez év
folyamában. Előfizetési ára: negyedévre 2 kor. 
Ingyen mutatványszámot kaid a .Budapesti 
Bazár* kiadóhivatala. Budapest Vili., Baross
aira 22. (Budapesti Bazár-ház I

Fölmentett fogadós. Annak idején 
megemlítettük, hogy Rábay Béla fő- 
föpincér Nagyváradon lopással vádolta fő
nöket Schiller Józsefet, az ottani »Panno- 
nia-fogadón bérlőjét. A bíróság felmen
tette vádlottat a vád és következményei 
alul es Rábayt 1854 korona költségben 
marasztalta el.

G yászro va t N ovak  Ferenc szaktár
sunkat, a  kisceli vasúti vendéglő 111 o. 
éttermének főpincérét szomorú csapás 
érte neje, sz. Huszly  Róza elhunytá- 
val, akit a helybeliek nagy részvét mel
lett a múlt hó elején temettek el. 
Latzina  Károly, a  Csíkszeredái Vigadó 
fogadó tulajdonosa e hó 19-én váratla
nul elhunyt. Az ismert fogadóst, kiben 
a brassói Latzina Győző kávés szak- 
társunk fivérét gyászolja, 22-én helyez
ték nagy részvéttel örök nyugalomba.—  
Réder Károly, a pécsi közvetítő iroda 
tulajdononosa e hó közepén elhalálozott. 
Halálát özvegye és kiterjedt rokonsága 
gyászolja.

Hol rendeljünk halat? ..Olcsó Kaviar és 
friss halforrás**. Szál testvérek fióküzlete hal- 
és bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít: 
80, 90, 120 Kor.-ért, harcsát 90—140 kor.-ért, 
kecsegét ós tokot 240--280 kor.-ért 100 kgként. 
Friss, nagvszemü kaviár kilója 24—28 kor. 
Orsováról gyorsamként és utánvét mellett. A 
halköldemények gondosan kosárban, jég és 
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon: 
Interurbán Orsóvá 80. (1—5).

K O N Y H A M Ű V É S Z E T .
Rovatvezető : Lakom ás Pál 

Tavaszi leves.
A z általánosan ismert tavaszi fűszeres 

füveket kiválogatjuk, megmossuk, aptóra 
vagdaljuk s forró vajban, kevés liszttel 
meghintvén, pároljuk: majd hús
levest öntünk rá és felforraljuk, azon
ban csak egy forrást szabad enged
nünk, nehogy a füvek színüket elve
szítsék. Ezután 6 tojás sárgáját egy 
darabka irós vajja l s savanyu tejfellel 
egybe keverjük, a fűszeres lével tűzre tesz- 
szük és addig habarjuk, mig az sűrű
södni kezd. A leves igy elkészülvén, 
zsemlyét szeletelünk fel. ezt csészébe he
lyezzük és a levest rá öntjük.

Becsinált süllő.
A süllőt tisztára mossuk, apró szele

tekre felvágjuk és besózzuk. Ezután 
reszelünk egy darab sárgarépát, gyöke
ret és karalábét, készítünk fehér rántást 
petrezselyem zöldjével, majd föleresztve 
vizzel a részeltet belehelyezzük: az
után hozzá öntünk egy kevés ecetet és 
a halat bele téve, puhára főzzük. 

Kossuth szelet.
A borjucombból vékony szeleteket 

vágunk, megverjük, megsózzuk, szalon
nával megtüzzük és zsírban kisütjük. 
Tejfelt, petrezselyemzöldjét, sót, zsemlye- 
morzsát teszünk egy lábasba, és föl
forrni hagyjuk. A  sült szeletek feltála
lásánál ezt a mártást öntjük rá. Mellé 
rizs vagy burgonya kőrözetet adunk.

Marcafánk.
■ Arany János hátrahagyott munkáiból.)

Üss egy csuporba (például) két tojást. 
Bele egy kevés sót, cukrot. Verd össze 
jól. Önts hozzá egy messzelv tejet: annyi 
lisztet, hogy palacsintatészta sűrűségű 
legyen. Akkor tégy zsírt tepsibe, egy
ujjnyi vastagon s ezt forrald fel. Mikor 
legjobban forr, a tésztát kanalankint 
rakd bele egy-egy kis kanállal egy 
helyre és pirosra süsd meg.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a 'Fogadót') a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóhiva
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Tordán az Európa-féle, most Erzsébet 
fogadót Jakabffy  Ottó átvette s azt 
egész ujan berendezve május 1-én 
nyitotta meg.

Üzlet átvétel. Budapesten a József- 
köruti Putnoky-félenagyvendéglöt Diósy 
Ágoston Waschatte Viktorral, (nem 
Kerkápolyi Józsefet, mint egy mull évi 
számunkban jeleztük) átvette. A széles 
körben ismert vendéglősök az uj modern 
berendezéssel ellátott nagyszabású üz
letet májusl-én nyitották meg.

Deveeserben a Nemzeti fogadót 
Porkoláb szaktársunktól Kováts Lajos 
megvette. Az uj tulajdonos e hó köze
pével vette át az üzletet.

Herits Gusztáv előnyösen Ösmert 
föpineér szaktársunk Szombathelyen 
megvette a Korándy-féle nyári kiránduló 
vendéglőt 76 ezer koronáért. Herits 
szaktársunk a nagy kiterjedésű üzletel 
junius 1-én veszi át saját kezelésébe. 
Kívánunk sok szerencsét.

Iglón a város tulajdonát képező 
Vigadó nagyfogadó bérletét újból Pfe i- 
le r  S. Kristóf, az eddigi bérlő nyerte el.

Budinszky István, Budapesten, a 
VII., Hársfa-utca 3. sz. alatt levő 
Horváth-féle vendéglőt május 1-én át
vette.

Kistaresán (Pest m.) a Gép- és 
vasúti felszerelési gyár újonnan épült 
vendéglője bérletét Springer  József, 
széles körben ismert budapesti vendég
lős nyerte el. Springer szaktársunk uj 
üzletét május hó közepével vette át és 
nyitotta meg.

Porkoláb László, volt devecseri foga
dós szaktársunk, Badacsonyban a "Hab
leány') és «Neptun') fogadókat, a csárdá
val együtt május 15-én vette át.

Braun Ferenc vendéglője. Kassán a 
Kovács-utcában Braun Ferenc előnyösen 
ismert kassai vendéglős több helyiségből 
álló és csínnal berendezett vendégü l 
nyitott. Braun szaktársunk »Kispipá«-hoz 
címzett vendéglőjét a kassai közönség 
előszeretettel keresi fel.

Ruzsbach-fürdö nagy vendéglőjéne k 
bérletét M agyar János eddig lucsivnak: 
fürdő vendéglőse nyerte el.

Sátoraljaújhelyen a Központi kávé- 
házat P o lg á r  László volt ceglédi száll' 
dás megvette. P o lgá r  szaktársunk < 
csinos berendezésű nagy üzletet e lm 
elejével vette át.

Szombathelyi hírek. —  Posch  Ka
roly, Tarcsa-fürdő ismert vendéglős' 
átvette a Deák-ligeti nagyvendéglőt. - 
Fogadó átvétel A Faludi F.-utcán 
lévő Rákóci-fogadót Horváth A. szak- 
társunktól Sövény i Albert május ho
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elejével átvette. —  M iklós Gyula, a 
vásártéren levő Bierbauer-féle vendéglőt 
Kálócy Istvántól e hó közepével átvette.

Müller J. Károly fővárosi vendéglős 
az Aréna-ut 2b. sz. alatt lévő vendéglőt 
ismert nevű szaktársunk május 1-én 
vette át.

Hauer Berci, a jóhirü debreceni gentri- 
fugadós, a Royal előtti téren egy igen csinos 
japán-kioszkot létesitetett. Hogy Hauer szak- 
társunk kioszkja a kálvinista Rómának egyik 
szebb nevezetességét képezi, az bizonyítja, hogy 
az oltani lapok is hosszú hasábokban foglal
koztak vele.

Kecskeméten a jóhirü Karácsonyi- 
féle étterem és kávéházat W agner 
Uezső, ottani ismert üzletember megvette 
s azt saját kezelésébe május 1-én vette át.

Szászvároson az újonnan berendezett 
«  Központin fogadót uj tulajdonosa, Aía- 
nás József, május 1-én ünnepélyesen 
megnyitotta.

Vendéglő-áthelyezés. Farkas Ká
roly ismert fővárosi vendéglős Buda
pesten megvette a Luther-utca 2c. sz. 
alatt lévő volt Vörös-féle vendéglőt. 
Farkas szaktársunk újabb vendéglőjét 
május 1-én nyitotta meg.

Vasváron a WehofTer-féle Korona 
fogadót Buzdíts J. Péterfalvi jóhirü 
vendéglős szaktársunk e hó folyamán 
átvette.

Fogadó átvétel. Sopronban a Fehérló 
vendégfogadót ifj. Bognár Gyula, az 
üzletnek huzamost* időn át volt főpin
cére ez év elejével átvette saját keze
lésébe.

Lakner Károly, ismert mosoni szak
társunk uj házat épittett, amelybe jónevü 
üzletét szeptember hóban fogja áthelyezni.

Jánosházán a Korona szállodát B it
tér Imre előnyösen ismert szaktársunk 
velte át. Bittér szaktársunk ez újabb 
üzletét május 15-én ünnepélyesen nyi
totta meg. Sok szerencsét!

Untereiner János vendéglője. A 
széles körben ismert föpincér Untereiner 
János, kibérelte az alsótátrafüredi ven
déglőt. Untereiner szaktársunk, mint 
vendéglős bizonyára ép oly jól fogja 
helyét betölteni, mint ugyanazon helyen 
eltöltött több évi főpincérségében. Kívá
nunk sok szerencsét!

Farsang: István, a Sárvár melletti 
Péntekfalván az özv. üombayné-féle 
vendéglőt a m. hó folyamán átvette.

Keszthelyen a néhai Medved István 
szaktársunk által kezelt városházi ven
déglőt Poppel József, volt novai ven
déglős vette át a m. hó elejével.

Monostori Márk vendéglős, átvette 
a Szeged közelében fekvő Dorozsma 
sziksós-fürdö vendéglőjét. Az ünnepélyes 
megnyitás május 24-én történt.

Losoncon a Gács-utca 29. szám alatt 
lévő vendéglőt, melyhez sörcsarnok és 
kávéház is tartozik, Herz  Manó, elő
nyösen ismert budapesti vendéglős vette 
át. Herz szaktársunk üzletét e hó elején 
nyitotta meg. Sok szerencsét!

Marosvásárhelyi hírek. — Schxei- 
tzer Adolf, a Transylvánia fogadó ismert 
tulajdonosa, a fogadó előtti téren egy 
elegáns kioszkot létesített. —  Bányai 
Domonkos, a Mátvás-tér 11. sz. alatt, 
a gőzfürdő melletti vendéglőt megfelelően 
átalakította, kibővítette és csinosan be
rendezte.

Kassán az uszodakert vendéglőt Or- 
csics Andor ismert eperjesi vendéglős 
bérelte ki és saját kezelésébe e hó ele
jén vette át.

Komáromban a Széles-féle vendéglőt 
Schlatfer Márton ismert szaktársunk 
megvette. Szaktudása és jó  borai az 
üzlet jó menetelét biztosítja.

Bréma. Brelim Viimos, ki utóbb Brémát és 
minden nagy európai és amerikai várost 
bejárt szaktanulmányo/.ás céljából; Sopronban, 
a Flandoríer-utcában egy csinos vendéglőt ren
dezett be, amelyet .Bréma*-hoz címezve a 
múlt hó elejével nyitotta meg. Kívánunk sok 
szerencsét!

Brassóban az alsó-sétatéren lévő 
Boyal éttermet Breyer Károly átvette s 
azt ünnepélyesen a m. hó elejével 
nyitotta meg.

Stróbl István, előnyösen ösmert 
szombathelyi szaktársunk az állomásnál 
levő Oroszlán kávéházat átvette és azt 
újonnan átalakítva a m. hó elején adta 
újból át a forgalomnak.

Kávéházátvetel. Kassai Adolf is
mert fővárosi vendéglős szaktársunk, 
kinek Bpesten a Szemmelweisz-utca 19. 
sz. alatt volt jóforgalmu vendéglője, át
vette az itteni Akadémia- és Béla-utcák 
sarkán lévő csinosan berendezett István 
főherceghez cimzett kávéházat. Kassay 
szaktársunk üzletét május 23-án nyi
totta meg.

Vácon a Budapest eimii kávéházat 
László Márton, volt fővárosi kávés 
megvette. László szaktársunk üzletét a 
mai kornak megfelelő ujan berendezve 
«Emke» címen fogja tovább vezetni.

Vendéglő kibővítés. Orosz Károly 
sárvári vendéglős szaktársunk, az Árpád
utcában lévő vendéglőjét tágas és csinos 
étteremmel kibővítette. Az ünnepélyes 
megnyitás e hó 17-én volt.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev 
lapon értesítsék.

Freditmann József, legutóbb Beregszászon 
volt főpincér hollétéről tájékozást kér Fredit- 
rnann Salamon kávés (Eperjes. Központi ká
véház.)

Kajtár Pál föpincér hollétét egy lev.-lapon 
Garai Jenő főp. Munkács, Csillag-szálloda kéri 
tudatni.

Csóka Jenő éthordó hollétéről, üzleti ügy
ben tájékoztatást kér G■ I. föpincér. (Fogadó 
kiadóhivatala.)

Stettner Dezső főpincér hollétét egy lev.-lapon 
kéri tudatni Kaszás Sándor főp. (Tapolca. 
Domonkos vendéglő.)

Schreiner József főp. hollétéről tájékoztatást 
kér H. J. (Budapest, Fogadó kiadóhivatala.)

PfeinszI Frigyes ismert bpesti ven
déglős, átvette Budapesten a Kökk 
Szilárd-utca 10. sz. alatt lévő Gazda-féle 
vendéglőt. PfeinszI szaktársunk szak- 
avatottsága üzletének jómenetét bizto
sítja.

Vendéglő átvétel. Számán János 
ismert kassai föpincér, a kassa mellen i 
Bankó-fürdő és nyaralótelep nagvven- 
déglöjét bérelte ki s azt május 2-áu 
ünnepélyesen megnyitotta.

Varga János vendéglője. Föpineér- 
ségünknek egyik ismeri és agilis tagja, 
a győri Fehérhajó fogadó sörosarnokának 
huzamosli időn át főpincére, az ottani 
Kossnlh Lajos-utcában (Újvárosban) 
lévő « Fehér rózsán vendéglőt megvette. 
Uj vendéglős szaktársunk a jóhirü üzle
tet aug. 1-én fogja átvenni. Vállalkozá
sához sok sikert kívánunk.

Pécsén a Réder-fele s a Horvát sdavon 
részen is nagyon ismert helykőzvetitö irodát 
az elhalt Réder Károly özvegye vezeti tóváhb. 
Özv. Réder Károlyné, Pécs. Boltivküz 2.

Kilitü hírek. —  A mosonmegyei 
Kilitin Scbneider József szaktársur.k 
üzletét egészen újjá építtette és több 
tágas helyiséggel látta el. Krummer 
Ferenc szaktársunk vendéglőjét ugyan
csak megfelelően renováltatta.

I l e l y v n i t o z Ó M o k .  Hcrkules- 
fiirdön a József főherceg-szálló föpincéri állá
sát Gombár János tölti be. Lgyan olt a/. 
Ottó főherceg étterme főp. állását Kovács 
/ánus nyerte el. Trencsénteplieen a Tepli. 
szálló éttermi főp. állásál ismét Dávid l'al 
és mellette a tizetöp. állást Kozma Sándor 
foglalta e l ; B.-Fonyödon az Krnyei-íele ven
déglő főp. állását Nagy János foglalta el. 
Lipiken a Lifkav-száJió éttermében Halász 
Kálmán főp. állást nyert: mellette mint éth. 
Krajcsovits Frigyes, Bcrtha -I. és Papp László 
működnek. (Mátrafüreden a Neméuvi étterem 
főp. állását Gécy Kálmán és Varga Nándor 
töltik be. Alsó-tátrafüreden az Lnterreiner 
étti rmei főp. állását Patonay Géza tölti be. 
Badacsonyban a Hableány szálló éttermében 
a főp állast Leisztinger Jenő foglalta el, mel 
lette Huss Ernő éth. állást nyert. I . ott a 
Badacsonyi csárda iöp. állását Somody József 
tölti be. Savanyukúton a Pinesckiitz-szálló főp. 
állását Heisz János foglalta el. Palics-fürdón 
a nagy vendéglő föp. állását Scfimidt Alajos 
tölti be. Keszthely-Hévizén a nagyvendéglő 
főp. állását Prückler Károly töltötte l»e. míg 
helyét, a keszthelyi Amazon fogadó főp. állását 
Wotf György foglalta el. Bíró József a barlang- 
ligeti nagyvendéglő főp. állásátfogja betölteni 
Marossárhelyen a Transylvánia szálló szobafőp. 
állását Kiss Kálmán nyerte el. Kassán a Schalk- 
ház nagyszálloda étterme főp. állását KerétzPál, a 
Hóval nagysörcsarnok főp. állásút Cseli-da 
Gyula, a kaszinó étterme főp. állását Szi- 
govinyi János töltik be. U. ott. az Európa szálló 
éttermében Boros István foglalt főp. állást, míg 
itt a kávéházi regg. fizp. állási Steidl Férem 
és az Otthon kávéház főp. állását Moskovils 
Lajos töltik be. Eperjesen a Feketesas nag\ - 
szálloda főp. állását Szabó Mihály, a szó a- 
pincéri állást Pimpcrl János foglalta el. U. ott 
a központi kávéház főp. állását Szabó Béla 
nyerte el. Poprádon a Poprad szálloda föp. 
állását Fuhrmann Domonkos tölti be. Liptó- 
szentmiklóson a Korona szálloda föp. állását 
Zsédely István és a Liptó kávéház főp. állasat 
Grünberger Dániel foglalták el. Rózsahegy, n 
a városi szálloda föp. állását Fekete György, 
a vasúti vendéglő 1—11. oszt. étterme főp. ál
lását Kosszey Károly töltik be, míg a Mille- 
neum kávéház föp. állását Pickler Sándor 
nyerte el. Zsolnán az Un szálloda föp állásai 
Freudenfeld József foglalta el. inig a vasúti 
vendéglő 1—11. oszt. éttermében Szupper Sán
dor éth. állást nyert. Besztercebányán a Nem
zeti szálloda felső étterme föp. állását Szabó 
István és az alsó étterem főp. állasat Sztanek 
Lajos tült.k be. Zomborbaii az Elefánt szálloda 
főp. állását Kozma János foglalta el. Aradon 
a Láng-féle nagy sörcsarnokban Hónig sáli-
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dór éth. állást nyert. Iglón a vasúti vendéglő 
1 - 11. oszt. étterme főp. állását Fördös János 
tölti be. U. o a Központi kávéház főp. állását 
Kiss Lajos foglalta el. Sajgó tarján bán az Áréi 
líyári tiszti kaszinó főp. állását Neumann 
Gusztáv nyerte el. S.-a-ujhelyen a Központi 
kávéház főp. állását Weisz Jenő foglalta e l : 
mellette Klein Sándor és Király Ágoston mint 
segédpincérek működnek Sopronban a .Fehér 
rozsa" főp. állását Ex inger Gusztáv- (levelezőnk) 
töltötte be. az Erzsébet-kerti (Neuhof) nagy- 
vendéglőben Eremmel Samu főp mellett 
Munári Viktor és Hossof Ferenc éth. állást 
foglaltak: Kirchopf János a Pál Samu ven
déglő főp. áliását töltötte be; Stingl József a 
Pannónia fogadó főportási állását tölti be. Po
zsonyban a Palugyay ligeti-kioszk iizletv. állá
sát Dombay Károíy tölti be. U. itt a Pokk 
vendéglő főp. áliását Tálas Ferenc foglalta eL 
Sopronbeleden a Gombás vendéglő főp. állását 
Takáts János és u. itt a Dreisziger (Szarvas) 
vendéglő főp. állását Pocik Lajos töltik be. 
Csornán a Korona fogadó főp. állását Orbán 
Antal foglalta el. Győrött a Fehérhajó fogadó 
szobafőp. állását Opiiz Vilmos tölti be. 
Szombathelyen a Szabária fogadó szobafőp. 
állását Fájta Vilmos foglalta el Menyházafürdön 
Vulaszkay Gyula a nagyvendéglő főp. állását 
nyerte el. üarkáoy-fürdön Strényer Ferenc a 
nagyfogadó szobafőp. állását töltötte be.

N Y I L T - T É R .
Tek. Ilercog Sándor urnák, vasúti vendéglős 

Csáktornya.
A küldött Kristály szűrővel nagyon meg 

vagyunk elégedve.
Tisztelettel

Csillag Sámuel Waldmann D
Korona szállodás vasúti vendéglős 

Ungvár. Szekszárd.

Pályázati hirdetmény.
A \láv. Győr állomásán lévő vendéglő 1908 

október 1-löi számítandó öt évre bérbe adatik. 
Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve és meg
felelő bizonyítványokkal felszerelve junius 
15-én déli 12 óráig a Máv. budapest-jobbparti 
üzletvezetőség (titkári) hivatalához nyújtan
dók. I . ott junius 14 ig bánatpénz fejében 
URH) (egyezer) korona teendő le. Feltételek 
i nevezett üzletvezetöség forgalmi és kereske
delmi osztályánál, (Budapest. Kerepesi-ut 3. 
I. cm 30.) tudhatok meg.

Budapest, 1308. május hó.
A *  üzletvezetöség;.

E G Y R Ö L - M Á S R O L

Régen és most.
A kolozsvári Korona kávéház főpin

cér vendégei élénk diskurzusba vannak 
boesájtkozva az egyes „hirhedt“-tebb 
üzletek felől.

— Hagyjátok fiuk, szól bele a 
vitába M óric  bácsi. Régebben is 
voltak, sőt mósformább üzletek . . .

A vita természetesen abba maradt és 
ügyelte mind Klein Móric bácsit, a 
Korona kávéháznak egyébként népszerű 
tulajdonosát.

—  falán itt is vannak kezdi el 
Móric bácsi —  akik Brassóban a régi 
Belevue-t ösmerték. (Hogyne bólint 
iá Zarka fő ....) A kávés, valami buko
vinai zsidó volt. de nagy tolvaj . . .  A 
tizedik főpincér se ment el, hogy ott ne 
veszett volna a keresete, az ovadékja 
* fl>. . . . Hát ezen üzletbe mentem én 
föpincérnek (és tudja Isten hányadiknak.)

A bemutatkozásnál igy szólt a gazda: 
A fizetés 20 frt, a könyvet a feleségem 
és én vezetem. A könyvbe betekintési 
joga nincs és — folmondás sincs.

— Na jó. Az óvadékot letettem és 
beléptem. A kávéház ment, a gazdag 
bojárok fogyasztották a sok jó szilvo- 
riumot és fizették a drága konyakot és 
«anizeltet'). A gazda (maga is tudomás
sal bírván a saját tolvajságáról elterjedt 
hírről) a harmadik héten megkérdez a 
»kassza« viszonyai felöl. —  Még mehet!
— feleltem Ekkor jött valami három 
napi kirándulási vagy micsoda ünne
pély. Óriási bevételt csináltam az első 
napon, de a másik kettő még erősebb
nek mutatkozott. Másnap «kasszát» csi
náltam, s az eredménynyel meg voltam 
elégedve, l'gy délután öt felé, mikor 
csöndesedéit, a könyvhöz mentem (ez a 
kávéskonyha elhúzó ablaka előtt volt; 
a konyha az üzlet szintjénél jóval mé
lyebben volt, hogy úgy kellett lehajolni 
rendelés fes más teendőnél.) Egy pilla
natra fölkértem a könyvet, a tételeket 
aláhúztam és hívtam a főnökömet, hogy 
számoljunk le. —  Megbolondult maga!
—  kiáltotta rám a főnök. — Dehogy 
bolondultam, csak tartom magamat a 
szabályokhoz, mely szerint folmondás 
nincs, tehát szíveskedjék leszámolni. 
Leszámoltunk és én nehéz ezrest hoztam 
el a Belevue-ból, alig három hét alatt.

— A dolog vége pedig az, hogy a 
főpincérnek mindig az üzlethez kell 
alkalmazkodni. Legnagyobb részt magam 
is olyan üzletekben voltam, ahol nem 
volt szükség a többet számolásra és 
ahol az üzlet és főnök érdekét ép úgy 
a szivemen viseltem, mint a magamét. 
De. hiszen ez fiuk, most sincs máskülön
ben, mert jó üzlet és rossz gazda régen 
is volt és most is van! —  fejezte be 
szavait Móric bácsi.

A pénztárosok m eg a bizalom.
Az utóbbi évek folyamán a nagy bank- 

és takarékpénztáraknál történt „pénz
hiány-históriák" miatt, különösen pedig 
a nagy Krivány János esete után a 
pénztáros urak tekintélyének ázsiója 
lejebb szállott, dacára annak, hogy leg
többjének még a kisujja sem követett 
el semmiféle inkorrektséget. Rózsa Bálint, 
sárvári vendéglős száktársunkkal szintén 
megtörtént a „malőr" még pedig olyan
képen, hogy amikor a múlt napokban 
az egyik vendége busz koronával fize
tett, kedves nője élénken közbeszólt, 
hogy add ide, majd én visszadok!

Tessék, nem bízik bennem a 
feleségem! szólott vendéglős szak
társunk.

A szép as zony hamiskásan mosoly
gott, de nem szólt semmit.

. . . Róísa Bálint t. i. a sárvári ven
déglősök ipartársulatának a pénztárosa.

Szerkesztői üzenetek.
L. I. Szany. Kérdezett cime: Kemény, Regete- 

ruszka — Gardócbogdány. — D. V. B. Nagy
szeben. Várjuk szives értesítésének a bevál

tását. Készséggel állunk rendelkezésére. A 
képesítés kérdésében cselekedjenek ám önök 
is. G. J .  Kolozsvá-. Erdélyre szóló Ilyen 
sematizmus nincs (de még Magyarországra 
szóló se.) Ha a 1905-iki Vendéglös-Alinanaeh 
kiadványunk megfelel, azt megrendelheti kiadó
hivatalunk utján. — R. L. Eperjes. Küldött 
értesítésért szives köszönet Azon a szövetségi 
közgyűlésen még több más hibát is követtel, 
eL Üdv. — K. K. Marosvásárhely. Sikerhez 
szívesen gratuláljuk és — üdvözöljük. — T. 6. 
Olyan paprika talán még Kiskundorozsmáról 
se szállítható. Itt Bpesten, legalább még hír
ből sem ismerik. Szóval — várni kell A türe
lem különben is — kellemetes dolgokat szokott 
teremi)'. Az elöf. ügyekért, tőobrendben — szi
ves köszönet és — köszöntés. — S. J. Ujheiy. 
Régi tisztelőnknek hasonló szives üdvözletün
ket küldjük. Egyebek — jöttek. -  S. J. Sza
badka. Levélheti értesítés jön. S. L . Szeged. 
Megfelelő értesítést levélben fidv ! — M. B. 
Kaposvár. Sörös ügyben (mely mostani lapból 
térszüke miatt a jövő számra maradi) küldött 
értesítésért szives köszönet és üdv ! - E. G 
Sopron. Tudósítások — minden irányban a 
jövő számban. Íidvözlntíink !

BORELADÁS. 1
Mint órmelléki szőlőbirtokos, el- 1 

adnék k í szpénzflzetés mellett saját !  
termésű: |

400 hl. 1905. évi termésű bor 100 ltr. S 
27 frt, 30 hl. 1901. évi termés „Baka- 1 
tor“  100 ltr. 40 frt, 60 hl. 1905. évi f  
termés „Bakator" 100 ltr. 35 frt, 35 hl. I  
1903. évi termés „Rizling" 100 ltr. 35 frt. I  
40 hl. Carbenet vörös bor 100 ltr. 40 frt. (  
70 hl. Tramini 1901. és 1905. évi térni, i  
100 ltr. 40 frt. Valamennyi palackképes. I  

Kun István I 
2—12 Nagykároly (Szatmár megye). 1

«.------------------------J
Vidékről

egy jobb családból való leány, kezdő felirö- 
nőnek ajánlkozik. Cim a kiadóban. s—s

Bérbeadó szálloda.
Mezőkovácsházán, a községháza mellett 
épült és az utazók által is látogatott 
jóforgalmu „A lfö ld " szálloda és ven
déglő bérbe adó. A szálloda, melyben 
az .Iparosok cs kereskedők Otthona", 
„Úri kaszinó", takarékpénztár, 6 ven
dégszoba. étterem és különféle mellék
helyiség nyert elhelyezést, 3, esetleg 
több évre kibérelhető. Az évi bér 36110 
korona. Felvilágosítással szívesen szol
gál Rótli SalaiTioxi tu- 

tajdonos, Mezőkovácsházán.

Eladó birtok
Birtok haláleset miatt a főváros közelé
ben azonnal eladó. Á ll: 70 hold szántó. 
V  rét, legelő, 4 hold termő szöllö V
v e n d ég l ő - h e l y i s é gg e l
stb. melléképületekkel Könnyű fizetési 

feltételek Bővebbet

Zsarnóczay János
vendéglősnél Budapest, VI., Váci-ut 117.
9—12-ig. — Ügynökök nem dijaztatnak.
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