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Az aj ita lm érési szabályrendelet.
Mintegy három évig feküdt a belügy- 

miniszteriumelőtt a székesfőváros törvény- 
hatósága által alkotott vendéglő, kocsma, 
kávéház, szálloda és pálinkamérés viszo
nyainak rendezéséről szóló szabályren
delet Mintegy 4(JÜ0 érdekelt budapesti 
italmérő iparos várta ennek a szabály- 
rendeletnek jóváhagyását, mert az ósdiak- 
tól eltért és modern eszméknek nyitott 
tért, de meg azért is, mert egyetemes 
rendelkezéseket tartalmazott az egész 
italmérési iparra nézve, mig a korábbi 
két külön részből, külön kiadásból állott. 
Volt eddig ugyanis egy nagyon régi, 
még az özönvizelőtti időből származó 
szabályrendelet, mely kizárólag a ven- 
déglösök rendészeti viszonyait rendezte 
és volt egy másik, újabb alkotásu, mely 
a kocsmák, sörházak és pálinkamérések 
viszonyait szabályozta. reg dolgok, 
elavult intézkedésekkel. Már a hatóság
nak sem voltak jók. Alkottak újat, 
jobbat, modernebbet, amit azonban a 
belügyminisztérium lényegében — agyon
módosított.

Egyik sarkalatos alapelve az volt 
az eredeti szabályrendeletnek, hogy az 
italméréssel foglalkozó iparosok szak
májuk szerint kötelesek a saját ipar
társulatukhoz tartozni azaz: bizonyos 
záros határidő alatt tagokul belépni és 
uj jogok kérelmezése esetén már ki 
kellett mutatniok. hogy a szakmájuk 
szerinti ipartársulatnak tagjai, ügy volt 
tervezve, hogy a szállodás a szállodás- 
ipartársulatba, a vendéglős-kocsmáros 
a vendéglős és kocsmáros-ipartársulatba, 
a kávés a kávésipartársulatba és a 
pálinkamérő a pálinkamérők ipartársu
latába lett volna köteles belépni. És ezt 
a belépést birság terhe alatt kötelezővé 
tette a szabályrendelet.

Ezzel az intézkedéssel a komolyabban 
gondolkodó és saját ügyeikkel törődő 
italmérő-iparosok régóta hangoztatott 
és jogos kívánsága méltatásra talált. 
Ámde ez az intézkedés nem kellett a 
belügyminisztériumnak és az érdekeltség 
határozott kívánságával ellentétben, tö
rölte az uj szabályrendeletből. Hogy 
miért tette ezt? — Az a minisztérium 
titka. De ha megkérdeznék az okokra 
nézve, bizonyára nem tudna felelni. 
Neki nem kellett és az érdekeltek jogos 
kívánságával nem szokás törődni. Csak

űzessék a szállodások, vendéglősök, 
kocsmárosok, kávésok és pálinkamérők 
a rájuk rakott nagy illetéket és adói, 
csak legyenek továbbra is néma és 
türelmes igavonói a magas kincstárnak,

jogokról azonban még csak ne is 
álmodjanak, mert ezek az álmok mint 
ködfátyolképek tűnnek el.

A minisztérium ezen rendelkezése 
fölötte sérelmes és az érdekeltek nem 
fogják abbanhagyni Nem fognak bele
törődni, hanem újból fogják — nem 
kérni, hanem követelni. Mert szükségük 
van saját ipari érdekeik megvédésére 
és fejlesztésére a kötelező  egyesülésre. 
A minisztériumnak nem kell. Az adót 
és illetéket — ami nála a fődolog, 
azt majd behajtja a végrehajtó. Egyesü
lés? Minek? Egyesülés kellemetlen lehet, 
tehát megakadályozzák. Kellemetlen le
het az érdekellek egyesülése azért, 
mert egyesült erővel követelnék ezentúl 
az őket megillető jogokat. Egyesült 
érdekeltséggel nem lehet oly könnyen 
elbánni, mint az egyedül álló egyénnel 
— és ez látszik az indoka lenni a 
belügyminisztérium reakciós eljárásának.

De nem oda Buda! Azok a szakkörök 
és szervezetek, melyek ezt az ügyet 
napirendre hozták — és ebben nagy 
érdeme van a »Székesfővárosi ven
déglősök és kocsmárosok ipartársu- 
latánaka, tudni fogják, mi a kötelességük 
a minisztérium ezen ósdi rendelkezésével 
szemben. Meg fogják magyarázni aminisz- 
tnriumnak, hogy nekik is vannak érde
keik, melyek megvédésére és fejlesztésére 
az érdekeltek tömör egyesülésére és 
összetartására szükségük van. Meg fog
ják magyarázni, hogy nem csak az az 
érdekük, hogy a tőlük követelt közter
heket vállalják, hanem a kölcsönös 
védelemben a módot is akarják szerezni 
és megtalálni arra. hogy a közterhek 
iránti követeléseknek eleget is tudjanak 
tenni és ezen terhek levonása után 
megélni is tudjanak fáradságos munká
juk és szorgalmuk után. Talán csak 
van erre joguk is?'

A belügyminisztérium igazán copfos- 
nak mondható és teljesen indokolatlan 
intézkedése ellen sürgősen kell csele
kedni és érvekkel arra bírni, hogy az 
uj szabályrendeletnek a kötelező társu
lásra vonatkozó eredeti rendelkezését 
mentői előbb hagyja jóvá.

A borviz-kartell.
Mint előző számunkban említettük, a 

Fekete Mór-féle borviz-konzorcium, mely 
Erdélynek minden ásványvizét szerette 
volna lefoglalni, kartellizální, (a leg
jobbakat azonban nem sikerült) az 
erdélyi sajtó nagy részének — mint a 
fővárosi lapoknak már előzőén — drága 
pénzen fizetett hirdetéseket adott le és 
olyan értelmű cikkeket, amelyek azt 
akarják a közönséggel elhitetni, hogy 
ez a Magyar ásványvíz kiv. társaság 
tulajdonképen hazafias dolgot cselekszik, 
mert a külföldi v izeket akarja ki
szorítani! Szóval port hint a közönség 
szemébe, vagy legalább is ilyesmit céloz 
a külföldi vizeket illető ezen hülye 
emlegetésével. Tudott dolog ugyanis, 
hogy a hazai vendéglőkben az egy 
gieshüblin kivül alig van más külföldi 
v íz  s  az is csak nagyritka helyen. A 
borviz-kartell-nyuzda tehát csak félre
vezetni akar akkor, midőn a hazafísá- 
got, a külföldi v izek  kiküszöbölését 
emlegeti, amivel a közönséget és a 
vendéglősöket illető kizsákmányoló cél
jait takargatja. Gyalázatos vonás, rút 
vétek s eljárás ez a konzorcium részé
ről. Azonban a kartell-szövetkezeteknek 
ez közönséges, kicsiny eset, mivelhogy 
üzleti bázisuk is ez: a népek félre
vezetése és kiuzsorázása. Szaktársainkat 
figyelmeztetjük, hogy a Fekete Mór-féle 
borviz-konzorcium érdekében szóló köz
leményeknek ne üljön föl, azoknak 
ép az ellenkezőjét higyje el és ugyan
csak erről igyekezzék meggyőzni a 
közönséget is.

Boj kottáit ásványvizek.
A Fekete Mór-féle borvizkartell- 

nyuzda ezeket a vizeket kartellirozta 
és «melte föl 140—l60°/o-kal: Bor
széki, Bodoki Matild, Baross. Boi- 
hegyi, Bobolti, Élőpatakig Felső- 
rákosi,Fehérkői. Glória.Ilargitaliget. 
Horgász, Hankó, Kászonjakabfalvi 
(Borpatak)t Kászonvi főkut (Salutá- 
ris), Répáti, Sztojkai.

Erdélyi szaktársaink felhivják a 
hazai vendéglős kartársakat, hogy az 
itt fölsorolt vizeket seholse szolgáltas
sák ki s a közönséget igyekezzenek a 
borvizkartell (Magyar ásványvíz forg 
és kiv. részvénytársaság) kizsákmá
nyoló céljairól fölvilágosítani.
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A bojkottált »Borszéki«.
Erdélyi szaktársaink fölhívják úgy az 

erdélyrészi, mint a Királyhágón inneni 
vendéglősöket, hogy az erdélyi bor- 
vizekkel bojkottálják a kartell-nvuzda  
szorgalm azója: Fekete Mór »Bor
széki* vizét is. A nagyközönséget, 
de különösen a vendéglős-kocsmároso- 
kat kizsákmányoló konzorcium meg
érdemli, hogy gonosz merényletükért 
a vendéglősöknek egész nagy egyeteme 
sújtsa.

Kimaradtak. A tB orviz-kartelh  
rovatunknak többi közleményét térszüke 
miatt jövő számunk közli.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsm á
m u l !  Ipartársulata hivatalos közleményei

A z ipartársulat hivatalos helyisége 
VllU Rákóci-ut /J, II. 20. sz. a. van.

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

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
ÜUői-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
gadéi*  utján közöltetik.

T Á R S U L A T I  É L E T .
Budapest, — 6. A »Budapesti Eá- 

vés-ipartársulatu április 6-án rend
kívüli közgyűlést tartott a tagok nagy
száma jelenlétében. Némái Antal elnök 
ismertette a közgyűlés összehívásának 
okát. — A kávéssegédek ugyanis nyilvá
nos gyűlésükön memorandumot fogad
tak el, melyet április 5-én vagy száz 
munkanélküli pincér, kávéfőző, konyha
legény és tanulóiiu hozott el az ipar
társulat helyiségébe és átadták azt a 
szabad szervezet nevében.

Az emlékiratban nagyobb munkabért 
és a társulat által felállított munka
közvetítő paritásos alapra való fek
tetését kérik. •

Elnök erre vonatkozólag az előző 
nap tartott választmányi ülésen elfoga
dott hátározati javaslatot ajánlotta 
elfogadásra. A javaslat igv szól:

»A közgyűlés a benyújtott emlékiratot 
érdemleges tárgyalás alapjául nem 
fogadja el és kijelenti, hogy az úgy
nevezett szabadszervezettel, amelyet 
törvényszerű egyesülésnek és a buda
pesti kávéssegédek hivatott érdekkép
viseletének el nem ismer, tárgyalásba 
egyáltalán nem bocsájtkozik. Ismételten 
kijelenti továbbá a közgyűlés, hogy a

kávéssegédek részére az eddigi jogokat 
és kedvezményeket továbbra is feltétlen 
biztosítja. Kijelenti végül a közgyűlés, 
hogy azok a munkások, akik a jelen 
határozat folytán munkájukat meg
szüntetik, az ipartársulat tagjainál 
többé munkát nem kaphatnak.«

A közgyűlés vita nélkül egyhangúlag 
elfogadta a javaslatot, mely után elnök 
a közgyűlést bezárta.

Közgyűlés. A »Budapesti száll., 
vend stb. (Gundel-féle) ipartársulat« 
március 29-én tartotta évi rendes köz
gyűlését, mely a megszokott lanyha 
érdeklődés mellett folyt le. A megjelentek 
arcáról bizonyos csüggedést, lehangolt- 
ságot lehetett leolvasni. A közgyűlés 
az elnöki megnyitó után áttért az évi 
valamint a felügyelő-bizottság jelenté
sére. A hosszúra nyújtott jelentés nem 
tudott eredményt konstatálni, ha csak 
az elért deficitet nem minősítik annak. ._ 
A jelentések tudomásulvétele után át-te  
tértek a választásra. Megválasztották" 
ujbóí Gundel Jánost elnöknek, ami 
persze természetes is. A választás után 
Bokros Károly, ki a választmányba ke
rült, felszólalt és rámutatott arra a kö
zömbösségre, mely lyel a fővárosi vendég- 
lősség viseltetik a társulat irányában. Azt 
mondják, hogy iOO egynéhány tagunk 
van. Hát hol vannak? Ide, amint látjuk, 
csak 70 tag találta érdemesnek az 
eljövetelt. De nem is történik semmi. 
Letárgyalunk évente egy közgyűlést s 
azután következik -  semmi. Ide a 
közgyűlés v gy a választmány elé soha 
egy indítványt nem nyújtanak be 
De panaszt sem. Hiba, hogy a kis
embert nem becsüljük. Aki kissé meg- 
tollasodott, fölhúzza az orrát. Ép 
azért itt őszinte szó sohasem hallat
szott Ideje, hogy ez megváltozzék. 
Macskássy Sándor felszólalásában 
megemlítette, hogy az olyan előretola
kodó kartársnak, aki még tegnap lovat 
patkóit vagy zsákot hordott, ő bizony 
nem nyújthat kezet. Legfeljebb mint

rendezett társulati bál, fényes sikere 
mellett 409 kor. 06 fitt. tiszta jövedel
met hozott a társulatnak.

A vendéglős iparnak képesitésköiése 
iránt a társulat is kérvényt terjesztett a 
kereskedelemügyi miniszter ur elé, ki 
dr. Óváry Ferenc orsz. képviselőhöz 
intézett magánlevelében megígérte, hogy 
az uj ipartörvény tervezetének előkészí
tése alkalmával a kérelmet megfontolás 
tárgyává fogja tenni.
■* Őfelsége a király múlt évi veszprémi 
tartózkodása alkalmával a társulat tag
jai testületileg vettek részt az ünnepé
lyes fogadtatásban és a bizottságban 
Hordosy Lajos, Lohonyai István és 
Schönfeld  Mór választmányi tagok 
hivatalosan kiküldve, működtek közre.

A záróra rendezése iránt a társulat 
két felebbezést terjesztett be, de a 
minisztériumban még nem intézték el. 
Ott ráérnek ! A szerk.) Úgyszintén eljárt 
i társulat az illetékes hatóságoknál 
aziránt, hogy ne szaporítsák az ital
mérések számát és ne támasszanak 
annyi konkurrenciát a meglévő és köz
terhekkel az összeroskadásig megrakott 
italmérőknek. A jelentés a következő 
lelkesítő szavakkal végződik:

»Hogy azonban nagyobb eredménye
ket érhessünk el és hogy nagyobb 
tekintély lyel léphessünk fel úgy egyesek, 
mint hatóságok előtt, mulhatlanul szük
séges, hogy a társulat zászlaja alá 
minél több tagtárs és harcos sorakozzék, 
mert a mai taglétszámmal még nem 
lehet döntő csatát nyerni a hatóságok 
sérelmes intézkedéseivel szemben. A 
tagtársak napról-napra olvashatják hír
lapokban. miszerint országszerte törvény- 
hatósági, városi és községi közgyűlések 
egymásután a vasár- és ünnepnapi 
zárórák behozatala mellett foglalnak 
állást, tehát a szaktársaknak is mennél 
tekintélyesebb számban kell tömörülniük, 
hogy védekezhessenek a társulat veze
tése mellett jogosult és jól felfogott

embernek, de nem min. kollegának. anya8* M okolná, érdekeik megvede- 
Ezután a tanoncoktatásrdl beezélt é n f e 'f 8, S z e g e s n e k  tartjuk azonfelül a 
fel.ornlta annak bibéit Maid tnhb® bOr.UÜado eltörlését IS. minién Olcsófelsorolta annak hibáit. Maid több’® ?ul"al“uu '
egymást magasztald löszt után elnök |ébMf rak ";ellet remei teld iparágunk 

i|ujolagos és sikeres fellendülése.
U  magunkért teszünk tehát akkor, amikor

szállodások és kávésok  /pa rtár-5- ; 
sulata« ezévi közgyüiése alkalmával’ 
terjedelmes jelentésben számolt be a 
társulat választmánya az elmúlt évben 
kifejtett működéséről A jelentés konsta-1*

egymást magasztaló 
berckesztette a közgyűlést.

Veszprém. — A »^ esz/ >r®mv®^-S^Pzervezkedünk, tömörülünk és társula- 
megyei vendegl0s o k y o e s m ^ o s o k ,^ tm k  ügyei ir4nt érdeklődünk..

A társulat elért eddigi sikerei az 
elnökségnek és választmánynak, de nem 
kis mértékben Széli István társulati 
titkárnak tudhatok be és reméljük, hogy 

toaesero. a jelentés Konsta-y„ eneéltadato,. é l é s s é !  és működéssé,,a 
tálja azt a fölötte sajnálatos tényt, h o g y s o ^ ^ ,  hatalmas testü]eüé fog fejlődni, 
nagy részé a szaktarsaknak meg nem*),,
tagja az ipartársulatnak, de k ü lö n ö s e n B a ja .  A »Bajai vendéglősök, kocsmá- 
áll ez Pápa városa és vidékére. így pedig í  > rosok és kávésok ipartársulata« március 
az »egyesült eróvel« való működés és^jhó 27-én délután tartotta a tagok nagy 
a vendéglösipar érdekeinek hathatós]! ^számának részvétele mellett évi tiszt
megvédése lehetetlen. Beszámol a tavalyif*ujitó közgyűlését. Megválasztattak egy- 
közgyülésen megejtett pótválasztásról,y; hangulag: elnöknek  újból: Deutsch 
mely alkalommal Kreutzer Ferenc pénz- ;. .Mátyás és aleír,ököknek: Wágner
tárosnak, Egyed  János és Gerstmann'kjf Károly és Lengyel Sándor. T itkár  es 
Ernő választmányi tagokul választaltak.KÍ je g y z ő : Kováts Márton, pénztárnok: 
Ugyancsak a tavalyi közgyűlés estéjén Zweig Mór és szám vizsgálóknak:
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í Tralikant Károly, Heimbürger János és 
Élő Miklós lőttek megválasztva. Választ
mányi ta g o k : Mátyai Ignác, Hirschler 

• Henrik, (irünhut Gábor, Müllner József, 
Koosz István, Horváth János, Fekete 
Márton, Pock Ferenc, Spanier Gáspár, 
Schreier Simon, Lovretity Mihály, Krausz 
Gábor és Hetyei Ignác. P óttagok: 

|  Adám Mór, Preimayer Pál és Tóth József.
Kassa, április 5. A »Kassai szállo

dások, vendéglősök, kocsmárosok 
és kávésok ipartársulata« múlt hó
23-án tartotta II. évi rendes közgyűlé
sét nagyszámban megjelent társulati tag 
jelenlétében. Tehát 2. évét éli ez a tár
sulat s hogy mennyire szükséges volt 
annak létesítése, azt legjobban igazolja 
a terjedelmes jelentés, melylyel a tár
sulat a közgyűlésnek beszámol. A szer
vezési munkálatokon túlesve, konstatálja 
a jelentés, hogy még nem minden kassai 
szaktárs tagja az ipartársulatnak, noha 
a náluk is fennálló sok baj leküzdése 
okvetlenül szükségessé teszi az össze
tartást és egyesülést.

A jelentés kiemeli a társulati tevé
kenység egyes fontosabb részeit, ugv 
mint: a harcot a szikvizkartell ellen és 
az önálló szikvizgyár létesítésére vonat
kozó rendelkezést. Ezt az eszmét azon
ban megfelelő rekompenzáció következ
tében elejtették. A Kassai I. szikvizgyár
r. t. ugyanis kötelességet vállalt arra, 
hogy a társulat pénztárába 6 éven 
körösztül évenként 1000 kor. lizet be 
azért, hogy ezen 6 év alatt a vendéglős - 
szikvizgyárat nem létesítik. Ezenkívül 
a társulat tagjainak kedvezményes ár
ban szállítja a szikvizet. Ez igen szép 
eredmény.

Felsorolja a jelentés a küzdelmet, 
amit a pénzügyigazgatóság azon terve 
ellen tettek folyamatba, hogy I. i. 40 
vendéglőstől az italmérési engedlyét be 
akarja vonni. (A »Fogadó« ezzel a 
merényletszámba menő tervvel annak 
idején bővebben foglalkozott.) A terv 
ellen ugv az ipartársulat, mint a város 
polgármestere felebbezett.

A korlátolt italmérések (szatócsok, 
fűszeresek stb) ellen állandó küzdelmet 
fejtenek ki, azonban a pénzügyi kapzsi
ság ellen törvény mód ősit ás nélkül alig 
védekezhetnek.

rvendetes tényként említi a jelentés, 
hogy az ottani sörgyár tulajdonosa, mint 
a társulat tiszteletbeli tagja 1000 kor. 
tagdíjjal támogatja a társulatot. (Ennek 
előzményeit a » Fogadó" olvasóival 
bőven ismertettük.)

Felsorol ezek után a jelentés egyesek 
érdekében sikeresen kifejtett nagyobb 
jelentőségű munkálatokat, amiket az 
érdekelt egyes egyén hiába tenne folya
matba, eredményt nem érne el.

Végül a _ jelentés lelkes szavakban 
hívja fel a ’szaktársakat, hogy sorakoz
zanak a társulat zászlója alá, mert 
sikereket csak egyesült erővel lehet 
elérni.

És most legyen szabad a »Fogadó* 
szerkesztőségének is megjegyzést tenni

a kassai ipartársulat fejlődéséhez és 
sikeres munkálataihoz. Nem vagyunk 
barátai a személyes kultusznak, de 
önérzetesen konstatáljuk, hogy az érdem 
nagyobbik része Dávidkó János társu
lati jegyzőt illeti, ki körültekintéssel és 
becsületes törekvéssel szolgálja társulata 
és annak tagjai érdekeit. Kívánjuk, hogy 
ambíciója ne lankadjon és működésé
ben ne fáradjon el.

Szabadka. — A szabadkai ven
déglősök, szállodások, kávéház
tulajdonosok és kocsmárosok egy
lete március 17-én tartotta évi rendes 
közgyűlését a tagok élénk résztvételével. 
A közgyűlés az évi jelentés, valamint 
a felügyelő-bizottság jelentésének elfoga
dása és a felmentvény megadása után 
áttért az uj tisztikar választására. A 
választás eredménye a következő: 
elnöknek Perge Lajos, alelnököknek  
Karlovics Pál és Budencsevics Simon, 
pénztárosnak Vojnics Z. Pál, ügyész
nek  dr. Pleszkovics Lukács (újból), 
titkárnak  Muszin Márton lettek meg
választva. .4 választm ányba : Ivies
János, Kovács R. Antal, Szekulics 
József, Grcski Lvubomir, Pátay Alajos, 
Lányi Elek, Knapec Vince, Knapec 
Antal, Vaszilyev Nenád, Simokovics 
Ágoston, Szeibold József és Glavcsics 
Simon ; választm ányi póttagoknak : 
Orcsics Balázs, Szántoy Ignác és Kama- 
rics Árpád: szám vizsgálóknak: Hor
váth Lajos, Polyákovics Erneszt és 
Varga il. Béni választattak.

Győr. A»Győri pincér-egylet« március 
hó 29-én tartotta évi és tisztújító köz
gyűlését, mely alkalommal a tisztikarba 
egyhangúlag a következők választattak 
be. Elnök lett újból László József. 
A lelnökök: Csukovits István és Harcy 
Károly. T itkár: Dénes Miklós. Pénz
tárnok: Dreiszker József. H áznagy: 
Móritz Mihály. K önyv tárnok: Perger 
Károly. Választm ányi tagok : Koch 
Samu, Tóth Sándor, Zsolnai János, 
Scldesinger Ignác, Borostyán Lajos, 
Kováts Flóris. Marschall dón, Remes 
Mihály, Lukaesek Ferenc, Mátyás (iábor, 
Madarász József, és Dénes Miklós 
Pót választm ányi tagok: Németh
Balázs, Alföldi Vilmos, Mike János, 
Mary Endre, Nutz Mihály, Doininek 
Gyula Felügyelő-bizottság: Németh 
Ferenc, Stoiber Márton, Biringer Károly, 
Élő Péter, Bognár Mihály, Meixner 
Lőrinc, Rosenberger János.

Pécs. (jÉ’rtesiíés.) A »Pécsi pincér
egylet® értesiti a t. üzlettulajdonosokat, 
valamint az állást kereső pincérséget, 
hogy az egylet házában (Zrinyi-u 13.) 
ingyenes elhelyezőt állított fel. A 
szives megkeresést mindkét részről kéri 
az egyleti vezetőség.

a z  uj b o rtö rv é n y .
42. §. Kihágást követ el és 10 koro

nától 600 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel büntetendő:

1., a ki hamisított bort (8. § )  vagy

törköly bort forgalomba hozatal céljából 
mástól, tudva, megszerez;

2., a ki borsepröt, a benne lévő bor
nak kipréselés után való forgalomba 
hozatala céljából megvesz vagy bármi
ként megszerez:

3., a ki a 14. §-ban előirt nyilván
tartást megfelelően nem vezeti, valamint 
az is, a ki ezen nyilvántartást a ható
ságnak, vagy a 63. §-ban emlitett köze
geknek, az ott jelzett célból rendelke
zésükre nem bocsátja vagy abból az 
illetők által kívánt adatok átnézését, 
kijegyzését és összeállitását. vagy a 
gyanús italokból vagy egyéb anyagok
ból való mintavételt meg nem engedi, 
vagy akadályozza.

43. §. A jelen törvényben megszabott 
elzárás tartama abban az esetben sem 
haladhatja meg a három hónapot, ha 
több kihágásra összbüntetésképen álla
píttat ik meg, ide nem értve annak az 
elzárásnak a tartamát, a mely a mellék
büntetésként kiszabott pénzbüntetés be
hajt hatatlansága esetére, az összbiinte- 
tésen felül, a büntetőtörvények általános 
rendelkezései szerint, megállapítandó.

44. §. Ha az enyhítő körülmények 
tulnyomóak, a jelen törvényben meg
állapított elzárás helyett, 1000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés állapítható meg.

45 §. A munkaadó vagy a felügye
lettel megbízott egyén az e törvénybe 
ütköző cselekményekért büntetőjogi fele
lősséggel akkor is tartozik, ha a cselek
ményt az ő tudtával és elnézésével 
alkalmazottja követi el, úgyszintén, ha 
a munkaadót vagy a felügyelettel meg
bízott egyént e cselekmények elköve
tésénél a köleles ellenőrzés elmulasztása 
terheli.

t6. §. Az ítéletben (határozatban i 
intézkedni kell az iránt is, hogy a zár 
alá vett italokkal (59. és 60. §§.) mi 
történjék. A mennyiben azok ipari célra 
felhasználhatók, az Ítélet jogerőre emel
kedése után, a borvizsgáló szakértő 
bízol tság szakvéleménye értelmébendena- 
turálandók és eni ek megtörténte után 
elkobzandók és az eljáró hatóság által 
az 1901 : XX. t.-c. §-ában meg
határozott célra Horvát-Szlavonorszá- 
gokban az ottani törvények szerint 
megjelölt célra, értékesítendők.

Büntető ítélet hozatala esetén az el
itéit kötelezendő a denaturálás költségé
nek viselésére.

Különös méltánylást érdemlő esetek
ben a hatóság a zár alá vett italokat 
— a denaturálás megtörténte után — 
ipari célra leendő felhasználás végett, 
a jogosultnak visszaadhatja.

47. §. Azok a hamisitott italok, a 
melyek ipari célra való felhasználásra 
nem alkalmasak, vagy a melyeket dena
turálni nem érdemes, kiöntés utján 
megsemmisítendők.

Ezen szakasz, valamint a 46. § rendel
kezései alá esnek a készletben talált s 
borhamisításra szolgáló tiltott anyagok is.

48. §. A záralávételre, denaturálásra 
elkobzásra és a hatóság által való érté-
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kesitésre vagy megsemmisítésre vonat
kozó rendelkezések (46., 47., 59. és 
60. §§.) akkor is foganatositandók, ha a 
kihágást ismeretlen egyén követte el, 
vagy ha a rendőri büntető eljárást 
más ok miatt folytatni vagy a kiszabott 
büntetést az elitélten végrehajtani nem 
lehet

49. §. A 37. és 38. §-ok alá eső ki
hágások eseteiben a büntető Ítéletben, 
ennek az elitéit fél költségén leendő 
hírlapi közzététele is elrendelhető A 
közzététel elrendelése esetében az Íté
letben meg kell nevezni a?t a lapot, 
illetőleg lapokat, a melyben az Ítélet 
közzéteendő, s a közzététel iránt az 
Ítélet jogerőre emelkedése után azonnal 
intézkednie kell a hatóságnak, még akkor 
is, ha az elitéit esetleg nem volna fel
található s a kiszabott büntetés nem 
volna végrehajtható.

50. §. Aki a jelen törvénybe ütköző 
kihágás miatt büntettetik, a készletben 
talált vagy forgalomba hozott hamisított 
italok egész mennyiségéért, a természetes 
bor után járó állami boritaladól is tar
tozik megfizetni.

E célból, továbbá a szeszes italok 
kimérésére, illetve kismértékben való 
elárusitására szóló engedélyeknek neta- 
láni elvonása iránt szükséges eljárás 
megindítása és az ilyen engedélyek ki
adásának megtagadására vonatkozó elő
jegyzés foganatosithatása végett, az ítélet 
— jogerőre emelkedése után — az 
illetékes kir. pénzügyigazgatósággal is 
közlendő.

51. § Az e törvényben megállapított 
büntetések csak annyiban alkalmazan
dók, a mennyiben az elkövetett cselek
mény, a büntető, vagy más törvények 
rendelkezései szerint, súlyosabb beszámí
tás alá nem esik.

Ezen rendelkezés a közegészségügyi 
törvények és szabályok alkalmazását 
nem zárja ki

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
A képesítés kérdése. A vendéglős 

oarnak képesítéshez kötése tudva- 
í • 'Ően régi óhaj, régi vágya az ezen ipar-

•l tartozóknak Mindannyian szeret- 
n ik, ha e foglalkozási ágat gyakorolni 
csak azoknak engednék meg. akik azt 
tanulták, szenvedtek és fáradoztak érte. 
.Mindez azonban csak óhaj és vágy, mert 
eddig senk i se cselekedett arra nézve, hogy 
e fontos kérdés meg is valósuljon. A 
székesfővárosi vendéglősök és koesmá- 
rosok ipartársulata végre is magáévá 
tette az eszmét, amelyet nehéz, kitartó 
munkával az utóbbi három esztendőben 
oda fejlesztett, hogy az ugyancsak 
általa irányitott összes vendéglős- 
ipartársulatok kérelmérea kereskedelmi 
kormány, az ipartörvény revíziójának 
most folyó tárgyalásánál első helyre 
jelölte a vendéglősöket. Mint előző 
számaink jelezték, az uj ipartörvény 
ankétjén, a kezdeményező székesfő
városi vendéglősök ipartársulata is

képviselve volt, s nevében Szűcs  Béla, 
a társulat titkárja szólalt föl és tette 
meg észrevételeit. Szűcs Bélának ezt a 
fölszólalását múlt számunk vezető cikké
vel kapcsolatban ismertette. Hogy a ven- 
déglős-ipareme fontos -  »képesités« — 
kérdése iránt mily nagy az érdeklődés, 
azt csak most, e minden vendéglős- 
koesmáros ember szivéből fakadt beszéd 
révén tapasztaltuk. Szerkesztőségünk
höz ugyanis több mint száz levél és 
levelezőlap érkezett, amelyek mind az 
illető fölszólaló iránti hálás elismeré
süket és üdvözletüket fejezték ki. A 
rengeteg anyagot tartalmazó leveleket, 
lapunk kis tere miatt persze nem 
ismertethetjük, de jellemzésül megem
lítjük egy soproni (pincér-mészárosból 
lett) vendéglős, rövid lélekzetü levelét, 
amelyet igyen fejezett be: Az Isten 
éltesse azt a derék titkár  urai, az 
érdekünkben mondott gyönyörű  
beszédéért!

Figyelmeztetés. Tisztelettel fölhívjuk 
előfizetőinket, akik előfizetésükkel ré
gebben vannak hátralékban s azokat: 
is, akiknek előfizetésük most járt le, hogy

megokolt beadvánnyal fordult a székes- 
fővárosi tanácshoz, melyben a kisebb 
vendéglők érdekében arra kérte, hogy 
tegyen oly értelmű előterjesztést a 
földmivelésügyi minister urnák, misze
rint az olyan vendéglősök és kocsmá- 
rosok, kiknek évi borfogyasztása nem 
haladja meg a 150 hektolitert, minden
kor felmentve legyenek a bornyilván
tartás kötelezettségétől.

A Gundel-féle társulat, a borviz- 
kartell meg más egyebek. A vendég- 
lős-kocsmárosságot és a közönséget 
egyaránt kizsákmányoló Fekete Mór
féle »bor viz-kartell;* ellen bojkott moz
galmat indító aBrassóvármtgyei ven
déglősök ipartársulata« a múlt hó 
utolsó felében köriratilag kereste fel a 
hazai testvértársulatokat, kérve, hogy a 
140—160°/o-kal megdrágított vizeit a 
kartell-nyuzdának ne árusítsák, illetőleg 
a kapzsi konzorcium ellen indított har
cukban legyenek irántuk némi kis 
rokonszenvvel, úgy mint kollegákhoz 

■ illik. (Azt, hogy mint testvér testvért 
támogatja, nem várták, mert tudják, 
hogy messze van még az az idő, amikor 

magyar vendéglős is tesvért vagyszíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket, , ..
az előzőleg vagy a jelenleg kapott utal- ̂ kollegát lát az ugyanazon pályát folytató 
vánvon postafordultával beküldeni. ;^itársában.) A brassóiak a budapesti 

A boreüenöpzö bizottság ta g ja i .& ^ undelrfile társulatnak is küldtek egy 
A földmivelésügyi miniszter rendeletére^1 Len ™ “>* éa b(z0“?ára ,abba" a 
minden elsőfokú hatóság területén “hiszemben hogy itt is szimpátiával 
legalább egy-egy borellenórző bizottság ..izgatottnak, amiben azonban csalódtak, 
alakítandó, amelynek elnökét és tagjai-iW ** Ped'* “ »<»>• Dfr» " “ ,a. (’™del- 
nak felét a földmivelésügyi m iniszter*.féle lár5u'at a mlI,t.ho ntolsó feleben 
nevezi ki, másik felét pedig a to rv én y -'ltar,01t 'álasztmányl ülésén minden 
hatósági közgyűlés választja. A Főváros g m e g je g ? ™  nélkül félredobta a brassói 
tanácsa a legközelebbi három évre „Jlgtestvértársulat levelét illetve napirendre 
következők kiküldését ajánlja a köz-Ü lérí r°lotte-. ~  Mindehhez persze senk,- 
gyűlésnek: I. kerület: Ternvei F a r-ÍÍnek semml szava sera lehf  Nek“",k 
kas és Schneller Jenő; fi. ker. :ia z e rtn e m ,m e rtm i,sm erji ik a (ran d e . 
Weinek Károly dr. és Gallaiiner Károly ll,dj,uk: hog'  a"n,k
III kér : Wéber József és HaszmannÖ’eildéf ,í,sÍ , rdekat szolgálni -  pláne, 
József: IV. kér.: (iöttler László és K,Ss ® haazkar,ell-kerdesselkaPcsolalos!- é>’- 
Ferenc: V. kér.: Hord Mór és KramerSJPen1a'!nyI', ,az a k,' '4nal> h»8V a
Miksa: VI. kér : Frick dám és F iir s t!a rerbek a 141,615 >4«bensóbb szeretet el 
Tivadar- VII. kér.: ifj. Sprung J á n o s « v,sel,essenet a neraetséS -  a .svábák-
és Salcer Ignác: VIII. kér.: Hilberth 
Károly és Pelcmann Ferenc; IX. kér.: 
Steger János és Weisz Károly; X. kér.: 
Schmitterer Imre és Balog József.

Hymen hipek. — Ehrenwald  Géza 
ismert főpineér e hó 20-án tartja eskü
vőjét Braun Margit urleánynyal Kis- 
terenyén. — Juhász Lajos bári nagy
vendéglős kartársunk április 20-án 
tartja esküvőjét Rozsinka Stefikével, 
Rezsinka pozsonyi vendéglős szép- 
müveltségü leányával Pozsonyban. — 
Reiter Gyula giréti vendéglős szak
társunk február 15-én vezette oltárhoz 
Szauer Rózát, SzauerOrbán gazdálkodó 
leányát. — Varga József, a kolozs
vári Newyork fogadó szobafőpincére 
Haintz Erzsikét, özv. Haintz Istvánné 
müépitészné bájos leányát eljegyezte 
Kolozsváron, +

A kötelező bornyilvántartás tár
gyában a »Székesfővárosi vendég
lősök és kocsmárosok ipar társulatán

iránt. Azonban a világ folyását nem 
lehet visszafordítani, az holtbizonyos. 
Már pedig ez a képtelen dolog állana 
be, ha a Gundel-féle társulat egyszer a 
fogadós, vendéglős és kávésipar ki
zsákmányolására kartellszerüen törekvő 
érdekkörök ellen állást foglalna. A 
Gundel-féle társulat maga is takarója 
a sörkartellnek. A kartellben lévő buda
pesti sörgyáraknak a takarója és uszály
hordozója. A budapesti sörgyáraknak 
kartell-szövetsége és azután a sörárak 
felemelése ennek a társulatnak hallgatag 
beleegyezésével történt. Igaz. nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a Gundel-társulat 
feje, t. i. Gundel János — a sörkartell
nek az embere. Évek óta igen sok 
ezrest gyümölcsözött neki a kartellben 
levő részv. serfőzde, mint igazgatóság, 
tagnak. Hát csak érdeke akkor Gundel 
elnöknek, (ha nem is a vezetése alatt 
álló társulatnak) hogy >kartell* ellen 
szó ne essék. Mivel pedig a holló nem 
vájja ki hollónak a szemét, — a közön
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ség és a vendéglősség kiszipolyoyására 
alakult »Borviz-kartell« ellen indított 
akcióhoz sem csatlakozhatott a Gundel- 
fete társulat. Ami, tekintettel az itt 
elmondottakra, érthető, de talán — 
helyeselhető is.

Vizsgra. A nagyváradi vendéglős 
szakirányú tanonciskola március hó 
23-án tartotta évzáró vizsgáját, mely 
a jövő vendéglőseit, mint arra hivatot
takat mutatta be. A tizenkilenc tanuló 
közül ugyanis a lehető legjobb ered
ménnyel vizsgázott le tizenhat és csak 
három lett vissza vetve egy-egy eszten
dővel. A vizsgázó ünnep alkalmával 
Tóth Endre szaktanár a szaktantár
gyakból, Szűcs Izsó iparisk. igazgató 
az irálytan, földrajz és természettanból, 
Kerekes József tanár a franciából, a 
könyvvitel és számtanból, mig Matkó 
Benő tanár az áruisme és ásványtanból 
intézett kérdéseket a tanulókhoz. Az 
ünnepélyes aktuson Lukács Ödön p. e 
védnökön kívül Schiller Sándor ven
déglős iprtársulati elnök, Kriszta Sán
dor pincér-egyleti elnök és úgy a szak
körükből, mint a nagy közönség köré
ből is többen vettek részt.

A rózsahegyi rendőrkapitány. Hogy 
ez az ur a »Fogadó«-ba kerül, annak 
az az oka, hogy rágalmazásért panaszt 
emelt a rózsahegyi vendéglős stb. 
ipartársulat elnöke, Porgesz József és 
titkára. Vig  Ármin ellen, kérve a 
rágalmazás megállapítását és és panasz- 
lottak megbüntetését. Az ipartársulat 
ugyanis a kapitány eljárása ellen, mely 
a vendéglősök és vendégeik folytoni 
bírságolásában nyilvánul, — panaszt 
emelt a város tanácsánál és ebben, a 
kapitány nézete szerint, őt megrágalmaz
ták volna. Az ipartársulat elnöke és 
titkára vállalta a felelősséget és miután 
közhivatalnok cselekményéről van szó, 
állításukat bizonyítani fogják. Az érde
kesnek ígérkező per lefolyásáról annak 
idején olvasóinkat értesíteni fogjuk.

Borkészletről szóló k im uta tás. A „Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete1' úgy saját 
tagjainak, mint egyéb bejelentőknek borbeje
lentése alapján, összeállította a borkészletről 
szóló jegyzéket, melyben S00 gazda 150 ezer 
hektoliter bort jelentett be tételenkint, azon
kívül pedig a felsorolt községekben még több 
mint 350 ezer hektoliter bor fekszik, úgy, hogy 
a vásárló közönségnek egy félmillió hektoliter 
áll rendelkezésére. Ezen kimutatást a M. Sz. 
0 . E. igazgatósága elküldte az összes hazai és 
nagyobb külföldi borkereskedőknek, vendéglő
söknek, az összes magyar és osztrák tisztiét
kezdéknek stb. Azonkívül pedig bárkinek, a ki 
borok iránt érdeklődik és ezt levelező lapon 
tudatja az igazgatósággal (Bpest, IX., Üllői-ut 
25. II. 11.), készségesen küld ilyen kimutatást.

Mozgalom a garázda vendégek 
ellen. A marosvásárhelyi pincérség 
kulturális és a pincérség érdekeinek 
megvédése céljából egyesülési mozgal
mat indított. A »Királyhágontuli pin- 
cérek-egylete«  címen alakuló testület 
fenti célon kívül az erdélyi pincér- 
ségnek a garázda vendégek ellen való 
megvédését is szolgálná. Ugyanis az 
erdélyi részen működő pincérek nagyon

sok helyen ki vannak téve annak, hogy 
egyes »uriemberek« részéről indokolat
lan és brutális sértések, s több esetben 
inzultusban részesülnek Az alakítandó 
egyesület ez ellen úgy kívánja meg- 
védelmezni a pincérségel. hogy az illető 
garázda természetű vendégre kimondja 
a bojkottot. A minden politikai célza
tot kizáró egyesületi mozgalmat az 
ottani főnöki kar is meleg szimpátiával 
fogadta. A mozgalom élén : Lázár L. 
Adolf, Schodits Ferenc, Kiss Kálmán 
stb. ottani főpincérek és pincérek állanak.

Se koszt, se kvártély, se más . .  . 
(Lelketlen fogadósok. A  kereske
delmi utazók figyelmébe.) A nagy
váradi Feketesas nagyfogadót tudva
lévőén két fiskális ember építtette, s 
a nagy csomó kereskedéssel, cukrász
bolt stb. telespékelt épület fogadói, 
valamint a vendéglői és kávéházi 
:észt is külön-külön kezekre bízták. 
Mig azonban a kávéház Haraszthy 
Károly kiváló szakember, a vendéglők 
Benrád Albert váradi ismert vendéglős 
kezébe, a fogadói rész Betterés Somogyi 
volt ügynök és könyvelő kezeibe került. 
A »se koszt se kvártélyt* nóta e két 
újdonsült fogadósról szól, (bárha ugyan 
nem valami érdemes őket nótába fog
lalni.) Somogyi és Better, mint mjnden 
szerencsevadász vagy ezeknek nagy 
része, azért lettek fogadósok, hogy 
minél előbb és mentül jobban meg
gazdagodjanak, s erre nézve, amint 
ez különben természetes is, minden 
alkalmas eszközt fölhasználnak. Egyik 
ilyen eszközük, ami az egész »Fekete- 
sas« jóhirét nagyban lerontja, az, 
hogy a fogadói személyzetnek se 
élelmezést, se lakást, se fizetést nem 
adnak. Ezenfelül fali felhívások és 
hirdetményeik utján a közönséget ké
rik, hogy borravalót senkinek se adja
nak. A szobapincérre, aki L000 kor. 
óvadékot tartozik adni, ugyanez a 
feltétel áll. Ez se kap se fizetést, se 
lakást, se kosztot A számlát kiállítva 
adják a kezébe (s a számlán nyomtatva 
áll, hogy borravaló nem adandó) s az 
itt kitüntetett servier (kiszolgálás) pénzt 
is a fogadósok vágják zsebre. Kérdez
hetjük már most, hogy a szobapincér 
stb. személyzet miből él? Ehhez azon
ban a bérlőknek — semmi közük. 
Azért itt-ott kapnak borravalót — 
mondják a zseniális emberek. A sajnos 
pedig az a dologban, hogy eddigelé 
mindig akadt 1000 korona óvadékos 
szobapincér és személyzet — persze, 
nem helyből. Az elhelyező egyletek és 
intézetek, valamint a pincérség figyel
mét fölhívjuk erre az üzletre. És ugyan
csak jóakaratufigyelmébeajánljuk a dol
ga! a kereskedelmi utazó uraknak, mint 
akikről tudjuk, hogy egyesek embertelen 
céljainak sohasem hagyták magukat 
föl használtatni. Meg vagyunk győződve, 
hogy a Somogyi és Bettereknek egy 
sereg szegény ember kizsákmányolására 
irányuló törekvését egy pillanatig sem 
fogják támogatni.

A kormány mint fogadós. Nem
tréfa, amit mondunk. Darányi Ignác 
földmivelésügyi miniszter az állam ré- 
rére megvásárolta Csorbato és Tátra- 
lomnic szállodáit és a minisztérium 
saját vezetése alatt és saját rezsijében 
azokat továbbvezetni óhajtja. Lesznek 
tehát a sok állami •intézmény mellet! 
Magyar állami szállodák is. Majd meg
válik, hogy mi lesz ebből az uj jövedék i 
vállalkozásból.

A „M agyar Fürdőkalauz" 19l)y. 11. kiadási, 
szokatlanul díszes kiállításban, a napokban 
hagyta el a sajtót. — Az ügyesen összeállított, 
könnyen áttekinthető, hézagpótló munka, magyar 
és német nyelven illusztrálva részletesen 
ismerteti a magyar fürdőket, gyógyhelyeket, 
nyaralótelepeket, sanatóriumokat. viz- és 
magángyógyintézeteket, nemkülömben a hazai 
ásvány- és gyógyvizeket. Erdős József a munka 
szerkesztője, igazán dicséretes és sikeres mun
kát végzett, amidőn szakavatott tollal és nem 
mindennapi rutinnal vette kezébe a hazai 
fürdők eddig selejtes irodalmának ügyét, produ
kálván olyat, aminőt eddig sajnálattal kellett 
nélkülöznünk irodalmunk ezen ágában. A 
nélkülözhetetlen díszmunka szerkesztője való
ban megérdemli a legteljesebb elismerési ezen 
hazafias vállalkozásáért, mert a munka hivatva 
vau arra, hogy a nagyközönség előtt helyes 
világításban mutassa be a magyar fürdőket és 
ezáltal gátat vessen a magyarságtól a külföld 
fürdőibe és külföldi ásványvizekért kiözönlö 
: ok milliónak. — A diszmüvét, mely határozott 
nyeresége irodalmunknak, ajánljuk figyelmébe 
minden érdeklődőnek, különösen pedig azok
nak az illetékes köröknek, akiknek hivatásuk 
pangó hazai fürdőink ügyét elősegíteni. A 
díszesen bekötött munka az ország valamennyi 
vasúti és hajófülkéiben, orvosoknál, egyletek
ben és nagyobb szállodákban nyer díjmentes 
elhelyezést. A díszmunkát bárkinek is ingyen 
küldi mega „Magyar FőrdőkalauZu kiadóim a- 
tala, Budapest, Eőtvös-utca Oh. I. 9.

Közigazgatás sörözés mellett. Berlin 
polgármestere újítást léptetett életbe. 
Havonként ugyanis a városházán sor
estéket rendez, melyen a községtanácso
sok — szívesen vesznek részt és ilyen
kor eszmecsere utján foglalkoznak a 
város közügyeivel és kellemes szórakozás 
közben előkészítenek sok üdvös dolgot. 
Nem rossz az eszme ugyan, de csak az 
a kifogásolható benne, hogy nem a 
sörben, hanem a borban van az igazság.

Vári Szabó csemegéi Vári Szabó brassói 
cukrász egy csomag süteméuyt küldött szer
kesztőségünknek. A csomagban valami i s drb 
csokoládéból 8*/* cm. hosszú és 4 cm. széles 
ségü szögletes alakú torta-sütemények voltak 
Az izleltetőnek küldött süteményt megkóstol 
tűk s ily célból több szakembernek is küldtünk 
egy-egy darabot. Akik h süteményből ettek, 
mind úgy vélekedtek, hogy a brass ói Vári 
Szabó Pál cukrász szab. tortácskái e nemben 
páratlanok s mint csemege, a bpesti Gerbaud 
cukrásznak a legjobb izii torta-csemegéit is 
fölülmúlják. Vári Szabó csemegéit ez illetékes 
szakvélemények alapján ajánljuk szakközön- 
ségünk, de különösen a vasúti vendéglőseink 
figyelmébe. A Vári csemegék az asztali állvá
nyokra kirakva hetekig állnak el anélkül, 
hogy azok frisseségükből a legcsekélyebbet is 
vesztenének. A beszerzésre vonatkozó tájéko/as 
e lap első borítékján közölt .Újdonságok' 
cimü hirdetésben nyerhető.

Királyhágóntul. Ezen a címen a 
kolozsvári pincérkar: Varga József, 
Cinhober Ferenc. Horváth Endre és 
Berta János kezdeményezésére e hó 
5-én jótékonyeélu asztaltársaságot ala
pított Az asztaltársaság a szegény
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— pincér-gyermekek — fölruházásán 
kívül a pincérek özvegyei és árvái és 
az elaggott pincérek fölsegélyezését 
tűzte ki nemes céljául, amelyre, a 
különféle címeken bevezetett bünteté
sekből máris tekintélyes összeg gyűlt 
egybe. Az ember baráti nemes célt 
szolgáló asztaltársaság rendes össze
jöveteleit Simon József szaktársunk 
kávéházában tarfja.

Tám ogassuk a  K o ssu th -m u z e u m o t!  
lS4tí-ra örökké visszaemlékszik a magyar 
Nagy idők voltak azok és nagy emberek a 
megteremtői. Áhítattal, kegyelettel kell tekin 
lenünk mindenre, ami arra az időre emlékez
tet. Meg kell becsülnünk a nagy nemzeti küz
delemből reánk maradt emléktárgyakat, melyek 
egy szebb jövő kivívására serkentenek bennün
ket. És mi mégsem adjuk meg ezen szent 
emléktárgyak leggazdagabb tárházának: a
Kossuth-muzeumn .k azt. ami magasztos hiva
tásánál fogva öt megilleti. Hivatalos tényezők 
sem teszik meg kötelességüket A múltban a 
Bánffy. Széli. Tisza-, sőt még a Fejérváry- 
kormánv is támogatta a Kossuth-muzeumot, 
csak a mai nemzeti kormány az, mely nem 
tesz érdekében semmit. Kzeit fordulunk a 
hazafias magyar társadalomhoz, amelybe egye
düli reményünket helyezzük, hogy a muzeum • 
kiadványainak vásárlásával mentse meg a 
Kossuth múzeumot. 10 korona ellenében meg
küldjük Hock János: „Rákóciné" cimü disz- 
luüvct. Éhből a munkából 20 koronás mü 
díszesebb kiadásban is van. 100—150 koroná
ért szállítjuk a „Kossuth Lajos azt izente . . .“ 
r. hatalmas képet, mely 170 cm. szélességével 
és 130 cm. magasságával a legnagyobb színes 
olajnyomat a kontinensen, a 100 koronás kép 
egyszerű keretű, a 150 koronás: arasznyi 
széles díszes arany keretű. Tárgya lenséges. 
kivitele ehhez méltó. Ezeket a kiadványokat 
rendeljük meg és meg lesz mentve legérté 
kesebb nemzeti gyűjteményünk: a Kossuth- 
inuzeum, mely Budapesten, Vili., Népszinbáz- 
utca 23. sz. a. van-

Eltiltott közvetítés. Miután a belügy
miniszter a budapesti kávéssegédek 
szakegyletét felfüggesztette, a szak
egylet hivatalos lapja maga köré csopor
tosította az állásnélküli tagokat és 
ezeket elhelyezte. A Vili. kér. elöl
járóságnak ez azonban tudomására 
jutott s a foglalkozást közvetítő ipar
nak jogosulatlan gyakorlása miatt 
eljárást indított és Vágó Béla szaklap 
szerkesztőt az ipartörvény 158. §-a 
alapján 100 kor. pénzbüntetésre, be
hajt hat lanság esetén 5 napi elzárásra 
Ítélte s a közvetítés folytatásától 
eltiltotta.

Az alkoholellenes ország- Hát ilyen 
is van és pedig Indiana amerikai állam
ban. Itt eltiltották a szeszes italok 
árusítását, de ennek ugyan kedvezőtlen 
eredménye volt. mert a szeszes italokhoz 
szokott lakosság kivándorolt olyan ál
lamba, hol ez a tilalom nem áll fenn 
és ez annál könnyebben ment, mert a 
másik állam határa nem igen esett 
messzire az alkoholellenes átokkal súj
tott helytől

„A Háziorvos1* cimü népszerű egészség
ügyi havi áprilisi száma újabb tanúbizonyságát 
adja annak, hogy méltán megérdemli a nagy- 
közönség legteljesebb pártfogását. Hazánk 
mostoha közegészségügyi viszonyai mellett 
szinte hézagpótló egy ilyen irányú lap. „A 
Háziorvos“ előfizetési ára egész évre 2 korona 
40 fillér. Szerkesztősége és kiadóhivatala 
Budapest, VI. Andrássy-ut 27. szám alatt van.

ítetványszámmal szívesén szolgál a kiadói

Gyászrovat. Talabér István keszt
helyi vendéglős szaktársunkat gyászos 
csapás érte neje szül. Kinizsek  Fran
ciska e hó 7-én történt elhunytával. A 
nagy köztiszteletnek örvendő vendéglős
nél férjén kivüi négy árván maradt 
gyermeke, valamint kiterjedt rokonság 
gyászolja Temetése e hó 7-én történt 
nagy részvét mellett.

Letört virág. Domokos Ignác ismert 
tapolcai fogadós szaktársunkat és nejét 
mély gyászba borította egyetlen gyer
mekük, Irénke elvesztése, akit nyíló 
bimbó idején, 15 éves korában tört 
le a szomorú enyészet. A szép virág
szálat e hó 10-én a föltamádás 
gyönyörű ünnepén tették sirba, a 
megtört szülők és a gyászoló közön
ség nagy sokaságának részvételemellett.

Garaö József. A régi pincérgárdá- 
nak ismét egy ismert tagja költözött 
el Garab József személyében, ki utóbb 
Szabadkán a Próféta sörcsarnokban 
volt főpincér. Garab szaktársunk már
cius 14-én 47 éves korában szenderüit 
jobblétre. Az elhunyt annak idején 
tevékeny részt vett az orsz pincér 
mozgalmakban. Temetése óriási részvét 
mellett történt, melyen az ottani 
pincér-egylet tagjai testületileg gyász
zászlóval vettek részt. A szabadkai 
vendéglősök és kávésok szintén nagy 
számban voltak képvisel'e.

Szabó János, jászárokszállási ven
déglős szaktársunk a múlt hó 10-én 
elhalálozott. Elhunytát özvegye gyá
szolja.

A „Fogadó" saját ügyében.
Engedjék meg tisztelt szaktársaink, 

hogy az egyszer magunkról is írhassunk 
néhány szót. Nem szerénytelenségből 
tesszük, hanem jóleső érzéssel, mert 
arról a bizalomról és kitüntetésről 
akarunk szólni, amivel most, gyors 
egymásutánban, a »Fogadót« megtisz
telték.

Veszprém  után, Kassa választotta a 
»Fogadót<< hivatalos lapjává.

A Kassai szállodások, vendéglősök, 
kocsmárosok és kávésok ipartársu
lata ugyanis március hó 30-án tartott 
közgyűlésének határozatából folyólag, 
a következő értesítést küldte hozzánk:

29. sz. 1909. Z i

A »Fogadóval, szerkesztőségének.
Budapest.
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hó 30-án tartott II. évi rendes köz
gyűlésén a »Fogadó« cimü vendéglősök 
szaklapját egyhangúlag  hivatalos 
lapjává mondotta ki. Erről szives 
tudomásvétel végett van szerencsénk 
tisztelettel értesíteni.
*Dávidkó János (P. h.) Estefáni János
ipart&rsnlati jegyző. ipar társulati elnök.

Hálás köszönettel veszünk tudomást 
erről a legújabb kitüntetésről s mer

jük konstatálni, hogy nem előlegezett 
bizalomról van szó, mert a ^Fogadód 
eddig is őszinte szószólója volt a 
vendéglősipar érdekeinek és azzá fog 
maradni a jövőben is. Erre tanúságot 
tesznek szaktársaink több ezrei, kik 
lapunkat járatják és olvassák.

A vendéglős és egyéb szakérdekek 
hathatós támogatása és megvédése 
azonban nem az elismerésért történik, 
hanem azért, mert ez a szaklap köte
lessége. De ez a kötelességtudás és 
kötelességteljesités feljogosít bennün
ket szaktásadalmunkhoz intézhető azon 
kérelemre, hogy támogassák, pártolják 
és terjesszék a »Fogadót« a legszéle
sebb szakkörökben Köszönet az eddig 
elért szép eredményért, de ne felejt
sük el, hogy Magyarországon mintegy 
80 ezer vendéglős (italmérési iparos) 
van, kinek túlnyomó nagy része még 
nem járatja a »Fogadót«. Pedig a 
mai világban mégis csak illik tudni, 
hogy az itahnérési ipar terén mi tör
ténik, mi az újság, milyen irányban 
kell a megélhetés és prosperálás érde
kében mozgalmakat indítani, melyek 
azok az eszközök, melyekkel a vendég
lősökre finánckapzsiságból — rá
szabadított tisztességtelen és természet
ellenes versenyt vissza lehet és vissza 
kell szorítani. És erre nézve a »Fogadó« 
jó tanácsadó, mely napirenden tartja 
a modern szakmozgalmakat, azokat a 
maga kezdeményezésével is szítja és 
támogatja.

Modern szakembernek mindezt tudni 
és annak szellemében cselekednie is 
kell. Szükséges tehát, hogy szaktár
saink mindegyike a »Fogadó«-nak 
olvasója legyen. Ezt kívánja szaktár- 
saink saját jólfelfogott érdeke. És ilyen 
módon meg lesz szaktársaink és a 
»Fogadó« közt a természetes kölcsö
nösség a kötelességteljesitésben.

A »Fogadóa szerkesztősége.

Tapasztalatok sa já t pályánkon.
Ha valaki gyermekét a ma már igen 

elrontott píncéri pályára szánja, a követ
kezőkre legyen figyelemmel A fiú erre 
a foglalkozásra alkalmas-e. Van-e kedve 
hozzá. Elég csinos és megfelelő test
alkattal bir-e. Szükséges továbbá, hogy 
a gyermek lehetőleg több nyelvet bírjon, 
de okvetlenül kell, hogy a magyar és 
német nyelvet szóban és írásban meg
tanulja. Ha mindez megvan, akkor 
kezdő üzletbe legjobb vagy mészárosnak 
adni vagy olyan üzletbe, hol a mészáros
ságot is elsajátítsa és a hússal való 
bánást megtanulja. Mikor a fiú ebben 
a szakmában megfelelő kiképzést nyert, 
adjuk egy rendes étterembe, olyan 
helyre t. i„ ahol a gazda maga is 
szakképzett ember. Ajánlatos a fiút 
rendesen beszegődtetni és lehetőleg szak
iskolát is járatni vele. Legyünk figye
lemmel arra is, hogy az illető üzlet 
éthordója és főpincére is szakemberek
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legyenek és megbízhatók arra nézve, 
hogy a fiúnak jó példát adva, oktatván 
ót józanságra, tisztaságra és leginkább 
a pénz megbecsülésére. Bátran elébe 
állíthatják azt a példát, hogy igen sok 
üzletember van, aki igen ügyes és kép
zett szakember és csupán azért, mert a 
pénzt megbecsülni nem tudja, nem 
képes sehogy sem boldogulni. Ellenben 
számtalan olyan ember van, aki kevésbbé 
értelmes és ügyes, kevésbbé van meg 
szakképzettsége és csupán azért boldogul, 
mert kellő időben van pénze és semmi
ben sem akadá’yozza meg annak a 
hiánya.

Igen sokan azt tartják még, hogy 
»okos embernek nem kell pénze, de ez 
a felfogás ma már megfordítva van. 
Inkább úgy mondhatjuk, hogy »pénzes 
embernek nem kell ész«. Azonban a 
mai kedvezőtlen gazdasági viszonyok 
között a legjobb és legbiztosabb alap, 
ha pénz és ész együtt van! . . .

Az az ember, akinek pénze van, 
sokkal bátrabban lép fel és merészebb 
mindenben. A legtöbb esetben beteljese
dik ilyen embernél az a közmondás: 
»aki mer, az nyer!« Azonban nem 
szabad erre a példaszóra szoktatni a 
fiatalt a hazárd já téknál, mert az nem 
pincérnek való. Mert aki fillérenkint 
keresi meg garasait, az ne akarjon 
olyantól nyerni, akinek szintén nagy 
szüksége van a garasaira Igenis meg
tanulhat kártyázni is, de csak társas
játékot és ne kapzsiságból, mert a 
játék ismeretére is szüksége van és 
többé-kevésbbé szórakozást nyújt.

Képezze magát az a fiatal pincér 
jóizlésü, szellemes társalgásban, olvasás 
s Írásban, tánc is igen előnyös és hasz
nos, mert azáltal a test könnyed moz
gását sajátítja el, s megóvja ruganyos
ságát. Szép menés, könnyed járás, sikkes 
megjelenés stb. ennek következményei.

Igen nagy szüksége van a pincérnek 
a tisztaságra, a test és különösen a láb 
ápolására.

A test ápolása természetesen a gyakori 
fürdésből és szabályos testgyakorlatokból 
áll. A lábnak ápolását a következő
képen végezzük: gyakori lábfürdö, de 
sohasem egészen hideg vízzel. Különösen 
üzlet után vagy hirtelenében hideg láb
vizet nem szabad venni, mert azáltal 
már igen sokan megnyomorodtak. Ha 
a láb egészséges, legjobb reggel tiszta 
faggyúval megkenni

Ha pedig a láb izzad, ami igen 
soknak kellemetlen betegsége, akkor a 
következőképen járunk el: gyakran ve
szünk lábvizet, a melybe sót vagy kén
májat teszünk. Este történt a lábmosás, 
reggel felkelve, a lábat megkenjük a 
következő faggyúval: jó érett marha- 
faggyút kisütünk, leszűrjük, mikor már 
hülni kezd, bele keverünk közönséges, 
a boltban vett szalicilt. Ha az izzadás 
erős, többet teszünk a faggyúba. A 
faggyút egy dobozba öntjük és ha meg
keményedett, a dobozból kivesszük és

azzal, ha szükséges, minden reggel 
megkenjük a lábat és vászon lábruhát 
használunk. Ha pedig az izzadás gyenge 
vagy elmúlt, akkor csak minden lábviz 
után kenjük be a lábat.

Ezekben röviden elmondtam l 2 
tapasztalatot. Kezdetnek vegyék a kar
társak szívesen, mert a jövőben még 
el  ̂ akarok mondani egyet-mást a mi 
»Fogadó« lapunkban, mint kartárs kar
társaknak és ha jónak találják, vegyék 
hasznát. Tivolt Gyula.

Hol rendeljünk paprikát?
Van szerencsém valódi szegedi külön őrletü 
rózsapaprikáimról az áraimat közölni s  kérem 
b. megrendelések folytán paprikáim kitűnő 
minőségéről meggyőződni. Valódi szegedi édes, 
nemes rózsapaprika 1 kilogramm 3 kor. 4U üli., 
valódi szegedi félédes, gulyás rózsapaprika 
1 kilogramm 2 kor. 80 fiit, valódi szegedi 
erősebb rózsapaprika 1 kilogramm 2 kor. 50 fill. 
Cint: Első szegedi szállodások és vendéglősök 

• paprikaszállitója: Horváth Ferenc, Szeged.
(Juránovics Tisza nagyszálló 5 éven á t volt szobafönöke.)

ÜZLETI HÍREINK.

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

„Budapesten a Csengeri utca 28. sz. 
alatti Szauer-féle vendéglőt Prohászka  
József megvette ? azt újonnan beren
dezve a m. hó elejével nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Újvidéken a Gambrinus sörcsarnokot 
Koth József, ottani ösmert vendéglős 
szaktársunk bérelte ki s azt saját 
kezelésébe április 1-én vette át

Erdey József, ismert főpincér Buda
pesten a Csengeri-utca 8. sz. alatti 
Hubert-féle vendéglőt e hó 15 én átvette. 
Uj vendéglős szaktársunk az üzletet jó 
konyhája és italaival máris föllenditette.

Szombathelyen a szőkefóldi-sörház 
vendéglőt Posch Mihály átvelte, s azt 
»Aréna-kert* uj elnevezéssel vezeti 
tovább

Bene János, a hajdudorogi Novella 
szálloda volt bérlője átvette a bihar- 
megyei Kanyari-Sósló gyógyfürdő bér
letét. Bene szaktársunk itteni vendéglői 
üzletét május 1-én nyitja meg.

Briher János fogadója. A hévízi 
nagy vendéglő volt gazdája, Briher János 
szaktársunk, a keszthelyi Amazon-foga
dót átvette. Az uj tulajdonos a régi 
jóhirü fogadót egész ujan és nagy 
kényelemmel rendezte be, és saját 
kezelésébe e hó elejével vette át. Kívá
nunk sok szerencsét!

Szauep Lajos fővárosi vendéglős át
vette Bpesten a VI., Hajós-utca 7. sz. 
alatt lévő vendéglőt s azt e hó 7-én 
ünnepélyesen megnyitotta.

Deutsch Lipót, csernyei (Veszprém 
m.) vendéglős szaktársunk nagyvendég

lőjét ujan rendezte be és gyönyörű 
verandával bővitette ki Ünnepélyesen 
prilis 11-én nyitotta meg.

Mirth András, előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős átvette Budapesten 
a VI., Nagymező-utca 21. sz. alatti 
Karsay féle vendéglőt. Mirth szaktár
sunk kitűnő borai, derék gazdasszony 
neje vezette jó konyhája biztosítják 
üzletének menetét.

Baján a Mátyás király-tér 8. sz. 
alatti újonnan épült házban Müllner 
József, volt tátraházi vendéglős, több 
helyiségből álló csinos berendezésű 
vendéglőt nyitott.

Uj vendéglős. Egy előnyösen ismert 
régi f> pincér vált meg a pincéri pályá
tól s lépett a vendéglősségre. Uj vendéglős 
szaktársunk Sáms«>n István, aki Pécsett 
a szigeti országút 23. sz. alatt a Vám 
előtt lévő vendéglőt vette át. melyet 
újonnan berendezve nyitott meg ünne- 
piesen. Sámson szaktársunknak kívánunk 
előmenetelt és sok szerencsét.

Klein Lajos, előnyösen ismert nagy
váradi kávés szaktársunk megvette Lúgo
son a Csontos-féle kávéházat s azt saját 
kezelésébe a napokban vette át.

Virgay László, előnyösen ismert 
fővárosi vendéglős, megvette a Vili., 
Baross-utca 6. sz. alatt lévő Wéber- 
féle vendéglőt s azt ünnepélyesen e hó 
25-én megnyitja. Kitűnő borai, vala
mint jó konyhája üzlete jóhirnevét 
biztosítja.

Jurái Antal volt soproni vendéglős 
szaktársunk Celldömölkön (Kiscell) a 
Korona szállodát kibérelte s azt saját 
kezelésébe e hó elejével vette át

A sertésközvágóhidi vendéglő bér
letét Budapesten, május 1-től kezdődő 
6 évre Kiedl Ágoston ismert fővárosi 
vendéglős nyerte ei.

Fábos Ödön fogadója. Föpincérsé- 
günknek egyik előnyösen ismert tagja, 
utóbb a m.-vásárhelyi Koyal nagykávé
ház főpincére, Fábos Ödön szaktársunk 
és Székely B. megvették a sepsiszent
györgyi Városi fogadót Újhelyi Mórtól. 
A nagykiterjedésü üzletet uj tulajdonosai 
a jövő hó f lyamán veszik át. Sok 
szerencsét

Bácstopolyán a Proketz-féle ven
déglőt Horváth  Lajos, volt bajai jónevii 
vendéglős szaktársunk március hó ele
jén vette át.

Dalnoky Lajos, ismert fővárosi ven
déglős Budapesten az Üllői-ut 62 sz. 
alatt (Barátság« címen e hó 15-én 
uj vendéglőt nyitott. D alnoky szak
társunk kitűnő konyhája, valamint 
jó borai biztosítják üzletének menetét.

Pozsonyban a vasút közelében lévő 
Deák szállodát tulajdonosa Ilüttinger
I. Sámuel a mai kor igényeinek meg
felelő kényelemmel és egész ujan ren
dezte be.
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Ruzsicska Otthon cim alatt Buda- 
keszen a volt Grandits-féle helyiségben, 
uj modern berendezéssel ellátott szállo
dát, éttermet és kávéházat nyit Ruzsicska 
Ferenc A kedvelt nyaraló telepen 
fekvő egyetlen modern üzlet vezetését 
Kaján Ernő. soko'daluságáról ismert 
fővárosi vendéglős fogja teljesíteni. Sok 
szerencsét!

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

Pavlik Jenő pincér hollétét egy lev.-lapon 
az illető érdekében Sz. J. (Fogadó kiadóhiva
tala) kéri tudatni

Csenky Sándor pincér (ki utóbb a fővárosban 
mint éthordó volt alkalmazva) hollétét egy 
lev.-lapon Csenky Antal, Szeged, Kass-Vigadó- 
kávéház kéri tudatni.

Goldsdxmied Mihály, ez év elején a török- 
becsei Hóval szállodának volt főpincére hol
létét Kalina Károly főp. Nagyvárad, .Pannónia" 
étterem kéri tudatni.

Újhelyi Mór (Márton) főpincér és Lénard 
József éthordó cimét egy lev,-lapon Barifia 
Xsigmontíné szállodás, Karcag, -vVáros' szállói 
kéri tudatni.

Nagyváradon a Széchenyi fogadó 
kávéházát S te m  Sándor, széles körben 
ismert szaktársunk, nevezett üzletnek 
húsz éven át való derék és népszerű 
gazdája újra kibérelte. A régi kávés
gazdát, aki nemcsak az üzleti körök, 
hanem a nagyközönség körében is álla 
lános tiszteletnek örvend, ez alkalomból 
számosán üdvözölték. Mi is gratuláljuk.

Jergel Emil a topolyai Nemzeti 
szálloda volt főpincére átvette ugyan
ott a Zöldkert című vendéglőt. Jergel 
szaktársunk üzletét már is szép lendü
letbe hozta.

Pécsett a szigeti-országút 40. sz. 
alatti »Aranysas« cimü vendéglőt Fijns 
Ferenc e hó elejével átvette.

W alte r Antal, előnyösen ösmert nagy
váradi szaktársunk, aki Frankfurt, Hamburg és 
Karlsruheban 10 éven át az első hotelek és 
kávébázak iizietvezetőjeként működött, Nagy
váradon a Karaszthy Károly Feketesas nagy
kávéházának üzletvezetői állását töltötte be.

Renováeió. — Mózes Samu, a 
VIII., József-utcai Munkás kávéház 
ösmert tulajdonosa üzletét megnagyob
bította, s a mai igényeknek megfelelően 
uj berendezéssel látta el. Mózes szak
társunk üzletét a közönség előszeretet
tel keresi fel.

Kávéház átvétel. Zseni István, 
ösmert volt majsai vendéglős megvette 
Baján az Emke kávéházat. Zseni szak- 
társunk újabb üzletét április elején 
vette saját kezelésébe.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Szarka 
Imre Budapesten a zugligeti Fácán nagy- 
vendélö föp. állását nyírté el. Szabó Mihály 
a piskn vasúti vendéglő főp. állását újból elfog
lalta. Ferencek Mihály Kolozsváron a vasúti 
vendéglőben éth. állást foglalt Strényer Ferenc 
Medgyesen a Szőlő fogadó föp. állását foglalta 
el. Exinger Gusztáv Sopronban a Magyar 
király fogadó fúp. állását foglalta el. Magyar
óváron a városi vendéglő föp állását Szűcs 
Ferenc foglalta e l : a Triesztváros vendéglő 
főp. állását Eder György lülli be. Mosonban a 
Korona fogadó főp állását Zsiga József fog

lalta e l ; a városi vendéglő főp. állását Fördös 
Gábor tölti he. Celldömölkön a Magyar király 
fogadó főp. állását Németh Imre foglalta el. 
Újvidéken a Réesey (M veri nagyfogadó étterme 
főp. állását Erber János tölti be : a kávéház 
főp. állását Török Mihály foglalta e l : Fábry 
fogadó főpincéri állását Bubány Manó tölti 
be: a Fehérhajó fogadó föp állását: Kohn 
Sándor nyerte el. Szabadkán a Park fogadó 
főp. állását Muhr József tölti b e ; a Pannónia 
kávéház főp. adását Prandtner Jenő foglalta 
el. Baján a nemzeti fogadó föp állását Polgár 
Ferenc nyerte és mellette az éth. állást 
Betlehem István tölti be ; u. itt a kávéház r. 
fizetöp. állást Rác Ferenc tölti b e : a Központi 
fogadó főp. állását Burger Károly foglalta e l : 
a szobap. állást Uray Gyula töiti be. Szabad
kán a Pestváros fogadó kávéházi föp. állását 
Basa Ferenc foglalta el, ugyanitt mint rendes 
fizetőpincér Hajzon bajos, mint segédpincérek 
Pálfy Lajos es Eberhardt Károly gmüködnek. 
Nagyváradon a Keketesas fogadó kávéháza 
föp. állását Weinberger Jenő foglalta cl. A 
vasúti vendéglőben Steer Kálmán és Jedely 
István fizetöp. működnek. Kolozsváron az 
Európa kávéház főp. állását Breiner Sándor 
jogialta el. Mellette Griinfeld József r.-fizetőp. 
s Rádi Mihály és Reiler Dezső s.-pincérek 
működnek. Szegeden a Tisza nagyfogadó 
szobaföp. állását Grabner Rezső foglalta el. 
Fodor Imre u. itt a kávéházban nyert alkal
mazást. Dosztál Sándor a Kossuth kávéházban 
mint r.-fizetőp. működik.

s s  jdicdefmény. S:--
A G y ő r i  p i n c é r - e g y l e t

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

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

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

A .Győri pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingvenes elhelyező 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: 1. oszt. fő- és fizetöp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és 1 ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. boríiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órákd.e. 8—12-ig, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vasár- és ünnep
napokon d e. 10—12-Ig.

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

Dénes M iklós László Józseí
jegyző. elnök.

50°  o p é n zm e g ta k a rítá s , í á « ° hÍ S :
esseneiából készíti likőreit, u. m alascli, 
a n i z e i t ,  c h a r t r e u s e ,  cacao , cognar, 
c sá szá rk o rié , m araszk iuo , vanília stb. 
27iéle. 1 liter I 28. R um  1 liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható K  JL> H  I  O  JgJ K  
Sst’Á . J V D O K N Á  I * ,  , Vörös kereszt 
-  drogéria, GYŐR, B aross-u tea  21.

■........
,,K epes“ nagyszálloda, Miskolc.

3 P  Fogadó átvétel. «
Van szerencsém hírül adni, hogy Miskol
con  a G rand szá llodá t átvettem, a 
mai kor igényeinek megfelelően teljes 
újonnan berendeztem s a legszolidabb 
alapon vezetem — Kitűnő konyha és 
italok. Pontos kiszolgálás. fJdvözlettel 

Kepes Béla. 
fogadólulajdonos.

> /

NYÍLT-TÉR.
líllsmerő levél.

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. Tisztelettel

K áhr A lajos 
vendéglős

Figyelmeztetés.
Óvakodjék minden főpincér szaktársam 

Virányi Sándor színésztől, ki jelenleg Polgár 
Károly színtársulatánál működik, mert ez 
engem is érzékenyen megkárosított.

Strényer Ferenc főpincér, Medgyes.

Tek. H o rv áth  F ere n c  u rn á k , S zeged.
Folyó hó :i-án kelt b. sorai válaszában 

tisztelettel tudatom, hogy a részemre eddig 
szállított paprikával nagyon meg vagyok elé
gedve. Teljes tisztelettel

M eixner M ihály szállodás, 
Győr, Royal nagyszálloda.

Pályázati hirdetmény.
Az Anina állomáson megüresedő pálya- 

vendéglőre ezennel pályázat hirdettetik. Bérlet 
190a. május hó 26 tói 1914 év május 2ö-ig 
tart. Az egy korona bélyeggel és „Ajánlat 
a magyar királyi államvasutak Anina állomá
sának pályaudvarán levő vendéglő üzletére" 
felirattal ellátott lepecsételt borítékba zárt. 
nemkülönben kellő okmányokkal felszerelt 
ajánlatok 1000. évi á p r il is  hó  30 -ig  déli 
12 ó rá já ig  az alól irt üzlet vezetőség általános 
osztálya főnökénél (üzletvezetőségi palota, 
II. emelet 1. sz. ajtó) vagy személyesen, vagy 
királyi posta utján benyújtandók.

Bánatpénz fejében a bérletre 200 borona 
azaz: kettJszáz korona készpénzben vagy 
értékpapírokban ezen üzletvezetőség gyüjtő- 
pén/.táránál 1909. évi április hó 29-ig déli 
12 óráig leteendő. A bérletre vonatkozó fel
tételek ezen üzletvezetöség forgalmi és keres
kedelmi osztályánál II. emelet 14. sz. a. a 
hivatalos órák alatt megtudhatók. A pályázati 
határidőn túl beérkezett ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. A választás tekintet nélkül a 
bérösszegre szabadon történik. 
jílSzeged, 1909. március hóban. |

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

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
G. K. Somogy. „Szemesnek áll a világ* 

tartja a közmondá; és így van ez az ön eseté
ben is. Az a földműves gazda, aki azelőtt 
borfuvaros volt, a fuvarozott bor szagától 
bizonyára megszerezte a képesítést arra. hogy 
„modern1* vendéglős lehessen, Ha senki más 
nem avatja „vendéglőssé*1, a pénzügyigazgató
ság bizonyára azzá avatja. Ez már annak a 
kapzsiságnak a kifolyása, amit a ,Fogadó“ 
oly sokszor ostoroz. Községük lélekszáma kicsi 
ahhoz, hogy a már fennálló két vendéglő mellett 
még egy harmadik is létrejöjjön vagy pláne : 
a negyedik illetve a dupla) is. Hogy a régi 
vendéglők fenntarthassák magukat, azzal a 
pénzügyigazgatóságok nem sokat törődnek Ha 
az egyik bezárja az üzletéi (vagy tönkremegy) 
azzal nem tőrödnek sokat. „Majd megjön a 
másik!1' Ez az őfináncpolitikai elvük. Egyelőre 
adó- és illetékszaporodást akarnak, kimutatni, 
mert azért kitüntetések járnak. Az Ön esetében 
egy mód van az orvoslást megkísérelni. Meg
okolt panaszt kell felterjeszteni a pénzügy
minisztériumhoz. Nem bizonyos ugyan, hogy 
a bajon segíteni fognak, mert ott sem igen 
törődnek a vendéglősök megélhetésével, noha 
a pénzügyminiszter ur egyik vendéglős-küldött
ség előiL ezt a kijelentést tette : „Nekünk nem 
sok, hanem jó  vendéglősök kellenek.1* Adják 
be a panaszt közösen és Írják meg nekünk a 
beterjesztés napját, szives készséggel lógunk 
utánajárni, de a sikerért nerp vállalhatunk 
felelősséget.

A. M. Diósgyőr. 10 kiló meszel egy edényben 
vízzel megoldunk; azután 20 kiló kalcmált 
szódát, majd folytonos keverés közben 100 liter 
forró vizet teszünk bele. Az edényt, melyben 
lúgot készítettünk, lefedjük s másnapig állni 
hagyjuk. Erre a tiszta lúgot az edény aljára 
(ülepedett tömegről óvatosan lemerjük, s a 
maradékra 40 liter'vizet öntünk. A liszta lúgot 
30 kiló ürüzsirral vagy 15 kiló faggyúval egy 
üstbe tesszük és azzal ti óráig főzzük. Mihelyt 
a tömeg forrni kezd, a folyadékhoz l*/s kiló 
konyhasót adunk, s azzal még félóráig főzzük. 
Ha ez megtörtént, kihűlni hagyjuk, majd utána 
a kész szappant megfelelő darabokra vágjuk
— H. V. Berlin. A szives ünnepi köszöntést 
hasonlóan és szívből viszonozzuk. És — 
várjuk a milliókat! — R. K. A Szombatfalva. 
Hasonló szives gratuláció mindenki részéről!
— F. J. Győr. Nem emlékszünk rá. hogy a 
jubileumi eseményt mikor közöltük. Március 
1-be nincsen. — W. K. Szombathely Tudósítás 
lapzáráskor érkezett: jövő számra maradt. 
Szives üdvözlet!

F öp in ce r

MENÜ-
k á r ty á k , k é s z  é t l a p o k ,  konyha- 
söntés-ivek és könyvek, boon-bloek 
minden nagyság és szíriben, ru h a tá r 
szám ok, bérle t-füzetek , levé lpap ír 
és b o ríték o k , sz iv ar-sz ip k ák  kívá
natra cégnyomással is, legújabb  pe
csenye és hal-diszek, to r ta -  és t á 
nyér-papírok , sü tem ény -kaD Szlik , 
pap ir-sza lvé ták , papirlemez-tányé- 
rok , fogvájók , u jság ta rtó k , irótab- 
lák, k ré tá k , szivacsok, stb. állandóan 
nagy választékban, olcsó, szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERK0VITS KÁROLY
hektograph-kpszitö. célszerű irodai 

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

K É P E S  Á R JE G Y Z ÉK  INGYEN.

\

M i n d e n
s zá llo d a  ká véhaz é s  ve n d é glő
újság-m app áit, étlap-táb lá it és újévi 

rek lám -n aptárait

VIDOR A. utóda
k ö n y v k ö t ő n é l  rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szi!ád-u41.
M inta-példány ingyen é s  bérm entve.

ELADÓ KÁVÉHÁZ.
Léva város főterén lévő modernfii be
rendezett „N em zeti kávéház**, nagy 
kávés-lakással, eladó, esetleg bérbeadó. 
Kiadási ár 15 000 korona. Átvételhez 
9—10.000 korona, bérbevételhez 7—8ü00 
korona szükséges. I lázbér 2600 kor.
Évi forgalom 24 ezer korona. Bővebbet

STEINER ARTHUR
kávéház-t ula ji Ionos

=  I ,  É  V A .  =
^ --------------------------------------— t i

Balaton Almádi
fürdőtelepen n .B u lla ta v a* vendéglő 
e lköltözés m iatt <6.000 korona 
ö rö k á ro n  eladó. Bővebbetatulajdonos,

MESTER JÁNOS-nál
B A L A T O N A L M Á D I B A N .  8 - s  j

ér k e re s te tik
román nyelvet érti, erdélyi jobb nyári ven
déglőbe. Ajánlatok T. G. címen a ".Fogadó

kiadóhivatalába intézendők.

Boreladás.
30u hek tó  saját termésű r i z l i n g .  
kövid inka, k v e rt és szagos m usko
tály  kitűnő fehér borain at aj inlom a 
t. vendéglős és kocsmáros uraknak 
jutányos áron megvételre. A vevőt szíve
sen várom a F é le g y l i á z a - M a j s a i  
helviérdekü-vonat Ö t f a i  állomásán. — 

Kisebb mennyiség is kapható.
CUNTERSTEIN SÁNDOR

bo rte rm elő , K.-MAJSA. í 8

Trencsénteplic-fürdön a „Jégverem"- 
hez címzett vendégfogadó azonnal 
kiadó. A fogadó a vásárcsarnok átelle- 
nébeu van és kiválóan alkalmas ven
déglős, sörraktáros, mészáros és 
henteseknek. A vendégfogadóhoz szük
séges helyiségeken kívül nagy veranda, 
kerthelyiség, istálló, stb. tartozik.

Bér: 1300 fo rin t.
Bővebb fölvilágositást nyújt a

Fü r d ő ig a z g a tó s á g
T H E N C S É N - T E P L I C E N .

E la dó k á v é h á zi b ere n d e zé s.
A nagyváradi „Bihar" kávéháznak
teljes és ujrendszorii berendezése, köz
tük í  k itű n ő  b ilia rd -asz ta l. a leg
jobb karban és kivitelben, mérsékelt 
- árban eladó. Bővebbet - -
STERN SÁNDOR kávés

NAGYVÁRADON
'Széchenyi kávéhoz, i 1—i

ti
fag
H
? í

A ls ó -B a ra n yá b a n  M
3 vendégszoba, kerthelyiség, te- E J  
kepálya és több mellékhelyiségből 
állé k itűnő  fo rgalm ú  ven- 
d ég lő  teljesen berendezve, 12 
ezer koronáért, családi okok miatt 
eladó. Cim a ..Fogadó** kiadó- IVÍ 

hivatalában megtudható, i —3

Eladó vendéglő .
Szarvason, a főtéren, özv. Weber

s  vendéglője =
házzal, joggal együtt és ked\czö lizetési 
feltételekkel, örök áron eladó. Értekezni 
lehet a tulajdonosnál. : 3

m -

1GROS25 ÖDÖN

4
ej

s T  s

^ j f  Számos elism erő  levéllel k itün te te tt tö rv . bej. szá lloda , ^
) kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő irodája  j

B U D A PE ST  IV., SE M M E L V E ISZ  (UJVILÁG)-U TCA 4 sz
Irodai Telefonszém : T áv ira tok  cím e: Lakás Telefonszám :
—  i s  és. =  *  k ö z v e t ít é s , b p e s t . *  =  19- 73. =

cneiiuc'ssrAm 1 o az Erz»éGetv'dro»l oanlznól.
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S z t .  L u k á c s f i i r d ö  K u t v á l l a l a t  R é s z v . - T á r s . ,  B u ü a p e st-B u ú a .
Néhány szakértői vélemény.

Frohners Hotel Imperiál, Wien A kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt ked
velik. Rühling, igazgató.

Restaurant Kari Hiller. Berlin, NW. Unter den Linden 62— 63. A Kristályforrás ásvány
víz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis 
Adlon, tulajdonos.

The Savoy Hotel, London. A kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztán ma
gában, mint borral vegyítve. Henry Prüger, vezérigazgató.

The Splendid Hotel, Ostende. A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek 
legkedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig ismert vizeket Ostendében. 
Charles Vásárhelyi, igazgató.

Ő cs. és Apostoli kir. udvari gazdasági hivatala, Wien. A Kristály forrás igen kellemes 
izü és üdítő italnak találtatott. Franz v. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Hivatalos vélemények.
Budapest székesfőváros vegyészeti és 

tápszervizsgáló intézete a Kristályforrás ás
ványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen 
mentes és chemiai szempontból egészségesnek 
minősítette.

Dr. Riegler Gusztáv, a kolozsvári egyetem 
egészségtan tanára, az 1902. XII. magyar bal- 
neologiai kongresszuson a forgalomban levő kü
lönféle ásványvizeknek bakteriológiai szempont
ból történt vizsgálatáról tartott előadásában leg
tisztábbnak a Kristályforrás ásványvizet jelen
tette ki.

A magyar kir. tud egyetem vegytani 
intézete a Kristályforrást nagy mélységből fakadó, 
állandó összetételű, igen tiszta, calcium és mag- 
nesium hydrocarbonatos ásványvíznek minősítette.

A magy. kir. belügyminiszter 1906. már
cius 6-án kelt 22 882, számú határozatából: A 
Kristályforrás közegészségügyi szempontból mint 
élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos Közegészségügyi Tanács 
a Kristályforrást helyes és tisztán való kezelése 
folytán a külföldön való versenyzésre más ás
ványvizekkel hivatottnak minősítette.

Szt. Lukácsfürdő
gyógyfürdő, Buda.
Olcsó és gondos ellátás.

Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, iszapboroga
tások, zuhany-massage, vizgydgyintézet, villanfényfürdík, gőzfürdők, 
kő- és kádfürdők, gyógyvíz-uszodák. □  Olcsó és gondos ellátás.

Csuz, köszvény, ideg- és bó'rbajok stb. íelől kimerítő prospektust küld ingyen a

Szí. LuRácsíiirdö igazgatósága Budán.
Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.


