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Központi borpince.
Újabb eszme, újabb haladásnak az 

éltető jele. A ‘ Székesfővárosi vendég
lősök és kocsmárosok ipar társulata» 
taglétszámának örvendetes gyarapodásá
val feladata magaslatára emelkedik. 
Tőle eredt nálunk a központi borpince 
eszméje, az ő tagjai érdekében, a tagok 
közösségével óhajtja az eszmet megva
lósítani, ha az irigység, a féltékenykedés 
és kishitűség nem fog kerékkötő munkát 
belévegyiteni.

Maga az eszme, a központi borpince, 
nem uj dolog. Már évek óta meg van 
Pozsonyban, szőkébb körre szorítkozó 
társaság által fentartva; meg van Zágráb
ban s itt már tágabb körben, amennyi
ben maga a vendéglősök és kocsmáro
sok ipartársulata létesítette. Ámde, ami 
másutt könnyű, az nálunk nehéz. Több
irányú kísérlet tétetett már a vendéglő
sök közérdeke javára létesítendő alkotá
sok iránt, —  de nem lehetett megalkotni, 
mert néhány ember nem akarta. És 
elég volt a legszebb terv meghiúsítására 
néhány embernek a kétkedése, amit a 
legtöbb esetben k ív ü lrő l, nem szak
emberektől szítottak. Ezt csak azért 
emtitjük, hogy szakköreink okuljanak 
rajta. Mert nem ám az a jóbarát, aki 
visszatart olyan közérdekű alkotásban 
való részvételben, mely kétségkívül 
beválhat, hanem az a jóbarát, aki nyíl
tan elibém terjeszti eszméjét és annak 
kivitelének, sikerének a bizonyítását.

Fentebb mondottuk, ha az irigység, 
a féltékeny kedés és kishitűség nem fog 
ismét kerékkötő (akna) munkára vál
lalkozni, akkor a központi borpince 
eszméje könnyű módon és minden 
áldozat nélkül igen hamar lesz meg
valósítható. Előttünk, mint a vendéglős- 
kocsmáros ipar sajtóorgánuma előtt, 
kik minden becsületes szakirányú törek
vésnek és kezdeményezésnek szószólói 
és támogatói vagyunk —  tisztán áll ez 
az újabb terv. Tudjuk, hogy üdvös dolog 
a központi borpince intézménye. Tudjuk, 
hogy nagyon sok, tökével nem rendel
kező vendéglősre és kocsmárosra nézve 
valóságos áldás volna, ha létrejönne, 
mert nagy horderejű gazdasági előny
nyel jár.

Mi ismerjük a gyakorlati életet; 
megfigyeléseink meglehetősen bővek. 
Tudjuk, hogy a felvetett eszmének is 
meg vannak a maga ellenségei és pedig:

természetesek és természetellenesek. 
Es ezt a két ellenséget már előre akar
juk bemutatni, még mielőtt ők maguk 
előtérbe lépnének. A természetes ellen
ségek : a borkereskedők. Ezek csata
sorba fogják állítani ágenseiket, kik 
szóval és tollal, a megvásárlásra mindig 
készenlétben álló toliakkal fognak har
colni az eszme megvalósítása ellen. 
Ezek gyanúsítani, rágalmazni fognak, 
hogy a terv ellen hangulatot keltsenek 
s hogy a reájuk halgatókat eltántorítsák 
a közérdekű alkotástól.

A borkereskedők ezen hadicselét, ha 
nem is helyeseljük és ha céltalannak is 
tartjuk, de megérteni tudjuk. Pénzérdek
ről, haszonról, nyereségről van szó, 
amiből sok fog elmaradni, mert a bor
kereskedőre utalt italmérők nem tőlük 
fognak vásárolni, nem az általuk adott 
itallal fognak megelégedni, hanem ön
maguk fogják az italt beszerezni köz
vetlenül a term előtől, amire üzletük 
érdekei szerint szükségük van.

A  természetellenes ellenségek  azok, 
kik ezidő szerint még a saját anyagi 
erejükre támaszkodhatnak és nem szorul
nak a közösség egyesült erejű támoga
tására. Még van pénzük, hogy félévi, 
vagy egész évi szükségletüket önmaguk 
szerezhessék be a termelőtől és minden
esetre jobb árut, mint a milyent — 
lefizetésre a borkereskedő ád. Ezek a 
szaktársak igy gondolkodnak: miért
legyen Péter vagy Pálnak is ilyen jó bora 
mint nekem, mikor nekem van, neki 
meg nincs pénze a borvásárlásra r Minek 
támogassak olyan mozgalmat, mely emeli 
velem egyrangba (az én támogatásommal) 
azt a versenytársat, ki anyagi tehetet
lenségénél fogva, eddig mögöttem maradt ' 

És ez a felfogás a legönzöbb, a leg
helytelenebb. Az a kötelességünk, hogy a 
gyengébb kartárson is segítsünk, ha 
módunkban van. A gyöngébb kartárs is 
akar élni, segítsünk rajta, mikor az a 
segítség nem kerül semmi áldozatunkba. 
Azért egyesülünk, azért szervezkedünk, 
hogy a kapitalistáknak eddig odavetett 
verejtékes munkánk gyümölcsét a ma
gunk és családunk boldogulására ön
maguknak tarthassuk meg. Mert az 
minket illett, a mi munkánk eredménye.

és ha kartársaink, a vendéglősök és 
kocsmárosok igy fogják fel a dolgot és 
ez, szerintünk a leghelyesebb, a legne
mesebb értelmezése az ügynek, akkor

a Központi borpince igen hamar fogja 
megkezdhetni áldásos munkáját.

Félre tehát az irigységgel, a féltékeny
kedéssel és kishitűséggel. Nagyszabású 
közérdekű dologról van szó.

A vendégl ős- ipar  és a „ F o g a d ó "
bizonyos jogot formálunk hozzá, hogy 

a vendéglős-ipar és a »Fogadö«-ról egy 
közleményben, egymással kapcsolatban 
szóljunk. Tesszük ezt pedig azért, hogy 
felhívjuk a vendéglős és kocsmáros szak
társaink ügyeimét arra a lénykörül
ményre, hogy eleven és mindenre figyel
mét kiterjesztő szaklap segítsége nélkül 
manapság szakmozgalmakat kezdemé
nyezni, vezetni és propagálni nem lehet. 
A szaklap nemcsak irányítója és nyil
vántartója a szakmozgalmaknak, hanem 
közli az eszmét, ismerteti a javaslato
kat és közvetíti az összeköttetést azok
nál és távoli vidékeken, kikkel a köz
pontok, a kezdeményezők közvetlenül 
nem érintkezhetnek egymás kölcsö
nös megértésére hiányoznak az előfel
tételek.

De nem csak ez a szerep jutott a 
»Fogadö«-nak, hanem feadatául jutott 
az is, hogy az utóbbi években keletke
zett vendéglős-kocsmáros szakmozgal
mai, tehát a kétségtelenül haladás 
számba menő szervezkedések ellenségei
vel és támadóival megküzdjön, velük 
harcba szálljon és ott, ahol szép szó
val lehetett felvilágosítani és magya
rázni, azt ebben a formában tette, ahol 
pedig a rosszakarat és rosszhiszeműség 
tolakodott az előtérbe, ott kíméletlen, 
de teljesen megfelelői módon szorította 
háttérbe az ellenfeleket.

Az igazságot szabad megmondani, 
még akkor is, ha az esetleg a szerény
telenség látszatával birna is — egyesek 
előtt Akik a •Fogadó* önzetlen és min
den becsületes szakbeli akciónak érde
kében kifejtő tevékenységét ismerik és 
megügyelik, a/.ok előtt tiszta a helyzet, 
azoknak nem kell sokat magyarázni 
arról a témáról, hogy a vendéglős-koes- 
máros-ipar haladásának, fejlődésének és 
népszerűsítésének a » Fogadó* közremű
ködésére okvetlenül szüksége van. Az 
eszmél, még ha legjobb is. a tervet, 
még ha a legcélszerűbb is, csak is a 
lap közvetíti a gyakorlati élettel. A lap 
veszi szárnyára és viszi oda is, a hol
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jóformán még alszanak, ahol kétke
dőén fogadnak minden haladást, a hol 
még idegenkednek a modern eszméktől. 
Ez a szerep jutott a »Fogadó«-nak, ez 
az ő hivatása és ennek a hivatásnak 
lelkesedéssel és céltudatosan igyekszik 
eleget tenni. Közvetít, oktat, irányit és 
lelket ád az eszmének, életet a jó  gon
dolatnak

Ezt bátran mondjuk, közérdekben ki
fejtett tiszta és becsületes munkánk tel
jes tudatában. Védjük a vendéglós-kocs- 
máros-társadalom anyagi érdekeit: síkra 
szállunk minden jogos és méltányos ma
gánérdek védelmére; ostorozzuk ezen 
jogos érdekek bántalmazóit és minden 
tartózkodás nélkül mondjuk el véiemé- 
nyünket és bírálatunkat úgy felfelé, 
mint lefelé.

És ha mindezt ma elmondjuk és dió
héjba szorítva ma erre rámutatunk és 
a müveit s gondolkodó, intelligens szak
köreink elé lépünk ma ezekkel a dol
gokkal. tesszük azt abból az elvből ki
indulva, abból a magasztos elvből, amit 
a lelkekbe óhajtunk átvinni: „Egy  
m indnyájéért és mindnyája egyért.11

A «Fogadó» a maga részéről követi 
ezt a szép elvet. Ö mindnyájának az 
érdekét képviseli, ő valamennyi kartárs 
szószólója, orgánuma, szaklapja. A « Fo
gadó* nemcsak hű barátja és feltétlenül 
megbízható tanácsadója a vendéglősök, 
kocsmárosok ipari mozgalmának és 
haladásának (mert hiszen ennek ellen
ségei is vannak) hanem olyan szükséges 
eszköze is a mozgalomnak, mely nélkül 
az eddigi eredmények alig lettek volna 
elérhetők.

Az eddig elért eredményekben és 
sikerekben a « Fogadódnak nagy része 
van. De ezzel nem mondunk mást, 
mint azt, hogy a « Fogadó»  meg
tette kötelességét eddig és ígéri, 
hogy te ljes íti azt a jövőben  is. 
Igenis, kötelességünknek ismerjük a 
megkezdett utón továbbhaladni: eddigi 
szakipari tevékenységünket az összesség 
érdekében tovább folytatni és céltuda
tosan fejleszteni. És ha a magunk részé
ről mindezt csupán kötelességünknek 
ismerjük el, engedjék meg a tisztelt 
vendéglős és kocsmáros szaktársaink 
annak a kimondását is. hogy tőlük is 
várjuk a kötelességük lerovását a Fogadó
val szemben.

Mi sem vagyunk kapitalisták. Minket 
nem pausaliroznak, nem általányoznak 
anyagiakban, nem szubvencionálnak, a 
magunk egészen egyszerű keresetére 
vagyunk utalva, mint a vendéglős-kocs- 
máros ipar egyszerű napszámosai. És 
ezt a hivatást büszke önérzettel 
viseljük és töltsük be. És akkor, azt 
hisszük, jo g g a l szabad elvárnunk  a 
vendéglős- és kocsmáros kartársa
inktól, hogy  ezen önzetlen munkán
kat lapunk, a «Fogadó» pártolásával, 
terjesztésével, előfizetésével hono
rá lják.

Ne várjon tőlünk senki ingyenlapot, 
ígért nem adhatunk. Az előfizetési-dijak

képezik egyedüli jövedelmi forrásunkat: 
egyedül azok adják nekünk az eszközö
ket, a lehetőséget a további hathatós 
működésre és munkálkodásra.

Kartársak! Teljesítsék velünk szemben 
is a kötelességüket. Azt hisszük, hogy 
megérdemeljük.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartarsulala hivatalos közleményei,

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ,  11. 20 . sz. a. van.

Hivatalos ó rák : 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., 
Üllöi-ut 5. —  A jogitanáesadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

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

Figyelmeztetés. (Adókivetés.) A
társulat t. tagjait értesítem, hogy a 
társulat Fekete  Márton adóügyi szakér
tőt nyerte meg arra, hogy a tagoknak 
a most fo lyó  adókivetésben segítsé
gére legyen, nehogy az üzletük forgal
mának meg nem felelő adóval legyenek 
megterhelve. A  tagoknak a szakértő 
teljesen díjta lanul á ll rendelkezésre. 
Hivatalos órát tart minden nap reggel 
7—8 óráig az ipartársulat irodájában 
(Rákóci-ut 13.). A tagtársak keressék 
fel a szakértőt m ég m ie lőtt a kivelő- 
bizottság tárgyalja az adójukat, de né
hány nappal előbb nézzék meg, terhűkre 
mennyi adót irtak elő.

Janura K áro ly  
elnök.

A h o n á t  vendéglősök emlékirata
A zágrábi fogadósok és vendéglősök 

ipartársulata, mint azt annak idején 
lapunk jelezte, f. év május hó 5— 6-án 
Száva-Bródba országos kongresszust 
hivott egybe, amelyen kétezer horvál- 
szlavon vendéglős vett részt. Ezen a 
kongresszuson megalakították a Horvát 
vendéglősök országos szövetségét és a 
vendéglősipar sérelmeit emlékiratba fog
lalva, a magyar kormány elé terjeszteni 
határozták el. Az emlékiratot hozó kül
döttség, a ma már négyezerötszáz tagot 
számláló horvát vendéglősök szövetségé
nek elnökei, Huzják  Mátyás és Krausz 
Sándor, valamint P a v lek ov its  Zrecskó 
titkár, junius 14-én érkezett a fővárosba,

ahol az előre értesített Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársu
latának több tagja, Gömbös Lajos 
ipartársulati alelnök vezetésével várta.

W ekerle  Sándor miniszterelnök, mint 
pénzügyminiszter, junius 16-án fogadta 
a küldöttséget, melyhez a Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársu
lata számos tagja, Janura  Károly társu
lati elnök vezetésével, csatlakozott. A 
miniszter az országházban fogadta a 
küldöttséget és a majdnem egy óra 
hosszat tartó kihallgatáson a kormány
elnök a küldöttség szónokainak, Krausz 
Sándor elnök és Pavlekovits Zrecskó 
titkár beszédeire, kézséggel ígérte a 
sérelmek orvoslását. A miniszterelnök 
többször kérdezte a küldöttséget, hogy 
a horvát-szlavonországi vendéglősök 
azonositják-e magukat a Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok és a szabad
kai ipartársulat által benyújtott, Szabad
kán tartott országos vendéglős kongresz- 
szus határozatait magában foglaló em
lékiratokkal. A  küldöttség kijelentette, 
hogy a horvát-szlavonországi vendéglő
sök nemcsak azonosítják magukat a 
szóban lévő emlékiratokkal, hanem 
kérik is a miniszterelnököt a sérelmek 
és bajok egységes orvoslását, mert a 
közös eljárásra megállapodás is történt.

A küldöttség különösen a vendéglős 
iparnak képesítéshez való kötését, a 
határvidéken lakó vendéglősöket örökös 
zaklatásnak kitévő a lkoh o l-ív  eltörlését, 
a fűszeresek, szatócsok, stb. italmérésé
nek korlátozását stb. ajánlottaminiszter- 
elnök figyelmébe.

A küldöttség azután Josipovich  
horvát miniszternél tisztelgett, átadván 
az emlékirat másodpéldányát és kérve 
a miniszter támogatását, amit készség
gel megígért. A ^Fogadó« szerkesztő
sége részéről Matsád János, vett részt 
a küldöttségben.

Délután a küldöttség tagjai a »Székes- 
fővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata« több vezető tagjával 
eszmecserét folytatott és a vendéglősipar 
érdekében követendő megállapodásra, 
egyöntetű eljárásra nézve.

Horvátországi szaktársaink terjedelmes 
indokolással a kővetkező ügyek  ren
dezését kérik a kormánytól:

1. Az ipartörvény revíziója alkalmá
val kimondandó, hogy a vendéglős, 
kocsmáros- és kávésipar képesítéshez 
legyen kötve és pedig a vendéglősök és 
kávésoknál városokban és mezővárosok
ban feltétlenül, a koesmárosoknál csupán 
azon városokban, melyeknek több mint
10.000 lakosa van.

2. Teljesenmegszüntetendő a szatócsok
nak, fűszereseknek stb. adott azon ked
vezmény, hogy bort, sört és pálinkát 
mérhessenek, mert a szatócsok stb. 
konkurrenciájukkal nagyon is ártanak 
a vendéglő- és kocsmaiparnak és hogy 
az 1899. évi XXV. t. c. ennek megfelelő 
része hatályon kívül helyeztessék.

3. Teljesen megszüntetendő a boszniai, 
ausztriai és szerbiai határon az alkoholiv
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vezetése, miután ez csak az eladó 
bosszantására vezet és ennek megszün
tetésével az államkincstárnak kára amúgy 
sincsen, miután az ital-illetékek úgyis 
mindig előre fizetendők.

4. A bor-nagykereskedőknek meg
tiltandó a bornak zárt palackokban 
való eladása és hogy csak 50 litertől 
kezdve legyen szabad nekik bordókban 
bort eladni.

5. Újabb italadó biztosítása alkalmá
val ne a községi elöljáróságnak, hanem 
h vendéglős-kocsmáros ipartársula
toknak adassék meg az elsőbbség.

6. Megszüntetendő az italadóról szóló 
törvény 104. S-a, amely a bérlő kivé
teles ital kiméréséről szól.

7. Azon vendéglősöknek, kocsmárosok- 
nak és kávésoknak, akiknek saját szőlő
jük van, állapittassék meg a saját 
használatukra szolgáló adómentes bor
nak a mennyisége.

8. A III. oszt. kereseti adó megálla
pításánál a vendéglős, kocsmáros- és 
kávés-ipartársulal két tagja is hivatalból 
hivassék meg. akik ezen ipar tagjainak 
érdekeit védik.

9. Törvényileg és határozottan álla
pítandó meg, mily távolságban kell 
lenni a vendéglőnek a templom, iskola, 
kórház és közhivataltól, mert az 1899. 
évi XXV. t. c. 4. §-a ezt nagyon is tág 
fogalomban állapítja meg.

10. Vásárokon és búcsúkon ne legyen 
szabad mindenféle alkalmi kiméröknek 
és sütőknek szeszes italokat kimérni, 
mert ezek sok kárt okoznak az illető 
helybeli kimérőknek : az államkincstár
nak azonban ezen tilalom folytán nincsen 
kára.

11. Bortermelőknek ne legyen meg
engedve, hogy kicsinyben bort adhassa
nak el, hanem csakis 5ü litertől kezdve.

12. A mézeskalácsosoknak ne legyen 
megengedve a «Uvirz» (mézsör) eladása, 
mert ez sok kárt okoz úgy a vendéglős 
és kocsmaiparnak, mint az államkincs
tárnak.

13. Italmérési engedélyek megadása 
előtt a pénzügyigazgatóság az illetékes 
vendéglős, kocsmáros-testületet kérje 
fel véleményadás végett és pedig azon 
legközelebbi testületet, ahol a kérvényező 
az italmérést gyakorolni óhajtja.

Ezen kívánalmak teljesen egyeznek az 
1906. évi Budapesten és 1907. évi 
Szabadkán tartott országos vendéglős
kong resszusok h atároz a tavai, i 1 letve azok
nak a kormány elé terjesztett emlék
iratával és csupán egyetlen-egv uj pont 
foglaltatik bennük, mi a határközségek 
és városok külön alkoholivére vonatkozik.

TÁR SU LA T I  ÉLET.

Budapest. (Taggyűlés.) A  « Székes
fővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulata* választmánya egyik 
utóbbi ülésén öttagú szervező-bizottságot 
küldött ki, melynek feladatát képezi a 
társulat és tagjai érdekében követendő 
eljárásra javaslatokat előkészíteni. Egyik

ilyen javaslatát terjesztette elő a junius 
no 19-én tatott taggyűlésen. A nagy
számban megjelent társulati tagokat a 
szervező bizottság nevében Lukács 
János vendéglős szaktársunk üdvözölte 
és mindenekelőtt kifejtette a szervező- 
bizottság célját, mely abból áll, hogy 
a vendéglős-ipar és vendéglősök-kocamá- 
rosok érdekében minden lehetőt tanul
mányozzon és arra nézve tegyen javas
latokat. Szervezze a szaktársakat, a 
tapasztalható sérelmek és bajok orvos
lására keressen utat és módot. Erre kéri 
a tagok támogatását.

Ezek után a napirenden lévő « Köz
ponti borpincen eszméjét ismertette. 
A vendéglősök által létesítendő borpince 
célja — úgymond — egyrészt kivenni 
a kisebb kocsmárosokat a borkereskedők 
karmai közül, másrészt módot nyújtani 
arra, hogy alkalmas időben olcsóbb árak 
mellett közvetlenül a termelőtől szerez
hesse be a társulat tagja az ö bor- 
szükségletét, tehát első kézből, hogy 
azután abban a helyzetben lehessen, 
hogy jóminőségü és tiszta bort adhasson 
vendégének. A borminöséget mindenki 
maga választhatná ott, ahol neki tetszik 
és annyit, amennyi szükségletére kell. 
A központ (pineekezeiőség) kifizetné és 
beszállítaná a bort, hol saját tulajdonát 
képezné és csak a pincéből való elszál
lításnál volna fizetendő az elszállított 
mennyiség A vállalat rendelkezésére 
állótőke előlegezéséért mérsékelt kamatot 
számítana a befektetés és az esetleg 
kölcsönbevett hordók után.

Az ismertetett tárgy fölött élénk 
eszmecsere fejlődött. 1fickó  Pál és töb
ben a szállítási költségek iránt kéitek 
és kaptak fólvilágositást Varga Győző 
üdvözli az eszmét és ismerteti a bor- 
kereskedők eljárását, kik a reájuk utalt 
kocsmárossal azt teszik, amit akarnak. 
Tőlük szabadulni, nagy haladás volna. 
Tódorovits Mihály az eszméért üdvözli 
a társulat vezetőségét és a szervező- 
bizottságot, mely ezt a nemes eszmét 
fölvetette. Szauer István örömmel látja 
régebbi eszméinek megvalósulásához 
való közeledést. Nemcsak központi 
borpincére van szükségünk — úgymond— 
hanem a sörkartell megtörésére is kell 
szervezkednünk. V ickó  Pál ismételt 
felszólalása után Kürschner Béla, az 
ipartársulat titkára világitolta meg az 
eszmét, mely nemcsak a kisebb exi z- 
tenciákra, hanem a tehetősebb vendég
lősökre nézve is nagy előnyt jelent. Ha 
ez az eszme megvalósul, akkor minden 
vendéglős-kocsmárosnak, még a leg
szegényebbnek is, módjában lesz vendé
gének becsületes jó italt adni és nem 
lesz annak kitéve, hogy szorult helyze
tét a borkereskedő kihasználhassa. Tud
juk, hogy a silány bor kimérése tönkre
teszi a legjobb üzletet is. És ez ellen 
védekezni kell. Szauer István azt 
ajánlja, hogy bízza meg a taggyűlés a 
szervező-bizottságot a további teendőkkel. 
Harangozó József a borkezelésre és az 
edényekre nézve kért és kapott fölvilá-

gositásL Paroc&y János ugyanilyen 
értelemben szólalt föl, Bankbardt Jó
zsef a szervező bizottság figyelmébe 
ajánlotta a taggyűléseken a tagok név
sorának felolvasását, hogy tudjuk, kik 
vannak jelen, mert a tervbevett bor
pince felállításánál kellő óvatosság szük
séges. Az elnöklő a névsor felolvasását 
szükségtelennek tartja. Nincsen titkunk, 
nincsen miért titkoiódznunk. Ide jöhet 
akárhány borkereskedő, nem félünk tőlük. 
Hadd hallják meg ők is, hogy már mi 
is merünk mozogni. Ez az eszme testet 
fog ölteni, ha esetleg nem is mindnyájan 
csatlakoznának hozzá. Összeáll áz a 
pár ember, kik fölvetették az eszmét és 
megfogják csinálni. Ez csak a kezdő 
lépesünk, ezt követni fogja a többi, hogy 
végre kijussunk a kiszipolyozó érdek
körök karmaiból. Nemcsak' a központi 
borpince eszméje vár a megvalósulásra, 
hanem a sörkartell megtörés is, ha 
másképpen nem, az önnálló sör
gyárral.

A lelkes éljenzéssel fogadott bátor 
szavak után Todorovits  indítványt 
nyújt be, hogy szavazzon a taggyűlés 
köszönetét a társulat vezetőségének és 
bízza meg az a szervező bizottságot 
a további teendők előkészitése iránt. 
I tánna Bartos Károly a bor szállítására 
vonatkozó nézetét ajánlja a bizottság 
figyelmébe. Végül V ickó  Pál a részvény- 
társasági alapot tartaná ugyan helye
sebbnek, de mivel ezt még most meg
alkotni nem lehet, pártoljuk ezt az 
eszmét. Elnöklő szaktársunk szavazás 
alá bocsájfja . Todorovits és Szauer 
szaktársak egymással összefüggő indít
ványát, melyet a taggyűlés egyhangú lel
kesedéssel magáévá tett. Majd lelkesítő 
szavakkal zárta be a mindenképpen 
sikerült taggyűlést azzal a kijelentéssel, 
hogy a bizottság ezután kidolgozza a 
részletes prospektust, a feltételeket és 
azokat újabb taggyűlés elé fogja terjesz
teni, hogy kiki elmondhassa véleményét 
és ha azután megállapodunk, a terv 
mindenesetre olyan időben fog megva
lósítást nyerni, hogy az idei szüret 
alkalmával a borpince utján meglehes
sük a szükséges bevásárlásokat és bor- 
szükségletünk fedezése iránt már intéz
kedhessünk.

A Székesfővárosi duna-jobbparti 
szállodások és vendéglősök i budai | ipar- 
társulata küldöttsége junius 26-an L e r- 
ner M i hály társulat i el nők vezetésével tisz
telgett Szterénvi József kere-kedelem- 
ügyí államtitkárnál, hogy átnyújtsa a 
• Székesfővárosi vendéglősök és kocsmá
rosok ipartárulata* által, a képesítés 
tárgyában már benyújtott beadványához 
a maguk részéről is beadvánnyal valócsat
lakozást. A küldöttség nevében Botzen- 
hardt János orsz. képviselő terjesztette 
elő, hogy az ipartörvény módosításánál 
vegyék ligyeleml>e a vendéglős és kávés
iparosoknak azt a kérelmét, hogy a 
vendéglős és kávésipar képesítéshez 
köttessék Aki iparengedélyt kér, köteles 
igazolni az iparhatóság előtt, hogy lég-
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alább gyakorlatilag foglalkozott ezzel 
az iparággal. Szterényi József állam
titkár kijelentette válaszában, hogy még 
véglegesen nem határoztak ebben a 
kérdésben, de az érdekeltséget a minisz
tériumban tartandó szaktanácskozásra 
meghívja s akkor a kérdést teljesen 
tisztázni fogják.

A Budapesti Kávés ipartársulat 
junius hó 14-én Némái Antal elnöklé- 
sével rendkívüli közgyűlést tartott, me
lyen a minapi pincérmozgalom dol
gában kötött megállapodásokat kelleti 
szakcionálnia. Tudvalévő ugyanis, hogy 
a hentes-sztráik alkalmával a pincérek 
kollegiálitásbó! nern akartak hentes-árut 
kiszolgálni. Erre a kávésok ipartársulata 
május 26-án tartott rendkivüji közgyű
lésén kimondta, hogy az ügyet a belügy
miniszter elé terjeszti és a pincérek 
eljárásának megtorlását fogja tőle kérni. 
Mielőtt azonban ezt a határozatát végre
hajthatta volna, jelentkezett a pincérek 
szakegyesületének küldöttsége és kérte, 
hogy kisértsék meg az ellentétek békés 
kiegyenlítését, mielőtt kenyértörésre vin
nék a dolgot. Az ipartársulat erre 
hajlandónak mutatkozott s a béketárgya- 
lasok nyomban meg is kezdődtek Ezek
nek az volt az eredménye, hogy a 
pincérek szakegyesülete a legmesszebb
menő garanciát vállalta a kollektív 
szerződés pontos betartására. Hasonló 
egyezség jött létre a kávéfőzők egyesü
letével is. A választmány ezt a meg
állapodást azzai a javaslattal terjesztette 
a mai közgyűlés elé, hogy hagyja jóvá 
az egyezséget annál is inkább, mert 
most már a legcsekélyebb szerződés
szegés esetére is precizirozva van a 
békéltető eljárás. A közgyűlés Horváth  
Dezső, W'eingruber Ignác, Némái 
Antal, fie rge r  Leó, Harsányi Adolf 
és mások felszólalása után a választmány- 
javaslatát magáévá tette. A rendkívüli 
közgyűlés után a megjelent kávésok 
értekezletté alakultak át, hogy a buda
pesti kávésok szövetségének megalakí
tásáról tanácskozzanak. Az értekezlet 
vezetésére E r i  n Lajost kérték föl. Evva 
Lajos elfoglalván az elnöki széket, 
hangsúlyozta, hogy a szervezkedésnek 
semmiféle támadó jellege nincs. Mint
hogy azonban a munkások nem rendel
keznek azzal mérséklettel, hogy követe
léseikben a kellő határt meg tudnák 
tartani, itt az ideje, hogy a kávésok, 
munkásaik túlkapásai ellen szervezked
jenek és megalakítsák a budapesti kávé
sok szövetséget, melyet később az egész 
országra is ki lehet majd terjeszteni.

Azután felolvasták a megalakitandö 
>z-«vetség alapszabály-tervezetét. A meg
jelent kávésok valamennyien je le n t
keztek  a szövetségbe való belépésre. 
Az alapszabály-tervezetet az értekezlet 
elfogadta.

Győr (Ingyenes elhelyezés rendezése.!
A győri pincéregylet, a győri vendéglősök, 
""••smárosok és kávésok ipát társulattal 
megállapodásra jutott az ingyenes elhe

lyezés iránt. A megállapodás szerint az 
elhelyező irodát a pincéregylet állítja 
fel és az ipartársulat tagjai kötelességet 
vállalnak arra, hogy az összes alkalma
zottjaikat ezen elhelyező iroda által, 
szerződtetik. Azon munkaadók, kik ilyen 
módon vesznek igénybe személyzetet 
tartoznak az egyesület rendes tagjaivá 
válni, csakis a pincéregylet tagjait 
alkalmazni és a békéltető bizottság 
működésére alkotott szabályzatot is ma
gukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Brassó. A vendéglös-ipartásulat el
fogadta a Székesfővárosi vendéglősök és 
kocsmárosok ipartársulatának a vendég
lős-ipar képesítéshez való kötésre vo
natkozó javaslatát és elhatározta, hogy 
azt a maga részéről változatlanul ter
jeszti fel a kereskedelemügyi minisz
terhez.

Komárom. A «Komáromi vendég
lősök, kocsmárosok és kávésok ipartár- 
sulatan Prantner Lipót alelnök elnök- 
lésével junius hó lö-én délután tartotta- 
a Vigadó nagytermében közgyűlését.! 
Prantner elnök üdvözölte a megjelent^- 
tagokat s mindenekelőtt felolvastatta a ' 
Hall-ban tartózkodó Maitz Rezső elnök 
levelét, melyben a közgyűlés vezetésére 
őt kéri fel: ezután a natározatképesség 
megállapításával a közgyűlést megnyi
totta. Barinkay  Balázs jegyző felolvasta 
elnöknek az ipartársulat tevékenységére 
és működésére vonatkozó évi jelentését, 
melyben kiterjeszkedik az italmérési 
engedélyek korlátozása érdekében tett 
lépésekre, részvéttel emlékezett meg 
továbbá Horváth Béla alelnök elhunytá- 
ról. A jelentést helyeslőleg tudomásul 
vette a közgyűlés s a múlt év számadá
sait jóváhagyta és a felmentvénvt meg
adta. Ezután a Horváth B. elhalálozása 
folytán megüresedett alelnöki állásra 
az egyesület régi tagját, Heinzelmayer 
Pál vendéglőst egyhangúlag megválasz
totta a közgyűlés, a választmányban 
megüresedett helyekre pedig K re ft 
Ferenc, Molnár Gyula, Krausz Lipót, 
Blum  Simon, Schw artz  Mór és Kor
hon Tamás választatlak be.

Barinkay  Bálint jegyző ezután a ré
gebbi alapszabály módosítására vonat
kozó tervezetét terjesztette elő s annak 
o tagú bizottság elé utalását javasolta.
A közgyűlés azután egyhangú lelkese
déssel elhatározta, hogy a « Székesfő
városi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulatának» a vendéglői ipar 
képesítéshez kötése tárgyában a társu
lathoz intézett feliratot támogatja Pran t
ner \ Apót ezután kérte a tagokat, hogy 
minél jobban tartsanak össze, mert 
csak úgy vívhatnak ki nagyobb ered
ményt. Végül Wassel Gusztáv fo
gadótulajdonost felvette a közgyűlés a 
tagok sorába s a gyűlés ezzel véget ért.

Kassa. A Kassai vendéglös-ipartársu- 
lat. miként azt a »Fogadó« tudósitója 
már jelezte, nagy lépést tett a társulat 
tagjai érdekében a vendéglős-szikvizgvár 
létesítésével. Megvettek egv szikvizgyárat

és saját használatukra* üzembe helyez
ték. A többi szikvizgyárosok a társulat
nak kínálják gyáraikat, mert reájuk alig 
van már szükség. A sörgyár és sör bi
zományosoknál kivívta a tároulat azt 
az előnyt, hogy ezentúl magánosoknak 
sem hordóban, sem palackban nem ad
nak el sört és ezentúl ingyen szállíta
nak jeget a vendéglősöknek. A szesz 
szabadraktár eszméjének megvalósításá
hoz is hozzáfogtak már és azon dol
goznak, hogy a hentesek, mészárosok 
és pékek bevonásával bővítsék ki tár
sulatukat. — A pénzügyigazgatóság 
minden ok nélkül több kocsmárosnak 
felmondta a traíik-jogot, a mi ellen az 
ipartársulat felebbezett.

Félegyháza. A Kiskunfélegyházái 
és vidék i szállodások, vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulata  jun. 
10-én tartotta rendes évi közgyűlését 
Kneffel Ede elnök vezetése alatt. A 
közgyűlés foglalkozott több szakbeli re- 

-formjavaslattal azokra a sérelmekre és 
■bajokra vonatkozólag, melyek alatt a 
®vendég!ős-ipar általában szenved. A na
pirend során elfogadta a közgyűlés a 
Székesfővárosi vendéglősök és kocsmá
rosok ipartársulata által megküldött 
azon javaslatot, hogy a vendéglős-ipar 
képesítéshez kötését a maguk részé
ről is kérjék a kereskedelemügyi mi
nisztertől. Ezt emlékirat alakjában fel
terjeszteni határozták. A környékből 
több vendéglős belépett a társulatba, 
hogy erősítsék a szervezetet sikeres mű
ködésre.

Zombor. Az ottani szaktársaink 
junius 27-én Butkovits  József egybe- 
hivására, az alakítandó vendéglős-ipar- 
társulat érdekében értekezletet tartottak. 
Az értekezleten, —  melyen az ottaniszak- 
társak teljes számban jelentek meg, — 
kimondatott a megalakulás szükséges
sége és az előkészítési munkálatok 
teljesítésére végrehajtó bizottság válasz
tatott. A bizottságba Butkovits  József 
elnöknek és tagjainak Récsey Gusztáv, 
Kaelbl Mihály, M atritz  Gusztáv, Lutz 
Mihály, Hajnal Péter, Borsos Ferenc, 
Refíe  Mihály, M ű i t István, Holpert 
Simon, Vranits Mladen. Konyovits  
Mihály és Csicsovacsky Izsó lettek 
megválasztva. Az alakuló közgyűlést 
július közepével tartják meg

Nyíregyháza. Az itteni pincérek 
aJóbaráta asztaltársasága, mely szegény 
gyermekek felruházását, szorult helyzetbe 
jutott pincérek segélyezését stb. szép és 
nemes célt szolgálja, junius hó 12. 
tartotta H-ik rendes évi közgyűlését. A 
gyűlés után ezen saját pénztára javára 
a Sóstó fürdőn, Lendvav  Kálmán 
vendéglőjében, sikerült nyári mulatságot 
rendezett. A közgyűlést, melyen a főnö
kök is, mint pártoló tagok szép szám
ban vettek részt, Endresz Imre elnök 
nyitotta meg, üdvözölvén a megjelente
ket és előterjesztette a múlt évi műkö
désről szóló kimutatást, mely egyhan
gúlag tudomásul vétetett. Az' elnöknek
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eddigi buzgó működéséért jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott a közgyűlés. Az 
elnöki tisztségről leköszönt Endresz 
Imre helyébe: Schönfeld  Adolf lett 
közfelkiáltás mellett elnökké megvá
lasztva, továbbá Weisz József alelnök: 
Balazs Endre titkár ; Szilberstein Sámuel 
pénztárnok, Braun József ellenőr, Spiller 
Jenő I. jegyző, Berger Sándor 11. jegyző, 
Fischbein Adolf háznagy és Plisch Hű
béri, Matolcsi Péter számvizsgálókká. 
A közgyűlést nyári mulatság követte, 
mely úgy anyagi, mint erkölcsi tekin
tetben fényesen sikerült.

Jóváhagyott alapszabályok. — A 
belügyminiszter a budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesületének alap
szabályait jóváhagyta.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Évközepén. Elérkeztünk a legfontosabb 
hónap: az év közepét jelző julius 1-ig. 
A nagy rendező-hó elejével mi is fölhív
juk a tisztelt előlizetőinket, azokat, akik 
régebben vannak hátralékban és azokat 
is, akiknek előiizetésük ju liu s  í -v e l  
járt le, hogy rendezkedni szíveskedjenek 
s elmaradt előfizetésüket az előzőleg 
már kapott utalványon küldjék be posta
fordultával.

Akiknek előiizetésük most járt le, azok
nak jelen számmal postautalványt mellé
keltünk.

Hátralékos és most lejáratos előfize
tőink jóindulatába ajánljuk ezen kérel
münket, amit annál inkább is kérünk 
teljesíteni, mert a lapnak szintén súlyos 
köteleségei vannak. Előfizetési pénzek 
e cimre: »Fogadó« kiadóhivatala, Buda
pest, Kákóci-ut 13. küldendők.

A 111. osztályú kereseti adóról. 
Ezt az adót az 1875. évi X X IX  t.-cikk 
szabályozza; alapul az évi tiszta jöve- 
elem szolgálna és ennek 10% vethető 
ki III. oszt. kereseti adó címén. Ezen 
tiszta jövedelem megállapításánál az 
üzleti tőke, a fizetett házbér és az al
kalmazottak száma szolgál irányadóul.

A kincstárnak módjában áll megálla
pítani a házbért és alkalmazottak szá
mát. Ez a két körülmény azonban nem 
az, mely magát a tiszta jövedelmet is 
maga után vonja.

A kivetést a jelzett minden biztos 
alapot nélkülöző adatok alapján az adó
kivető bizottságok végzik Jogorvoslati 
végett a felszólamlási bizottsághoz kell 
fordulni. Mindkét fórum leginkább csak 
a fent említett két adatot veszi figye
lembe és ha az adólizetö polgárnál azt 
tartják, hogy ezen kiadások mellett is 
még lélegzik, úgy a megadóztatást jo
gosnak és méltányosnak mondják ki és 
hivatva érzik magukat arra, hogy 3 évi 
ciklusonként az úgynevezett adóprésen 
egyet szorítsanak — az adót emeljék.

Másként áll a dolog a legfelsőbb fó
rumnál. Itt a lényeges alapra, a tiszta 
jövedelem megállapítására fektetnek súlyt 
s az lehet tőke, lehet személyzeti s ha

igazolni tudjuk, hogy kereseti nyeremény 
elérhető nem volt, az adó mérséklése 
biztosra vehető.

A III. osztályú kereseti adó igen nagy 
mérvben a vendéglősöket es kocsmáro- 
kat sujta. Éjjel nappal dolgozik a ház- 
bérért és a mindennapi szerény megél
hetésért, minden anyagi eredmény el
érése nélkül.

Nincs anyagi eredmény, tehát nem 
lehet adóemelésnek sem helye. Az or
szágban most folyik a III. osztályú ke
reseti adó kivetése, legyen mindenki 
óvatos és körültekintő, hogy jogos ér
dekein csorbát ne ejtsenek. (F. M )

Hymen— hipek. Szabó Imre, a buda
pesti ‘ Erzsébet királyné® fogadó derék 
tulajdonosa, junius 15-én tartotta egybe
kelését M ogyoróssy  Teruskával, Mogyo- 
róssy S. büki nagyvendéglős szép és 
bájos leányával Bükön.

Horvát —  vendéglősök. Mikor e 
szókat kiejtjük, a tisztelet érzésnek 
bizonyos mélyebbre ható neme tölt el 
bennünket Mert tiszteletet és becsülést 
érdemelnek horvát szaklársaink, kik a 
magyar vendéglősök és kocsmárosoknál 
— összetartás s a közjóra hozott áldo
zatok tekintetében —  éppen egy fél
századdal vannak előbbre. A horvát 
vendéglősök életrevalósága mellett ta
núskodó tények visszatükrözését lapunk 
más helyén találják olvasóink. Itt csak 
azt említjük meg, hogy drávántuli szak
társaink senkinek nem alárendeltjei, (rab
szolgái), hanem ellenkezőleg .. A horvát 
vendéglős-kocsmárosoknak adót fizet 
minden magyar és horvát. sörgyár és 
egyáltalán minden olyan kereskedő és 
ipari vállalat, amelyek fogyasztási cik
kükkel erre a szakmára vannak utalva. 
Aki ily módon évi öt-haíszáz vagy 
1000 koronával nem támogatja a hor
vát vendéglősök országos szövetségét, 
az az ő részükről fabatkányi forgalom 
vagy haszonhoz sem jut. A két hó óta 
fennálló horvát vendéglős-kocsmáros 
szövetségnek 4500 tagja van, kiknek hitel
szükséglete kielégítésére saját bankjuk, bor 
és sör ellátó szövetkezetük, szikvizgyá- 
ruk stb. van. Horvát vendéglős szaktár
saink a május hó 5—H-án tartott kon
gresszusuk memorandumát a napokban 
hozták föl Budapestre, miről a napilapok 
mint fontosabb eseménynyel, föltűnő 
helyen foglalkoztak.

A Törley cég kitüntetése. Kisvárdán, 
az ottani gazdakör által rendezett jubi
láns kiállításon Törley József és Tsa 
pezsgőgyároseég kitűnő gyártmányaiért 
aranyéremmel és díszoklevéllel leli ki
tüntetve.

Ingyenes helyeszközlő. A győri pin
céregylet elérte végre azt a célját, hogy 
tagjai részére a helyezközlő-irodát meg
nyithatta A megnyitást megelőzőleg 
Kriszta  Sándor, a nagyváradi-pinoér- 
egylet agilis elnöke négy napig időzött 
györben, hogy a győri p.-egylet vezetőit 
illetve az ügyvezetővel a teendőket 
megismertesse. A győri ingyenes helyesz-

közlőt ugyanis a nemzeti alapon működő 
nagyváradi p.egylet helyezközlője mintá
jára fogják vezetni. Agyőri p.-egy!et hely- 
eszközlö irodája ideiglenesen Arany és Ba- 
ross-ut sarkán működik. Az elnökség ez
úttal is fölkéri a dunántúli vendéglős, ká
vés és főpincér urakat, hogy személyzet 
miatt az egylet ingyenes helyezközlő 
irodájához szíveskedjenek fordulni.

Szerelemből. Göröncsér Gundel Já
nos festő, Gundel János fia, junius hó 
18-án Grünblatt Mihály fakereskedö 
Lipót-köruli lakásán magát és inenyasz- 
szonyát: Mátéli Grünblatt Ilonkát
meglőtte. Az ok — szerelem volt. Az 
ifjú Gundel János szerelte a bájos szép 
leányt, a szinten festő: Grünblatt Ilonkát, 
akit meg is kért szüleitől, de Gundel 
János, a lapok híradása szerint a házas
ságba, a leány zsidó vallása miatt nem 
egyezett bele. A tragédia szomorú hősét: 
Gundel Jánost nagy részvéttel temetlek 
el, mig menyasszonyát a szülői háznál 
ápolják.

A m agyar kávésok m eg a »Sim- 
plicissimus«. A német gyerkőcök által 
összetákolt, hehe-hurgya karikatúrák
kal ellátott Simplicissimus, amelynek 
Magyarországon több az elölizetője, 
mint két magyar élclapnak együttvéve. 
— a magyarságot a császári jubelium- 
mal kapcsolatban, úgy legyalázta és 
piszkolta, hogy még annak idején a 
»Jugend« se jobban. A napisajtó e pi
maszságra a magyar kormány ügyei
mét hivta föl, hogy vonja meg a 
postai szállítást ettől a hálátlan laptól 
úgy amint a másik szemtelen »Jugend«- 
dal cselekedte. A kormány ennek a 
ligyelmeztésnek eleget is tett. de telje
sítették köteleségiiket a magyar kávé
sok is, kiknek nagyrésze a közvéle
mény fölzúdulására a Simplicissimust 
azonnal vissza küldte. Ugyanígy tettek 
a magyar kaszinók is. Azon kávés 
szaktársainkat, akik erre nézve nem 
kaptak értesítést, ezúttal hívjuk föl 
a perüd német lapnak az üzletükből 
való kiküszöbölésére. Mely lényükkel 
nemcsak hazafias kötelességüknek tesz
nek eleget, hanem anyagi szempont
ból is sikert érnek e l: évenkint ugyanis 
lő — 18 koronát takarítanak meg.

Elitéit borhamisító, hiss Károly 
fülöpszállási lakost a kunszentmiklósi 
járás szolgabirója borhamisításért és 
forgalombahozásáért öt napi elzárásra 
és 150 kor. pénzbüntetésre, behajthat- 
lanság esetén további nyolc napi elzá
rásra ítélte. Fizetni tartozik továbbá48 kor 
vegyvizsgálati és 18 kor. eljárási költsé
get A hamisítást viz, borseprö és törköly 
fehasználásával követte el. Azonkívül 
kötelezték az Ítéletet 3 lapban saját 
költségén közzétenni. <»Bor. L.«l

Borkereskedők r.z uj bortörvény 
javaslat ellen. Az uj bortörvény javas
lat némely intézkedése ellen a bor- 
kereskedők szervezkedtek és beadvá
nyokkal akarják rábirni a minisztert a 
szerintük sérelmes rendelkezések módo-
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vitására. Hogy eredményre fog-e vezetni 
a kérvényezésük, —  nem tudjuk, azt 
azonban éppen a magyar bor és a 
fogyasztó közönség érdekében nagyon 
üdvösnek tartjuk, hogy minél szigorúbb 
legyen a bortörvény, mert az ellenőrzés 
amúgy is igen laza.

A szeszadó emelése. A képviselöház most 
foglalkozik a szeszadó emeléséről szóló törvény
javaslattal és valószínű, hogy addig, amíg la
punk olvasóink kezébe kerül, a törvény meg 
is lesz szavazva. A tanácskozás folyama alatt, 
a pénzügyminiszter több kijelenti st tett, ami 
a vendéglős-ipart igen közelről érdekeli. A 
miniszter a többi közt ezeket is mondta., ebben 
az emelésben: (t. i. a szeszadóban! egy nagy 
átutalás rejlik arra nézve, hogy ezen cikkek
ből, a melyekben szintén alkoholtartalom van, 
mivel ott az adót nem emeljük, sőt esetleg mér
sékelni fogjuk, a relatív megadóztatás a bor 
és sörnek javára fog hajolni, annak fog ked
vezni. Majd ezeket mondta az iszákossá? 
lehető meggátlására vonatkozólag: „Mielőször 
is intézkedéseket tettünk a kocsmák számának 
ipasztása iránt, másodszor a kocsmai zárórák 
szabályozása iránt, s egy még szigoritottabb 
szabályozás most van folyamatban ; a kocsmai 
hitelezést megszorítottuk, a kocsmárosokat 
büntető határozatok alá vontuk, ba nem józan 
embernek itallal szolgálnak, szóval ezen karöltve 
járó intézkedések, melyek az adminisztráció 
más terén tétettek, nem mondhatók meddőknek. 
Mindezek a józan életnek elősegítésére, az 
iszákossá? korlátozására szolgálnak. Engedel- 
met kérek, egyet azonban e helyről konstatál
nom szüks éges, hogy hála Isten az iszá
kossá? távolról sincs annyira elterjedve, 
nem burjánzik fel annyira, nincsenek olyan 
visszaélések, mint más országokban. Az iszá
kossá? nálunk hála Isten még nem hódit 
olyan mértékben, hogy az nemzeti vesze
delemnek vo'na tekinthető és remélem, hogy 
az adminisztráció intézkedései folytán erre 
képes nem is lesz.“

A kocsmák számának apasztását még nem 
igen vesszük észre. A szeszadó emeléséből a 
miniszter 25 miliő koronát remél többletül be
vételezni. Ami pedig a kocsmárosok büntetését 
illeti, abból bizony több jut ki nekik mint az 
adó leszállításból. Ezt is jó lesz a miniszter 
urnák ligyclembe venni.

Pár is gyomra. A párisi közélelme
zési hivatal a város 1907. évi élelmezé
séről kiadott kimutatásában a következő 
erdekes adatokat találjuk: elfogyasztot
tak a többi közt 24 millió klgr. vajat, 
3o3,4 millió klgr. tojást A vágóhidakról 
1B3 millió klgr. hús került ki. (4714 
drb ürii Magyarországból került oda.) 
Megöltek 49,300 lovat, 921 szamarat 
és 231 öszvért. Az előző évi húsfogyasz
táshoz képest, 1907-ben 1.406,000 kl.- 
grammal többet fogyasztottak, ami min
denesetre arra vall, hogy a párisi 
lakosság jobban élelmezik, mint pl. a 
budapesti.

Franciák a konyak ellen. A fran
ciak nem ellenségei ugyan a konyak
nak. hiszen virágzó iparuk van ebben 
az italban, hanem nemzetközi egyez
ményben az összes nemzetekkel elfogad
tatni akarják azt a megállapodást, hogy 
konyaknak csak az a borpárlat nevez
hető, mely Franciaország Cognac nevű 
varosában vagy annak meghatározott 
környékén készül. Nagy veszedelem 
nincs ebben a dologban, mert minden 
nem francia gyáros tetszés szerint ne
vezheti el az ő konyakhoz hasonlóan 
készült áruit, A közönség igen hamar

megtanulja az uj neveket is, ha a 
gyártmány jó lesz.

Lábizzadás, kézizzadás és hónal.iizzadás
ellen legbiztosabb az amerikai recept szerint 
készült Sudorán. Hatása nem abban nyilvánul, 
hogy — mint az eddig ismeretes izzadás elleni 
szereknél, a pórusokat eldugitja vagy össze
húzza ; hanem az epidermisen át beszivódván, 
az okot gyógyítja meg, hogy az okozat magá
tól elmaradjon. Bekenés után az izzadás és 
az esetleg penetrans szag azonnal elmúlik- 
Készíti: Molnár János gyógyszerész, Szombat
helyen. Ára 1 kor. 20 fill. — Kapható a készítő
nél ; 1 kor. 40 üli. előleges beküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Török József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor" gyógyszertár
ban, Budapesten.

Gyászrovat. özv. Halász Mártonné 
budapesti (Kőbányai) vendéglősnöt szo
morú csapás érte Anna leánya elvesz
tésével, akit élte virágán, 23 éves korá
ban tört le az enyészet. Az ifjú halott 
temetése junius lő  én történt igen nagy 
részvét mellett. i.Ihunytát családján kí
vül kiterjedt nagy rokonság gyászolja.
— Bernhardt Vilmos, föpincér, ki leg
utóbb Sopronban működött mintegy 35 
évig a Kóz-sakávéházban, 74 éves ko
rában Budapesten halt meg. Elhunyt 
szaktársunk 56 évig szolgálta iparun
kat mint föpincér. — H ercog  Ferenc, 
szombathelyi Sabária fogadó népszerű 
gazdáját súlyos csapás érte édesanyja, 
özv. H ercog  Pál né született Pammer 
Erzsébet halálával, aki junius 15-én 
költözött el az élők sorából. A nemes 
szivü nagyasszony temetése Győrött az 
ottani szaktársak nagy részvételével 
ment végbe. — Horváth  Antal a szom
bathelyi II. Rákóci Ferenc fogadó volt 
tulajdonosa junius 14-én hosszas szen
vedés után jobblétre szenderült. Teme
tése a népszerű fogadósnak jun. 16-án, 
nagy részvét melleit történt. —  Súlyos 
családi csapás érte Szikszay  Ferenc 
vendéglős kartársunkat, kinek hasonló 
nevű fia, hírneves festőművész, Páris- 
ban, saját kezével vetett véget életének.
— Seidl István jóhirnevü bpesti vendég
lős szaktársunkat és nejét súlyos családi 
csapás érte. E hó 15-én hunyt el 9 éves 
korában leánykájuk, Irmuska. A letört 
kis virágszál, kivel a végzet oly irgal
matlan volt, nyugodjék békében — 
Kampits Antal, fertőhomoki nagyven- 
déglös a m. hó 9-én 53 éves korá
ban elhalálozott. Az elhunytban Kampits 
Géza homoki és Kampits Antal pinnyei 
vendéglős szaktársaink édes atyjukat 
gyászolják. A gyászoló családok fogad
ják ezúton részvétünk őszinte kifeje
zését.

Hol rendeljünk halat? „Olcsó Kaviar és 
friss halforrás*-. Szál testvérek fióküzlete hal- 
és bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít: 
81), 80, 120 kor.-ért, harcsát 90—140 kor.-ért, 
kecsegét és tokot 240—280 kor.-ért 100 kgként. 
Friss, nagyszemü kaviár kilója 24 —28 kor. 
Orsó várói gyorsáruként és utánvét mellett. A 
halküldemények gondosan kosárban, jég és 
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon : 
Interurbán Orsóvá 30. (3—5)

Tfirm a I Nürnbergi óriás nemes, édes, hosszú, 
I UMIIŰ ■ vastag gyökerekben, saját termésű, 
inétermázsáiikéní 20 korona, 25 kgramm 6 
korona, 5 kgram 1-50 koronáért rendelhető 
Keménynél, Regetcruszka-Garbiszbogdányon.

KONYHAMŰVÉSZET.
Rovatvezető : Lakomás Pál 

Francia leves.
Egy lábosba vajat, apróra vágott 

petrezselyemzöldjét, 30 dkgram cukor
borsót, nagyon apró kockára vágót L 
sárgarépát, két kanál rizst teszünk, eze
ket a vajban megpároljuk, egy kevés 
liszttel behintve a levessel Feleresztjük 
és finom szeletekre vágott zsemlyével 
föltaláljuk.

Deák szelet.
Előétel

A gyönge borjucombot vékony szele
tekre vágjuk, simára verjük, tojásba 
és zsemlyemorzsába mártva, forró zsír
ban kisütjük. Azután tejfölös mártással 
leöntjük, kockásra vágjuk és zsíron 
megpiritott burgonyával ékesítve tálaljuk.

Bélszín bajorosan.
A bélszínt szeletekre vágjuk, meg

verjük s besózva, fölolvasztott vajban 
és morzsába mártva forró zsírban ki
sütjük Ezután lábasba vajat teszünk és 
abban apróra vágott káprit párolunk, 
liszttel meghintjük s miután megbámult, 
levessel felforraljuk: most tejfelt és cit
rom level teszünk bele s tálaláskor a 
mártást ráöntve, makarónit adunk hozzá.

Cseresznyés lepény.
Kél klgr. mandulát 2 tojással össze

keverünk s ugyan ennyi cukrot, tört 
vaníliát, 20 tojássárgáját 3 evőkanálnyi 
zsemlyemorzsával jól összekeverjük; 
ezután 10 tojás habbá vert fehérjét és 
két tányér fekete magnélküli cseresznyét 
belekeverünk, majd a tésztát vajjal ki
kent formába tesszük, a sütőbe 3/i óráig 
sütjük s ha kisült, szitára fordítjuk és 
kihűlni hagyjuk Tálaláskor cukrot hin
tünk rá.

Jfirdetmény.
A Győri pincér-egylet vezetősége 

ludatja a szakmabeli érdekeltséggel, 
miszerint:

Ingyenes hely közvetítő irodáját 
Arany- és Baross-ut sarkán megnyi
totta.

Az iroda elhelyez minden a vendég
lői, szállodai és kávéházi szakmához 
tartozó, férfi és női alkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A női alkalmazottak, tehát nem 

egyleti tagok elhelveztetésükért a 
következő dijakat fizetik.

Szoba-felügyelönö 10 koronát, főzönö, 
konyhai v. kávéházi felirónö 5 koronát, 
konyhai kézilány 2 koronát. Minden 
mellék-dijazás adása vagy elfogadása 
szigorúan tiltva van.

A Győri pincér-egylet különösen fel
hívja a dunántúli, Vas, Zala, Sopron, 
Veszprém, Komárom stb. megyék, vala
mint az egész ország vendéglőseit az 
iroda támogatására. Tehát éppúgy rende
léseket bárhova, illetve bárhonnan le
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fogad és azokat a legnagyobb pontosság
gal eszközli.

Elhelyeztetést csakis egyleti tag nyer
het, tehát tartozik a jelentkező az egyletbe 
belépni illetve jelentkezni.

Tagdijak:
1. oszt. fő- és fizetőpincér 3 kor., 

II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és 1-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt. borfiu, kávés
legény, csapos és szállodai bérszolga 
1 kor. 20 filL

A női alkalmazottak elhelyezési 
dijukat az elhelyezés alkalmával azon
nal tartoznak lefizetni.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órák d.e. 10— 12-ig, 
d. u. 3—5-ig tartatnak. Vasár- és ünnep
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: P incér-egy let 
Győr.

Kelt Győr, 190s junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

Kimaradtak. Lapunk mai számából 
térszüke miatt «.4 bortörvény tervezet*, 
*Az ember táplálkozását, stb. közle
ményeink a jövő számra maradtak.

ÜZLETI  HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

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

Verseghy Károly, előnyösen ismert 
szaktársunk átvette a budapesti Orient 
szálloda vendéglőjének vezetését. Ver
seghy szaktársunk kitűnő konyhájával 
és tiszta boraival biztosítja üzletének 
jómenetét.

Hauk János a szolnoki vasúti ven
déglő III. oszt éttermének főpinoére a 
komáromi vasúti vendéglő bérletét el
nyerte. Uj vendéglős szaktársunknak 
sok szerencsét kívánunk!

Nagyváradon a »Kecskeméthy«-féle 
vendéglőt S trób l Lajos ismeri főpincér 
megvette. Uj vendéglős szaktársunk a 
régi üzletet ujan és csinosan berendezve 
a múlt hónapban nyitotta meg. Sok 
szerencsét.

Budapesten a Tavaszmező- és Or- 
utcák sarkán lévő Perger-féle vendég
lőt Hoíf'mann M. Márton junius 31-én 
saját kezelésébe vette át.

Helyreigazítás. Lapunk múlt számá
ban tévesen közöltük, hogy Farkas 
Károly a Luther-utca 1/c alatti vendég
lőt vette át, holott az 1/b szám alattit 
vette kezelésbe. Az 1/c sz. tovább is 
Vörös Zsigmond szaktársunk tulajdona.

Téesön a város tulajdonát képező 
«Korona» fogadót Molnár Lajos, ismert 
vendéglős szaktáraunk bérelte ki. A meg
nyitást a m. hó elejével eszközölte.

Széles Gergely ismert nevű komáromi 
vendéglős u. ott a Magyar király fogadó 
melletti Klacsán-féle vendéglőt a m. hó 
közepével saját kezelésébe, vette át.

Fogadó átvétel. Schurek  Károly, 
előnyösen ismert föpincér, ki legutóbb 
a zentai Eugen fogadóban ugyan ilyen 
minőségben volt alkalmazva, átvette 
Zomborban az Apatini-uton lévő Fehér
hajó szállodát és vendéglőt Schurek 
szaktársunk üzletét julius 1-én nyitja 
meg Sok szerencsét!

László József győri vendéglős szak
társunk, (a győri p.-egylet elnöke) üzle
tét az újvárosi Töltésszer-utcába (nagy 
nyári üzlet) helyezte át.

Deák Sándor ismert fővárosi vendég
lős a Deák- és Erzsébet-tér sarkán levő 
Szüts és Balika pince-éttermét ->Deák- 
pince« cim alatt junius elsején nyi
totta meg

Klafszky Sándor, a fővárosben is 
előnyösen ismert szaktársunk Moson- 
szentjánoson a Tullner-féle nagyven- 
déglöt átvette.

Renglovits János, utóbb a komáromi 
a Központja fogadósa, Szarvason meg
vette az »Árpád« szállodát, líenglovits 
szaktársunk ez újabb nagy üzletét ju
nius közepével vette át.

Kassay Pál ismert fővárosi vendéglős 
a Nagymező-utca 30. szám alatti Fried- 
féle vendéglőt megvette s azt május vé
gével saját kezelésébe vette át.

Szüts József, lébényi vendéglős, a 
rábaközben is előnyösen ismert szaktár
sunk Lébényben uj, több helyiségből 
álló és vendég-szobákkal rendelkező 
vendégfogadót építtet. Az ujés leendő szép 
üzlet szeptember 15-ére készül el.

Noszkó B. Pál Budapesten a Váci-ut 
30. szám alatti »Régi kis sörcsarnoka- 
hoz címzett vendéglőt megvette. Az elő
nyösen ismert vendéglős üzletét újon
nan berendezve junius hó 10-én nyi- 
nyitotta meg.

Kelemen Rezső előnyösen ismert fő- 
pincér szaktársunk Mosonszentjánoson 
a Mayer-íéle vendéglőt saját kezelésébe 
még é hó elejével átvette.

Csíkszeredán, a Kossuth fogadót 
Grosz Sándor szaktársunk, mint üzlet
vezető, e hó elejével saját kezelésébe 
vette át.

Uj togradó. Brassóban a m. hó köze
pével Pop ov ic i Péter a mai kor Ízlése 
szerint épült és 40 szobára berendezett, 
fürdőkkel és villanyvilágítással ellátott 
fogadót nyitott nKonlinentáU címen. Az 
uj fényes fogadó a városi sétatéren a 
Vár-utcában épült.

Tóth Lajos Budapesten a IX., üllői
ül 79. szám alatt a Ligety-féle vendég
lőt junius hó 1-ével átvette. Jó kony
hája az üzlet menetét biztosítja.

Komáromban a Sport-kávéházat e 
hó közepével H irsclifeld  Simon vette 
át. A szakavatott kezű uj gazda a régi 
jómenetü üzletet egész ujan renováltatja 
és rendezi be.

Mosonszolnokon a nagyvendéglöt 
nem Nader József, mint egy előző la
punk adta tévesen hírül, hanem Tesch 
József, ismert rajkai vendéglős vette át.

Tesch szak társunk a régi üzlet jó nevét 
és menetét biztosítja.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett eiinek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljük.

Szilágyi Sándor (éthordó) hollétét egy. lev. 
lapon kéri tudatni Karakócy S. Déva, Fehér- 
kereszt szálloda.

Oszvald János föpincér hollétéről üzleti ügy
ben tájékoztatást kér Aí. J (Budapest fogadó 
kiadóhivatala. I

Stanicsik Ferenc pincér hollétéről Engelhard! 
Gyula kassai vendéglős érdeklődik.

Sopronkertesen, a községi vendég
lőt W ukovits  János vendéglős bérelte 
ki és sajátkezelésébe a mull hó végével 
vette át.

Raskoványi László Nagyváradon a 
Karger-féle vendéglőt átvette. Az uj 
gazda tiszta ital és jó magyar konyhá
jával kívánja üzlete jó hírnevét meg
alapítani.

H e l y  v á l t o z á s o k .  - Telia Vilmos 
szaktársunk Budapesten a Császárfiirdöi étter
mek tőp n állását töltötte be. Balaton-Szeme- 
sen a nagyvendéglő föp. állását Fehér Béla 
foglalta el. Korintnicán a nagy vendéglő top. 
állását ismét Hengye János.foglalta el. Balaton- 
fiireden a Kisfaludi fogadó föp állását Dorner 
Ferenc tölti be. Varasd-Teplieen a gyogyéttereni 
föp. állását Beneth Viktor foglalta el. Werkmeisz- 
tér János Aradon a Haas (Vas féle) fogadó üzlet
vezetői állását töltötte be Marosvásárhelyen 
a Korzó kávéház föp. állását Schenk Vilmos 
foglalta el V. itt a r.-fizetöp állást Makos 
Gyula nyerte el. Strényer Ferenc Kaposvárott 
a Központi vendéglő föp. állását foglalta el. 
Kaszás Sándor Galgócon a Müller kávéház 
föp. állását töltötte be. Karakócy Sándor Déván 
a Fehérkereszt fogadóban nyert állást. Dcbrt - 
cenben a vasúti vendéglő 1 —ü oszt. éttermi 
tőp. állását ismét Pelrakovits István foglalta el. 
Aigner József Komáromban a Magyar király 
fogadóba lépett be. Győrött a Llovd-vigadó 
étterem főj), áliását Rosenberger János foglalta 
el: mellette Baranyai Dénes éth.állást foglalt. 
Élő l’éter u itt a kávéháza föp. állását töl
tötte be. Csányi Lajos a Roval sörcsarnok 
főp. állását foglalta el. Kaposváron a Hegye 
fé.e vendéglő fizetöp. állását Erős István tölti be. 
Gleichenberg-fürdön a „Würzburg" szálloda 
föp. állását Wolf István foglalta e l: mellette 
mint éthordók Kováts Kornél, Tamkovi s Endre. 
Edenhoffer Gyula és Punka Kálmán működnek. 
U. ott a gyógyétteremben ifj. Webcr Karoly 
mint éthordó cs a kávéházban Bach Vilmos 
s.-pincéri állást nyertek A Mailand fogadóban 
Szendi János fizetöp , Magéi János és Pimpcrl 
Ferenc éth. állást töltenek be. Cirkvenieán a 
Miramare fogadóban Fiaid István főp. állást 
nyert: mellett ■ mint éth. Boross József, 
Ebenspanger József, Koralits József. Bas'a 
Ferenc és Pimpcrl Lajos működnek. Szombat
helyen a Széli Kálmán-kávéház főp. állását 
Seper Mihály nyerte el: mint s.-piruér Szép 
János működik U. ott a Sabária fogadó pol
gári éttermében Weber Károly föp. melbtt 
mint. éth. Kithesz Ferenc működik. A Sabária 
kávéház regg. fizetöp. állását Ungcr József 
tölti be. A Kováts-kioszk föp. állását újból 
Váradi Géza foglalta el. Eperjesen a „Fekete
sas" fogadó föp. állását Szigeti József tölti 
be; mellette mint éth. Keresztesi István, Farkas 
Lajos, CsészoyLajos és Somló Jenő töltik be. 
u. itt mint szobafőp. Helbek Ferenc működ k. 
Baumgartner Nándor Bpesten Seidl István 
éttermében étlapirói állást tölt be.

Fekete Méltón
IY., K ecskem éti-u tca 6. sx.

Eljár és felvilágosítást ad mindennemű adó- 
—  illeték, italmérés és trafik-ügyben.
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N YILT-TÉR.
Nyilathozet.

lek. Hercog Sándor urnák, Csáktornya.
A küldött borszürőt megkaptam és annyira 

meg vagyok vele elégedve, hogy azt bárkinek 
ajánlhatom. Teljes tisztelettel

Trummer Sándor v.-vendéglős 
Székesfehérvár

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

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legöszintébb köszö- 
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
ösraerősőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 1907. Róth Sámuel kávés.

B O Í Í
Vendéglős és kocsmáros uraknak 1907. 
évi termésű zamatos csongrádi siller 
bort 100 literen felüli mennyiségben 1 
45 koronáért szállít hektóliterenként j 
utánvétel mellett B a g o s s y  J ó 
z s e f  pincegazdasága, Csongrád. 3-4  <

Pályázati hirdetmény.
A máv. Fiume állomásán lévő vendéglő 

1908 augusztus 1 -töl 1913 julius 1-ig bérbe- 
adatik Az 1 koronás bélyeggel és „Ajánlat 
a Fiume állomásán lévő vendéglő bérbevételére 
22810/0!-; számhoz" nemkülömbea a kellő 
okmányokkal felszerelt ajánlatok 1908 julius 
10-én déli 12 óláig a máv. zágrábi üzleiveze- 
tőség (üzlelvezetősegi palota) hivatalához nyúj
tandók. U. ott julius 9-ig bánatpénz fejében 
300 (háromszáz! korona teendő le. Feltételek 
a nevezett üzletvezetöség forg. és keresk. 
osztályához és a fiumei forgalmi főnökségnél 
tudhatok meg.

Zágráb, 1908. juuius hó. Az üzletvezetöség.

E G Y R Ö L - M Á S R 0 L .
A szecskás bor.

— A régi jó világból. —
A múltkori lapunkban ily címen 

közleményünkre K. K. rábaközi vendég
lős szaktársunk a kővetkezőket jegyzi meg.

Egy kis hibát méltóztatott elkövetni 
a rovatvezetőnek. A «Szecskás bor» 
koesmárosa ugyanis nem Mareiner, 
hanem Marincer József szanyi nagy
vendéglős volt. De boldogult Marincer 
bácsinak nem áll egyedül az esete: 
hasonló eset történt Kapuváron is (s 
természetesen a régi jó világban) és 
ilyenképpen . . .

A kapuvári nagy vendéglő gazdája: 
Leiwolf G., főpincére: Málics Ferkó és 
borhordója, laki két 16- l ő  literes 
kancsókban szállította föl a bort a fö- 
pincér «gebindes» pincéjéből) Simánál 
Jóska bácsi volt (az Isten nyugtassa 
őket). Kapuváron nagy-vásár volt, amikor 
Málits fő, tekintettel a 25 akónál is 
nagyobb borfogyasztásra, -  a pincébe 
egy tele itatósajtár vizet vitetett le 
(pohármosás céljából. . . )  —  Történt, 
hogy Leiwolf gazdának a pincében dolga 
akadt s észrevette az itatósajtár vizet. 
Nem szólt semmit, csak a háziszolgákat 
hívta és (olvitette a vizet, a dézsát 
visszahozatta s a csapravert somlói 
bordóból teleeresztette és szépen vissza
állította a helyére. Simandl pedig 
hordta föl hűségesen a 20 krajcáros

bort s a nagy dézsából két-két litert 
egyik is és másik kancsóba is öntött. 
A vendégek úgy itták a bort, mint a 
linóm tejet, amit látva Málits, oldalba 
bökinti Simandlit, hogy --  duplázza 
meg a mértéket. Nemsokára pedig azt 
tapasztalja, hogy a vendégek széles jó 
kedvükben egymást kezdik ölelgetni. 
Ez szeget ütött a fejébe és leszaladt a 
pincébe — szétnézni (a dézsa körül). 
Meglepetve látta a drága jó somlyait 
alig féltenyérnyi magasságban az itató
sajtárban. . ..

Így csapták be egymást, gazda és 
főpineér, abban a régi jó világban — 
amiből azonban egyiknek se lett kára, 
de még a vendég se veszített vele, mert 
ez esetben is tisztább és jobb bort 
kapott, mint mi, a boraikat máma 
drága pénzen vásárló vendéglősök és 
kocsmárosok.

A kocsmáros memóriája.
Szüts J. lébényi vendéglős meg

látja Fekete Gy.-át (a Fogadó munka
társát) 2ö év után — és szives han
gon ráköszönt: —  Szervusz komám ! — 
F. Gy. néz, de csakhamar ő is rá
mondja: — Szervusz Jóska És hozzá
teszi : ejnye komám, de kitűnő memó
riád van!

— Az semmi, mondja erre egy fiil- 
tanuskodó öreg ur. Az én esetem még 
eredetibb... ügy esett, hogy tegnap este 
Nixdorfon voltam. Nixdorf magyarul 
Miklósfalu és Miklósfalun valami Pferd, 
volt pándorli tyukász ember a kocs
máros. Az érkezésnél a liausknekt 
fogadott, kifogta a lovaimat, bekö
tötte és megcsutakolta, azután a szék
ből sertésbordást hozott fól, bepani- 
rozva megsütötte —  angolosan (egyik 
fele ugyanis tiszta nyers volt). Nagybo- 
szusan szóltam: hol a kocsmáros, tizetek ! 
— Kérem, szólt a hausknekt, az ur 
mindennap este kilencig kártyázik, máma 
is, tehát tessék nekem űzetni. Fizettem 
és szidkozódtain — a hausknektnek és 
elrendeltem, hogy az ilyen »tyukász 
hotel«-ben nem hálok meg, fogjon hát 
be, rögvesL Eközben rámköszönt egy 
nagyon öreg ur és e szavakkal: hála 
Isten csakhogy találkozhattunk! — egy 
aranyórát nyújt át. Szemem-szám elá- 
mult amikor ezen órában, (kiveszi zse
béből és mutatja) édes atyámnak legbe
csesebb emlékét láttam viszont és meg
tudtam, hogy az öreg az a limpaki jó 
kocsmáros, akinek 1848-ban, egy csatát 
megelőzően arany órámat megőrzés vé
get átadtam. Én hadifogoly lettem s 
csak sok év múlva szabadultam, mikor 
azonban az én kocsmárosom már nem 
volt Limpakon. Most 59 év után hozott 
össze bennünket a véletlen Nixdorfon, s 
az öreg az első pillanatban rám ösmert... 
Ilyen uraim, a kocsmáros memóriája.

Szerkesztői üzenetek.
uV.-L.-ja“  Budapest. Mi nem kívánjuk, hogy 

a közleményeink átvételét illetően külön (levél- 
beli) kérelemmel járuljon, — azt azonban elvár- j 
juk, hogy a reprodukált közléseket a forrás j

megnevezésével, a „F— ó“ cime vagy egy-két 
betűje kitételével jelezze. Ezt még az áféle 
kisebb lapok redakciói is fontos regulának is 
merik el

Sch. J. B.-feketehegy. Az lo'JS*. évi XXV. te. 
végrehajtási rendelet 6. §. n) pontjának 3. be
kezdésében ez á ll: „Ha folyamodó valamely 
községben több külön üzletben szándékozik á 
kimérést, vagy a kismértékben való elárusitást 
gyakorolni, tartozik magának mindenik üzleti 
h lyiségre nézve külön engedélyt kieszközölni.“• 
Ezen rendelkezés szerint a második engedélyi 
a saját nevére is kérheti és bejelentheti egy
szersmind az üzlet vezetésével megbízott em
berét, kinek erkölcsi bizonyítványát és magyar 
honosságát igazoló okmányát egyúttal bemu
tatja. De teheti ezt a levelében jelzett módon 
is, ba esetleg az illetékes pénzügyi igazgató
ság a két üzlet ellen kifogást emelne, — amit 
alig hiszünk, mert pl. itt Budapesten a híres 
pálinka gyárosok 2U-nál is több bor- és sör
méréssel bírnak. Mindenesetre lépjen érintke
zésbe a p. ü. igazgatósággal és hivatkozzék a 
fentebb idézett rendelet kivonatára. Üdvözlet.

F. K. B—s. A közlés alatt lévő bortörvény 
még csak törvénytervezet és csakis a minisz
térium által egybehívott szaktané cskozmány 
foglalkozott vele. Az országgyűlésen még nem 
tárgyalták. Módosítások valószínűleg lesznek 
rajta, mert a borkereskedőknek a tervezel 
több intézkedése nem tetszik. Tessék lapunk 
azon példányait, melyekcen a tervezetet közöl
jük, megőrizni és ha a tervezetből törvény lesz. 
akkor igen könnyen összehasonlíthatja a javas
laton ejtett változtatásokat. Végrehajtási ren
delet okvetlenül lesz. Üdv. — W. J. A kérdezett 
'  -vendéglő jelenlegi bérlete négyezer korona, 

P. J. M.-Kanizsa. Testileg jól fejlődött liul 
csak a befejezett 12 évi életkor után lehet 
tanoncul fogadni. A pineériskolák nem úgy 
értendők, mint más iskolák, hol mindennap 
van rendszeres tanítás, hanem azok szakiskolák, 
heti néhány órai tanidőre berendezve. Pl. dél
után 4—6-ig stb A pincér-szakiskolába járó 
tanoncnak valamely vendéglőben vagy kávé
házban inaskodnia kell, másképp oda nem 
juthat be. Ilyen iskola vau Budapesten, Nagy
váradon, Kaposvárott, Kolozsvárott, Debrecen
ben, Győrött, Szombathelyen.

B. F. Lucsivna. Lap újból ment. Üdv! — 
B. P. Mágocs. Bizonyára a mocsoládi gyorsba 
tetszett beszállni s a jelzett 16-át igy késte le. 
Egyebekben — szives köszöntés! — K. I N.- 
Károiy. Dupla lapszám küldés a hird. kapcso
latban történt. Most már az ügy rendben van. —
S. A. Fonyód. Cimkiigazítást elintéztük; szives 
köszönet. K. K. M.-Vásárhely. Nem ismerünk 
olyan eljárást és módot, mely a nyers egész 
ugorkát 2—3 óra alatt savanyított állapotban 
élvezhetővé tenné. Sőt kizártnak is tartjuk: 
kivéve az ugorkasalátát.

Friss főzeléket;
ugorkát, karalábét, paprikát, spárgát, 
babot, tököt, káposztát, makói petre
zselym et és mindennemű fr is s  zöldség
féléket igen jutányos árban szállítok.

Fürdő vendéglősöknek k iváló k ed vezm én y!

GROSZ 3ENŐ, MRD.

Nagyvendéglő
é s  s z á l l o d a i  ü z l e t ;  egy na
gyobb felsőmagyarországi városban, leg
szebb helyen élénk forgalommal teljes 
berendezéssel, betegség miatt azonnal 

eladó. (Jelige: „Jó üzlet“ .) =

■ _________ _______■
Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.


