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Uj negyed. Felkérjük mindazokat, 
akiknek előfizetésük április elsejével 
járt le, hogy az esedékes előfizetési 
összeget a mellékelt utalványon szíves
kedjenek beküldeni.

A képesítés k érdése  a ve n dé g 
lő s -ip a rb a n .

Ankét az ipartörvény módosítása tárgyában.
Az uj ipartörvény tervezetét a keres

kedelemügyi miniszter ur szaktanácsko
zás elé vitte, hogy az érdekelt iparos
köröknek módot nyújtson a szakmájukra 
vonatkozólag tervezett rendelkezésekhez 
hozzászólni, azok esetleges változtatására 
véleményüket elmondani. És a minisz
ter nagyon helyesen cselekedett, mikor 
ezt elrendelte, mert az ország egész 
iparára kiható nagyszabású törvényről 
van szó, melynek anyagát az elmúlt 
25 év alatt ezen a téren szerzett tapasz
talatok és a gyakorlati élet megfigyelései 
rakosgattak egymás mellé.

Az ankét, melyen Szterényi József 
államtitkár helyettesíti a beteg minisztert 
az elnöki székben, e hó 22-én vette 
kezdetét és egymásután 3 délutánon 
folyt és folytattatott e hónap utolsó 
2 napján.

Konstatáljuk, hogy a nagy számban 
megjelent közvetlen érdekeltség mellett, 
igen nagy számban ott voltak ügyvédek 
is, kik a nagyobb iparvállalatokat kép
viselték. természetesen kötött marsruiával.

Az ankét tagjai kezébe adott törvény
tervezetet a minisztérium úgy készitette 
elő, hogy az érdekelLség részéről már 
előzetesen beterjesztett észrevételek és 
módosítási javaslatok a tervezet illető 
szakaszait egészítették ki Igv került a 
törvénytervezet 18. § ához a vendéglős 
és kocsmáros-ipartársulatok részéről a 
képesítés kérdésében a minisztérium 
elé terjesztett kívánsága is. A vendéglős 
iparra nagy fontossággal bíró ügyre 
nézve a kérvényekben foglalt indokolás
ból a minisztérium a következő részt 
vette bele a törvénytervezet anyaga közé

Vendéglős és kocsmáros. „Az uj ipartörvény 
életbeléptetése után mindenki, aki vendéglőt 
vagy kocsmát akar nyitni, az iparhatóság előtt 
igazolja, hogy előzőleg legalább 2 évig mint 
tanonc és ugyanannyi ideig mint pincér, csapos, 
pincemester stb. működött. A vendéglős-ipar 
ma a szerentsepróbálkozók nyitva álló tere. 
Ha valaki pályáját megunta, vendéglőt nyit, 
még akkor is, ha sejtelme sincs ennek az 
iparágnak sokoldalú és nagyon szétágazó 
kellékeiről és tudnivalóiról, ennek következtében

kis vagyonát is elveszíti és szaporítja a remé
nyüket és bizalmukat vesztett proletárok szá
mát. Másrészt a vendéglősök társadalmi pozí
ciója is emelkednék a képesítés behozatalával, 
a kőtelező társulás folytán pedig kifejlődhet
nének a vendéglősök es kocsmárosok beszer
zési szövetkezetei, melyek kiszabadítanák a 
közép és kisebb exisztenciákat az uzsorások 
és hitelintézetek karmai közül. A pincérség is 
nagyobb türelemmel tartana ki pályáján, ha 
a törvény korlátái megszorítanák az erre a 
pályára való özönlést*. [Aradi vendéglősök és 
kávésok ipartársulata, brassóvármegyci szállo
dások, vendéglősök, kávésok és kocsmárosok 
egylete, brassói vendéglősök és kocsmárosok 
egyesülete, eperjesi vendéglősök és kocsmáro- 
soü szövetkezete, hódmezővásárhelyi italmérők 
és vendéglősük egyesülete, nagyszebeni vendég
lősök és kocsmárosok ipartársulata, somogy- 
vármegyei vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társulata, Sopron »z. kir. városi és megye- 
szállodások, vendéglősük és kávésok ipartársui 
lata, székesfővárosi dunajohbparti szállodások, 
vendéglősök, bor- és sörmérök ipartársulata, 
székesfővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulaía, vendéglősök és kávésok ipartár
sulata Pozsonyban, Veszprém vármegyei vendég
lősök, kocsmárosok, szállodások és kárésok 
ipartársulata.

Az itt felsorolt ipartársulatok és 
egyesületek a képesítés kiterjesztését 
nemesük a vendéglősökre, huném a 
kocsmárosokra is kérik kiterjeszteni, 
mig annak csupán a vendéglősökre 
való kiterjesztését Budapest székes
főváros közönsége; győri kereskedelmi 
és iparkamara: a horvát-szluvon-
oiszági szállodások, vendéglősök, kocs
márosok és kávésok a Száva melletti 
Bródban tartott kongresszusa, horvát 
p in c én k  egylete Zágrábban, vendég
lősök és kocsmárosok szövetkezeteinek 
szövetsége Zágrábban, aradi és nagy- 
néa. etszentm ihályi ipartestületek java
solták, illetve kérték.

A szállodások is kérték a képesítést 
és erre nézve is tartalmaz a tervezet 
kivonatot a beterjesztett kérvények meg- 
okolásából.

Az ankét harmadik napján a tanács
kozás a törvénytervezet 18. §-ának meg
vitatásával vette kezdetét, mely fel
sorolja azon iparágakat, melyek gyakorlása 
a képesítés kimutatásához van kötve.

Itt kínálkozott az alkalom, h gy a 
vendéglős és kocsmáros ipar is szóhoz 
jusson és jutott is. .4 •Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társulata« megbízásából jelenvolt ki
küldöttek egyike, Szűcs Béla. a társu at 
titkára, a vendéglős-kocsmáros ipar 
érdekében felszólalt és mert a napi
lapok, érthetetlen okból (talán cenzúra

következtében) a nagyszabású felszóla
lást nem közölték, nagyobb kivonatban 
közöljük, már csak azért is, hogy kar
társaink meggyőződhessenek, hogy köz
érdekeiket a nevezett ipartársulat, mely 
a képesítésre vonatkozó mozgalmat 
életre keltette, tudtuk nélkül is kép
viseli.

A felszólalás többi közt a következő 
volt:
»Nagyméltóságú elnök ur, mélyen tisztelt 

értekezlet!
Dacára annak, hogy az előttem fel

szólalt két szónok az ipar általános 
érdekei szempontjából a képesítést, mint 
az iparűzés korlátozását teljesen elejten- 
dőnek vélelmezték, fel kell szólalnom 
és egy iparágnak, mely a törvénytervezet
1. §-ában, mint az ipartörvény keretébe 
tartozó, meg van említve, a képesítés
hez kötött iparágak közé való felvételét 
kérjem, i.s ez « vendéglős-kocsmáros 
ipar. Speciális megbízásom van erre 
a »Székesfővárosi vendéglősök és kocs- 
márosok ipartársulata« részéről. Szokal- 
lannak látszik talán a kézműipar kép
viselői előtt ez a kérelem, de csak 
addig, mig az okokat, melyek ezt a 
kérelmet aktuálissá lettek, nem ismerik. 
Két országos vendéglős és kocsmáros 
kongresszus és aránylag sok ipartársulat 
terjesztett eziránt kérvényt a kereskede- ■ 
lemügyi miniszter ur elé, hol ennélfogva 
az ügyet összes indokaival ismerik. És 
ezeket az indokokat óhajtom rövid* sen 
élőszóval előadni most, mikor az alka
lom meg van reá, mert éppenséggel 
25 év kellett hozzá, mig a gyakorlati 
élet követelményei az ipartörvény reví
zióját megérlelték, s esetleg további 
iö  évig várni ezen iparág ipari viszo
nyainak rendezésére, talán mégis hosszú 
idő volna.

Hogy ez az iparág a képesítés ki
mondásával a törvényben védelmet kér, 
annak két oka van, mely okok ezt a 
kérdést az érdekelt iparosokra nézve 
aktuálissá tették Az okok egyike A 
tartós kedvezőtlen gazdasági viszonyok, 
a másik ok : az italmérés óriási szét- 
ágazása, ennek nagy decentralizálása. 
Derüre-borura ad a pénzügyi hatóság 
italmérési engedélyt. A szatócs, a fűsze
res. a hentes, a cukrász, a csemege- 
kereskedő stb. mindannyi italárusító, 
de ez náluk mellékfoglalkozás és 
éppen ezáltal oly versenyt támasztanak
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a vendéglősnek, hogy azzal nem képes 
megbirkózni, tönkre kell mennie Adót 
és illetéket pedig annyit raknak rá, 
hogy nem képes azt elviselni, mert 
fejlesztik ellene a nem természetes 
konkurrenciát. Furcsának lehet tartani, 
hogy például a beliigy- és közoktatás- 
ügyi miniszter urak a magyar nép 
erkölcsi, anyagi és egészségügyi érdeké
ben meleg rokonszenvvel támogatják az 
alkoholellenes mozgalmat, mig a másik 
részen, ugyancsak egy másik kormány
zási ág folyton szaporítja az italmérések 
és italárusitások számát. Ha a magyar 
nép erkölcsi, anyagi és egészségügyi 
érdekei megkívánják a szeszes italok 
élvezetének korlátozását, akkor ne ad
janak ki annyi italmérési engedélyt, 
korlátozzák azt is Ezt kérik a vendég
lősök és kocsmárosok és miután ennek 
a kérésnek teljesítését a pénzügyi ható
ságok részéről várni nem lehet, az 
ipartörvény keretében kérnek orvoslást, 
védelmet és erre a képesítés kimondása 
egyik alkalmas eszköz Vannak Buda
pesten házak, melyekben 2 3 italmérés 
is van Van egy utcája Budapestnek, 
melynek összesen öt háza van és abban 
az öt házban négy vendéglő van.

Ez az iparág abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy három minisztérium 
alátartozik. Hogy éppenséggel szerencse-e, 
azt nem tudom egész bizonyosan, de 
igy van. Ennyi elágazás mellett is 
indokolt, hogy az ipartörvény megvédje 
ennek az iparágnak jogviszonyait. 
Ne higyjék t. uraim, hogy a vendéglős 
ipar nem kíván nagy készültséget és 
gyakorlatot. A szakképzett vendéglős a 
pikkoló munkájával kezdi, folytatja a 
pincérséggel és igv válik önállóvá, ha 
anyagilag is módjában áll. Aki erre a 
pályára minden készültség és gyakorlat 
nélkül lép, az igen hamar elveszti a 
befektetett kis tőkéjét, mert tönkreteszi 
Őt egyrészt a saját tájékozatlansága is, 
másrészt az óriási nagy konkurrencia, 
melv az italmérés igen nagymérvű 
szétforgácsolásában nyilvánul. A ven
déglősük ebben a kérelmükben igen 
szerények a megszorítás tekintetében. A 
ki kimutatni képes, hogy ebben a szak
mában akár mint pincér, akár mint 
csapos, akár mint szakács, vagy pince
mester legalább két évig gyakorlatilag 
dolgozott, ismertessék el szakképzettnek 
és nyerjen italmérési jogot

Az a bizonyos alkalmakkor jó kortes
tanyául felhasznált kocsma és vendéglő 
megérdemli a védelmet, különösen mikor 
76 80 ezer adóíizetö polgár megélhetési 
érdekéről van szó. Tudom t. értekezlet, 

nők nem tudnak a bajon segíteni, de 
tisztelettel kérik az érdekeltek az elnöklő 
államtitkár ur önagy méltóságának jóin
dulatú pártfogását azzal, hogy a ven- 
dégiős-koesmáros iparnak üzését az uj 
törvényben a képesítéshez kötött iparágak 
közé felvenni méllózta<sék. A szépen át 
gondolt beszéd mint ujdonságaz ipar terén, 
nagy hatást tett az értekezleten.

. Várjuk és reméljük a legjobbat.

A borviz- kartell
A Fekete Mór-féle borviz konzorcium 

óriási erőfeszítéseket visz véghez, hogy 
a 140 — löOszázalékkal fölsrófolt erdélyi 
ásványvizek számára a talajt biztosítsa. 
Az erőlködés azonban hiába valónak 
bizonyul. Még Kolozsváron, (ahol pedig 
már a nem éppen elsőrendű vizekre 
nézve is történtek bizonyos engedmé
nyek) sem sikerült elérni, hogy a rém- 
ségesen megdrágított vizek a bojkott 
alól felmentessenek. Pedig erős volt a 
reményük, hogy a forgalmi és keres
kedelmi szempontból kiválóan fontos 
Kolozsvár nem fogja azonosítani magát 
a fogyasztóközönség és a saját érde
kükben bojkott-mozgalmat indított többi 
erdélyi városokkal.

A Kolozsváron túli vármegyékben 
pl. Brassó, Csík, Háromszék, Udvar
hely, Szeben, M.-Torda stb. megyék
ben, amelyek a kizsákmányoló kartell 
ellen a mozgalmat indították, erősen 
tartja magát a bojkott mozgalom. Neve
zett megyék vendéglősei gondoskod
nak róla, gyűlések, körlevelek és rop
hatok utján, hogy a bojkott fönmarad- 
jon és hogy a bojkott mozgalomban 
résztvevő vendéglősök és kocsmárosok 
a bojkottált vizeknél jobb minőségű 
borvizekhez juthassanak. A Brassó- 
megyei vendéglős-ipartársulat az utóbbi 
napokban szintén ilyen értelmű kör
iratot küldött szét a hazai összes 
vendéglős-ipartársulatoknak, valamint 
egyeseknek is nagy számban.

A brassóiak köriratából a következő
ket ismertetjük:

M agyarország összes vendéglős Egyesületeihez.
Kartársak! T estvérek  !

Megalakult Budapesten egy ily hang
zatos cimü társaság: »Magvar ásvány
víz kiviteli részvénytársaság))

Ez a társaság nagy hangon »kivi- 
telinek» nevezi magát és a hazafiasság 
mezébe bujtatja pénzsóvár telhetet
len séget.

Ez a nagy részt bankárokból álló 
klikk suttyomban összevásárolta Erdély 
minden számottevő ásvány- és gyógy
víz forrását, és folyó évi január hó 
10-töl kezdődő hatalylval az összes 
vizek árát egy csapással 100 °/o-al 
(Nem 100, hanem 140—160°/o al 
sz*rk.) emelte és elakarja mostan 
hitetni a nagy közönséggel, hogy nagy 
hazafiasságot fe jt  ki, am ikor ezt 
tette. Célja nem egyéb, — ezt a vak 
is látja, — hogy a mi bőrünkre hir
telen meggazdagodjék.

Nagyon jól számit ez az élelmes 
klikk, mert ilyen merényletet csakis 
magyar közönséggel szemben lehet 
elkövetni, hiszen a magyar előtt csak 
annak van becse ami drága.

Következésképen rólunk is föltételezi 
azt a hülyeséget, hogy el fogjuk hinni 
azt, hogy a külföld szintén azért fogja 
vásárolni a mi ásványvizeinket, mert 
azok drágábbak lettek.

Szégyen és gyalázat, hogy ilyen 
Magyarországon büntetlenül történ
hetik, de még nagyobb szégyen és 
lealáző ránk vendéglősökre nézve, hogy 
ezek az élelmes urak éppen bennünket 
szemeltek ki vak eszközül, zsíros ara
tásuk lekaszálására.

Nagyon csalódnak azonban ezek a 
jó urak, ha azt hiszik, hogy a mi 
kizsákmányolásunkra irányuló telhetet
len törekvésüket ölhetett kézzel, ellen
őrzés nélkül szemléljük !

Nem urak, keressenek önök más 
áldozatokat, de ne a m agyar vendég
lős iparos osztályt válasszak k i arra, 
hogy egy-egy Igazgatójukat havi 12.000 
koronás fizetésekkel honorálhassák, 
mely fizetést két miniszter együttvéve 
sem kap.

Kötelességünk, hogy Kartársaink 
figyelmét felhívjuk azon forrásokra, 
illetve forrástulajdonosokra,akik akkor, 
mikor ezen harcot kezdtük, készségesen 
és áldozatok árán kisegítettek bennün
ket zavarunkból úgy, hogy kartellben 
levő vize t nem ke lle tt vásárolnunk, 
és közönségünket m égis kiszolgál
hattuk.

Mi alolirott Egylet kimondottuk köz- 
gyülésileg a feltétlen bojkottot, a 
Részvénytársaság által megvásárolt 16 
ásványvízzel szemben.

És ez bennünket köt erkölcsileg és 
vagyonilag mindaddig, mig a vizek 
eredeti áraikra le nem szállanak.

Nemes lelkesedéstől áthatva kérjük 
tehát Kartársainkat, csatlakozzanak 
hozzánk, mondják ki a feltétlen bojkot
tot „az ásványvíz kiviteli részvénytár
saság" vizeivel szemben és segítsenek 
megbüntetni a telhetetienséget.

Hazafias üdvözlettel 
fírassóvárm egyei szállodások,

kocsmárosok és kávésok , egylete.

Diadal . . .
Figyelmeztetés!

Mint fentebb emlitettük. a Fekete 
Mór-féle borviz-kartell minden erőfeszí
tést elkövet, hogy a 140 —160%' kai 
emelt borvizek árait ne legyen kénytelen 
leszállítani, — csak legfeljebb egv-két 
fillérrel. így a fővárosi napilapok 
»Napi Hirek« és »Ujdonságok« rovatai 
végén A m agyar ásványv íz  diadala 
cimü közleményeket tétet közzé, mely 
közlemények igy kezdődnek:

— Kolozsvárról jelentik: »Néhány 
külföldi ásványvízforrás tulajdonosa (!?) 
és úgynevezett ásványvíz gyártó (!??) 
érthető okokból történt kezdeményezé
sére Erdély nagyobb városainak ven
déglősei és kereskedői bojkott-mozgal
mat indítottak a »Magyar Ásványvíz 
Részvénytársaság** ásványvizei ellenstb.

Figyelmeztetjük erdélyi és az összes 
hazai vendéglős és kocsmáros szaktár
sainkat, hogy ezeknek a közléseknek 
föl ne üljenek, mert mindez a borviz- 
kartell részéről jól megfizetett reklám, 
a brassói vendéglös-ipartársulat kör
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levele szerint pedig — a hezafiság 
mezébe takart — közönséges humbug. 
Itt említjük meg, hogy az erdélyi sajtó 
egy része a konzorcium által gazdagon 
fizetett* hirdetések révén, szintén levan 
kény erezve.

Marosvásárhely.
Mint itteni levelezőnk Írja, a nem rég 

alakult Vendéglős-ipartársulat agilis és 
fáradhatlan elnöke, Schveitzer  Adolf 
szaktársunk mindent elkövet, hogy a 
borviz-kartellen lévő vizek bojkottja 
következtében a közönség ne szenved
jen hiányt. Javaslatára az ipartásulat 
az »A ttila  és »Saius« kartellen kivül 
álló borvizeket azonnal megrendelte s 
a vizek megfelelő mennyiségben már 
meg is érkeztek. Ugyancsak bevezették 
a »Buziásia ásványvizet is, amelyre a 
rendelés már szinte megtörtént.

Budapest
A nSzékesfóvárosi vendéglősök és 

kocsmárosok iportársulata* a múlt 
héten tartott választmányi ülésén fog
lalkozott a "Brassómegyei vendéglős- 
ipartársulat« köriratával s az abban 
foglaltakat készséggel tette a magáévá. 
Felkéri a hazai vendélős-ipartarsula- 
tok elnökségeit, hogy támngassákerdélyi 
szaktársainkat mozgalmukban és a 
Fekete Mór-féle oMagy. Á svá n yv íz  
Részvénytársaság  vizeit bojkottálják.

Bojkottált ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borvizkartell- 

nyuzda ezeket a vizeket kartellirozta 
és emelte föl 140—160% -kal: Bor
széki, Bodoki Matild, Baross, Bor
hegyi, Boholti, Elöpataki, Felső
rákos!, Feherkői, Glória, Hargitaliget, 
Horgász, Hankó, l\ ászonjaknb falvi 
(Borpatak), Kászonyi főku t (Salutá- 
ris), Repáti, S zto jkai.

Erdélyi szaktársaink felhívják a 
hazai vendéglős kartársakat, hogy az 
itt fölsorolt vizeke’ seholse szolgáltas
sák ki s a közönséget igyekezzenek a 
borvizkarteli (Magyar ásványvíz forg. 
és kiv. részvénytársaság) kizsákmá
nyoló céljairól fölvilágosítani.

A bojkottált »Borszéki«.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni 
vendéglősöket, hogy az erdélyi bor
vizekkel bojkottálják a kartell-nvuzda  
szorgalmazója: Fekete Mór »Bor
szék it v izé t is. A nagyközönséget, 
de különösen a vendéglős-kocsmároso- 
kat kizsákmányoló konzorcium meg
érdemli, hogy gonosz merényletükért 
a vendéglősöknek egész nagy egyeteme 
sújtsa.

A  SzBkesfoyárasi Vendéglősök és K ocsm é- 
rosok ipartársulata hivatalos közleményei

A z ipartársulat hivatalos helyisége 
Vili, Rákóci-ut 13, U- 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
óráig. -------

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

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó1* utján közöltetik.

TÁRSULATI  é l e t .

Jegyzőkönyv. Fölvétetett Kassán, 
1909 évi március 23-ik napjára kilüzött, 
de határozalképes>ég hiányában meg
tartható nem volt 11-ik évi rendes köz
gyűlés feloszlatása után megtartott választ- 
mányi ülésben.

Elnök a feloszlatott közgyűlés után a 
visszatartott választmányi tagok közre
működésével az ülést megnyitván, felkéri 
a jegyzőt esetleg időközben beérkezett 
ügyek e őterjesziésére.

Jegyző előterjesztést tesz a borterme
lőknek boraik kis mér ékben való eláru- 
sitása elleni állásfoglalás ügyében a kir. 
pénzügy igazgatósághoz intézett panaszos 
beadvány ügyében

A választmány a nagy gonddal meg
szerkesztett ezen feliratot teljes egészé
ben magáévá teszi s megbízza az elnök
séget, hogy azt illetékes helyére sürgősen 
juttassa el.

Az ipartársulat hivatalos helyiségei 
bérletére nézve az iparoskörrel kötött 
egyezséget a választmány jóváhagyta 
oly megjegyzéssel azonban, hogy a 
mennyiben a bérleli összeg lC0uA>-kal 
fel lett emelve, a választmány által tar
tandó ülések tartama alatt a szükséges 
fűtőanyagot az iparoskor köteles lesz 
kiszolgáltatni, miről a kör elnökségé! 
kellően értesíteni rendeli a választmány. 
Következett Bauernebl és lia sörgyári 
cég kérvénye, melyben a társulati tagok 
részére szállítani köteles ingyen jégnek 
házhoz való szállítása alóli felmentését 
s ennek ellenében egy hektoliter sör után 
25 fillér kártalanítási díjnak befizetésére 
ajánlatot tesz.

A választmány az ajánlatnak beható 
tárgyalása után szótöbbséggel elhatá
rozza, hogy ajánlattevő cég ajánlatát 
még magasabb rekompenzáeiok kilátásba 
helyezésével sem fogadja el s a meny
nyiben a sörgyár ezen kötelezettségénék 
pontos betartására egyezségi lég kötelezve 
van, erről őt jelen határozat közlésével 
értesíteni rendeli.

Az Erzsébet-téri élelmezési bódék
nak más helyre való áthelyezése ügyé
ben jegyző által megszerkesztett kérvényt 
a választmány helyesli ugyan, de kéri 
a jegyzőt arra, hogy a már megszer
kesztett kérvényben az újabban a tanács 
által esetleg kijelölendő helyre vonatko

zólag annak szabad kezet engedjen s 
személyesen hasson oda, hogy ezen bódék 
lehetőleg a vásártérre, mint arra leg
alkalmasabb helyre helyeztessenek át.

A mai napra meghirdetve voit köz
gyűlés határozat hozatal képtelensége 
folytán megtaríható nem lévén, a köz
gyűlést 19 j9 évi március hó 30-ik nap
jának détutáni 2 órára ismételten kitűzni 
rendeli s felkéri az elnökséget, hogy erre 
nézve az aiapsza bályok 8. §-ának han
goztatásával ezen újabb közgyűlési meg
hívókat haladéktalanul bocsássa ki.

Egyéb tárgy nem lévén, az elnök az 
ülést berekeszti azzal, hogy az ipartársu
lati jegyző és Heilig Miksa, valamint 
Siegeimann Vilmos társulati és választ
mányi tagok között felmerült és az alap
szabályok 4. §-ába ütköző összetűzést 
a folyó hó 25. napjára kitűzött rend
kívüli választmányi ülésen kívánja tár- 
gvaltatni, s ettől teszi ugv az elnök, 
mint a jegyző függővé az esetleges 
barátságos kiegyezés avagy ennek hiá
nyában a konzekvenciák levonását.

A jegyzőkönyvet Molnár Mátyás és 
Schvartz  József választmányi tagok 
hitelesítették.

Sárvár. A "Sárvár és vidéke vendég
lősök, mészárosok, kávésok és hentesek 
ipartársulata» e hó 3-án tartott közgyű
lésén a lársulatnak elhunyt elnöke 
Rilter Lajos helyébe : Stroboifer Viktor 
fogadós szaktársunkat, volt alelnököt 
és alelnöknek Deutsch Simon mészárost 
választották meg egyhangúlag.

Léva. (U j ipartársulat.) Barsmegyei 
szaktársaink e hó 18-án szintén meg
alakítottak ipartársulatukat. Az ipar- 
társulat megalakulása »Léva és vidéke 
fogadósok, vendéglősök, kocsmárosok 
és kávésok iparlársulata« címen Léván, 
a városháza tanácstermében történt, a 
helyi és megyei vendéglősök nagy szá
mának részvételével. A barsiak ipar- 
lársulata életrevalóságát az alakuló gyű
lésen megnyilvánult nagy érdeklődés és 
az a körülmény tanúsítja, hogy a 
társulatba való belépésüket nemcsak a 
megye távoli községei, hanem a szom
szédos Hontniegvéböl is többen bejelen
tették. Az ipartársulat tisztikarába a 
következők választattak be. Elnök: 
id. Tokodi Imre, alelnöki Steiner 
Henrik, jegyző: Schm idt József, pénz
tárnok : Ö'rdögh Lajos és ügyész:
dr. Pártos Gyula. Választmány: Vil- 
helm  Jakab, Budai Máté. Demjén 
Jenő, Halmai Vilmos, Tóth István. 
Ciglau János, W eisz  Márk, Weinber- 
ger  Fülöp. ifj. Kaldrovics József és 
Adler Miksa. Pótválasztmányi tagok 
rJozsefcsek Károly és Weiner Jakab 
lettek.

Győr. A Győri vendéglős és kávés 
ipartérsulat« választmánya és a «Györi 
pincéregylel« választmánya, március
22-én délután együttes ülést tartott, 
melynek egyetlen pontja, irodafőnök 
választása volt. A választmány 7 pályázó 
közül egyhangúlag Erhardt Antal szak-
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társunkat, a Győri vendéglős ipartársula
tának volt derék elnökét választotta meg.

Arad Az »Aradi pincér segélyző és 
el helyezőegylet« március 4 —£-ik éjjelen 
tartotta évi rendes közgyűlését, tagjai
nak élénk részvételével. A közgyűlés 
mindenekelőtt az évi működésről szóló 
jelentést tárgyalta és fogadta el, majd 
az uj tisztikart választották meg. A 
választás eredménye a következő: elnök
nek W erkm eister  .lános. alelnöknek 
h'ravár Imre. pénztárosnak Hetik Ist
ván. titkárnak Rózsa János és ellenőrnek 
Flegár János lettek megválasztva A 
választmányba: Cellolh Vince, Gombási 
Sándor, Hetényi István, Héneri Ferenc, 
Cigány László, Rozenzweig Samu, Ven- 
jelik József, Lovasberényi Jakab, Sehvez- 
ner Károly, Ungár Félix. Schuh József, 
Sormann ístván, választmányi póttagok
nak Fűzi Samu, Antalik János és Scharl 
Rezső és számvizsgálóknak Szinger 
Károly. Brenner Jenő és Göller György 
választottak be. Ügyvezetőnek Cseh Hugó 
lett újból megválasztva.

Liptószentmiklós. ( Uj ipartársulat). 
Mint egyik őszi számunkban jeleztük, 
Liptószentmiklósivendéglös-szaktársaink 
szintén mozgalmat inditottak a megye 
területén lévő vendéglősök érdekeit föl
karoló ipartársulat létesítésére. Az ala
kuló gyűlést e hó 23-án tartották, s 
azon ugv helyből mint vidékről nagy
számban jelentek meg szaktársaink. 
Miután a létesítendő ipartársulat célját 
és az alapszabályokat ismertették, a 
tisztikar választását ejtették meg A 
társulat elnökének egyhangúlag: Máhr 
Ferenc fogadóst, a közügyeink derék 
harcosát és e tekintetben derék társát: 
Gottt'ried Dezső vasúti vendéglőst al
elnöknek választották meg egyhangúlag. 
Pénztárosnak Neumann Emil, titkárnak 
Je linek  József és ügyésznek dr. Hertzku  
választattak meg

Rózsahegy. .4 „Rózsahegy és vi
déke vendéglősei és kocsmárosai, 
Ipartársulatali f. hó 22-én tartotta 
közgyűlését, amelynek tárgya a keresk. 
miniszter leiratával elrendelt alapsza
bály módosítása volt. A közgyűlés az 
i: onnan átdolgozott alapszabálv-terve- 
/ -(et elfogadta s utasította az elnök- 
,.get, hogy a minisztériumhoz jóvá

hagyás végett haladéktalanul terjessze 
fel. — Ezután Forgesz József elnök 
jelentette, hogy Liptószentmiklóson egy 
az egész megye területére kiható 
„Vendéglős Ipartársulat11 alakítására 
mozgalom indult s Máhr Ferenc, 
G ottfried Dezső és Jelinek  József 
liptószentmiklósi szaktársak azon indít
ványt nyújtották be, hogy a »Rózsahegy 
és vidéke vendéglősei ipartársulata11 
a létesítendő hasoncélu ipartársulattal 
egyesüljön. A közgyűlés erre nézve 
egy szükebb körű bizottságot válasz
tott, melynek tagjaivá a következő 
társulati tagokat választotta meg: Por- 
gesz  József, Fulla Lipót, Tyroler  
Jakab, Spitz. Sándor. Neu Sándor. 

JPischer Jakab, és Teich Ármin Egy

ben utasította a bizottságot a kérdés 
beható tanulmányozására és javasla
tának mielőbb való előterjesztésére.

Ipolyság:. Selmecbányái és ipolysági 
szaktársaink mozgalmat inditottak az 
egész megye vendéglőseit magába tömö
rítő társulat létesítésére. A »Hontvár- 
megyei vendéglősök és kávésok ipar- 
társulatai* címmel tervezett ez újabb 
testület munkálatait Selmecbányán: Ács 
Ferenc. Bogva János, Braun Márton, 
Sárkány  István és W interstein .1., 
mig Ipolyságon : Wagner János, Asbóth 
József. Bárdos János, Lengyel 1. 
Dávid és Wollner Márkus szaktársaink 
végzik

Közgyűlés. A oGy.íri Pincéregylet« 
e hó 29-én tartotta évi rendes közgyűlé
sét. A gyűiés lefolyásáról közelebbi 
lapunkban számolunk be.

Kolozsvár. A Kolozsvári pincéregylet 
március 26-án tartotta ezidei rendes 
közgyűlését a Kispipa vendéglőben. A 
közgyűlésre a tagok majdnem teljes 
számban jelentek meg A közgyűlés fő
tárgya a tisztujitás volt A választás 
eredménye a következő: elnöknek újból 
Tauszik í.ajos fogadó-tulajdonos, alel
nöknek S zinnyev  Sándor főpincér, 
pénztárosnak Simon József, mig a 
felügyelőbizottságba: Varga József,
Mozer Géza és Tappler István lettek 
megválasztva. A választmányba ugyan
csak legnagyobb részt a régi tagokat újból 
beválasztották. A közgyűlést lakoma 
követte.

A Kávés-Ipartársulat közgyűlése.
Március 22-én tartotta a Budapesti 

Kávés-lpartársulat 94. é. r. közgyűlését 
a Katona vendéglő különhelyiségében, 
a tagok nagyszámú részvételével.

A közgyűlést Némái Antal elnök nyi
totta meg, s miután a jelenlevőket üdvö- 
zölteajegyzőkönyv hitelesítését rendelte 
el. Hitelesítést Molnár Sándor és Gál 
Arnold teljesítették. Ezután az elnök 
elrendelte a választmány valamint a 
felügyelő bizottság évi jelentésének 
felolvasását. A jelentést Kemény Géza 
dr. társulati titkár olvasta fel. A jelen
tés szerint a múlt évi bevétel 68.495 
kor. 27 fül Kiadas 10 9 ,9  kor. 77 fül. 
Egyenleg mint tőke 57.545 kor. 54 fillér. 
— Munkaközvetítő bevétele 2859 kor. 
25 fillér. Kiadás 2003 kor. Egyenleg 
(átvitel) 856korona 25 fillér. — Költség
előirányzat bevétel 10.180 kor. Kiadás 
9782 korona. Egyenleg (maradvány) 398 
korona. — Munkaközvetítő előirány
zat 909. évre bevétele 9800 kor. Ki
adása 10 450 kor. Egyenleg mint hiány 
650 korona. A társulat összvagyona 
59.267 kor. 54 fillér. A közgyűlés a 
jelentéseket egyhangúlag elfogadta. 
Ezután Némái elnök indítványára özv. 
Törley  Józsefnét, Gallia V.. Radoea J , 
Francois J. és Piatnik Nándort a társu
latba disztagjaivá választották.

Következett a választás, mely szerint 
választandó volt: elnök, alelnök, pénztá

ros, ellenőr, 6 rendes és 6 pót
tag a választmányba, valamint 3 
rendes és két póttag a felügyelő bizott
ságba. — W ertheim er indítványára 
egyhangú lelkesedéssel Némái Antalt 
újból elnök, a lelépő Berger Leó helyébe 
Upor Józsefet alelnök, Holstein Zsig- 
mondot pénztáros, és Gruber Károlyt 
allenőt ré választották.

A választmányba: Brück Károly, 
/fai/os Márkus, GÍaserFülöp, Harsányi 
Adolf, Kaiser Ignác .F ó liák  Salamont: 
póttagnak: Albecker  Sándor, Gál
Arnold, Holzer Leó, Petrovics  György, 
Strasser Gyula és Szántó Béla; a 
felügyelő bizottságba: Bayer  Marcell, 
Fejér Gyula, Wertheimer Lajos; pót
tagnak : Garnauf Gyula. Steuer  Gyula, 
és a kávéssegédek segítő alapja fel
ügyelő bizottságába: Berger Leó, Gru
ber Károly, Harsányi Adolf, Holstein 
Zsigmond és Weingruber Ignácot 
választották be. Upor József újonnan 
megválasztott alelnök köszönetét mon
dott a bizalomért s Ígérte, hogy mint 
a múltban, a jövőben is a szokott radi
kalizmussal fogja megtenni kötelességét. 
Gárdonyi József, az uj választmányi 
tagok nevében mondott köszönetét a 
közgyűlésnek.

Ezután az indítványok következtek. 
Először a választmány indítványát, mely 
Berger Leó volt alelnöknek örökös 
diszalelnökké való megválasztását java
solta. tárgyalta a közgyűlés. — Har
sányi szerint, az. hogy valaki 3 évig 
alelnök, nem elég érdem arra, hogy a 
legnagyobb kitüntetésben részesüljön. 
Az indítványnak a napirendről való 
levételét javasolta. Némái elnök a 
választmány javaslatát ajánlotta elfoga
dásra. Szerinte a háborúban eltöltött 
3 év ér annyit mint békében eltöltött 
30 év. Berger Leó ezt a kitüntetést 
megérdemelte. Az indítvány egyhangú
lag javasoltatott a választmány által, 
igy annak einem fogadása egyúttal 
bizalmatlanságot jelentene a vezetőség 
összesége valamint az elnök személye 
ellen is. Fábri Henrik, Harsányi, Upor 
és Gárdonyi hozzászólása után a 
közgyűlés a választmány indítványát 
fogadta el. A közgyűlés ezután Brück 
Károly indítványát, hogy a választmány 
az alapszabályok módositásával szer
vezzen még egy alelnöki állást, áttették 
a választmányhoz. Harsányi Adolf 
indítványozta, hogy a választmány, 
tekintettel arra, hogy az Ipartársnlat 
1912-ben eléri fennállásának 100 éves 
évfordulóját, — dolgozzon ki javasla
tot a megünneplésére, esetleg egy 
nemzetközi kiállítás rendezésével kap
csolatban. A szép beszédben megokolt 
indítványt áttették a választmányhoz.

Ezután Brück  Károly a revü-rend- 
szer bevezetésére nézve tett indítványt 
a következő érdekes megokolással: A 
főpincérek a munkás mozgalmakkor 
támadó ellenségként mutatkoztak a 
helyett, hogy mint a főnökök bizal
masai, a mozgalommal szemben foglal
tak volna állást vagy legjobb esetben
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paszivek lettek volna. Egyetlen orvos
ság, hogy eltöröljük a főpiacéri rend
szert es behozzuk a revü-reodszert. 
Hadd legyen munkás és munkaadó 
— A közgyűlés az indítványt Gárdonyi 
hozzászólása után áttette a választ
mányhoz. Majd a gyermekvédő liga 
kérelmét. gyermek-nap megtartása 
érdekében fogadta el a közgyűlés, 
s ezzel a napirend kimerült.

Némái Antal végszavaiban meg
köszönte a bizalmat, mely már 20 éve 
ülteti őt az elnöki székbe Majd lelkes 
beszédet intézett az újon választott 
tisztekhez, figyelmeztetve arra a köte
lességre, mely tisztségük révén há ul 
reájuk. nÁllandó harcban áliunk, jó 
ka’onák kellenek!)) — A közgyűlést 
ezután lelkes éljenzés közt bezárta.

A közgyűlés után társasvacsora 
következett, melyen több fölköszöntő 
hangzott el. (M. J )

Vidóki koesmárosok bajai.
Vidéki vendéglős-kocsmáros kartár

saink részéről hangos panaszok érkez
nek hozzánk az ottani viszonyokról, 
amelyek még rosszabbak, mint a fővá
rosiak, noha itt is elég mostohák. Két 
vidéki helyről is kaptunk ilyen pana
szos levelet azzal a kívánsággal, hogy 
a Fogadóban közzétegyük. Teljesítjük 
vidéki kartársaink kívánságát, mert 
talán a közlés is hozzájárul a helyzet 
javításához, illetőleg a vendéglős-kocs
máros kartársak tömörüléséhez, hogy 
azután egyesült erővel foghassanak 
hozzá sérelmeik orvoslásához, amire 
a magunk részéről szívesen nyújtunk 
segítséget.

Íme az egyik levél
Sorokujfalu, 1909. miire. 16.

T. Szerkeszt őség !
Előttem fekszik a «í'ogadó», mely 

az uj bortörvényt közit. Csudákon a 
kocsmárosság könnyelműségét, vagy 
nem is tudom, minek nevezzem azt 
a türelmességet. Ez a törvény ismét 
súlyosbítja a koesmárosok helyzetét, 
pedig már amúgy is elég a bajuk. 
Mi, koesmárosok a mi szorgalmunk, 
a mi keserves izzadságunk árán annyi 
milliót fizetünk az államnak, hogy 
talán mi is megérdemelnénk egy kis 
kíméletet. Most a sok baj tetejébe még 
a nyakunkba akasztották a nagy aggo
dalmat.

Van olyan kocsmáros, — ne tagad
juk, — aki nem érti, ha százszor is 
megmagyarázzák neki a törvényt, a 
bornyilvántartást, stb és jaj annak, a 
ki a finánc ur őnagyméltóságával ösz- 
szeütközésbe jut. Á legkisebb formai 
hibák miatt bemártja a bajba azt a 
szegény vendéglőst, Bár látja, hogy 
mily keservesen tengeti életét. De mi 
az a fináncnak ? Nála a fő az, hogy 
büntethessen, mert hiszen a büntetés
nek nyolc tizedrészét jutalmul kapja.

Az államnak a fejős tehene a kocs

máros, és pedig olyan jó állatok va
gyunk mi, hogy a legnagyobb fájdal
mat is panasz nélkül e.viseljük. Gyer
mekeink mezítláb és rongyosan jár 
nak, mert nem kerül ruhára, ürülünk, 
ha az a sovány kis étel meg van, a 
mi éppen elég arra, hogy eben ne 
vesszünk. Egy falusi vendéglős, a ki 
pl. elad egy évben 90 hl. bort, fizet 
240 kor. regálét, 40—80 kor illetéket, 
60, sőt sokszor 80 kor. 111. osztályú 
adót. Ehhez járul még községi pót- 
adó 90—40%  (sok helyen 90—120%. 
Szerk) megyei adó 6 % , allami adó
pótlék, betegápolási és útadó i0 % ; 
iparkamarai illeték stb. stb. Tessék 
mindezt összeszámolni és megállapí
tani, hogy mi marad hát az élelemre 
és egyéb szükségletre. Ha zenéltetni 
akar. hogy tán ezzel a bevételét egy 
kissé gyarapítsa, nem használ neki. 
Megint csak az államot gazdagítja, 
l'.zet 2 korona zeneengedély-dijat, a 
kisdedóvó részére 2 koronát és ha a 
főbírói hivatal 50 kilométernyire van 
i-', még akkor is személyesen kell be
adni a kérvényt. Ezt a legtöbb főbírói 
hivatal megköveteli. Ha volna is egy 
kis keresetünk, azt mar előre másnak 
kell adnunk. Pedig ki van annyi baj
nak. fáradságnak és veszélynek 
kitéve mint a kocsmáros V Melyik hi
vatalnok az, a ki pl. reggel 6, sok 
helyütt 5 órától kezdve estve 9—10 
óráig, sokszor reggelig is fennmarad 
és Őriz egy pár vendéget, bár tudja, 
hogy <>z egész haszna nem több pár 
krajcárnál. De azért nem küldheti el, 
mert a rendég akkor megharagszik s 
az amúgy is gyér jövedelmét még 
azzal a pár krajcárral is apasztja. 
Minlden rendű és rangú hivatalnok 
könnyebben keresi meg kenyerét, na
gyobb kényelemmel, mint a kocsmáro- 
sok és most a hivatalnokok lizetésja- 
vitását is rajtunk akarják bevasalni. 
Ki van annyi veszélynek kitéve, mint 
a falusi kocsmáros? Hány eset van, 
hogy a vendégek fogyasztanak, költe
nek és mire fizetni kell. a vendégnek 
nincs pénze. Ha a kocsmáros szólni 
mer, akkor elégszer megesik, hogy a 
bicska is megvillan előtte és bizony 
megesik, hogy a testébe is mártják- 
Nem régen történt, hogy Szentkeresz
ten egy sehonnai a kocsmárost, a fiát 
és a leányát összeszurkálta, hogy csak 
a véletlennek volt köszönhető, hogy az 
orvosok megmenthették őket.

Nem hiszem, hogy ha ezeket a tény- 
dolgokat a kormány elé visszük, nem 
venné tekintetbe. El nem képzelhetem, 
hogy csak minket, akik a legnagyobb 
hasznot hajtjuk az államnak és a sző
lőbirtokosoknak, taszítson el mostohán 
a kormány, a ki mindenkin szívesen 
segít, ha baját előtte feltárja.

Tömörüljünk és vigyük ügyünket a 
kormány elé. Tiltakozzunk a bor nyil
vántartás és egyéb megszorítások el
len. Tiltakozzunk a mellékadóztatás 
ellen, mint pl. zeneengedély stb. Kö

veteljük mindezeknek eltörlését Kö
veteljük a záróra rendezését, a bün
tetések enyhítését. A legtöbb esetben 
nem a vendéglős az oka, ha a zárórát 
túllépi Segítsünk magunkon szaktár
sak. addig, a mig késő nem lesz. Ott, 
a hol mindenkit meghallgatnak, a mi 
jogos kérésünket is meghallgatják, de 
ha némán tűrünk el mindent, honnét 
ismerjék a mi bajainkat? Ki kell 
bontani a zászlót és megyünk mind
nyájan. mert ezt az állapotot igy már 
tovább nem bírjuk. Tenni kell vala
mit, hogy a sok szegény kocsmárost 
meg lehessen menteni a biztos tönkre- 
jutástól.

Előre szaktársak' Ne csüggedjünk! 
Az igazság a mi részünkön van s az 
győzni is fog, csak összetartás kell 
hozzá.

Breiner Dávid.
Sok keserűség, de való tény nyer 

ebben a közleményben kifejezést A 
kormánytól nem sokat várhatunk, de 
azt is. amit elérni lehet, csak egyesült 
vagy tömeges megnyilatkozásban lehet 
kicsikarni és erre alkalmas a szervez
kedés, országos kongresszusok, stb.

A szintén vidékről érkezett másik 
levél igy szól:

Fehértó, márc 20.
T  Szerkesztőség .'

Ne felejtkezzenek meg a falusi ven
déglősök sorsát is feltárni a Fogadó
ban. hadd ismerjék meg a szaktársak 
a vidéken divó nyomorúságos viszo
nyokat is. A műit héten olvastam 
egyik budapesti napilapban, hogy a 
kormány az italmérések számának 
csökkentését rendelte el, a hol t. i. 
a szükségesnél több van. Tehát régen 
szerzett jogokat akarnak elkobozni, 
ahelyett, hogy az uj jogok kiadását 
korlátoznák és ne adnának a keres
kedőknek italmérési engedélyt.

A mi községünk 779 lélekszámmal 
bir Van két kocsma és egy szövet
kezeti bolt, melynek nagyobb italfor
galma vau, mint a két kocsmának 
együttvéve. A boltnak korlátolt ital
mérése van, de azért rendes kimérést 
folytat. A hatóság nem törődik vele, 
hogy az élelmiszereket árusító üzle
tet egész nap dohányfüsttel fűszerezik 
és összevissza köpdösik kora reggeltől 
késő estig

Nem értem, hogy mért adnak ital- 
mérési engedélyt a birtokos gazdának, 
ki földjének művelésére 3—4 pár ökröt 
tart. Hiszen ez az üzlet nem kell neki 
megélhetésre, hanem arra, hogy ki
vegye a szegény kocsmáros szájából 
a kenyeret. Hát nekünk, kocsmáro- 
soknak, kik annyi adót és illetéket 
fizetünk, az állam nem köteles védel
met nyújtani9 Tűrhetetlen állapotok 
ezek A  pénzügyigazgatóság ismer 
ezeket az állapotokot. de szemet huny 
a szövetkezeti üzlet italmérése előtt. 
Hol keressünk orvoslást a visszaélé
sek ellen ? Ki nyújt nekünk védelmet ?
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Tegyünk valamit kartársak, mert 
nem százával, hanem ezrivel megyünk 
tönkre. Derzsi János.

A szövetkezeti bolt visszaéléseit je
lentsék fel kartársaink a pénzügyigaz
gatóságnál és ha nem vezetne célri, 
felebezzék meg a pénzügyminisztéri
umhoz és ha ez sem segítene, fogják 
meg a képviselőjüket, hogy tegyen 
valamit az érdekükben. Fogadó szerk.

Barabás Béla levele.
Az újvidéki pincéreknek.

Az újvidéki pincér kar, mint előző
leg jeleztük, március 4-én táncestélyt 
rendezett, melynek jövedelmét részoen 
az aradi vesztőhely megváltása céljára 
fordította. A hazafias és jotékonycélu 
vigalom jövedelmének ezt a részét. 
Hajdu Sándor kávés és vigalmi pénz
táros, a Fogadóhoz küldte azzal, hogy 
azt az illetékes helyre juttassuk. Az 
összeget, 1+2 koronát Barabás Béla 
országgyűlési képviselőnek, az aradi 
vesztőhely megváltását célzó 13-as 
bizottság lelkes megalapítójának és 
elnökének szolgáltattuk át. A kiváló 
politikus és áilamférfiu jólesően és 
meghatva fogadta a szent célra szánt 
áldozatot, amelyet annál becsesebbnek 
lát, mert olyanok hozták, akik maguk 
is nehezen keresik napi kenyerüket. 
Az njvidéki pincérek e nemes tényéért 
őszinte elismerését fejezte ki.

De nem csak szavakban fejezte ki 
elismerését és köszönetét a törhetlen 
hazafi és hazánknak ezidö szerint 
első komoly politikus tér fia. Barabás 
Béla. A #Fogadó» szerkesztőségének 
egy gyönyörűen megirott levelet kül
dött, amelyben nyugtatása kapcsán 
költőileg tükrözteti vissza mindazt, 
amit a nemes adomány átvétele alkal
mával érzett és kifejezett. Ilyen szép 
levelet csak egy önzetlen és ideális 
lelkületű ember irhát. Barabas levelét 
itt közöljük:

A »Fogadó« tek. szerkesztőségének 
Budapest.

Mai napon átvettem Önöktől Egvszáz- 
negy venkét koronát, a mely összeget 
Hajdú Sándor úr kávés Újvidéken, 
küldötte be Önöknek, hogy azt szolgál
tassák át, az aradi l3-as bizottságának 
a vértanuk vesztőhelyének megváltá
sára. Ez összeget az »ujvidéki pincér- 
kar® küldi, mint eredményét az általuk 
rendezett táncvigalornnak.

Midőn ezen jelentékeny összegnek 
átvételét ezennel elismerem, egyúttal 
mélyen meghatva s lelkem igaz érzé
sével mondok köszönetét Önöknek, 
továbbá Hajdu Sándor kávés úrnak, az 
ú jv idéki pincérkarnak  együttesen és 
külön-külön minden egyes tagnak s 
végezetül mindazoknak, akik e hazafias 
szent cél előbbre vitelét, lelkes adomá
nyaikkal előmozdították.

Jól tudom, hogy kis emberek azok, 
akik filléreikből e jelentékeny összeget 
elővarázsolták. Azt is tudom, hogy az

élet mindennapi küzdelme vajmi keve
set juttat önmaguk tisztességes megél
hetésére és családjuk eltartására. 
Éppen ez teszi fokozottan becsessé 
küldeményüket s erkölcsi magaslatra 
emeli hazafiul ténykedésüket.

És ez az adomány nem csak ékesen 
szóló tanúsága a nemzeti kegyeletérzés 
és hálának, de bizonysága annak is, 
hogy a nemzet hü fiai és leányai 
megértik az én hivó szózatomat s 
lelkesen segítenek abban a szép törek
vésben, a melylyel elakarom érni, 
miszerint a vértanuk vérével megszen
telt földdarab a miénk, a nemzeté 
legyen: s az oltár előtt unokáink le- 
boruihassanak. Oda arra a helyre 
zarándokolt el az adakozók lelke, 
annak a helynek szelleme őrködjék és 
virrasszon e nemzet felett!

Hazafiui üdvözlettel — kész hive 
Budapest. 190!). márc. ?4.

dr. Barabás Béla 
orsz. képviselő,

az ..Aradi tizenhánnas bizottság" elnöke.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 

előfizetőinket, akik előfizetésükkel ré
gebben vannak hátralékban s azokat 
is, akiknek előfizetésük most járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket 
az előzőleg vagy a jelenleg kapott utal
ványon postafordultával beküldeni.

Március 15. A »Sárvár és vidéke 
vendéglősök, mészárosok, kávésok és 
hentesek-ipartarsulata« március 15-ét, 
az ugyanazon napra eső sorozás miatt 
március i8-án, a Orosz Károly-féle 
vendéglőben ta-tott társas vacsorával 
kapcsolatban ünnepelte meg. Az estélyen 
nagy számmal gyűltek össze s a neve
zetes napot sz 'p föl köszöntőkben mél
tatták.

Kolozsvár. A kolozsvári ..vendéglős 
szakiskola” ifjúsága a szabadság év
fordulóján. március 15-én mint minden 
évben az idén is fényesen sikerült ünn-e 
pélyt rendezett a polgári iskola helyi
ségében. Az ünnepélyen az iskola 
vezetősége, valamint szakkörünkbőlésaz 
előkelő közönségből is sokan vettek 
részt. Az ünnepély sorrendje volt: 
l . Ima, Rudnyánszky Gy.-tól előadta 
Szabó József pincértan. -2. Nemzeti dal. 
Petőfi S.-tól, szavalta Gál Ferenc 
szakácstan. 3. Ünnepi beszéd, elö- 
mondotta VValter F. szakácstanonc. 4. 
Márciusi i^uság. Pósa L.-től, szavalta 
Tóth Pál pincértanonc. 5. Himnusz. 
Köleseitől, szavalta Rác Károly pincér 
tanuló.

Hymen hírek. — Kutrovatz Jenő 
pápai vendéglős szaktársunk eljegyezte 
Frei Boriskát Pápakovácsiból. — Aus- 
lánder Gyula miskolci kávés kartár
sunk eljegyezte Pflieger Jankát, ottani 
tekintélyes kereskedő szép leányát. — 
Gombás Endre jaáki földbirtokos 
Vurglits  Ellát, Vurglits Antal ismert'

szaktársunk szépmüveltségü leányát 
eljegyezte Budapesten.

Vigalmak. Utólagos nyugtázás. A 
•Székesfővárosi vendéglősök éskocs- 
márosok ipartársulatuu március 4-ki 
bálja alkalmából befolyt jegymegvál
tási összegek és felüllizetések nyugtázása 
óta (»Fogadó.i március 15. száma) be
folyt utólag a társulati pénztárba ugyan
azon címen: Haggenmacher sörfőzdé
től 25.—, Demeter úrtól 10.—, »Adria<‘ 
szikvízgyártói 10.— . Bún Gusztáv és 
Fia fakereskedő uraktól 6.—, Bors 
Antal úrtól 6.— Egyben helyreigazít
ju k  a lap múlt számában tévesen szedett 
egyik jegymegváltást. Spenlinger Samu 
ur ugyanis nem 1 kor., hanem 4 koro
nát fizetett. -  Forcza János neve helyett: 
Forcsák János neve olvasandó. A jegy
megváltásért és felülfizetésekért hálás 
köszönetét fejezi ezután a Rendezőség

Felülfizetések. A »Budapest székes- 
főváros duna-jobbparti szállodások, 
vendéglősök, bor- és sörmérők ipartár- 
sulata« által márciushó 4-én a temetke
zési alapja javára rendezett táncmulat
sága alkalmából következő felüllizetések 
érkeztek a rendező bizottsághoz, melye
ket ezennel köszönettel nyugtáz.

Dreher A. serfőzde 200, Wagner, Werner, 
Schleicher 70, Palhó István K, Nőszek Ignác 5, 
Fisch Márkus 4, Haggenmacher Henrik «9, 
Dömötör Sándor 20, Zwack és társai 6, Édes- 
kutv L. 10, ilj. Sprung János 10. Artesia szik- 
vizsyár 20. Gázizzöfeiiv r. t. 40, Aczél Samu 
K, Nagy Ignác 10, Mattom Henrik 10, Csillag- 
hegyi forrásvíz *, Hcrmann I. L. 10, Abeles 
Dávid 10, Gliick Frigyes 10, Fiedler Gusztáv 4, 
Hütt) Tivadar 20, Marsehal N. 10, Polgári ser
főzde 50. Stadler Károly 10, Hajós Károly 10, 
Steiner József 1. Dr. Botzenhardt János 10, 
Littke L. 25, Lerner Mihály 10, Dr. Platthy 
György 10, Dr. Németh Imre 10, Dr. Szebenyi 
Aulai 10, Kommer Ferenc 20, Francois L. 25, 
Ruda és Blochmaun 25, Részvény serfőzde 100, 
Sülac N 20, Weber József 2. L.ndmeyer 
Ferenc 4, Aigner Károly 4, Tilly Károly 4, 
Kappl Samu 4, Hauberl István 1, Péczely és 
Gebhardt 14, Rejkó János 3, Manner István 1, 
Rajkay Mihály 2, Bagyik Vince 4, Adámv József 
2, Meditz Endre 4, Kovacsics János 4, Kuba- 
nek Vencel 4, Reinprecht Alajos 4, Neuhauser 
Ferenc 14. Borhegyi Ferenc 10, Gerbeaud 20, 
Lőwenstein és Horváth 20, Berndorfi ezüst
gyár 5, Singhoffer Ágost 4, Oláh Sándor 4, 
Egyed György 10, Forgó Károly 4, Hack N. 
(Graz) 10 kor.

Erzsébetfalva  Az itteni vendéglő
sök és kávésok ipartársulata március 
24-én (szerdán) tartotta zártkörű táne- 
vigalmát a Pflum-féle vendéglőben. A 
vigalom sikerén Gombás István, Bartha 
Tivadar, Nagy György István diszelnö- 
kök, Kocsis György, Olasz Béla, elnö
kök, Kocsmáros István pénztáros Her- 
mann Sándorés Pátkai Sándor ellenőrök, 
Mazaray Elemér főrendező és ifj Pflum 
György, mint táncrendezö fáradoztak.

Szabadka. A Szabadkai Pincér Ott
hon vezetősége március 23-án tartotta 
jól sikerült táncvigalmát, br. Podma- 
nicky Endre fővédnök, Szalay Mátyás 
főkapitány és Lichtneckert András, 
Hillinger Miksa, Versendi Gyula, Tum- 
bász Lázár, Hermel Frigyes, Grosz 
Adolf, Szeybold József, Domszky An
tal, Horváth Lajos szaktársaink véd
nöksége mellett. A vigalmi bizottság
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elnöke Frank Rezső, alelnökök Gombár 
János és S z a k a lj  Gábor, titkár dr. 
Krizáé József, pénztárnok Buzeczkv 
Ferenc, ellenőrök Gerold Jakab, Achátz 
Ferenc és Lukács József voltak. A tánc- 
vigalom tekintélyes anyagi sikert hozott 
a pincér otthon javára.

Temesvár. A Délmagyarországi szál
lodások, vendéglősök, kávésok és pin
cérek egylete, mint előzőleg jeleztük, 
március 8-án tartotta táncvigalmát, 
mely várakozáson felül sikerült A bál
anyai tisztet Ludig  Jánosné töltötte 
be. A mulatságon megjelent hölgyek 
névsorát itt közöljük.

Aszonyok: Ludig Jánosáé, Schubert Petemé, 
Englich Béláné, Saruga Lajosné, Bandi Józsefné, 
Gombás Istvánná, Kardos Istvánná, Uráli 
Sáudorné, Józsa Aladárné, Zsifkovics György né, 
Lincer Józsefné, Utvinyáncz Ferencne, Stern 
lgnácné, Fellner Arthurné, Németh Sándorné, 
Kasztriener áamuué, Kammer Bélárié, Ágúra 
Árpádnc, Ahelsberg Mérné, Böhmler Gusztáváé, 
Bauer Péterné, Cottek Vilmosáé, Dostal Albertné, 
Bombay Istvánná, Gombás Gyuláné. Erhardt 
Károlyné. Groszmann Dávidné. Höplcl Jánosné, 
Hertl Lajosné, Hitticli Lipótné. (Zichyfalva). 
Kreisler Jenőné, Kováts Ferencné, Karácsonyi 
Károlyné, Kautzki Józsefné, Kovács Lajosné, 
Löbl lgnácné, Mayer Lajosné. Ovárv Jánosné, 
Orzan Péterné, Pecol Jánosné, Packi Külöpné, 
Pfalcer Lászlóné, Pinkusz Józsefné, Rédei 
Gvuláaé, Stefanovits Tituszáé, Székely Jánosné, 
Winkler Adolfné, Zielbauer J -né stb.

Leányok: Baumgartner Irma, Berger Fánnyi 
Bacsinszky Ilonka. Erhard! Ilonka, Franki 
Nanett, Guttmann Etel (Buziás). Guitraann 
Mariska, Handl Ilonka. Jung Teréz, Klein 
Regina, Kovács Irma (Lúgos . Klingenberg 
Hermina, Kucer Mariska, Ludvig Mici, Löbl 
Teréz, Molnár Lujza, Müller nővérek. Mártin 
Berta, Orzan Irén, Puttre Hilda, Poteschil 
Katica, Radics Dnszanka, Schemnitz Margit, 
Schlezinger Erna, Stern nővérek, Simoncsics 
Mariska, Striito Veronka, Schinitz Rózsika, 
Tauszig nővérek, VVollner Aranka, VVaclasek 
Erna stb.

A vapasdi vendéglős sztrájk. A 
»Fogadó« utóbbi számában hirt adtunk 
arról a szokatlan sztrájkról, melyet 
Varasdon (Horvátországban) a vendég
lősök, kocsinárosok, kávésok, szállodá
sok és füszerkereskedők szerveztek. 
Ma bővebb tudósítások állnak rendel
kezésünkre, melyekből megállapítjuk a 
sztrájk igazi okát. Varasd városa 
ugyanis városi pótadót vetett ki a 
szeszes italokra és pedig hektoliteren
ként : a borra 2 kor., a sörre 1 kor., 
a pálinkára 8 kor., rum, likőr és 
cognaera 6 kor., a tiszta szeszre 4 kor. 
és a pezsgőre palackként 10 fillérrel. 
Az érdekelt italmérők és árusítók kér
ték a polgármestert a rendelet vissza
vonására minthogy azt nem tette, 
március 1-én zárva maradtak az összes 
italmérő üzletek. Óriási zavar támadt 
a kereskedelmileg nagy idegenforgalmú 
városban, hol sem az utazók, sem a 
katonatisztek, sem a vendéglőkben ét
kező egvéb közönség még ételt sem 
kapott. Az érdekelt szak társak szövet
ségének képviselői Zágrábban felkeres
ték a bánt, ki távirati utón felfüggesz
tette a város határozatának felfüggesz
tését ; erről a szövetség értesítette a 
varasdi szaktársainkat, kik erre a 
hirre délután 4 órakor kinyitották 
üzletüket. Fényes bizonyítéka az a

ténykörülmény annak, hogy egyesült 
erővel az erőszakot és a túlkapást 
sikeresen lehet visszaverni.

A m eg u g ro tt pasasér. A főpincéri 
mesterség egyike volna a legszebb, leg
ideálisabb és jövedelmezőbb életpályák
nak, ha az a temérdek bliccelés és 
becsapás nem létezne Ez a körülmény 
azonban megnehezíti, megkeseríti az e 
téren működők életét illetőleg, lerontja 
a föpineérségröl alkotott szép fogalmat, 
amit mindenki, azaz hogy csak azok 
szeretnek vallani, akik a főpincéri mes
terséggel kapcsolatos sivár és nagy 
visszás állapotokat nem ismerik. Nem 
tudják sokan, hogy a vendéglői közön
ségnek egy, bár hál’ Isten nem a nagyobb 
részét olyanok képezik, akik a magukra 
vállalt kötelezettség elöl egyszerűen — 
megugranak, ügy mint pl. az a pasasér, 
akinek esetét egyik jó bajai és még 
malőrös helyzetében is humoros föpincér 
szaktársunk az itt következő figyelmez
tetésben mondja el.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetek minden kar
társat és a t. vendéglős urakat, hogy valami 
Argay Ölön mérnöki rajzolótól óvakodjanak, 
mert tőlem 82 korona havi étkezésért járó 
összeggel, dacára annak, hogy erősen sánta, 
„m e g u g ro ttKésőbb vettem tudomásul, hogy 
folyton áthelyezve lesz, tehát bőven nyílik 
alkalmunk, hogy valamelyik t. vendéglős vagy 
kartárs urnák a kezébe jöjjön. Ismertető jele : 
nagy, magas és az egyik lábára erősen sán tít; 
lehet úgy 25 éves. Egyúttal pedig kérném, ha 
hurokra kerül, engem értesíteni kegyeskedjenek. 
S. A. főpincér Baja, Bárány-fogadó.

P in cér a sz ta ltá rsa sag o k . Berger 
Miklós, kia külföld üzleteiben hosszabb 
ideig működött, életre való eszmét 
ajánl a pincér-kar figyelmébe Ugyanis 
a vidék nagy része, különösen kisebb 
városokban a pincérek széttagoltan 
élnek, egyrészt közömbösség folytán, 
másrészt azért, mivel a csekély szá
muknál fogva egyesületet alakítani 
lehetetlen. Ilyen helyütt asztaltársasá
gok alakítását ajánlja Berger szaktár
sunk azzal, hogy azok egyúttal kultu
rális és önsegéiyzési munkát is végez
nének. Berger Miklós javaslatát mi is 
pártoljuk és követésre ajánljuk.

A pró h íre k . Az uszó-fogadot, melyről 
egyik előző számunkban hirt adtunk, a múlt 
liéien lefolyt közgyűlésén a fővárosnak- 
sziinvegre hozták és az uszófogadó kérelme
zőinek az építési engedélyt megadták. Tekin
tettel arra, hogy az usz.ó-logadósok üzletükből 
közönséges kabarét szándékoznak csinálni, 
Némái Antal, kávés-ipartársulati elnök fölszólalt 
a közgyűlésen és erkölcsi szempontból világí
totta be ezt az úszó vállalatot, amely miként 
a fővárosra, ugyanoly hátrányos lesz a buda
pesti kávébázakra is. A közgyűlés többsége 
azonban ez okos szavak figyelmen kívül hagyá
sával az úszó fogadót fogadta el. — Csiky 
Samu. aki a m iskolc i vendéglös-pincéri 
kar kedvelt Radics bandájának inásodpri- 
mása volt, elhunyt. Végső útjára sok jó ösme- 
rőse kisérte eL — Miskoleiából. \ miskolci 
Pilseni .sörcsarnok éttermi személyzete március 
16-án sikerült mulatságot rendezett, Fritz József 
„Vörösrák" c. vendéglőjében. A mulatságon 
megjent a miskolci pincérek szine-java. Tekintve 
a mulatság házias jellegét, belépti-dij nem volt. 
A mulatság sikere Szentmiklósi Gábor szak- 
társunk érdeme, a kinek népszerűsége már 
előre biztosította a sikert, amit az is igazolni 
látszik, hogy az estélynek reggeli félnyolckor 
lett vége.

Az okos n ém et. A Részvény serfőz
dének egyes részvényei ma 4700 koro
nán állanak, ami azt látszik bizonyítani, 
hogy a vendéglősökkel való érintkezés 
egyike a legjobban jövedelmező üzletek
nek. Ezek a papírok, tekintettel értékük 
folytonos fokozódására ^amit a vendég
lősök és kocsmárosok tartoznak kiizzadni) 
csak ritkán kerülnek piacra, de ami 
piacra kerül, azt (az okos német) Dreher- 
féle részvénytársaság igyekszik össze
vásárolni és bizonyára oly célból, hogy 
a szerzett részvények segítségével befo
lyást biztosítson magának a Részvény
serfőzde ügyvitelére.

Talált je g y g y ű rű . Kun Mihály ven
déglős szaktársunk (Sóskút, Veszprém- 
megye) írja a következőket — A sóskúti 
csendőrörs, özv. Paulik Imréné, helybeli 
lakosnál egy drb 11 gram és 75 egrm. 
súlyú arany-jegygvürüt talált. A gyűrű 
belsejébe »Érzsike« és 95 XII /Iá  évszám 
van bevésve. Miután egy budapesti kar
társam, az itt tartott gyakorlatok alkal
mával, nálam panaszkodotta jegygyűrűjé
nek elvesztése miatt, — nincs kizárva, hogy 
ez a gyűrű az ö tulajdona lesz. Illető 
kartársamnak a nevét nem tudom, azért 
kérem »Fogadó« lapunkat e sorok köz
lésére. A gyűrű a váli kir. járásbíróság
nál van. — Kun Mihály szaktársunk 
eme sorait a budapesti vendéglősök és 
kocsmárosok figyelmébe ajánljuk.

Ipa ri titok . Monográfiában szegény irodal
munk egy értékes és egv erdekes kötettel 
gyarapodott annak a munkának révén, mely 
az Ipari Htok" címmel cs dr. Dóci Sámuel 
nevével hagyta el nemrég a sajtót. Szerzője 
a/, ezúttal feldolgozott anyagot iparegyesületi 
hivatalos állásánál fogva jól ismeri, alkalma 
volt közelről és behatóan megfigyelni az egész 
kérdésnek a praktikus élethez fűződő vonatko
zásait, a mivel már előre is képes volt biztosí
tani ennek az erős elméleti témának nem 
jogászok részére való élvezetes tárgyalását 
Munkájának beosztása és tárgyalási rendszere 
tényleg tanúságot tesz arra való törekvéséről, 
mert egy elöljáróban megírt kis bevezetés után 
megállapítja lépésről-lépésre az ipari titok 
állását az egész magyar jogrendszerben, kifejti 
a közgazdaság, fontosságát, a védelmének szük
ségét. azután áttér a fogalmának dogmatikus 
és köznapi megvilágítására, valamint a körü
lötte elhelyezendő szociális elemek behatóbb 
részletezésére. Egy másik részben foglalkozik 
az ipari titok joganyagának rendszeri elhelye
zésével és szerkezetével keresi a magánjogban 
és a büntetőjogban gyökerező analógiáit, utóbb 
sorra veszi a tisztességtelen verseny 1900. és 
1907. évi javaslatait és a főbb külföldi jogrend
szereket. hogy ebből az összehasonlításból 
levezethesse azokat a tanúságokat, a melyek 
feltétlenül figyelembe vételt követelnek a kérdés 
egységes és szerves törvényhozási rendezésé
nek során. Egyik utolsó fejezetében ennek a 
szervességnek káros hiányát konstatálja az uj 
ipartörvényben, a melytől jogosan várhatta 
volna az iparosvilág ennek a pártszempontok 
hói teljesen közömbös ipari napikérdésnek 
delinitiv rendezé'ét. A mindenképen érdekes 
és hasznos könyvet ajánljuk az érdekeltek 
figyelmébe. Ber.kőnél jelent meg, 15 ivre terjed 
és ára ö korona.

Gyászrovat. — Csereklve András 
bpesti belvárosi vendéglős, e hó 13-án 
elhunyt. Csereklve szaktársunkat a 
pincében levő elfoglaltsága közben érte 
szomorú végzete. Ugyanis a lépcsőkön
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oly szerencsétlenül csúszott el, hogy 
két helyen deréktörést szenvedett. A 
szerencsétlen végétért vendéglőst e hó 
19-én temették el, a tud. egyet, klinika 
halottas házából, a közönség és a 
nagyszámú ösmerösök részvételével. 
Temetésén a Székesfőv. vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulata, melynek 
elhunyt buzgó régi tagja volt, elnöké
nek vezetésével több taggal és zászló
val volt képviselve.

Lippert Lajos fővárosi vendéglős 
március 17-én az Árpád kávéházban, 
melynek rendes törzsvendége volt, a 
délutáni feketénél szélütés következ
tében meghalt. Temetése 19-én történt 
nagy részvét mellett. Pollák Sándor 
szaktársunk a gyász alkalmából kávé
hazát feketével bevonatta .

Einzig Hermán liptószentraiklósi 
vendéglős, március 12-én 63 éves
korában jobblétre szend-rült. Temeté
sén az ottani vendéglősök, Máhr Ferenc 
szaktarsunk vezetésével vettek részt.

Volkman Pál zsolnai fogadós febr. 
24-én 64 éves korában elhunyt. A nép
szerű vendéglőst a közönség nagy 
részvéte mellett temették el.

Pollák Hermán, losonci főpincér 
február 4-én 38 éves korában elha
lálozott. Az ismert főpincér végtisztes- 
ségén a hozzátartozók és szaktársain 
kívül a közönség is szép számmal 
jelent meg.

Veszter András szénavérecsi(Erdélyi) 
vendéglős március 1-én, 60 éves korá
ban elhalálozott Elhunytát fia, Veszter 
Károly fővárosi vendéglős szaktársunk 
es kiterjedt családja gyászolja.

1848 eredeti angol, francia és amerikai 
ioalettmodelt közöl a „Budapesti Bazár- egy 
évfolyamában. Előfizetési á r a : negyedévre 2 

orona. Ingyen mutatványszámot küld a 
.Budapesti Bazár" kiadóhivatala Budapest, 
Vili. Baross-utca 22. (Budapesti Bazár-ház.)

A pincérek testneveléséről.*)
Irta: N agy F ere n c  hivatásos birkózó és 

dzsiu-dzsicu mester.
A gyakorlatok könnyűek és minden

kinek hasznára válnak, ki azokat lelki- 
ismeretesen gyakorolja.

A testet e célra a kerttel fogom 
összehasonlítani. A kertet ápolni kell. 
mert ha nem. akkor a kert nem hoz 
terményt, ügy van ez a testtel is. Ki 
azt ápolja, az a hasznát érezi és gyümöl
csét élvezni fogja, ki azt pedig elhanya
golja, az fejletlen testtel fogja életét 
végigtengeni. A gyakorlatok a test 
fejlesztésére szolgálnak, azután, ha már 
az embernek fejlett és egészséges teste 
van és az arányhoz erő is, akkor már 
lehet eret!menyes próbára menni De azt 
jegyezze meg magának mindenki, hogy 
a gyakorlatokat ne űzze a végkimerü
lésig és nehéz súlyzókat ne használjon. 
Előfordul némelykor, hogy a napi munka 
annyira kimeríti az embert, hogy örül, 
ha pihenésre lefekhetik. Ilyenkor a 
lefekvés előtt is lehet néhány gyaborla-

Utánnyomás és lefordítás tilos.

tót végezni, mert tudjuk, hogy a pincér
nek a szolgálatban csak bizonyos test
részei f aradnak ki, inig a többi testrészek 
teljesen pihennek. Hogy tehát a test 
többi részét is mozgásba hozzuk, szük
séges, hogy gyakoroljunk és a test 
összes részét kifárasszuk. így elérjük 
azt, hogy a kifáradt test ilyenkor még 
harmonikusan feljödik és kellemesen 
pihenünk. Ha alszunk, forduljunk a 
jobb oldalra és ne a balra, illetve a 
szív oldalra vagy hasra és hányát, mert 
az ilyen fekvés nem egészséges alvás 
és a test nem tud jól pihenni. Reggel 
mikor fölkelünk, szintén végezzünk 
gyakorlatokai, de sohasem sokat, nehogy 
testünket kimerítse és hivatásunk nehéz 
munkájában a gyakorlat fáradtságát 
érezzük. Felső testünket mindig hideg 
vízzel mossuk meg, ami a testet frissé 
teszi. És igy menjen tovább minden 
nap. Télen egészségi szempontból heten
ként legalább egyszer fürödjünk, nyáron, 
ha időnk engedi, minden nap, de leg
alább hetenkint kétszer és a fürdéssel 
egy időben vegyünk napfürdőt. A nap a 
teslbört megkeményiti és a rósz anyagot 
a testből kiszívja. Közbe lehet bizonyos 
ornaszereken tornázni és szabadgyakor

latot végezni A fő, hogy mindig és 
állandóan űzzünk valami tesledzö gya
korlatot.

Tudom, hogy sok ember, mikor a 
dologhoz fog, szinte elképzeli magában 
a leendő Herkulest és az első gyakorlat 
után már óhajtaná az eredményt látni. 
Igen. de ez nem megy ám oly gyorsan, 
hanem szép lassan és biztosan megy 
az izom fejlesztés. A gyakorlatozást ne 
vigyük sohasem túlzásba, hanem a 
mostani erő határáig és igy fokozatosan 
mindig erősebben

A táplálkozás mindig olyan legyen, 
amilyent az ember szeret és érzi annak a 
tápláléknak az erejét, amit a test 
általa nyer De a gyomrot az étellel 
ne terheljük meg sohase. Inkább együnk 
naponta többször és mindig keveset. Ha 
valaki a fentebb leirt sulygyakorlatokat 
végzi, a teste különféle mozgást tesz 
és igy megjön majd a természetes 
étvágy is, ami szintén igen soknak 
hiányzik.

Nem találok olyan hízelgő szavakat, 
melyek erejével az embereket a test
edzésre csábítsam. De mindenki lássa 
be, hogy a mai nagyon is elpuhult 
korban minden embernek szüksége van 
a testedzésre és saját érdekében töre
kedjék is mindenki, hogy téste meg
izmosodjon és erősödjön.

A vendégek is lássák, hogy a terhes 
szolgálat mellett, ha az ember testét 
ápolja, lehet szép testet és egészséget 
nyerni és hogy azareszin nem halovány, 
mint eddig volt, hanem piros, a nehéz 
hivatás mellett is. Ez által a derék 
pincérek példaadásukkal több és több 
hívet fognak megnyerni a testedzők 
zászlója alá és meggyőződéssel mond
hatják és hirdethetik azt, hogy minden 
embernek szükséges  a testedzés.

Az uj bortörvény.
A »habzóbor« elnevezés sem ennek 

francia vagy más nyelvű fordításával, 
sem más jelzéssel nem helyettesíthető.

Jelen § első és második bekezdésében 
említettekhez hasonló italok gyümölcs
borból is készíthetők. Ezek azonban 
csak olyan elnevezés alatt és csak oly 
jelzéssel hozhatók forgalomba, amelv 
kifejezetten és világosán feltünteti, hogy 
gyümölcsborból készültek.

Hamisított borból (8 íj.) sem pezsgőt, 
sem habzóbort nem szabad készíteni.

A magyar szent korona országainak 
területén csak olyan pezsgő és habzóbor 
hozható forgalomba, melynek címlapján 
és a dugóján az illető gyáros neve és 
a gyártás helye fel van tüntetve Ellen
kező esetben — a 41. pontja
szerint alkalmazandó büntetésen felül 

az illető pezsgő vagy habzóbor 
elkobzandó és közvetlen fogyasztás cél 
jaira értékesítendő, a befolyó pénzösszeg 
pedig a 62. §-ban megjelölt célra fordí
tandó.

IV. Fejezet.
Büntető határozatok.

37 § A ki a must, bor, ürmös, 
törkölybor (csiger, lőre), gyümölcsbor, 
pezsgő vagy habzóbor készítéséhez vágy- 
kezeléséhez meg nem engedett anyagot 
használ, vagy ezen italok készítésére és 
vezetésére vonatkozólag a jelen törvény
ben foglalt egyéb rendelkezéseket meg
szegi, úgyszintén az is, a ki a borhoz 
hasonló s e törvényben meg nem enge
dett italt készít, borhamisítás kihágását 
követi el s 8 naptól 3 hónapig terjedő 
elzárással és 10 koronától 10* 0 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

38. §. Kihágást követ el és a 37. 
$-ban meghalározott büntetésekkel bün
tetendő az is :

1., a ki olyan hamisított bort (8 £.) 
hoz forgalomba vagy tart készletben, a 
melyet a jelen törvényben foglalt tilalom 
ellenére maga készitett, kezelt, készít
tetett vagy kezeltetett, vagy a melyről 
tudja, hogy azt más ily módon készí
tette vagy kezelte;

2., a ki olyan mustot vagy bort, a meg
cukrozva van, »természetes«, »valódi«, 
vagy más olyan megjelöléssel hoz for
galomba, amely azon vélelem keltésére 
lehet alkalmas, mintha a cukrozás nem 
történt volna meg (5. §.);

3., a ki a tokaji borvidéken termelt 
must vagy bor különlegességének meg
óvására a 15 — 26. §-okban, vagy a 28. íj- 
alapján kiadandó rendeletekben megál
lapított rendelkezéseket megszegi;

4., a ki mástól vásárolt borseprőnek 
borrá való kipréselésével, a 2 í. §-ban 
tiltott módon foglalkozik, vagy az össze
vásárolt borseprőböl kipréselt bort for
galomba hozza vagy e célból raktáron 
ta rtja ;

5 , a ki törkölybort forgalomba hoz;
6., a ki gyümölcsbort szőlőből szűrt 

bor gyanánt (1. §.) hoz forgalomba;
7., a ki a jelen törvény rendelkezései 

alá eső italnak készítésénél vagy keze
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lésénél meg nem engedett anyagot erre 
a célra, bármely módon forgalomba hoz, 
ajánl vagy hirdet;

8., a ki e törvény rendelkezései alá 
eső italnak meg nem engedett készíté
sére vagy kezelésére tanácsot ad, útmu
tatást készít, készíttet, hirdet vagy bár
mely módon tudva terjeszt;

9., a ki a jelen törvény életbe lépte 
előtt cukorral vagy mazsolaszőlővel 
készített édes vagy más csemege boro
kat 6. §-ban előirt határidő alatt be 
nem jelenti, valamint az is. aki ezeket, 
valamint 6. §. utolsó bekezdésében em
lített egyéb borokat az 5. £-ban körül
irt jelzésekkel hozza forgalomba.

39. S- Ha a kihágás elkövetőjének 
szeszes italok kimérésére, illetve kis 
mértékben való elárusitására szóló enge
délye van, az tőle a 37. § vagy a 38. íj I. 
pon ja alá eső kihágás esetében elvo
nandó, a 38. § 2 - 8 .  pontja alá eső 
kihágás esetében pedig elvonható s az 
illető ez esetben, az Ítélet jogerőre emel
kedésétől számított öt éven belül ily 
engedélyt nem kaphat.

40. íj. A ki a 37. vagy 38. §-ban 
meghatározott kihágás vagy ily kihágás 
tényálladékát magába fogla'ló, de súlyo
sabb beszámítás alá eső büntetendő 
cselekmény miatt már két Ízben büntetve 
volt és utolsó büntetésének kiállása óta 
két év még nem telt el, az ellen, újabb 
visszaesés esetében, a szabadságvesztés 
büntetésén felül kiszabandó pénzbüntetés 
legalább 200 koronában állapítandó meg 
s ha szeszes italok kimérésére illetve 
kis mértékben való elárusitására szóló 
engedélye van, az tőle elvonandó s az 
illető 5 éven belül ilyen engedélyt nem 
kaphat.

i t .  §. Kihágást követ el s 3 naptól 
lő napig terjedhető elzárással és 10 
koronától 600 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő:

1., a ki hamisított bort (8. §) forga
lomba hoz, ha cselekménye a 38. § 1. 
pontja alá nem esik;

2., a ki a törkölybor készítésének a 
33. §-ban előirt előzetes bejelentését 
elmulasztja;

3., a ki a törkölybor vagy gyümölcs
bor raktározására, elkülönítve tartására, 
vagy pedig a törkölybort, gyümölcsbort, 
habzóbort s a gyümölcsborból készült 
pezsgőt tartalmazó hordóknak, palac
koknak vagy más edényeknek meg
jelölésére vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi (35. és 36. §§.);

4., a ki a 9., 10 és 11. §-ban a 
mustnak vagy bornak származására, 
termelőjére vagy a szőlőfajtára utaló 
elnevezésekre vagy jelzésekre vonatko
zólag megállapított rendelkezéseket meg
szegi :

5., a ki a must, bor és az e törvény 
rendelkezései alá eső egyéb italok készí
tésére, kezelésére, raktározására, jelzésére 
és forgalomba hozatalára vonatkozó 
rendelkezések kifüggesztésére a 13. §-ban 
előirt kötelezettségnek nem tesz eleget.

H o l  r e n d e l j ü n k  p a p r i k á t ?
Van szerencsém valódi szegedi külön örletü 
rozsapaprikáimról az áraimat közölni s kérem 
!>. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm kor. 40 fill., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fill., valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. r.O fill. 
u in :  hlső szegedi szállodások és vendéglősök 
paprikaszállitója: Horváth Ferenc, Szened. 
..lurnnoviog Tisza nagyszülő 3 éven á t volt szobarönüko.'

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a «Fogadót-) a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
‘evelező-lapon értesíteni.

Sáska Gedeon ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk a VIII., József-utca 
70. sz. alatt saját házában egy a mai 
igényeknek megfelelő vendéglőt rende
zett be s azt ünnepélyesen április 1-én 
nyitotta meg.

Fejér Imre volt újvidéki vendéglős 
szaktársunk, a dáljai vasúti vendéglő 
bérletét elnyerte és azt saját kezelésébe 
e hó 22-én vette át.

Bogya János, Selmecbányái jóhir- 
nevü vendéglős szaktársunk a Metropol- 
féle szállodát átvette, ugyanakkor a 
szobákat megszüntette s a kávéházi és 
vendéglői helyiségeket egy nagyszabású 
étteremnek átalakítva egész ujan be
rendezve ez év elejével nyitotta meg 

Kassán a Szepesi-ut 70. sz. alatt 
lévő volt Schorman-vendéglőt Jakubo- 
vits  János ottani előnyösen ismert ven
déglős szaktársunk március elejével 
átvette.

Kávóház átvétel. Egyik előző szá- 
munkan irtuk, hogy Miskolcon a Pan
nónia kávéházat Komlós Ármin meg
vette s május 1-én veszi át. Mint 
miskolci tudósítónk Írja, a Pannóniá
nál nem lesz változás, csak annyiban, 
hogy az üzlet Auslnr.der Gyula ismert 
szaktársunk tulajdonába megy át. 
Miskolc kávéházi közönsége bizonyara 
örömmel veszi ezt tudomásul.

Fekete István, ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk megvette a Vili., 
F<>herceg Sándor-utca 42. szám alatti 
Hinora-féle vendéglőt s ezt saját keze
lésében ünnepélyesen e hó lö-én 
nyitotta meg.

Demjén Jenő ismert lévai vendéglős 
szaktársunk az ottani »Oroszlán« foga
dót ideiglenesen álvette s a vendéglői 
helyiségeket csinosan berendezve, már
cius 1-én nyitotta meg.

Németbányán Bergman Antal ven
déglős szaktársunk 20000 korona költ
séggel egy szép nagy vendéglőt építtetett 
s azt a mai kor igényeinek megfelelő- 
leg rendezte be. Az ünnepélyes megnyi
tás c. múlt hó elejével történt.

Babay Sándor, e hó elejével meg
vette a V1IÍ., Német-utca 8. sz. alatti 
Kardos-féle vendéglőt Uj üzlete mene
tét, kitűnő fehérvári boraival mar is 
föllenditette.

Szösz Miksa kávéháza. Losoncon a 
Beneth (volt Berger) nagy kávéházat 
Szösz  Miksa volt szolnoki kávés meg
vette. Az előkelő nagy üzlet Szüsz szak- 
társunkban méltó utódot nyert. Az uj 
tulajdonos március 1 én vette át uj. 
szép üzletét.

Selmecbányán a Bogva-féle jóhir- 
nevü vendéglőt Gaal Miklós volt egri 
vendéglős megvette és azt saját kezelé
sébe a múlt év végén vette át

Budának egyik legkiesebb helyén 
fekvő kiránduló-vendéglőjét a »Buda 
gycngye« bérletét Lincm ayer Gyula, 
széleskörben ismert főpincér nyerte el. 
Lincmayer szaktársunk a nagy kiránduló 
üzletet e hó elejével veszi át s az ünne
pekben nyitja meg ünepélyesen

Kosinszky Antal, a kassai honvéd
tábor jónevü vendéglőse, az abaujmegvei 
Kéked-fürdő nagyvendéglőjét kibérelte 
és azt saját kezelésébe junius 1-én fogja 
átvenni.

Kelló Vilmos fővárosi s a parlamentnek 
ismert vendéglőse, akinek Justh Gyula házel
nök csak nemrég fejezte ki elismerését egy jól 
sikerült 100 teritékü bankett alkalmából, a 
budai részen egyik legszebb kiránduló-vendég
lőjét (volt Singhofer halászcsárdát) a szomszéd' >s 
ház telkéből, melyet örökáron megvásárolt, 
kibővíti és a nagyszabású üzlet egy részét 
„nyári-kávéháznak* fogja berendezni. Az át
alakítás és berendezés e hónap folyamán nyer 
befejezést.

Hajdudorogon a Bata-féle jóhirü 
»NovelIan szállodát és vendéglőt, Novotni 
Károly ismert nevű szaktársunk e hó 
elejével átvette. Uj vállalkozásához sok 
sikert kívánunk.

Gottfried Dezső előnyösen ismert 
liptószentmiklósi vasúti vendéglős szak
társunk, u. ott az állomással szembeni 
'>3 sólyom® vendéglőt örök áron meg
vette, azt egész ujan renoválva és székely- 
jellegü berendezéssel ellátva, »Vasuti 
szálloda* cimen április 1-én nyitja meg 
ünnepélyesen.

Engelman József szaktársunk a V II. 
Garay-tér 11. sz. alatt egy csinos 
berendezésű vendéglőt nyitott. Cászár- 
töltési pompás boraival üzlete jó nevét 
már is megalapította.

A m argitszigeti felsővendéglő bér
letét Klecker Alajos, ismert fővárosi 
vendéglős szaktársunk nyerte el. Az uj 
gazda szaktudása, ismert jó konyhája, 
a felsőszigeti vendéglő jó hirét illetőleg 
biztosítékul szolgál.

Schneider Vince ismert eperjesi fő
pincér, Kassán a Pilzeni sörcsarnok 
vezetését átvette. Uj vendéglős szaktár 
sunknak sok sikert kívánunk.

Rákosy Kálmán a fővárosi Király- 
kávéháznak volt föpincére az Erzsébet- 
köruti Klecker-vendéglőt megvette. Uj 
vendéglős szaktársunk e hó elejével vette 
át a forgalmas üzletet. Kívánunk sok 
szerenesét.

Fel kán a Greisiger A.-féle vendéglőt 
Greisiger Ede szaktársunk vette át a 
saját kezelésébe.
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Suhajda György vendéglős szaktár- 
sunk a VII, Kertész-utca 27. sz. alatt 
egy csinos vendéglőt rendezett be. Tatay- 
féle szentgyörgyi boraival üzlete menetét 
már is megalapította.

T'ircsányi Samu, a pápai vasúti 
vendéglő uj derék gazdája, mint előzőén 
jeleztük, üzletét ujan renoválta és ren
dezte. Üzletének jó hirét és menetét, 
különösen derék gazdasszony neje vezette 
jó konyhája, valamint jó  borai jól 
megalapították.

Kiigazítás. Ráth Ferenc Soroksári-ut 
Í08. sz. alatti (Fekete-féle) vendéglőjé
nek vezetését nem Benes Károly, mint 
előző számunkban irtuk, hanem b'lachs 
Lajos jóhirü vendéglős vette át.

Bittó vendéglője. Budapesten a 
Lipót-körut 10. sz. alatti Grachek-féle 
vendéglőt megvette Bittó Gergely ismert 
szegedi halász-vendéglős, aki a speciális 
jóizü szegedi halászlét, turóscsuszát és 
turóslepénvt uj üzletébe is bevezette. 
Bittó gazda szépen renovált vendéglőjét 
pompás ételei és borai máris hírnevessé 
tették.

Eisenberger Márk, a rózsahegyi 
kaszinó volt vendéglőse ugyanott egy 
csinos berendezésű kávéházat létesített 
és azt »Newyork kávéház« címen a múlt 
hónapban nyitotta meg.

Antal Imre, Budapesten az Erzsébet- 
tér 3. sz. alatti Deák-féle vendéglőt e 
hó elejével átvette. Termelőktől vett jó 
borai üzlete menetét biztosítják.

Király Lajos nagygyimöti vendéglős 
szaktársunk ugyanott kibérelte a nagy
vendéglőt, s azt a mai kor igényeinek 
megfelelően renoválva és ujan beren
dezve, a múlt hó folyamán ünnepélye
sen megnyitotta.

Weber Ágoston ismert fővárosi fő
pincér a Ferenc-körut 22. sz. alatt egy 
csinos vendéglőt rendezett be. amelyet 
ünnepélyesen e hó 15-én nyitott meg. 
Sok szerencsét.

Straszer László, előnyösen ismert 
zsolnai volt posztógyári vendéglős szak- 
társunk ugyanott a Fő-téren egy modern 
ízlésű berendezésű vendéglőt nyitott. 
Straszer szaktársunk üzlete az ottani 
előkelő közönség kedvelt vendéglőjét 
képezi.

Kaltenekker Mihály a V ili, üröm- 
völgy-utca 1. sz. alatt lévő Bödör-féle 
vendéglőt megvette. Szabadszállási borai 
és jó konyhája biztosítja az üzlet jó- 
menetelét.

Uj kávés. Scbönberger Sándor a 
m.-vásárhelyi Korzó kávéháznak huza- 
mosb időn át és utóbb a nagyváradi 
Feketesas nagyfogadó kávéháza volt 
föpincére megvette a lugosi *Korzó« 
kávéháza'. Az elsőrendű szép üzletet uj 
gazdája április 10-én veszi át saját keze
lésébe. Uj kávés szaktársunknak sok 
sikert kívánunk!

Dele to r János szak társunk e hó ele
jével a VIII., Népszinház-utca 31 sz.

alatti Bicskey-féle jónevü vendéglőt 
megvette. Derék gazdasszony neje 
vezette konvhája és jó boraival üzlete 
jó hírnevét biztosítja.

Ipolyságon a Holtzer-féle nagyfoga
dót Wagner Ferenc ismert föpincér 
kibérelte sazt egész újonnan berendezve, 
ez év elejével nyitotta meg.

Bernáth József a VI., Szent László- 
utca 45. sz. alatti vendéglőjét ujan 
renoválta és rendezte be. Az uj üzletbe 
Bernáth gazda jó kecskeméti bora nagy 
számmal vonzza a közönséget

Garamberzencén a vasúti vendéglő 
bérletét Kardos József ismert zólyomi 
vendéglős szaktársunk nyerte el.

Zsolnán a posztógyári vendéglőt 
Hossof László ismert főpincér a mull 
hó folyamán átvette. Uj vendéglős szak- 
társunknak sok sikert kívánunk!

Franké József szaktársunk a VI., 
Hungária-körut 84. sz. alatt egy szép 
kerthelyiséggel és külön éttermekkel 
rendelkező vendéglőt nyitott ez év elején. 
Saját termésű jó borai és konyhája miatt 
üzletét nagy számmal látogatják.

Győrött a Homok-utcában lévő Major
féle vendéglőt Pauschkn János átvette 
és üzletét a >Vig esztergályos»-hoz 
címezve, a múlt hó közepén nyitotta 
meg.

Peti Jakab budapesti vendéglős szak
társunk a VT., Lehel-utca 21. sz. alatti 
vendéglőjét újonnan renoválta s két ét
teremmel és egy tágas és szép fás kert
tel kibővítette. Pompás kecskeméti borai 
miatt üzletét kedvvel látogatják

Rózsahegyen a vasúti vendéglőt 
G yenes Ignác volt miskolci vendéglős 
szaktársunk ez év elejével átvette.

K erestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Novotni József pincér hollétet l.-lapon kéri 
tudatni Novotni Károly szállodás Hajdudorog, 
.Novella* szálloda.

Tdkáts Lajos főpincér hollétét egy lev -lapon 
kéri tudatni Németh István Kaszinó-vendéglős, 
Déva.

Százas Vilma kávéházi fölirónö hollétét egy 
lev.-lapon Akossy Imre föpincér, Liptószent- 
miklós (Fö-utca 75-) kéri tudatni.

Kölesden a Tiringer- éle vendéglőt 
Katzf>nbach József megvette és azt saját 
kezelésébe e hó elejével vette át.

Losoncon a Fekete-sas fogadót 
Ráz/ Ferenc bécsi kávés és Hegedűs 
József kibérelték és ez alkalommal ujan 
és Ízlésesen berendezték. Az uj tulaj
donosok az elhanyagolt üzletet már is 
szép lendületbe hozták.

Stoffer János Budapesten az Aréna-ut 
6. sz alatti vendéglőt megvette s azt 
április 1-én veszi át saját kezelésébe.

Zólyomban az Amerikához címzett 
vendéglő vezetését Oelschleger Gusztáv 
a múlt hó elejével átvette.

H e l y v á l t o z a s o h .  Radu József 
l’etrozsényben a Grausam-féle vendéglő főp. 
állását foglalta el. Ehrenwald Géza Kisterenyén

a Központi fogadó főp. állását nyerte el. Mis
kolcon a Böcögö étterem főp állását Mike Pál 
foglalta e l ; a Mayer egeremben Kenyeres 
István föp. mellett mint éth. Sztanek Ferenc 
és Pollák Lajos műkődnek; a Lefler étterem
ben Lüllik Jenő főp. mellett az éth. állásokat 
Petkó Károly. 7 rippel János és Nagy Béla 
nyerték el. Kassan az Andrássy kávéház főp. 
állását Cinner Sándor foglalta e l ; az Európa 
fogadó főpincér állását Weiler Nándor tölti 
be. Érsekújváron a vasuü vendéglő I —II. o. 
étterme föp. állását Cimmerer István foglalta 
el. Liptószcntmiklóson a Korona fogadó főp. 
állását Wentzel János tölti b e : a Feketesas 
fogadó főp. állását Holctdl Alajos foglalta el. 
Besztercebányán a Nemzeti fogadó főp. állását 
Ohotny Ferenc és mellette az éth. állást Lamas 
Géza foglalta e l ; u. ott a sörcsarnok főp állá
sát Fülöp József tölti b e ; u. itt mint !éth. 
Demeter István működik. Rózsahegyen a Városi 
fogadó föp. állását Fekete György foglalta e l ; 
a vasúti vendéglő főp. állását Tartó Lajos 
tölti b e : a Csavoja fogadó főp. állását Egén- 
berger Károly foglalta e l ; a Fonógyári ven
déglő főp. állását Sdiurmann Gyula tölti be. 
Selmecbányán a Hungária fogadó főp. állását 
Narancsik Péter s a szobap. állást Crvenkovics 
Vladiszláv töltik be. Zólyomban a vasúti ven
déglő főp. állását Rozils Lajos foglalta e l ; u. 
o. az I—II. o étterem fizetőp. állását Horváth 
Sándor nyerte el. A városi fogadóban Augusz- 
tin Ferenc főp. mellett, az éth. állást Rothen 
Ferenc nyerte el. Losoncon a Városi fogadó
ban Rába József főp. mellett, Caál János éth. 
állást foglalt; u. o. a kávéház főp. állását 
Ambrus Gyula foglalta el ; a Szösz (v. Benetli) 
nagykávéház főp állását Zaltán Lajos foglalta ; 
u. itt a r-fizetőp állást Gróf B*la és a segédp. 
állást Berzsenyi Miklós foglalták él. Győrött a 
Royal fogadó szobafőp. állását Kalmár Dezső 
foglalta el. Pápán a Hungária kávéház főp. 
állását Krausz Bernát tölti be. Szászrégenbcn 
a Royal kávéház főp. állását Gyulay József 
töltötte be. Boboesay István Pöstyénben a 
Kurszalon főp. állását foglalta el. Marosvásár
helyen a Transylvánia kávéház főp. állását 
Sdivartz Mór foglalta el. Lúgoson a Korzó 
kávéház főp. állá-át Keszler Gyula foglalta el 
Pataky József, Moóron a Barna szarvas fogadó 
főp. állását foglalta el. Kalmár Rezső Győrött 
a Royal szálloda- szobafőp. állását tölti be. 
Krausz Sándor Miskolcon a Kereskedők és 
Gazdakör föp. állását foglalta el.

5 0 %  p é n zm e g ta k a rítá s ,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a n i z e t t ,  c h a r t r e u s c ,  cacao , cognac, 
c sá szá rk ö rte , m araszk ino , vanília stb. 
27féle. 1 liter 1 28. K um  > liter elkészítve 1.28. 
Egvedül kaphaló KÜJíICSEK 
S ANDOR NÁ I*, Vörös kereszt' 
—  drogéria, GYÖK, B aross-u tca  21. =

=  jdirdefmény. =
A Győri pincér-egylet

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet1 

Ingyenes elhelyező irodáját 
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (inferurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar- j 
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A  rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!

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

A »Győri pincér-egylet« tiszteletlel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék
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fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingvenes elhelyezd támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

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

Tagdijak: I. oszL fő- és fizetőp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-sö szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. boríiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ behatási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a h iv a ta lo s  ó rák  d.e. 8—12-ig, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vasár- és ünnep
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér
egylet Győr.

Dénes M iklós László  József
jegyző. elnök. * S

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

Szent Péter kakasa.
Égi háború.

Sándor pápa felöltötte rokkját 
És elindult Péter fogadóshoz ;
Az ép kint állt a kocsma ajtóban 
S szólt e lőre: „no öcsém, mi jót hoz ?“

„Vagy hogy viszek! mond' szent Sándor pápa, 
Ugyanis azt hallom kedves bátyám,
Hogy az idén aféle jó vásárt.
Csinált ott a Tokaj’ hegyek alján."

„Ahá, értem már, — szólott szent Péter.
A Tokajit gondolja kigyelmed;
Hát biz vettem néhány jó hordócska 
Szomorodnit s aszút az Egeknek . . .

A tokaji termelő társaság,
Folyton irkált-firkált, nohát, mondok, 
Megpróbálom, talán csak beválik;
S rendelék valami ezer hektót.

De már fele sincs m eg!“ — mondá Péter 
És kiverte kiégett pipáját,
Majd egy üveg tokajit hozatott,
S megkínálta vele jó komáját.

„Ejha! — csodálkozott el a vendég, —
Ez aztán bor ! — azt a kutyamáját.
Még ilyennel sem kínálta senki 
Meg Krisztus urunknak helytartóját.

. . . Mondanék valamit, Péter bátya,
Azt hiszem holnap lesz Sándor napja. 
Lefoglalnám én ez italt, — holnap 
Verjen minden gönci hordót csapra!“

„Üzlet, üzlet! — feleié szent Péter,
Tied a bor enyém meg az ára,
Tehát még ma várlak benneteket, 
Birge-gulyás, s jó turóscsuszára."

Ezzel elbúcsúzott vendégétől,
S ment játszani egy-két snapszer-pártit,
„No, ma lészen bumlicska!" — biztatta 
Szent Pétert két cimborája váltig.

Másnap pedig másról sem beszéltek 
Fönt az Égben, mint Sándor napjáról,
Szent Péternek pompás lakomája 
És Tokajnak hírneves boráról.

. . Amit midőn meghallott szent József, 
Rögvest letett minden ácsszerszámot 
S ment Péterhez, akinél ezúttal 
Láthatott szép — fölfordult világot. . .

Valami öt-batszáz gönci hordó.
Asztal, pad s szék állt ott össze vissza,
De sokkal több üveg, edény, pohár,
S mindmegannyi eltörve, pusztítva.

S Péter gazda ezeknek közötte,
Állott fölgvürt ingujjal, köténynyel,
S véle csapos, hetes igyekezett 
Megküzdeni a rendetlenséggel.

„Adj Isten jó munkát! — köszön' József, 
„Része legyen benne' ! — mond a gazda:
És kérdez: útja célját, habár 
Jól tudja hogy miféle szél hozta.

„Egy kis lakomára lenne szükség,
Fűszerezve mindenféle jó v a l;
Pulyka, fácán-pörkölt, lurósbéles.
És mentül több jó tokaji borral !*

.Hm, komácskám! — szólt hamar szent Péter 
S legott megvakarta feje b úb já t;
Baj van, merthogy mind elpusztították 
A Tokajit, — a borok királyát.

De várj, talán találunk rá módot,
Hogy a dolgon seg thető volna;
Ép ma kaptam hat vagy bét-féle sört.
Mind fekete és csupa uj fajta.

Pl. az egyik szent István, a másik 
János, Gellért, Szalvátor s igy tovább,
Mind csupa szent! — azt hiszem, barátom,
E körülmény hatni fog legalább.*

.Micsoda! — szólt szent József kedvetlen, 
Hogy mi sört fogyasszunk József napján. 
Hozzá olyant, mit több szent nevével,
Kezdett ki a piszkos földi reklám! . . .

Nem barátom! — ne haragudj érte,
Én ilyen mulatságból nem kérek!
Igya meg a sváb e kotyvalékot,
De én csak bort iszom amig élek . . .

És ezzel ott hagyta Péter gazdát,
Fölindulva és nagyon leverve;
„Vajh mi buja lehet szent Józsefnek ?• 
Kérdezték kik elmentek mellette.

.Hát téged mi baj ért, Jóska bátyám 
Toppant igy szent Habakuk elébe;
Úgy jársz cs kelsz, azt a ragyogóját.
Hogy az embert alig veszed észre !*

„Hogy mi a b a j! — riadt föl szent József, 
Hát, biz öcsém, elég kellemetlen."
S elmondd az előbb lefolyt dolgot:
— Hogy büntetné Pétert meg az Isten . . .

„Mi a csuda! hát eképpen állunk,
Hogy a József-napból nem lesz semmi!
Hát ez nem megy olyan könnyen, ennek 
Súlyos következménye fog lenni!

Föllánnázzuk a nagy égvilágot,
S minden szentet táborunkba gyűjtünk :
A fekete sörtől sáros földre,
Pedig minden vészt, csapást leküldünk.

De mindenekelőtt szent Péternek 
Fogadóját törjük pozdorjává,
Mert b:z! uccse rongy árpalevével.
Ne tegyen itt senkit se bolonddá!"

S mig Habakuk beszélt, körülöttük 
A szentek mindegyre sokasodtak ;
Hogy honnan jöttek, ki tudja, csakhogy 
Már valami ötvenen is voltak.

Szent János is ott volt s  midőn hallá.
Hogy az ő nevét is besorozták,
Fölszólalt mondván : .átok azokra.
Kik e gálád dolgot elkövették!

„Imhol szent István és Gellért püspök . . . 
Hallod, mi az újság jó királyom?
Hogy egy sereg szentet beszennyezlek.
Ott azon a nagy bűnös földbáton.*

„Gabi öcsém! jöszte csak, tereád 
Van szüksége e gyülekezetnek,
Te vagy lángpallosu hadvezérünk,
Te légy vezére hát az ügyeknek !

És miután Mária honának.
Két szentje is bele van keverve,
Vedd magadhoz Attilát s Botondot,
De Bendeguzt is szólítsd fegyverbe.

Ugyanis az én nézetem az, hogy 
Rendet kell tenni ott a földbáton,
Mert az a sok szeleburdi ember,
Immár azt se tudja, mit csináljon!"

„Helyes, úgy van!“ — mondták, mire Gábor 
Arkangyal a pódiumra lépett 
S szólt; „a javaslatot elfogadom.
És veendőnk méltó elégtételt.

Intézkedünk is nyomban; Habakuk 
Lépj elő, te leszállasz a földre,
Teendőd: a zavarcsmálás. hogy 
Egy-két nemzet gabalyodjon egybe.

Szent Kleofást adom melléd társul.
Ez nagyon jól érti annak módját,
Hogy minél gyűlöltebben tekintsen,
Szerbiára a rosszmájú osztrák.

Mi pediglen tisztelt gyülekezet.
Menjünk Péter fogadóshoz tüstént, 
Megtudandó az eset okát és —
Hogy ott vaiőjágban mi is történt." . . .

Kukorékolt a kakas, szent Péter 
Figyelmes le tt: — vajh mi baj lehetne?
Mert hogy baj van. azt tudta, a kakas 
Mindig jelezni szokta előre.

Nem soká tűnődé — szent Kleofás 
Jött lélekszakadva s szinte súgva 
Mondta: „egy nagy sereg lesz itt mindjárt, 
Szörnyükép föl vannak rád zúdulva!"

.Nekem hamar adass egy kis törkölyt.
Vagy konyakot vagy ami jobb ennél,
Behozza ez a hir, mert te Péter,
Szépen fogsz keresni ez üzletnél !*
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Péter nevetett s Kleofást legott 
Teletömte konyakkal, szivarral,
Mig az asztalokat megrakatta, 
Mindenféle étellel s jó borral.

Amit látva a belépő sereg,
Menten szomjas lett s étvágyra kapott. 
Szóltak is a vezérek: tán előbb 
Jó volna enni egy-két falatot!

Ettek tehát, egy két falatot és 
Ittak persze, a legkésőbb estig .
A százéves somlyai és egri,
Nagyban fokozták a sereg kedvit.

Közbe pedig húzták a cigányok 
A sok édes és bús kuruc n ó tá t:
Aztán vígat, mire a vendégek,
Majd a fogadó falát kirúgták.

. . .  Éjjelre járt már az idő, mikor 
Szent Habakuk a terembe lépett,
Hol midőn a helyzetet átlátta.
Gábor vezérnek ily jelentést tett:

„Az egész föld egy háborgó vulkán,
Nincs ok hát ott zavarcsinálásra,
Miért is a földnek ügyét s rendjét — 
Rábíztam a derék Kleofásra* . . .

Minden tam ás.

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

Szentelek (Vas m.i
T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya. 

Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy 
szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, a 
gép nagyon jól működik, ’l isztelettel

K áhr A lajos 
vendéglős

Tek. Singer Antal és fia uraknak tekeasztalosok 
Szeged.

A nekem szállított két darab tekeasztallal 
igazán meg vagyok elégedve. Legyenek meg
győződve, hogy alkalmilag minden ösmerős 
kollegáimnak ajánlani fogom gyártmányukat 
Tisztelőjük F re tfe ld  .Mór szállodás.

Belényes.

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

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

M. 1. Toronlál. A pénzügyigazgatóeágok saját 
belátásuk szerint cselekednek az italmérési 
engedély ki vagy ki nem adása iránt Ezzel a 
joggal szemben a kérvényezőnek nincsen 
semmi joga. A hatóság vagy a p. ü. biztosság 
véleményét, ha akarja, figyelembe veszi, ha 
nem akarja, ügyet sem vet rá. Rendezetlen ez 
a dolog, mint egyéb sok más az italmérési 
iparban. Az elutasítás ellen felebbezésnek van 
helye a  pénzügyminiszterhez és egy kis szemé
lyes információ a miniszter.umban soha sem 
árt. Az Ön ügye azért kedvező kilátásra jogo
sít, mert az üzlet régi és nem számfeletti, meg 
aztán más pályázó, illetve kérvényező nincs 
rá. Az Ön ügyéhez hasonló, vidéken majdnem 
minden nap ismétlődik. Üdvözlet.

Lesz-e háború. T. szaktársunknak ugylátszik 
nincs más jobb dolga, hogy minket háborús 
kérdésekkel szeiencséltet, amiért igazán meg
érdemli, hogy Önnek azt izenjük, hogy igenis
— lesz. (Persze, hogy hol és mikor, erre leg
jobb választ Minden T. szent Kleofása adhatna),
— Sz. G. Miskolc. A közlések egy része mar 
jött. egy része jön, egy része pedig — sajnos.

térszüke miatt — a jövő számra maradt. A 
naptár ügyében tett és egyéb intézkedéséért 
— köszönet és — üdv! — Sz. D. Újvidék. Nem 
jó sem a . boldogtalan'-ság, sem a vers. De 
lia gyakorolja a versírást, még jót is produkál
hat. — K Gy. Löku'. Tehát a „Sóskút hoz
hatta zavarba az ottani postáké-el őségét, mert 
címe nálunk pontosan van bevezetve. Másik 
lapot küldtünk. Üdvözlet. — G. D. L.-szt -miklós. 
Értesítéséért, a társulat ügyében — melyre 
nézve más ol dalról is kaptunk tudósítást, — 
köszöntünket fejezzük ki. — 0. J. N. palánk a. A 
hiba az ottani postai kézbesítésből származott. 
Lap innen rendesen elment. Hiányzókat újból 
küldtük. Üdv! — B. M. Gyöngyös. A .tártli' 
szabályai szerint a bemondásnál a négy király 
jobb mint a négy tizes. — L  1. Miskolc- A 
megvádolt s.-kereskedő úgy állítja, hogy a 
dühösség kérdését illetőleg ö is hasonló néze
tet vallott. T. i., hogy a vasiájról eredőnek, 
még ha illetőt a 28-asok közé is sodorta sorsa, 
élénk tudatában keli lenni a cél iránt, (külö
nösen ily esetben) s annak megvalósítására 
minden figyelmeztetés nélkül szükséges töre
kedni. Mi is úgy véljük, hogy e felfogásban 
tényleg van valami igaz. Mmdazáltal szives 
köszöntés! — Sch. J. Léva. Az értesítésért 
szives köszönet és üdv! — Kk. M.-vásárhely. 
Közlés jött, levél megy. Üdvözlet! — P. 1. 
Debrecen. Ez a körülmény is azt igazolja, 
hogy a „Fogadó“-ék eszméi, gondolatai mind 
jók és termékenyítők. Viszont üdvözöljük.

F ü rd ő h e ly e n  ve:
ismeri, régi fürdő- 
vendég lős, szak
ember, megfelelő 
tökével é t te rm e t 

é s  *hávéházat vagy szá llo d á t keres 
bérletre vagy megvételre. Megkeresésekéi 
W . J .  címen a „Fogadó' kiadóhivatala 

továbbit. : :  ~

MENÜ-
k-^rtsák , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek es könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ru h a tá r -  
szám ok, bérle t-füzetek , levé lpap ír 
és b o ríték o k , sz iv a r-sz ip k á k  kívá
natra cégnyomással is, legújabb  pe
csenye és hal-diízek, to r ta -  és t á 
n y ér pap irok , sü t. m ény-kanszlik , 
pap ír-sza lvé ták , papirlem ez-tányé- 
rok , fogvájók, u jsá g ta r tó k , irótab- 
lák, k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERKOVITS KÁROLY
hektograph-készitő. célszerű irgdai 

és vendéglői cikkek raktára
BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 11.

K É P E S  Á R JE G Y Z ÉK  ING Y EN .

M i n d e n
s z á llo d a  k á vá h a z é s  ve n d é glő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 

reklám-naptárait

VIDOR fl. utóda
k ö n y v k ö tő n é l  rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

r----- ----- — —
BOR.

340 hektó, saját termés, vegyes és  faj, 
•3-aö része zö ld -feh ér, 1 része sille r, 
múlt évi termés, kedvezményes elszállí
tás melleit eladó. Ugyancsak kisebb 
— részletben is eladó. -----  .

SZENDREI ZSIGMOM)
Ó -K É C S K E . 1-2

Vasútállomás U j-K écske. Pest megye. ,
.......

Balaton Almádi
fürdőleiepen a .B u d a ta v a ' vendéglő 
e lköltözés m ia tt  IG.OOÖ k o rona 
ö rö k á ro n  eladó . Bővebbet a tulajdonos.

M E S T E R  J Á N O S - n á l
BALATONALMÁDIBAN, i s

Eladó vendéglő.
Dunántúli forgalmas városban egy szép 
és jóforgalmu vendéglő örökáron eladó 
azonnal. A vendéglőhöz tartozik fi szoba, 
söntés, konyha, két melléképület, nagy 
nyári kert és teljes berendezés. Bőveb
bet a „Fogadó" kiadóhivatalában. 1—4

G R O S ^  ODON
k ^  Szám os e lism erő  levéllel k itün te te tt tö rv . bej. szá lloda , H  

j kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő  iro d á ja  |
B U D A PE ST , IV., S E M M E L V E ISZ  (UJVILÁG)-UTCA 4 sz
Irodai T ele fonsaim : T áv ira to k  elm e: L akás T ele fonszám :
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