
V évfolyam. Budapest, 1908. augusztus 1.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ
ORSZÁGOS

PÜ .CÉ R  SZ A K K Ö ZLÖ N Y

A MAGYAR VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISEL" SZAKLAP 

A SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK ÉS KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK.
A SZABADKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK. KÁVÉHÁZTUIAJDOHOSOK ÉS KDCSHÁROSOK EGYLETE, -  AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZÖ- ÉS ELHELYEZŐ EGYLET 

H IV A T A L O S  L A P J A .

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Negyedévre 3 kor. F ló r  G y ő z ő .  Budapest, V III., Rákóci-ut 13. sz.

A képesítés ké rdése  és a vendég
lősök tömörülése.

Minél közelebb jutunk az ipartörvény 
revíziójához, annál aktuálisabbá válik 
a képesítés kérdése. És ha a vendéglő
sök, kocsmárosok a most kínálkozó al
kalmat elmulasztják s ennek a kérdés
nek végleges rendezését nem vívják ki, 
akkor megint várhatnak egy újabb 
negyedszázadig, mig a maihoz hasonló 
alkalmat nyernek arra.

A képesítés kimondásának szükségét, 
az erre szolgáló okokat már több Ízben 
kifejtettük a »Fogadó«-ban; felesleges 
volna tehát ezekkel most újból foglalkozni. 
De végre is belátja immár minden szak
mánkhoz tartozó iparos, hogy a képe
sítés kimondása nélkül az ebben az 
iparágban fennálló tarthatatlan állapo
tok még jobban elfajulva, a tönk szélére, 
züllésre viszik a vendéglős-kocsmáros 
ipart. Sajnos, a viszonyok olyanok már 
évek óta, hogy az élet hajótöröttjeinek 
nagy a száma. És minthogy mindenki
nek joga van az élethez, egészen ter- 
mészetes, hogy szerencsét próbálnak ezen 
a téren is. Igv válik tarthatatlanná az 
állapot; tönkre mennek azekszisztenciák, 
régiek úgy mint az újak és a legújabb 
szerencsepróbál gatók.

Az államkincstár ezzel nem igen tö
rődik, de csak addig nem, amig meg 
nem magyarázzák neki, hogy ez az 
iparág, ha nem is olyanformán van a 
kézügyességtől függőve téve, mint más 
kézműves-iparág, de azért mégis meg
követel ügyességet, intelligenciát és meg
bízhatóságot, mert emberek táplálkozá
sáról, személyi és vagyoni biztonságáról 
van szó, miután az ételek mellett sze
szes italok is kerülnek kimérésre.

Az uj ipartörvény tervezetének első 
kötetében a képesítés kimutatására utalt 
iparágak kerete, a korábbihoz képest, 
tágítva lett. Sőt bizonyos tekintetben a 
régi céhrendszert látjuk abban feléledni, 
amennyiben mestervizsgákat is állapit 
meg. Találjuk benne azt az örvendetes 
rendelkezést is, hogy a szakiskolák er
kölcsi súlyhoz, jelentőséghez jutnak. Ez 
feltétlenül előnyös a hazai ipar fejlődé
sére nézve, mert az iparos pályára lépett 
egyén szaktudása mellett általános is
meretek, tehát intelligencia szerzésére 
is van utalva.

Mi lehet ezzel a kormány célja ? Két
ségtelenül nem más, mint az. hogy olyan

iparoslársadalom fejlődjék, mely szakkép
zettsége és általános tudása mellett meg
tudjon állni a saját lábán és ne szorul
jon lépten-nyomon a kDrmány gyámsá
gára és annak mankójára.

És ezt óhajtja a vendéglős-kocsmáros 
társadalom a saját iparára nézve is. 
Ugyanerre kíván alkalmat és módot és 
ezt — helyes iparpolitikai szempontból 
nézve — a kormány nem is tagad
hatja meg. A kincstár pénzügyi érde
kei, amiket —  ugylátszik —  féltenek a 
változástól, nem szenvednek csorbát. 
A fogyasztást nem az apasztja, hogy 
iparigazolvány nyal biró vendéglősök 
és kocsmárosok lesznek a hivatott ital
mérők, hanem csakis az, ha a magyar 
nép nagy rétegei a mostoha gazdasági vi
szonyoknál fogva, képtelenek lesznek a 
fogyasztásra. És ez alatt szenved a ven- 
déglös-kocsmáros társadalom is.

Nincsen tehát semmi ok a kincstár 
pénzügyi érdekeinek féltésére azáltal, ha 
ezt az iparágat képesítéshez kötik. Ha 
csak a forma megtalálásáról van szó, 
nohát erre elég esz* van a kereskede
lemügyi kormánynak. Ha akarja meg 
is találja És ez a nagy és az állam- 
kincstárra nézve talán elsősorban fontos 
iparág megérdemli, hogy keressék a 
formát és a módot, melylyel a vendég
lősök és kocsmárosok ezen jogos kíván
ságát, fontos közérdekből is, kielégít
hessék.

A képesítés kimondásának kérdése 
ma már annyira megérett és annyira 
nyomul előtérbe, hogy azt többé nem 
lehet a napirendről levenni. Nem 
úgy áll ma a dolog, amint állt korábbi 
években. A vendéglős-kocsmáros ipar 
hivatott képviselői a korábbi években 
folyamodtak, pelicionáltak, deputációz- 
tak a kormánynál és — várták az ered
ményt. Es ha a kormány nem reagált a 
sok hajlongásra, hál akkor vártak to
vább és tovább és várnak ma is és 
fognának várni még egy emberöltőn 
körösztül, —  ha a vezérszerep továbbra is 
az ö kezükben maradt volna Ámde ez 
a vezérszerep más kezekbe került és 
éppen az a nyárspolgári konzervatív 
és türelmes várakozási és hiú remény
kedőd szerep viselés terelte át önmagá
tó l a vezető szerepet más és hivatottabb 
kezekbe.

A  vezérszerep ma már nem egyes 
emberek kezében van, hanem a ven
déglősök és kocsmárosok nagy so

kaságát képviselő szaktársulatoké 
bán. És tagadhatatlan tény, hogy az 
újabb szakmozgalmat a központúd, a 
„Székesfővárosi vendéglősök és kocs
márosok ipartársulata,‘ fejleszti, tartja 
ébren és foglalkoztatja a haladás esz
közeivel. Egv-két emberrel könnyen vé
geztek ott, a honnét segítséget és módot 
kívántak a fejlődésre. Ma azonban már 
nem 1— 2 ember áll őrt a haladás 
mértfÖldjelzőjénél, hanem a vendéglő
sök és kocsmárosok ezrei.

tizeket a kormány nem ignorá l- 
hat ja !

Kossuth Ferenc és a vendéglősök
A »Fogadó* olvasói előtt ismeretes, 

hogy a oSzékesfővárosi vendéglősök és 
kocsmárosok ipar társulatai, a vendég
lős-iparnak képesítéshez kötése érdeké
ben nemcsak a maga részéről intézett 
felterjesztést a kereskedelemügyi minisz
terhez, hanem beadványát megküldte az 
összes szakheli ipartársulatnak is, kér
vén őket, hogy csatlakozzanak a moz
galomhoz és saját hatáskörükben intéz
kedjenek hasonló kérvény felterjesztése 
iránt.

Az ipartársulatok nagyobb része érte
sítette már a székesfőváiősi ipartár
sulatot, hogy a maguk részéről örömmel 
fogadták a kezdeményezést és beterjesz
tették saját kérvényüket a miniszterhez.

Kossuth Ferenc keresk. miniszter a 
beadványra a következő leiratot intézte 
a » Székesfővárosi vendéglősök és ko<-s- 
márosok ipartársulatához 
31748—VI. A 908 sr.

A székesfővárosi vendéglősök és kocs
márosok ipartársulatának

Budapest,

Vili.. Rákóci-ut 13.
Folyó évi május hó 30-án hozzám 

érkezett felterjesztésére értesítem az 
ipartársulatot, miszerint ama kérelmét, 
hogy a vendéglői ipar képesítéshez 
köttessék, az uj ipartörvény tervezési 
munkálatainál beható megfontolás tár
gyává fogom tenni.

Egyben értesítem, hogy az uj ipar- 
törvény előadói tervezetének értekez- 
leti tárgyalásánál a társulatot meg 
fogom hívni, amikor is azon kérel
mére, hogy a tanácskozmánvon kisebb 
vendéglősök is részt vehessenek, nem
különben tekintettel leszek.
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A végből, hogy az Ipartársulat az 
előadói tervezetet saját szempontjából 
az említett értekezlet megtartásáig is 
beható tanulmány tárgyává tehesse, a 
tervezet közrebocsátott első részének 
egy példányát idezárva megküldöm. 

Budapest, 1098. julius hó 7-én.
Kossuth.

De nemcsak a székesfővárosi ipar- 
társulathoz érkezett a minisztertől leirat, 
hanem a szabadkai ipartársulat is ka
pott értesítést a miniszter elhatározásáról.

A múlt évi szeptember hó 4-én Sza
badkán tartott második országos ven
déglős kongresszus határozata, mint 
szaktársaink tudják, emlékirat formájá- 
jában szintén a kereskedelmi minisz
ter elé kerültek, melyben a vendéglős-ká- 
vés-ipar általános sérelmeinek és kívá
nalmainak felsorolása mellett, a Sza
badkán fennálló úgynevezett lokális 
jellegű bajok is mint sürgősen orvos- 
landók voltak felsorolva.

Ezen kongresszusi emlékiratra a sza
badkai kartársaink a következő leiratot 
vették ugyancsak Kossuth Ferenc keres
kedelemügyi minisztertől:
31748—VI. A 908. sz.

A szabadkai vendéglősök egyletének 
Szabadka.

F. é. április hó 7-én hozzám érke
zett felterjesztésére, —  melylyel a 
Szabadkán m. évi szeptember hó 4-én 
tartott második országos kocsmáros 
kongresszus megbízásából a kongresz- 
szuson hozott határozatokat további 
elhatározás végett elém juttatta — 
következőkről értesítem az egyletet:

A kongresszusnak ama kérelme, 
hogy a kocsmáros ipar rendeletileg 
képesítéshez köttessék és a társulási 
kötelező szervezet a kocsmáros, ven- 
vendéglős, szállodás és kávés iparokra 
kimondassék, az ipartörvény mai 
rendelkezései alapján nem valósítható 
meg, megnyugtathatom azonban az 
egyletet, hogy a kérelemmel az 
ipartörvény reviziónális munkálatainál 
foglalkozni fogok. A kongresszusnak 
az italmérési engedélyek kiszolgálta
tása, az italmérési illeték helyesebb 
és arányosabb szabályozása s az ezzel 
összefüggő egyéb kérdések tekinteté
ben előterjesztett kérelmeit illetékes 
tárgyalás és elhatározás végett a 
korábbi megkeresés kapcsán egyidejű
leg a pénzügy min istérium vezetésével 
megbízott m. k. miniszterelnök ur elé 
juttattam, felkérvén őt, hogy tekintet
tel a kongresszusnak a szabadkai 
kocsmai záróra szabályozása tárgyá
ban előterjeszteti kérőimére, a kon
gresszus emlékiratát saját hatásköré
ben való tárgyalás után, a m. k. 
belügyminiszter ur elé juttatni szíves
kedjék.

Budapest, 1908. julius hó 7-én.
Kossuth s. k.

A soproni ipartársulatot is megtisztelte 
a kereskedelemügyi miniszter leiratával, 

^amennyiben a képesítés kérdésében a

székesfővárosi ipartársulat mintájára be
terjesztett kérvényre a miniszter a kö
vetkező leirattal felelt:
31.748—VI. A. 908. sz.
Soproni sz. k. városi és megyei szállo
dások, vendéglősök és kávémérők ipar- 

társulatanak Sopron.
Folyó évi junius hó 29-én hozzám 

érkezett felterjesztésére, értesítem az 
ipartársulatot, miszerint ama kérel
mét, hogy az ipartörvényben a ven
déglős-ipar képesítéshez köttessék, az 
uj ipartörvény tervezési munkálatai
nál beható megfontolás tárgyává fo
gom tenni.

Ami azt a kérelmet illeti, hogy az 
ipartörvényjavaslat előadói tervezeté
nek tárgyalásánál ne csak a szállodá
sok és nagy éttermek tulajdonosai, 
hanem a kisebb vendéglősök is meg
hívást nyerjenek, értesítem, hogy a 
kérelemre a meghívásnál tekintettel 
leszek.

Budapest, 1908. julius hó 7-én.
Kossuth.

Meg kell hagyni a kereskedelemügyi 
miniszterünknek, hogy — a kormány 
eddigi szokásától eltéröleg — aránylag 
elég gyorsan nyilatkozott a vendéglősök 
ügyében, de természetesen csak abban 
a részi en, ami az ő tárcája keretéhez 
tartozik. A pénzügyminiszter egyelőre 
hallgat és bizonyára megfeledkezett arról, 
amit ismételten mondott a vendéglősök 
küldöttségeinek. De majd gondoskodnak 
róla a vendéglősök, hogy visszavarázsol
ják a kegyelmes ur emlékezetébe az 
általa több Ízben elmondott és remény
kedésre jogosító szép szavait.

Ami a kereskedelemügyi miniszter 
leiratát illeti, megjegyezzük, hogy az 
ígéret és kilátásba helyezés egymaga 
nem elégíti ki a vendéglősök és kocsmá- 
rosok jogos igényeit, hanen most jóindu
latú cselekedet szükséges a vendéglős
ipar ügyeinek rendezésére. Ez elől most 
már ne zárkózzék el a miniszter, mert 
a vendéglősök közt ntgy az elégedetlen
ség és reménykedő várásuk eljutott 
ahhoz a határhoz, ahol az elkeseredés 
veszi kezdetét Aminek konstatálásával 
csak a helyzetet akarjuk ismertetni, 
nehogy felsőbb helyen azt higyjék, hogy 
a vendéglősök teljesen boldogok és meg
elégedettek.

A gazdasági viszonyok állandó ked
vezőtlen alakulása, a nagy drágaság és 
a kiszipolyozó kartellek sorompóba szó
lítják a vendéglős-kocsmáros társadalmat 
és az eddigi konzervatív álláspontot 
elhagyva, védelmi állásba helyezi magát. 
Ezt jó lesz fennt is számításba venni.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsisí
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut IJ , II. 20 . sz. a. van.

Hivatalos órák: 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., 
ÜllŐi-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

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

T ÁR SUL AT I  ÉLET.

Budapest. A »Budapesti Kávés Ipar- 
társulal« julius 23-án tartotta — a tagok 
élénk részvételével — rendkívüli köz
gyűlését, melyet az újabban alakult »Buda- 
pesti Kávéházi Alkalmazottak Szak- 
egyesülete# beadványára hivott egybe. 
Az uj szakegylet ugyanis a következő 
beadványnyal járult az ipartársulat e lé :

1, A budapesti kávéssegédekkel 19U7. rnárc. 
30-án kötött kollektív szerződés értelmében, 
az ipartársulal közgyűlési határozattal a kávés
segédek közvetítésére az uj egyesületet jogo
sultnak ismeri el. — 2. Kimondja a közgyűlés, 
hogy az uj egyesület megalakulása nem képez 
indító okot a fennálló kollektív szerződés fel
bontására, hanem azt annak lejártáig az ipar
társulat teljes egészében fenntartja. 3. Általuk 
biztosítandó alább felsorolt engedmények fejé
ben arra kérik a választmányt, hogy tegyen 
javaslatot a közgyűlésnek, a kávéssegédek 
bérviszonyainak azonnali javítására. Erre vo
natkozólag ajánlják, hogy a kollektív szer
ződés 8. pontjában megállapított 14 korona 
heti fizetést, amely csak 3 év múlva következ
nék be, az ipartársulati tagok már most léptes
sék életbe. 4. Tekintettel a főpincérek jelenlegi 
rendszertelen és üzletenként nagyon eltérő 
viszonyaira, kérik a választmányt, hogy a 
közgyűlésen oly értelmű javaslatot tegyen, 
amelyben elöirányoztatik az a jóakaratu törek
vés, hogy a teljes béke és összhang érdekében, 
a főpincérek régóta hangoztatott kívánságainak 
teljesíthető része fölött az ipartársársulat veze
tősége a főpincérekkel és .Kávéházi Alkalma
zottak Szakegyesülete" vezetőségével, mint 
azok képviseletével tárgyalásba bocsátkozik.

Némái Antal társulati elnök konsta
tálta a közgyűlés határozatképességét, 
mire dr. Kemény Géza, társulati titkár, 
a napirend egyetlen tárgyát képező 
fentebbi beadványt, az erre vonatkozó 
választmányi javaslattal kapcsolatban 
ismertette. A  javaslat igy szól:

„A választmány javasolja a közgyűlésnek, 
hogy a budapesti kávéházi alkalmazottak szak- 
egyesületét a kávéssegédek, valamint a kávé
főzők szakegyesületeivel kötött kollektív szerző
désekben fenntartott joga alapján a közvetí
tésre illetékesnek ismerje el és hatalmazza 
fel a választmányt, hogy az újonnan alakult 
szakegyesülettel teljesen ugyanazon feltételek 
mellett, mint amelyek a kávéssegédek és kávé
főzők szakegyesületével kötött szerződésükben 
foglaltatnak, a szerződést kösse meg."

Némái elnök elfogadásra ajánlja a 
választmány javaslatát, mert az ujan 
alakult szakegyletnek époly joga van, 
mint a réginek. Ez a határozat nem 
sértheti a másik szakegyesülettel kötött 
kollektív szerződést. Kéri a javaslat el-
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fogadását. —  Harkai Mór szintén el
fogadásra ajánlja. G r ősz Adolf kiskávés 
ellenzi a javaslatot, mivel az uj egye
sület már is többet kér, mint a régi. 
Beszédjét többször félbeszakították a 
sűrű közbeszólások. Végül ajánlotta, 
hogy a társulat maga állítsa fel a saját 
helyeszközlö irodáját. Miután több hozzá
szólás nem történt, az elnök szavazás 
alá bocsájtotta a választmány javaslatát, 
amit a közgyűlés egy szó kivételével 
elfogadott. A közgyűlés a segédekkel kötött 
kollektív szerződés következő pontja 
szerint hozta határozatát:

.Az ipartársulati tagok üzletében alkalmazott 
kávéssegédek cs fizc őpincérek közvetítésére 
nézve a budapesti kávéssegédek s/.akegyesü- 
letc illetékes; ha azonban a budapesti kávés
segédek köréből olyan uj hasonló egyesület 
alakulna, amelynek csakis kávéssegédek a 
tagjai, ez a közvetítésre csak akkor tarthat 
igényt, ha ezt az ipartársulat közgyűlése hatá
rozatiig kimondja.'

Az ipartársulat közgyűlését a »Buda- 
pesti Kávésok Szövetségének* alakuló 
közgyűlése követte. A közgyűlésen, mint 
az előkészítő bizottság elnöke, Ew a  
Lajos elnökölt. A közgyűlés hosszabb 
vita után elfogadta a bemutatott alap
szabálytervezetet és az előkészítő bizott
ság által javaslatba hozott tisztikarba a 
következőket választotta meg:

Eínók\ Mészáros Győző; alelnökök: 
Ólmosi József és Harsányt Ferenc: pénz
táros-. Kallós Márkus; ellenőr-. Cserépy 
István: végrehajtó bizottsági tagok:
Berger Leó, Bodó Adolf, Fábri Henrik, 
Gárdonyi József, Harkai Mór, Harsányi 
Adolf, Molnár Sándor, Némái Antal, 
Ewa Lajos, Weingruber Ignác; szám- 
vizsgálók : Katona Géza, Gruber Károly 
és Kaiser Ignác Márkus.

Mészáros Győző, a szövetség elnöke, 
lendületes beszédben mondott köszönetét 
a bizalomért s megígérte, hogy munka
erejét a szövetség szolgálatára bocsájtja. 
Őt — úgymond — nem a szereplési 
vágy biztatta arra, hogy elfoglalja az 
elnöki széket, hanem az a tudat, hogy 
a szövetség vezetésében dolgozni kell és 
ö dolgozni akar. Felkérte a tagokat, 
hogy támogassák, mivel a vezér egy
maga harcot nem vívhat. Utána 
Ólmosi József első alelnök lelkes szavak
kal mondott köszönetét a megválasztá
sáért ; kéri a tagokat erős összetartásra 
Némái Antal a társulat elnöke a társu
lat támogatását Ígérte. Harsányt Adolf 
élénk szavakkal munkára buzdította a 
szövetség vezetőségét. Néhány további 
felszólalás után az alakuló közgyűlést 
berekesztették.

Győr. A Győri Pineéregylet a győri 
vendéglős és kávésokkal egyetértőleg 
ingyenes elhelyező irodát nyitott. Kettős 
céljuk volt ezzel: Egyrészt a munka
adóknak megbízható és szakképzett pin
céreket boesájtani rendelkezésre, másrészt 
a pincéreket kiszabadítani a magán- 
helyközvetilök karmaiból. A magán-hely- 
közvetitők üzleti érdeke nyilvánvaló: 
Minél magasabb dijakat venni a hely 
közvetítésért és minél sűrűbben változ
tatni a pincéreket helyeikről. Ennek

következménye az, hogy a munkaadók 
sokszor egészen hivatatlan embereket 
kapnak szakképzett pincérek helyett, 
miért is egymást érik a helyváltozások 
és a pincér minden keresetét a helyköz- 
vetitöknek kénytelen fizetni. És ezen az 
általános panaszon nem is lehet add g 
segíteni, amig a helyközvetitöktől meg 
nem szabadulnak a pincérek és az el
helyezést nem üzletileg kezelik, hanem 
erkölcsi kötelességnek tekintik, a melylyel 
tartoznak a pincér-kar tekintélyének, a 
kereset nélkül maradt pincér társuknak 
és a munkaadóknak, hogy nekik a pin
cérek helyét elfoglaló kontárok helyett 
szakképzett és megbízható munkaerőket 
adhassanak

Ezért állított föl a Győri Pincér Egylet 
nagy áldozattal ingyenes elhelyező iro
dát, mely máris nem csak a Dunántúl 
összes vármegyéiben, hanem alegmesz- 
szebb menő vidékekre is közvetít szak
képzett pincéreket.

Az egyesület irodája rendelkezésere 
áll az egylet minden tagjának s bár
mely idegen helyről érkezőknek is. A 
jelentkező köteles első sorban igazolni, 
hogy szakképzett pincér-e. A helyköz- 
vetités teljesen ingyen történik, sem 
dijat, sem jutalmat nem szabad elfogadni. 
Egyedül az elhelyezett érdekében föl
merült költségek: u. m. levélbélyeg, 
sürgöny, telefon vagy küldönc dijat tar
tozik az elhelyezett sajátjából fedezni, 
illetve az egyletnek megtéríteni. Továbbá 
idegen kartársaktól megkövetelik, hogy 
ha az egyleti iroda révén alkalmazáshoz 
óhajtanak jutni, első sorban kötelesek 
az egyesület rendes tagjává lenni

Az egyesület elhelyező irodája díjta
lanul közvetít továbbá a szakmához 
tartozó mindennemű személyzetet is, u. 
m. főzőnőt, szoba felügyelőnöt, felironöt, 
konyha-kézileányt Itt azonban az egyleti 
tagság ki lévén zárva, az elhelyezett 
kötelessége a közvetítés körül felmerült 
irodai költségeket a közvetítő iroda pénz
tárának megtéríteni A női személyzet 
részére az irodában a férliaktól e kü
lönített helyiséget tart fönn az egyesület.

A munkaközvetítés a jelentkezés sor
rendjében történik, miért is minden je 
lentkező sorszámot kap Kivétel csak az 
esetben engedhető meg. ha a rendelő 
név szerint jelöli meg akit óhajt, vagy 
nem fogadja el azt, akit az egylet ajánl 
vagv a jelentkező nem képes megfelelni 
a sorrend szerint reá kerülő állásnak, 
avagy ha a sorrendben levő tag az ál
lást nem fogadja el. Ez esetben azon
ban a »ag a bevezetett utolsó tag jelent
kezése után következik elhelyezésre A 
sorrendet szigorúan megtartják. Erre 
felügyelnek az egyleti napibiztosok. Erre 
szolgál a tagoknak a panaszkönyv s 
minden indokolatlan mellőzés esetén az 
irodafőnök ellen fegyelmi eljárás indít
ható. Minden elhelyezett kisérő levelet 
kap, mellyel a munkaadónál jelentkezni 
tartozik s amely az illető személvleirá- 
sát és az alkalmazás feltételeit is tar
talmazza.

Bizalommal fordul az egyesület a szál
lodás, vendéglős és kávés urakhoz azon 
kérelemmel, hogy férfi és női alkalma
zottaikat csak a Győri Pincér Egylet 
elhelyező irodája révén szerezzék be 
és biztosítják a hozzájuk forduló főnö- 
köket, hogy csak szakképzett és kifo
gástalan egyéneket közvetítenek, akik 
továbbra is az egyesület erkölcsi fel
ügyelete alatt maradnak.

Viszont kérik a pincér szaktársakat 
s más e szakmához tartozó alkalmai- 
mazottakat, hogy állást csak a Győri 
Pincér Egylet ingyenes elhelyező irodá
jánál keressenek, ahová már eddig is 
a legelőkelőbb helyekről fordultak köz- 
vetitésért. A pincérség és egyéb alkal
mazottak érdeke, hogy megszabadulja
nak a mai megvesztegetett heiyközveti- 
töktől és kiemelkedjenek a hozzájuk 
nem tartozó egyének közül s biztosít
sák a pincérkar kenyerét és tekintélyét. 
Ezért a közös célért, a szakképzett pin
cérek érdekeért állították fel győri kar
társaink nagy áldozattal ingyenes el
helyező irodájukat.

Az iroda cime: »Győri Pincér Egylet# 
elhelyező irodája Győr. Arany János
it te a 22 . sz. Hivatalos órák délelőtt 
8 - 12-ig és délután 2—6-ig. Interurhan 
telefon 378. Sürgönyeim : Pincéregylet, 
Győr

Csepreg:. A Oepreg és járása ven
déglősök és kocsmárosok ipartársulata 
nak alakítási munkálatait Mogyorósy 
Samu büki nagyvendéglős, Wagner 
Sándor csepregi fogadós, Hirschler 
Salamon é> Ekamp Kálmán vendéglős 
szaktársaink vették kezükbe. Az ügy 
sikeres befejezése a jövő hó folyamán 
várható

Felsöpulyán, mint előzőleg jeleztük 
a felsöpulyai és járásbeli vendéglősök 
és kocsmárosok ipartársulatának előké
szítési munkálatait Hiegenscknec Károly. 
K lemm Mihály, Harnischfiger .lakat, 
pulyai, Studenssky András sopronszent- 
mártoni, fíoross Kálmán csávái és Kropfl 
János szabadbárándi vendéglős végzik. 
A létesítendő ipartársulat alakuló ülését 
a jövő hó utolsó felében fogják megtartani.

A zombori vendéglősük szervezkedése.
Mint azt a nFogadó# utóbbi számá

ban jeleztük, a »Znmbori Szállodá
sok, Vendéglősök, Kocsmárosok és 
Kávésok Ipartársulata« julius hó 22-én 
tartotta a városháza nagytermében ala
kuló közgyűlését az ottani kartársak 
élénk részvétele mellett. Az alakuló köz
gyűlésre meghívott »Székesfővárosi V en- 
déglösök és Kocsmárosok Iparlársulata- 
részéről a társulat titkára, .Szűcs Béla 
és a '.Fogadó' részéről M itsád  János 
vettek részt. Az előkészítő bizottság el
nöke, Butkovits  József, lelkes beszédé- 
ben üdvözölte a nagy számban megje
lent kartársakat és felkérte őket a tár
gyalás eszméjének támogatására. A jegy
zőkönyv vezetésére dr. Mayer Nándort 
és ennek hitelesítésére Heinzman Ignác
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és Puskás Ágostont kérte föl. Az ala
kuló gyűlést Butkovits kartárs megnyit
ván, üdvözölte a budapesti testvértársulat 
és a »Fogadó« kiküldöttjét, megköszön
vén a támogatást, melyben az alapító 
kát részesítették. Szües Béla a Székes- 
fővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok 
Ipartásulatának üdvözletét tolmácsolva, 
rámutatott a szervezkedés fontosságára 
és az ebből származható előnyökre. 
Eredményes munkát kiván a társulat
nak. Ezután dr. Mayer Nándor pontonként 
felolvassa az alapszabályokat, melyeket 
Bntkovics József bizottsági elnök szerb 
nyelven magyarázott. A közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel fogadta el az alap
szabályokat. Majd szavazatszedő bizott
ságot választottak és titkos szavazás 
utján ejtették meg a választást, mely
nek a következő eredménye volt : el
nök : Matzitz Gusztáv, I. alelnök: Vra- 
nits Mladen, //. a le lnök : Bosnyák Jó
zsef, pénztárnok : Butkovits József, 
ellenőr: ReíTIe Mihály, ügyész : dr. 
Mayer Nándor, titk á r: Kulity Márton, 
választmány : Kaelbly Mihály, Csicso- 
vácsky Iszó, Konyovics Mladen, Récsey 
Gusztáv, Holpert Simon, Borsos Ferenc, 
Farkas Gyula, Márton Imre. legifj. Bos
nyák József, Hajnal Péter, Henzman 
Ignác, Gerencsér József, Dobos Antal, 
Kélity Koszta, Cigits Nikola, Ferencse- 
vity Milos, Lukács Ferenc, Lutz Simon. 
Grün Gyula, Gruits Trifon, Stebler Já
nos. Dzsinits Milán, Sztójsits Daniié: 
póttagok : Puskás Ágoston, Konyovits 
Nedélyko, Valii Péter, Muits Stipán: 
szám vizsgá lók : Horvátovits István.
Bocsa Mátyás, Csicsovácsky Lázár.

Választás után M atzitz  Gusztáv a 
megválasztott elnök köszönte meg a 
megtiszteltetést és bizalmat, ígérve, hogy 
a társulat érdekeit tőle telhetőleg előbbre 
viszi.

Majd Szűcs Béla tartott nagyszabású 
beszédet, melyben kimutatta, hogy a 
vendéglős-kocsmátos ma nem egyéb, 
mint az állam adószedője. Nemcsak ők 
lizetik a legtöbb adót, hanem még be 
is szedik azt a fogyasztó közönségtől az 
állam részére, de azért mégis ők a leg
kevesebb joggal felruházott adófizet., 
polgárai az államnak. Joguk nincs, de 
kötelességük van Hogy ez így van, önökön 
múlott uraim s nem máson Egymásban 
nem a kartársat látták. Most azonban 
már lehet haladást is észrevenni. Két 
év óta többször kerestük fel a kormányt, 
rámutattunk ezen ipar számtalan bajaira. 
Az 1906. évben Budapesten tartott orsz. 
vendéglős kongresszuson történt a ven
déglősök érdekében az első komoly lé
pés. Felráztuk a tétlenségből és indolen
ciából ezt az ipart. Memorandumot 
adtunk át a kormánynak, melyben sé
relmeink pontokba voltak foglalva és 
azok orvolását Ígérte a kormány elnöke. 
Ugyancsak rá egy évre Szabadkán, az 
ott tartott második vendéglős kongresz- 
szuson megismételtük panaszainkat és 
azokat újból felterjesztettük a kormány 
elé. Ugyancsak a módósitás alatt álló

ipartörvénybe való felvételre beadvány
nyal járultunk a keresk. miniszter elé, 
kérve a vendéglős-iparnak a képesítés
hez kötött iparágak közé való sorozását. 
Ugyancsak eme beadványunkat elküld
tük a vidéki ipartársulatokhoz is, kérve 
őket, hogy hasonló beadványnyal járul
janak a kereskedelmi miniszter elé, amit 
a legtöbb ipartársulat meg is tett. Erre 
a beterjesztésre a már le is érkezett 
miniszteri választ olvasta fel, (amit la
punk más helyén közlünk.) Ugyancsak 
felolvasta a szabadkai kongresszus fel- 
terjesztésére érkezett miniszteri választ 
Majd áttért a szeszadó legújabb emelé
sére. Fejtegetésénél rámutatott, hogy 
az emlitett két kongresszus azt az aján
latot tette a pénzügyminiszternek, hogy 
szállítsa le a boritaladót és emelje he
lyette a szeszadót.

Wekerle — mint tudjuk -  zseniális 
ember. Elfogadta a vendéglősök javas
latát fe lem elte a szeszadót, de nem 
szállította le a borita l adóját. Pedig 
a borfogyasztás emelkednék, ha nem 
terhelné annyi adó. És ha a rossz pá
linka fogyasztása csökkenne, az bizony 
csak üdvös dolog volna. Megmondtuk a 
miniszternek, —  úgymond —  hogy az 
a szándékunk, miszerint olcsó pénzért 
jó borhoz jusson a magyar nép és ne 
igya a lelket-testet rontó rossz bunda- 
pálinkát. Ha a képesítés és ezzel a kö
telező társulás ki lesz terjesztve erre az 
iparágra is, akkor megszűnik az ezen 
iparnál tapasztalható indolencia is. Ha 
ez meg lesz, úgy sok bajainkat magunk 
fogjuk orvosolni tudni s nem molesz
táljuk vele a minisztert Ha pedig súlyos 
baj orvoslásáról lesz szó, akkor 70—80 
ezer kocsmáros tömött sora fog mögöt
tünk állani. Ez pedig hatalmat jelent.

A szatócsok, fűszeresek és egyéb 
üzletek italmérési joga ellen is síkra 
kell szállnunk. Ez lesz a legsürgősebb 
teendő. Majd a horvátországi vendéglő
sök szervezettségét említette pé'daképpen 
és rámutatott a horvát vendéglősök 
által elért nagyértékü és fontos eredmé
nyekre, igy a többi közt a saját bank
jukra, központi borpincére stb.

Néhány szóval kitért a szaksajtóra 
is, hangsúlyozván a szaksajtó fontos 
szerepét úgy a helyi, mint az országos 
mozgalmakra nézve és támogatásra 
ajánlotta a »Fogadó«-t, mely hathatósan 
védi és mozdítja elő a vendéglősök 
érdekeit. De ne csak járassák a lapot, 
hanem olvassák is. A hatalmas beszéd 
végén újból felhívta a jelenvoltak figyel
mét a szervezkedés fontosságára és ko
moly összetartásra kérte a jelenlevőket.

A jegyző felolvasta a »Székesfővárosi 
Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartársu
lata:* elnökétől, Janura Károlytól közben 
érkezett üdvözlő táviratot, melyet az 
egybegyűltek lelkesen megéljeneztek. A 
jogtanácsos indítványára az alakulás 
alkalmával táviratilag üdvözölték a 
székesfővárosi testvéripartársulat elnökét, 
Janura Károlyt.

Végül Matzitz Gusztáv elnök lelkes

szavakkal kérte a vendéglősök és kocs
márosok támogatását és tömörülését, 
hogy iparunk érdekében kifejtendő mun
kákban a zomboriak ne legyenek az 
utolsók

És ezzel berekesztette az alakuló 
közgyűlést.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Figyelmeztetés. Tisztelettel fölhívjuk 

azon előfizetőinket, akik régebben vannak 
hátralékban s azokat is, akiknek előfize
tésük ju liu s  1-én és a mostani szám
mal járt le, hogy szíveskedjenek az el
maradt előfizetésüket az előzőleg már 
kapott utalványon postafordultával be
küldeni.

Akiknek előfizetésük 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 
teljesiteni, mert a lapnak szintén köte
lességei vannak. Előfizetési pénzek e 
címre: »Fogadó« kiadóhivatala, Buda
pest, Rákóci-ut 13. küldendők.

Hymen hírek. Weisz Hermán győri 
vendéglős szaktársunk leányát Bertát, 
eljegyezte Katz Bernát, a Katz testvé
rek bor- és szeszkereskedő cég beltagja 
Kereszlurról. — Urálik  Ferenc leányát 
Rózát e hó 19-én vezette oltárhoz 
Fren tz  Béla fővárosi fodrász, Budapes
ten. — L'hrin Gusztáv, a kolozsvári 
Pannónia fogadó főpincére eljegyezte 
Pferchy Ilonkát, Pferchy Ferenc kolozs
vári vendéglős szaktársunk nővérét. —  
Mayer Irénkét, a miskolci »Kispipa« 
vendéglő ismert tulajdonosának, Mayer 
József szaktársunk szépmfiveltségü leá
nyát julius 28-án vezette oltárhoz Obtr- 
mayer Lajos Budapestről. —  Pintér Jó
zsef, a sopronlövői nagy vendéglő főpincére 
eljegyezte Böhm Rezső nagyvendéglös 
bájos leányát. Rózsikat, Gércen 
Schmuck György csapodi nagyvendéglős 
julius 1-én vezette oltárhoz Godrosyi J. 
magánzó szépmöveltségü leányát Maris
kát, Fertőszentmiklósról. —  Rátkovcs 
Lajos ismert vendéglős szaktársunk 
a m. hó folyamán tartotta egybekelését 
özv. Kertész Ferencné vendéglősnével 
Szentivánfán. — Varga János a celldö- 
mölki Magyar Király szálloda előnyösen 
ismert főpincére néhai Erős Sándorné, 
szül. Baranyai Lídia vendéglősné szép 
műveltségű leányát Jolinkat Ostfiasszom- 
fáról.

Vasúti vendéglősök mozgalma. E 
hó 17-én 9 vidéki vasúti vendéglős szak
társunk Budapesten az Őrient fogadóban 
értekezletet tartott. Az értekezletnek a 
vasúti állomásokon újabban uzusba jött 
gyümölcselárusitás eltörlése volt a célja. 
Az értekezleten Stadler Károly keleti 
pályaudvari vendéglős is jelen volt, és 
csatlakozót kartársainak azon álláspont
jához, hogy a vasúti vendéglősöl érde
két sértő gyümölcselárusitás megszün
tetését fogják kérelmezni. —  Vasutj
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vendéglős szaktársainknak eme törek
vését, illet ve az érdekükbe vágó többi 
sérelem ellen való állásfoglalásukat na
gyon is helyén valónak tartjuk. Az olyan 
rendelkezések ellen például, hogy vasúti 
vendéglőre mindenki pályázhatni, akár 
volt az illető vendéglős akár nem, s hogy 
az öt esztendők közeledésével minden 
kinek remegni kelljen, hogy a drága 
ezrekkel fizetett üzletét hány újabb ezrek
kel veri föl vagy veszi ki kezükből a lici
tálók nagy serege, —  már rég szükség 
lett volna egyesült erővel föllépni, emlék
iratokban és küldöttségek utján kérel
mezni a viszonyoknak akként való meg
változtatását, mint pl. a déli vasúti- 
vendéglőknél van szokásban. Azonban a 
mostanihoz hasonló s szót alig érdemlő 
kisebb kérdéssel vajmi kevés lendíthető 
a súlyos helyzeten. De céltalan is, ameny- 
nyiben a szóban forgó „gyümölcs és 
száraz gyümölcsök44 elárusitását az üz
letvezetőségeknek még a január hónap
ban megküldött minist téri leirat rendeli 
el, és a két gyümölcselárusitó vállal
kozóval ezen az alapon köttetett szerződés, 
amiről ugyan vasúti vendéglős szaktár
saink, bármelyik üzlelvezetőségnél tájé
kozást nyerhetnek. Már pedig, az ilyen 
felsőbb rendeleteken alapuló szerződése
ken változtatni, kiváltképen pedig a 
Mávnál, amolyan egy könnyen nem lehet.

A husuzsora ellen szólalt fel a 
vásárcsarnoki bizottság utóbbi ülésén 
egyik bizottsági tag és hatósági intézke
dést sürgetett a folytonos husdrágaság 
ellen. A takarmányhiány miatt az élő 
marha ára ezidőszerint 25—30%-kal 
olcsóbb, a hús kismértékben való vásár
lás mellett azonban olyan drága, hogy 
ma-holnap luxus-számba fog menni a 
húsétellel való táplálkozás. A Fogadóban 
behatóbban foglalkoztunk ezzel a tárgy- 
gyal és rámutattunk a nagyvágók által 
űzött uzsorára, —  de mindez hiába
valóság. A főváros urainak még telik 
húsra, hát nem rontanak a barátságon. 
Te-sék községi mészárszékeket felállítani 
necsak lóhusra, hanem egyéb husnemü- 
ekre is és az uzsora meg fog szűnni. 
Más mód nincs a kapzsiság és a kö
zönség kiszipolyozásának megfékezésére.

Az italmórési-jog nem foglalható le.
A Kúria 7095/906. sz. a. hozott Ítéle
tével kimondotta, hogy az italmérési jog 
gyakorlását lefoglalni és zár alá helyezni 
nem lehet. Az Ítélet következőleg hang
zik: Az 1881. évi IX. t.-c. 5*. S-ának 
második tételében foglalt rendelkezés 
szerint, hogy mennyiben van helye a 
végrehajtásnak az állami egyedáruság 
tárgyaira, a fennálú jövedéki törvények 
szerint döntendö el Kétségtelen, hogy 
midőn a bírósági kiküldött a rendelkező 
részben megjelölt végrehajtás alkalmával 
az italmérési jog gyakorlatát foglalta le, 
illetve helyezte bírói zár alá, a végre- 
hájtást állami egyedáruság tárgyára 
vezette, mert ezeket a tárgyakat vonta 
el a végrehajtást szenvedő kezelése alól. 
A vonatkozó jövedéki törvény és szabá

lyok rendelkezései szerint pedig az em
lített jog gyakorlata végrehajtás alá nem 
vonható. Meri az 1899. évi XXV. t.-c. 
15. §-ában s a törvény végrehajtása 
tárgyában kibocsátott 63.758 899. számú 
pénzügyminiszteri rendelet 10. §-ában 
foglalt rendelkezések szerint az iíalmé- 
rési jog, illetőleg ennek gyakorlata át 
nem ruházható, kezelőre is csak az ille
tékes pénzügyigazgatóság engedélye alap. 
ján bizható stb. Végül a következőket 
mondja az Ítélet: Ezekből a kötelező 
szabályokból megállapítható, hogy az 
italmérés gyakorlata oly személyhez 
kötött jog és kötelezettség, melynek átru
házása tilos s melynek bármily körül
mények között más által való kezeltetése 
a bíróságon kívül álló pénzügyi ható
ságok jogkörebe tartozik A foglalás 
joghatálya az említett lefoglalt jogokat 
a zárgondnok által való kezelhetősége 
tehát a pénzügyi hatóság jóváhagyásá
tól függne. Ily feltételes hatályú végre
hajtást az 1881. évi LX. l.-e nem ismer 
s az ily végrehajtás foganatosítása ellen
tétben áll a bírói határozatok feltétlen 
kikén yszerithet őségével. Ezekből kifo
lyóan az említett jogokra, illetőleg azok 
gyakorlatára vezeteti végrehajtás, fogla
lás szabálytalan. Az emiatt beadott 
előterjesztések tehát alaposak, a szabály
talanság megsemmisítését vonják maguk 
után.

Alkoholmentes vendéglők. Budapes
ten immár több »al kohol mentes- vendéglőd 
alakult, meg is bukott, ami azt bizonyitja. 
hogy ezen kocsmáknak sem célja, sem 
jövője nincsen. Most megint létesült egy 
ilyen szerzet, a Királyi Pál-utcában (a 
gr. Csáky A.-né féle), amiről a fővárosi 
lapok nagy hosszan és dicsérően Írtak, 
megemlítvén az alkohikban készített éte
leket és ezeknek árait, ami persze fur
csa benyomást gyakorolhat a közön
ségre, akit épen ezek az árak tájékoz
hatnak a valódi tényállásra nézve. A 
valódi tényállás tudniillik az, hogy az 
alkohiban a csupa zöldség, liszt, kókusz- 
zsir stbből készült »főzelék«és»pecsenyék<> 
árai adagonként ő— 10 krral drágábbak, 
mint a vendéglői finom ételeké. Amiből 
persze legelsősorban is az következik, 
hogy az alkobikról Írott uborkaszezon- 
izü hosszú közlemények állításait senki 
se hiszi el, az sem, aki irta, (no ná! 
majd épen újságíró ember kosztolna 
alkohi vendéglőben . . . )  s hogy az al- 
kohi vendéglők »éretlen« ideájával csak 
az foglalkozik, akinek nincsen más dolga, 
illetve aki nem a közjóiét, hanem a 
maga hivságos dicsérete érdekében akar 
mindenáron dolgozni.

Példás büntetés. A miniszter jóvá
hagyta a debreceni rendőrség Ítéletét, 
melylyel VVeinstein Jakab ottani dús
gazdag tejkereskedőt tejhamisitásért 15 
napi elzárásra és egy csomó pénzbír
ságra ítélte Az élelmiszerhamisitókat a 
legelretten több büntetéssel kell sújtani, 
hogy ez a notorikus csalás és a 
fogyasztóközönség egészsége ellen ezen

a téren eddig elkövetett bűncselekmények 
megszűnjenek.

Lopott lapok . . .  Hogy a t. publikum 
a kávéházi képeslapokat el ne tolvaj- 
kódja, (amit sajnos sokan szeretnek 
gyakorolni) a szatmári oPannonia- ká
vésa a lapokra rábélyegezlette hogy: — 
ezt a lapot a Pannónia kávénázb'ol 
loptam'. —  Így irta ezt a Pesti Hírlap, 
és nagyon örvendett a kávés ötletének, 
amire egyszersmind nem mulasztotta el 
fölhívni a budapesti kávésok ügyeimet, 
hogy t. i. éljenek vele és vezessék ra 
minden újságra, hogy: e lapot sat. sál
— Hát, a l'.-H.-nak e nagy buzgalom
mal újságolt híréről mi is szereztünk 
tudomást, csakhogy egészen más alapon, 
minélfogva mi kevésbé sem találjuk sze
rencsésnek és követésre méltónak amaz 
ötletet. Mikor ugyanis a szatmári Pannó
niában a lapokra rá lön vezetve, hogy e la
pot sat., — az ugyancsak ötletes publikum 
is rögvest bevezette, hogy : kérem a lopott 
lapokat! — A pincérség persze mosoly
gott ezen és készséggel vitte a »képes.< 
újságokat, azonban nem igy Lendek 
kávés, akit valamelyik képeslapot bújó 
minduntalan elfogott, hogy küldje oda
— a lopott lapokat. . L — k kávés az 
egyik ilyen vendégre erősen ránézett 
és mondani akart valamit, de a vendég 
megelőzte, mondván: — Nézze kérem, 
szeretettel, — ezeket a lapokat ép úgy 
lophatták a budapesti, mint a miskolci 
Pannónia kávéházból, mert hiszen ra 
van nyomtatva, hogy e lapot a Pannónia 
kávéházból loptam, ergo, ezek a lapok 
lopott lapok, minélfogva en is és bár
melyik vendégtársam egész jogosan 
mondhatja, hogy: kérem a lopott sat.
—  Tudván ezeket és azt, hogy l.endek 
szaktársunk eme megjegyzésre mit se 
felölt: nem-e világosan áll előttünk az 
a konzequencia, hogy a lopott lapokat 
illető jó tanácsát és ligyelmeztetéset a 
Pesti Hírlap szíveskedjek önönmagáuak 
megtartani.

A képesítés érdekében. A budai 
vendéglősök ipartársulata szintén felter
jesztette a miniszterhez a képesítés ki
mondására vonatkozó kérvényét. A 
miniszter a budai kartarsaknak is felelt 
és ugyanolyan értelmű leiratot intézett 
hozzájuk, mint a milyent lapunk más 
helyén eredetben közlünk.

Családi öröm vidította fel Braun 
Béla bpesti vendéglős barátunk csendes 
hajlékát. Ugyanis szeretett neje egy 
életrevaló, helyes kis legénykével ajándé
kozta meg, kinek már most is annyi 
képessége van, hogy a vendégek társal
gásába egészen fesztelenül beleszól, mar 
t. i. az ö módja szerint, mert hát ő az 
ur a háznál. Kívánjuk, hogy az újszü
löttből olyan derék ember váljék, min! 
amilyen az édesapja.

Takarmányhiány és husolesósag-. A 
fekémügyet gazdák a napokban foglal
koztak a takarmányinséggei és konsta
tálták, hogy ha kormányakció nem lép 
közbe, a gazdaközönség kénytelen lesz
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marhaállományán leszállított ár mellett 
túladni. Ez ugyan rövid időre olcsóbbá 
tenné a húsárakat, de nem a fogyasztó
közönség javára, hanem a nagyvágók 
zsebe javara. Az ilyen olcsóságról a 
közönség lemond és inkább azt óhajtja, 
hogy a kormány nyújtson kedvezménye
ket a tenyészmarha állományok fejlesz
tésére, amit kedvezményes takarmány 
szállítási tarifákkal minden nagyobi) 
rázkódtatás nélkül megtehet, természete
sen ott, a hol a kedvezmény in
dokolt.

Kocsmáros leszek I — A mai demo
kratikus irányzatú világnak mintegy 
kiegészítőjét kepezi az a sajátságos tény
körülmény, hogy mindenki a fölsőbb régi
ókba vezető: hivatalnoki, ügyvédi, orvosi, 
stb. pályákra törekszik. Meglátszik ez a mi 
szakköreinkben is, ahol szintén mind 
többen és többen igyekszenek a művészi, 
katonatiszti, stb. előkelő rangot (és annál 
küzdelmesebb megélhetést! nyújtó pá
lyákra, ahelyett, hogy az apáik által 
folytatott társadalmilag ugyancsak szép 
tekintélyű fogadós-vendéglős foglalko
zásra készülnének, a mai modern kor 
szellemében. De annal jobban esik látni, 
hogy egyes kiváló vendéglös-szaktársaink 
a hibás előítéletre mitsem adnak, hanem 
a praktikus, az igazi élettapasztalatból 
mentett maguk helyes fölfogását viszik 
at a gyermekeik nevelésébe és fölfogá
sába, igy készítvén elő őket a jövő 
boldogulásnak nagy útjára. — Ezek 
közül való Feszi József is, a kolozsvári 
Pannónia fogadónak tekintélyes tulaj
donosa, aki ugyanilyen tekintély és 
becsülésben részesült ama 10— 12 év 
alatt is, amig a kolozsvári Newyork 
fogadó föpincére volt. Feszi szaktársunk 
hasonnevű tia József most végezte be 
iskoláit, jeles sikerrel. Ifj. Fészl József, 
egy ismerősének, ki a napokban a 
jövőt illetőleg intézett hozzá kérdést, ezt 
felelte: —  Kocsmáros leszek! Önkéntest 
evemet ha befejeztem, két-három évre 
külföldre megyek s az ottani nagyobb 
fogadó- és vendéglőkben fogom magamat 
képezni, azután itthon, az édesapám 
üzletében folytatom a gyakorlatot. — 
így szólt lelkes, meggyőző, megfontolt 
szavakkal ifj. Fészl József, aki pedig 
tekintettel szép intelligenciája és széles
körű képzettségére, bátran kiválaszthatná 
magának bármelyik életpályát. De nem 
kell neki más: kocsmáros akar lenni,olyan 
derék jó kocsmáros, mint az édesapja.

Hoek János, mint gyógyszálloda 
felavató. Hévíz gyógyfürdőn uj gyógy
szállóját nyitottak, mely kényelmes, szép 
es modern berendezéssel van felszerelve. 
Sorg, a szálloda tulajdonosa nem kiméit 
költséget, hogy szépet nyújtson a gyógy
helyen tartózkodó közönségnek. A na
pikban nyitották meg nagy ünnepség 
mellett s az éppen jelenvolt Hoek János. 
Budapest-kőbányai plébános szép beszéd 
kíséretében áldotta meg a szenvedő 
emberiség céljaira emelt eme díszes 
hajlékot.
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Elvi döntés kávóháznyitás ügyében. 
A VIII. kér. elöljáróság megtagadta egy 
uj kávéház engedélyezését a tanács ama 
határozata alapján, hogy olyan helyen, 
ahol már elegendő számú kávéház van, 
újat nem lehet engedélyezni A tanács 
—  felebbezés folytán engedélyezte a 
kávéházat, mert az uj kávéház tulajdo
nosa a rendelet kibocsájtása előtt sze
rezte be a kávéház drága és költséges 
felszerelését. Ezt a határozatot megfeleb- 
beztékatöbbi kávésok, — kik pénz dolgá
ban nem ismernek kollegialitást —  s igy 
a belügyminiszter döntött a vitás ügyben 
és engedélyezte a kávéházat. A döntés 
megokolásában a többi közt a miniszter 
ezeket mondja:

.A másodfokú iparhatóságnak véghatároza
tában hivatkozott elvi jelentőségű határozata, 
inelylyel a kerületi elöljáróságok felhivattak, 
hogy olyan helyen, ahol már elegendő kávé- 
liáz van. uj kávéházat ne engedélyezzenek, 
tekintetbe nem vehető, mert ilyen korlátozásra 
csakis az ipartörvíny 12. szakasza nyújt 
törvényes alapot, akként rendelkezvén, hogy 
többi között a kávéházi ipar az e szakasz 
értelmében alkotandó szabályrendeletben előre 
megállapított számhoz kötött lehet ; ilyen ren
delkezés azonban, melynek célja tisztán a kö
zönség kellő érdekének és a .tűzrendészetnek 
megóvása lehet, a jelenleg érvényben lévő 
szabályrendeletben nincsen.'

Ezen döntés folytun felesleges a ta
nács rendelkezésének további fenntartása, 
mert kávéházat nyithat, akinek jólesik. 
Úgyis kevés van még a fővárosban.

Az uj bortörvényért. A borkereske
dők mozgalma a bortörvényjavaslat 
enyhítése ügyében sorra szólaltatja meg 
a bortermelőket — a javaslat változat
lan megtartása mellett. A napokban a 
zemplénmegyei gazdasági egyesület ho
zott határozatot, hogy a bortörvény 
gyors letárgyalása érdekében akciót 
indít Egyúttal kimondták azt is, hogy 
a rendkívül bőnek ígérkező szüret miatt 
mozgalmat indítanak az iránt, hogy a 
gazdákat kartellben egyesítsék, nehogy 
a bor értéke nagyon leszálljon. Augusztus 
3ö-ára nagygyűlést hivnak egybe, ame
lyen a kartdliigyet részletesen megbeszé
lik és egyúttal megállapítják a mini
mális borárakat. — Tehát megint kartell, 
mely a bort drágítani akarja. Csak legyen 
aztán aki fizeti és aki fogyasztja.

Apró hírek. — Utazás a halaiba. Kiin
ger Mártont, annak idején ismeri főpincér, az 
utóbbi években Homoród-fürdöi vendéglősét 
a m. hó elején csöndes zavarodottság lepte 
meg. Nővére, a bajnak elejét veendő, a kolozs
vári kórházba akarta hozni, azonban Kiinger 
egy észrevétlen pillanatban a robogó vonatból 
kiugrott s oly szerencsétlenül, hogy a vonat 
ketté szelte. A szerencsétlen sorsú vendéglőst 
nagy részvét mellett temették el — 88 kocs
in áros a biróság előtt Nem nálunk, hanem 
Romániában, (ahol az állam maga a főkocsmá- 
ros,) történt ez a monstre számba menő pör. 
88 kocsmáros ugyanis a jászvásári lapokban 
nyilatkoztak dr. Sumelean vegy.-tanár ellen, 
hogy nem igazságos alapon vezette náluk a 
vizsgálatot, miből folyólag többet megbüntettek. 
Sumelean a 88, nyilatkozót biróság elé vitte, 
ahol egy-egy hónapi fogházra és egy-két ezer 
koronára büntették őket. Az egész histó
riára pedig az okot, mint az némely román 
lap irta, a borkereskedők bora szolgáltatta.

Kávés mint világbajnok. Weisa 
Richárd, a budapesti Japán-kávéház

tulajdonosa túltett minden legmagasabb 
kávési kvalitikálión. amennyiben a 
londoni Olympiádon a birkózó verseny
ben leverte a világhírű orosz birkózót. 
Petrovot és ezáltal a világbajnokságot 
szerezte meg. Viselje az elért rekordot 
jó egészségben.

Hol rendeljünk halat? „Olcsó Kaviár és 
friss halforrás". Szál testvérek fióküzlete hal- 
és bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít 
80, 90, 120 Kor.-crt, harcsát 90—140 kor.-érl, 
kecsegét és tokot 240—280 kor .-ért 100 kgként 
Friss, nagyszemü kaviár kilója 24—28 kor 
Orsováról gyorsáruként és utánvét mellett. A 
halküldemcnvek gondosan kosárban, jég és 
szalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon 
Interurbán Orsóvá bt*. (4—5)

Gyászrova . —  Szaktársadalmunknak 
megint egy derék tagját döntötte ki a 
szomorú enyészet. A férti korának leg
szebb idejében. 33 éves korúban sírba 
szállt szaktársunk, Stampfcl Nándor, a 
keszthelyi »Tulipán« vendéglő ösmert 
gazdája. Az érdemes vendéglőst mull 
hó 21-én szólilotta ki a halál társai so
rából. Temetése az ottani összes kar
társai és igen nagyszámú közönség 
őszinte részvéte melleti julius 23-án ment 
végbe. — Kolozsváry Istvá ; a vasmegyei 
Vámoscsalád község régi, derék nagy- 
vendéglőse a múlt hó 1-én jobblétre 
szenderíilt. — Vághy Lajos ismert de- 
vecseri vendéglős julius hó 3-án elhalá
lozott. —  A vendéglős-gárda egyik 
régi, becsületes tagját ragadta ki a 
halál az élők sorából. Novotny Károly 
bpesti vendéglős-szaktársunk julius21-én 
halt meg. Már a 70-es évek elején vette 
komolyan a vendéglős-ipar ügyeit, már 
akkor buzdított egyesülésre és összetar
tásra. Sokat küzdött az ekszisztenciáért 
mint más sok ezer szaktársunk, mig 
ereje birta. De az ereje hanyatlott és 
végre végelgyengülésben távozott el 
tőlünk. — Szomorú gyászos hirt vettünk 
Szombathelyről: Stirling  Károly, a nagy- 
pilyeri vendéglő tulajdonosa, földbirtokos 
és megyebizottsági tag, julius 5-én meg
halt. A temetése szaktársaink és a 
közönség nagy részvételével a múlt hó 
7-én Szombathelyen ment végbe. Áldás 
és békesség hamvaira !

Lábizzadás, kézizzad ás és hónaljizzadás 
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. Ara 1 kor. 20 fül. — Kapható a készítő
nél ; 1 kor. 40 íill. előleges beküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Török József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor- gyógyszertár
ban, Budapesten.

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

Vadhusleves lencsével.
Egy liter lencsét kiválogatunk, meg

mossuk, levesben megfőzzük, szeletekre 
vágott zöldséget adva hozzá; ezután két 
kgr. vadhúst, őzet vagy nyulat, mely 
még nem állt ecetben, apróra vágunk,
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vízben föltesszük, s szeletekre vágott 
szalonnát, vöröshagymát, répát, babér
levelet, nemesborsot és elegendő sót 
adunk hozzá, mindezt puhára főzzük s 
a szintén puhára főtt lencsével, miután 
finom szitán áttörtük, összekeverjük, 
húslevessel föleresztjük és jól elhagyjuk 
forrni. Találáskor kockára vágott zsem
lyét teszünk bele.

Ürühus magyarosan 
(Előétel, i

Az ürühust darabokra felvágjuk csö
ves paprikával, szeletekre vágott édes 
káposztával és köménymaggal megfőz
zük. Ha a hús és a káposzta puha. 
vékony rántást készitünk. csörme pap
rikát teszünk bele, a hús levével fel
eresztjük, tejfölt teszünk bele és addig 
forraljuk, mig a zsírját föladja. Tálalás
kor a húst fölül rakjuk.

Vadász bélszín.
A bélszint, ha börr .-éjétől megi.szti- 

tottuk, savanyu páccal leforrázzuk és 
két napig állni hagyjuk. Ekkor foguagy- 
mával és szalonnával megtűzdelj k. egy 
lábasba zsirt teszünk. ■>. náchan lévő 
gyökereket belehelyezzük s a nust a sa
vanyú lével hozzá adjuk, letakarjuk és 
puhára pároljuk. Ezután készitünk barna 
rántást és föleresztjük a hús levével, 
(cukorral adjuk meg az izét, hogy sa
vanyú vagy édes legyen, mint a vad
mártás szokott lenni' a húst szeletekre 
vágjuk és a barna rántással föladjuk. 
Körözetnek maearonit vagy pástéto- 
mocskát lehet adni.

Rántott cseresznye. 
iZsírban sült tészta, i

Szép egyforma cseresznyét veszünk 
és tiz-tiz darabonként csomóba kötjük: 
veszünk két pohár bort, ö tojást, 8 ka
nál lisztet, 4 kanál cukrot s mindezt 
jól elkeverjük ( valamivel sürübre hagy
juk, mint a palacsinta tésztát, s az ösz- 
szekötött cseresznyéket belemártjuk es 
forró zsirban hirtelen kisütjük, tálba 
rakjuk, cukorral és fahéjjal meghintjük. 
Egy csomó egy adagot számit.

A  h o r v á t o r s z á g i  v e n d é g l ő s ö k .
Az a hatalmas gazdasági hullám

lökés, mely világszerte egyesülésbe vonja 
az ugyanazon szakban dolgozó embere
ket, elhatott Horvátországba, s kartár
sainkat erős szövetségben hozta össze.

Érdemes ennél a jelenségnél egy kis 
futó széttekintést tartani és elmélkedni 
arról, hogy a nyugatról keletre vonuló 
hullám-vonalnak tulajdonképpen hol az 
eredője. . .  Mindaz, aki a gazdaság 
nemzetközi forrongását csak egy kicsit 
is ismeri, észreveszi azt, hogy a gazda
ságilag fejlettebb országokban, tehát a 
nyugati államokban előbb kezdődött meg 
ez az osztályok és árnyalatok közt mu
tatkozó tömörülés! proceszus.

így pl. Anglia mintegy száz év előtt 
élte át a mi időnket. Angliának azon 
időbeli gazdasági helyzete már akkor 
létre hozta ott ezen ma már ismert és

elismert törekvéseket. Midőn ama törek
vések ott némikép eredménynyel kiforr
ták magukat s a legszükségesebb vál
tozásokat létre hozták, beállt bizonyos 
fokig az apály s a hullám-vonal kelet 
felé húzódott.

Mi körülbelül —  mutatis mutandis 
— ma értünk el arra a fokra, s igy 
a hullám-vonal csak ma képes ránk ter- 
mékenyitöleg hatni. Gyümölcse volt 
ennek társulatunk erős szervezkedése. 
országosan való egyesülése, mely a 
szabadkai kongresszuson ju to tt  lát
ható k ifejezésre.

Mert nemde, mig szükség nem volt 
rá, nem is volt egyesülés - Volt valami 
nagy vendéglős izü egyesületünk, mely 
ép azért, mert minden egymással össze 
nem férő érdeket ki akart elégíteni, a 
természetes logika ellenére is. ép azért 
tulajdonkép egyiket sem elégítette ki. 
Ma már mint afféle elavult, hasznave
hetetlen intézmény zsémbes, öreg em
berként csak dohog, zsörtölődik, volta- 
kép azonban — kevés vizet zavar. In
kább a halál gondolatával igyekszik 
megbarátkozni.

Hogy mi Horvátországgal mennyire 
ugyanazon gazdasági viszonyok alatt és 
mennyire azonos fejlettségi fokon állunk, 
mutatja az. hogy a mi akciónk után 
két évre ugyanazon eszme, ugyanazon 
elv szerint megvalósult ott is. »vendég- 
lős és kocsmárosi ipartársulattá alakul
tak és igen biztosan vonalozták körül 
program mjukat.

Elmondhatjuk, hogy jómindnyájan na
gyon megvagyunk lepődve. Uramtijj.négy
ezer vendéglős es kocsmáros egy 
táborban : Ki tudott még csak pár héttel 
ezelőtt is ily arányú mozgalom lehető
ségéről V Mint a gomba, szinte máról- 
holnapra meglett, megmozdult s jelen
tette hogy mit akar.

Nőm tudom, hol keressem az alapo
kat - Az bizonyos, hogy mindkét elnö
kük. Huzják  Mátyás, Krausz Sándor 
és titkáruk Pav lekov ics  Zrecsko ma
gas kulturszinvonalon álló emberek, 
kik nemcsak mélyére hatolnak a kor
szellemnek, hanem gyakorlatilag is bá
mulatos agitáció es szervezőképességgel 
egy csapásra képesek voltak ily hatal
mas szervezetet létesíteni. De nem lehet 
arról a körülményről sem megfeledkezni, 
hogy nagyon müveit talaj az. — értem 
a kocsmárosok összeségét. —  hol ily 
eredményt lehet produkálni. Kétségtelen 
ilyenképpen, hogy az a bizonyos hul
lám-vonal" ott megfelelő gazdasági hely
zetet, társadalmi viszonyokat és korukat 
megértő embereket talált útjában.

Vezetőségük biztos szemét dicséri, 
hogy saját szervezetük egész mivoltát 
öntudatosan és világosan ismervén, tu
datosan felénk közeledtek s a mi job
bunkat kérték szövetségül. Az idegen 
szemet sem kerülte tehát el, hogy ná
lunk van a fejlődés, az erő. a jövő. 
Az ö egyesülésük folytán pedig sokszo
rosan itt van. Egyöntetű programmunk. 
világosan kifejezett akaratunk és az a

tömör eró, melyet képviselünk, kell. 
hogy végre megteremje gyümöb-seit es 
irányadó helyen pontjainkat szanktifi- 
kálják.

Ez a cél s ez a remény képezi a 
két társulat testvériségének legbiztosabb 
alapját.

Janura Károly-

Az uj bortörvény-javas lat
.Folytatás.')

23. ?. A tokaji borvidék területéről 
tilos olyan bort kivinni, amely néni 
ott termett.

Ugyanezen tilalom ala esnek az 
olyan borküldemények is. melyek a 
tokaji borvidék területén fekvó vasúti, 
hajó vagy postaállomásokra érkezve, 
onnan utólagos rendelkezés folytan 
továbbittatnak vagy kiváltás utján 
újból feladatnak.

24. A 23. £. rendelkezéseinek 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a 
föídmivelésügyi miniszter rendeiefi 
utón állapítja meg.

25. § A 16—24. 5-oknak a borra 
vonatkozó rendelkezései a mustra es 
a szőiőcefrére is egyaránt kiterjednek.

26 §  Tokaji borvidékbeli borterme
lőknek és borkereskedőknek s általá
ban mindenkinek, aki ott must vagy 
bor adásvételével vagy ennek közvetí
tésével foglalkozik, tilos a tokaji bor
vidék területére mazsolaszőlőt apró- 
szőlöt vagy aszuszőlőt) beszerezni vagy 
ott készletben tartani. Kivételt képeznek 
e tekintetben a fűszeres vagy csemege
üzletek. amelyek a mazsolaszőlőnek 
háztartási célra kicsinyben való el- 
árusitásaval rendszeresen foglalkoznak 
és nagyban (t. i. 50 liter vagy ezen 
felüli mennyiségben! való boreladást 
nem folytatnak, továbbá a közvetlen 
fogyasztók és ven dég'.ősök azon mazsola- 
mennviségre nézve, amely a háztartá
suk. illetve vendéglősiparuk céljaira 
szükséges.

27. §  A tíz hektolitert meghalad.- 
borszáiiitmányok, továbbá az öt méter
mázsát meghaladó mazsola (aprószóle*, 
aszuszőlői szállítmányok megérkezésé
ről kötelesek a tokaji borvidék terüle
tén fekvő vasúti és hajóállomás->k 
esetről-esetre értesítem a földmivelés- 
iigyi miniszter által a 20. 5. első i-e- 
kezdése értelmében kijelölendő hiva
talos közeget annak közlése melle-• 
hogy az illető szállítmány kinek, m k r 
és honnan érkezet*.

28. §. A fÖtdmivelesügyi miniszter 
felhatalmaztatik. hogy a kereskedjen - 
ügyi miniszterrel egyetértóleg rendeleti 
utón állapítsa meg azokat a tovább, 
fel?róeleket és rendszabályokat, amelvek 
a jelen törvény 16— 27. §-aiban v.g- 
lalt rendelkezések végrehajtására e- 
az e célból gyakorland.. ellenőrzésre 
szükségesek.

*) Lásd a „Fogadó" 12 es 14. szájnál.
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111. Fejezet. A  borsepröre, tö rkö ly - 
borra, gyüm ölcsborra és pezsgőre 

vonatkozó rendelkezések.

29. §. Saját borának seprőjéből az 
abban levő bort bárki kipréselheti, 
azonban borseprőt a benne levő bor 
kipréselése és forgalomba hozatala 
céljából megvenni vagy másoktól össze
vásárolt borseprőböl való borpréselést 
üzletszerüleg folytatni, úgyszintén az 
összevásárolt borseprőböl kipréselt bort 
forgalomba hozni vagy raktáron tar
tani tilos.

Borseprőböl, vízzel, borhoz hasonló 
italt elóáliitani tilos.

30. §. Törkölybor (csiger vagy lőre) 
alatt olyan, közönséges asztali borhoz 
hasonló ital értendő, amely a friss 
szőlő törkölyéből,az ebben visszamaradt 
boralkatrészek kivonása céljából a 
törkölyre felöntött vízzel erjesztés ut
ján állittatik elő.

Törkölyborkészitésre három naposnál 
régibb szőlőtörkölyt használni tilos.

Ugyanazt a törkölyt csak egyszer 
szabad törkölyborkészitésre használni s 
e célból a törkölyre az arról nyert 
szinmustnak legfelljebb egynegyed ré
széig terjedő mennyiségű vizet szabad 
felönteni.

31. §. A törkölybor készítéséhez és 
kezeléséhez szőlőtörkölyön és vizen 
kívül semmi egyebet nem szabad hasz
nálni, tehát még a must és borkeze
lésnél a 2. §. értelmében megengedett 
anyagokat (cukrot, savtalanitó szereket, 
karaméit stb.) sem. A viz használata 
is csak a törkölybor készítésénél en
gedtetik meg, ellenben a már kész, 
kierjedt törkölybornak vízzel való keve
rése tilos.

A derítés (de csak a 2. §. e) pont
jában felsoroltderitőszerekkel), továbbá 
a kénezés (de csak tiszta kénnel), 
valamint a szokásos borkezelési és 
konzervális eljárások, u. m. fejtés, 
szűrés, a törkölvbornál is megdeged- 
tetnek.

32. §. Törkölybor (csiger vagy lőre) 
készítése a 30 és 31. §-okban foglalt 
korlatok között is, csak a saját termésű 
szőlő törkölyéből, kizárólag a házi 
fogyasztás vagy konyakká való kifőzés 
céljaira és csakis olyan szőlőbirtoko
soknak engedtetik meg, akik borkeres
kedéssel vagy üzletszerű borméréssel 
nem foglalkoznak.

Házi fogyasztás alá az a törkölybor- 
mennyiség esik, ame.yet maga a ter
melő és családja, továbbá belső és 
külső cselédei és munkásai fogyaszta
nak el.

A házi fogyasztás céljaira évenként 
készíthető törkölybor mennyisége nem 
haladhatja meg az ebbeli egy évi 
szükségletet.

Azokat a feltételeket, melyek mellett 
torkölybornak konyakfőzés céljából 
való készítése és e célra való felhasz
nálása megengedtetik, a földmivelésügyi 
miniszter, Horvat-Szlavonországokban

a horvát-szlavon-dalmátországi bán, 
rendeleti utón állapítja meg.

33. §. Az a bortermő, aki törköly
bort (csigert, lőrét) akar készíteni, 
köteles ezen szándékát legalább 48 
órával előbb, az illető község elöljáró
ságának írásban vagy szóbelileg beje
lenteni, a készitendő törkölybor meny- 
nyiségének, valamint annak a közlése 
mellett, hogy a törkölybort mikor, hol 
és mi célra fogja készíteni.

A községi elöljáróság ezen bejelen
tésekről nyilvántartást köteles vezetni 
és joga van a 30—32 §-ok rendelke
zéseinek betartását ellenőrizni.

34. §. Gyümölcsbort, vagyis a szőlőn 
kívül más gyümölcsléből előállitott 
borhoz hasonló italt, csakis a 35. §-ban 
foglalt feltételek mellett szabad készí
teni s ezt csak kifejezetten mint 
gyümölcsbort szabad forgalombahozni.

35. §. Gyümölcsbort csakis friss 
gyümölcslevéből esetleg viz vagy cukros 
viz hozzáadásával, természetes erjesz
tés utján szabad előállítani.

A gyümölcsbor készítéséhez vagy 
kezeléséhez szőlőt, szőlőtörkölyt, szőlíü 
czefrét, szőlőmustot, bort, borseprőt, 
mazsolaszőlőt, továbbá borkőt hasz
nálni tilos, úgyszintén tilos a gyü
mölcsbort természetes borral vagy 
törkölborral (csigerrel, lőrével) keverni 
(összevegviteni, házasítani).

A must, illetőleg a bor kezelésénél 
tiltva levő anyagok használata, a viz 
kivételével, gyümölcsbor készítésénél 
és kezelésénél is tiltva van. A viz 
használata is csak a gyümölcsbor ké
szítésénél van megengedve, ellenben 
a már kiterjedt gyümölcsborba vizet 
keverni tilos.

Egyebekben a természetes bornál 
megengedett anyagok és eljárások al
kalmazása a gyümölcsbornál is meg 
van engedve.

36. §. A törkölybort vagy gyümölcs
bort tartalmazó hordóknak, palackok
nak vagy más edényeknek »törköly- 
bor«, illetőleg »gyümölesbor« vagy 
az illető gyümölcs megjelölése szerint : 
»almabor«,»körtebor«, »ribizkebor« stb. 
jelzéssel kell ellátva lenniök, ezenkí
vül a törkölybor és a gyümölcsbor a 
természetes bortól állandóan elkülö
nítve tartandó.

Az erre vonatkozó részletes szabá
lyok  ̂ rendeleti utón állapitandók meg.

37. S. Pezsgő alatt természetes bor
ból oly oly szénsavdus bor értendő, 
amelyben a szénszav természetes utón 
benne fejlesztett és visszafojtott. Ehhez 
a pezsgőgyártásnál szokásos, de ártal
mas anyagokat nem tartalmazó u. u. 
likőr is adható.

(Folyt, köv.)

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 értesiteni.

Uj fogadósok. Zimonyban a Grand 
fogadót Rózsási J. szaktársunktól Schöp f 
Gyula és Klacsman Károly ismert fő
pincérek megvették. Uj fogadós szak
társaink a nagy üzletet e hó folyamán 
veszik át saját kezelésükbe.

Bőcögő József, Miskolciának jóhirü 
fogadósa, az éttermei fölött lévő helyi
ségeket kávéház céljaira kibérelte. Bö- 
cögö szaktársunk a nagy kiterjedésű 
földszinti helyet a mai modern kor Íz
lésének megfelelő nagy kényelemmel 
fogja berendezni. A megnyitás a jövő 
év elejével történik.

Uj kávés. A bajai Központi fogadó
nak volt üzletvezetője, Ágai Emil Ba
ján egy modern ízlésben berendezett 
kávéházat nyitott »Emke« címmel. Uj 
kávés szaktársunknak sok szerencsét 
kívánunk!

Benrád Albert vendéglője Nagy
váradon a most épülő Fekete sas nagy
fogadónak Benrád Albert szaktársunk, 
az ottani Bihar vendéglőnek ismert és 
jónevü gazdája lesz a vendéglőse. Benrád 
szaktársunk a nagy áldozatába kerülő 
s a mai modern Ízlésben berendezendő 
éttermeket november 1-én fogja meg- 
nyitani.

Fogadó-vétel. B.-Gyulán a Komló 
fogadót F iseb i Jakab, a Komló eddigi 
fogadósa 116 ezer kor. örökáron meg
vette. Fischl szaktársunk üzletét ez al
kalommal egész ujan fogja renováltatok

Balogh Ferenc ismert répcelaki ven
déglős az ottani nagyvendéglőt megvette 
és azt egész újonnan átalakítva a m. 
hó elejével nyitotta meg.

Fehér József ismert fővárosi vendég
lős kartársunb, kinek ezideig Váci-ut 
135. sz. alatt volt vendéglője, e hó 15-én 
átvette Zsarnócay Jánosnak ugyancsak 
a Váci-ut 117. sz. a. lévő vendéglőjét.

Széles József ismert fővárosi vendég
lős, átvette Budapest VII., Damjanich- 
utca 23. sz. alatt lévő vendéglőt Kostyák 
Mihálytól. Széles szaktársunk jó kony
hája és tiszta italai biztositják üzletének 
jómenetét.

Petrozsényben a nem régen ujan 
átalakított »Emke< fogadó ismert tulaj
donosa, Sohr Henrik társától megvált 
s az üzletet saját kezelésébe vette át.

Uj vendéglő. Budapesten VII., Rózsa- 
utca 45. szám alatti házban Roósz 
Henrik éthordó vendéglőt nyitott. Roósz 
szaktársunk szaktudása biztosítja üzleté
nek jómenetét.

Justusz Mór Hőgyészen egy a mai 
kor igényeinek megfelelő kényelmes 
szállodát rendezett be, a melyet a m. hó 
elejével nyitott meg.

Debreceny Gábor, a kolozsvári Vfhá- 
lia* kávéháznak előnyösen ösmert uj 
gazdája, a kávéházzal kapcsolatos étter
meket is saját kezelésébe vette. Debre
ceny szaktársunk vendéglője jó konyhája 
és italai révén máris alaposan fóllendült.
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Kováts Dénes ismert szaktársunk, 
utóbb Körmenden volt vendéglős, Sár
váron az uj rábahid építésnél lévő 
barakvendéglőt átvette.

Csillag József ismert budapesti ven
déglős, julius hó 15-én a Kerepesi-ut 24, 
sz. alatti vendéglőt megvette és újonnan 
átalakítva e hó 25-én megnyitotta. 
Csillag szaktársunk üzletének jómenetét 
tiszta jó magyar boraival máris bizto
sította.

Pejerits Sándor ismert sopronmegyei 
vendéglős Kópházán a községi nagy
vendéglőt kibérelte, melyet saját kezelé
sébe a m. hó elejével vett át.

Pferehy József, a kolozsvári Pferehy 
étterem volt főpincére, az ottani Donál- 
ut 10. sz. alatti saját házában egy nagyobb 
szabású vendéglőt rendezett be. Pferehy 
szaktársunk vendéglője, a kincsesi pub
likumnak nem csak nyáron, de télen át 
is kedvelt kirándulója lesz. Sok szerencsét 

Lókody Sándor ismert debreceni ven
déglős átvette az ottani gazdasági tan
intézeti vendéglőt. Lókody szaktársunk 
Lorántffy-utcai vendéglőjét, mint csapiá
ros László András vette át.

Tassy Lajos, ösmert fővárosi vendég
lős, a VII., Bethlen-tér 3. sz alatt lévő 
vendéglő volt tulajdonosa ugyancsak 
Bpesten IV., Papnövelde-utca 3. számú 
házban csinosan berendezett vendéglőt 
nyitott. Tassy szaktárjunk uj üzletét e hó 
1-én nyitotta meg. Sok szerencsét!

Makón a Lélek-féle » Nemzetid foga
dót Edelényi Vilmos mint üzletvezető 
e hó elejével átvette.

Felsőszakony sopronmegyei község
ben a nagyvendéglöt Gálién Sándor 
régi ismert derék szaktársunk nemrég 
vette át.

Nagyváradon az októberre teljesen 
felépülő Fekete sas fogadó kávéháza 
bérletét Haraszty  Sándor, volt berlini 
kávés s előzőleg ismert fopincér nyerte 
el. húszezer korona évi bér ellenében. 
Nagyvárad ezen uj nagy kávéházának 
a berendezése 120— 140 ezer koronába 
fog kerülni. Haraszty szaktársunk a 
nagy üzletet november 1-re rendezi be 
és ugyanakkor fogja megnyitni.

Ternovits József fogadója. Ijf. Ter- 
novits József előnyösen ösmert pacsi 
vendéglős szaktársunk Villányban át
vette a Kékessy (Worlicsekj-féle jónevü 
szállodát. Kívánunk sok szerencsét!

Budapesten, a VI., Podmanicky-utca
4. sz. alatti volt Porédos Iván féle ven
déglőt Kovács Lajos vendéglős julius 
20-án vette át.

Debrecenben a nagyerdői vendéglőt 
nem Fixl György, mint egyik előző la
punkban irtuk, hanem Németh Titusz 
vette át

Uj vendéglős. Budapesten a szövet
ség-utca 3. sz. alatti Kardos-féle ven
déglőt Beneth Viktor főpincér megvette. 
Uj vendéglős szaktársunk az üzletét e 
hó közepével vette saját kezelésébe.

Erfurth Hugó fogadója. A kolozsvári 
Kikaker kávéháznak hosszú éveken át

volt főpincére. Erfurth Hugó, Zilahon 
kibérelte a város tulajdonát képező Vigadó 
fogadót. Erfurth szaktársunk a nagy üz
letet teljesen átalakítva és modern nagy 
kényelemmel ellátva ünnepélyesen a mai 
napon nyitotta meg. Kívánunk sok 
szerencsét.

Hercegh János, a nagyszalontai 
Nemzeti fogadó tulajdonosa, a fogadó 
mellett egy uj modern kávéházat ren
dezett be, amelyet Otthon címmel nyi
tott meg. A fogadói üzlet vezetését 
pedig sógora: Mezei J. vette át.

Kolozsváron a Grabovátz-féle Koyal 
kávéházat Kardos Simon az üzlet volt 
régi gazdája újból megvette, és saját 
kezelésébe a m. hó elején vette át.

Csepregben a „Korona1* nagyvendég
lőt Ekamp Kálmán az ottani fehérló 
vendéglő tulajdonosa kibérelte s azt. egé
szen átalakítva és újonnan berendezve 
szeptemberben fogja ünnepélyesen meg
nyitni.

Koltay József, fővárosi vendéglős 
szaktársunk a Vili., Mátyás-tér 14 sz. 
alatt lévő jóforgalmu vendéglőjét ugyan
csak Mátyás-tér 16. számú házba he
lyezte át.

Weisz Márton Debrecenben huzamo
sabb ideig volt föpincér, ugyanott meg
vette az Abbázia kávéházat, amelyet 
uj berendezéssel ellátva »Remény« cí
men nyitott meg és vezet tovább.

Reinhardt Péter lovrini fogadós üz
letét megfelelően renoválta és uj kénye
lemmel rendezte be.

Neumann Izidor kávés. A szociális alapon 
szervezkedett fővárosi pincérek egyik főbb 
agitátora, a Budapesti kávéssegédek szakegy
letének volt ügyvezetü-alelnőke. kávés lett 
Ugyanis kibérelte a Dohány-utcában levő és 
hosszabb időn át zárva állott Sabária kávéházat, 
melyet most ujan rendeztet be. Az uj kávéház, 
raelv a Világosság nyomdával szemben van, 
stílszerűen .Világosság" nevet kapott és aug. 
elsején nyílt meg.

Nagybányán a Szénl-Miklós-téren 
Varga  Lipót egy csinos fogadói üzle
tet rendezett be s azt »Korona« címen 
nyitotta meg.

Margittán a mölki Apátság tulajdo
nát képező fogadó bérletét Leblovics 
Sándor, a váradi Pannónia fogadó is
mert szobaföpincére nyerte el. Leblovics 
szaktársunk az üzletet egész ujan fogja 
renoválni és berendezni s saját keze
lésébe október elsejével veszi át.

Erdólyváron az Arany Oroszlán foga
dót Áddm Gusztáv ottani ismert ven
déglős szaktársunk e hó elejével átvette. 
Az uj tulajdonos a régi üzletet egész 
ujan fogja renováltatni és berendezni.

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

Bcrnadics Dezső éthordó hollétet egy lev. 
lapon kéri tudatni Dengel József Nagyszeben, 
városligeti vendéglő.

Reiner Márton pincér (Oravica, Plank-szaUoda 
volt alkalmazottja) hollétét egy lev.-lapon Ne- 
meth István főpincér (Déva, Központi szálloda) 
kéri tudatni. , ,

Vendéglő áthelyezés. Kováts Jakab, 
ivánegerszegi ismert vendéglős szaktár

sunk vendéglői üzletét saját újonnan épült 
házába helyezte át.

Mittler Ignác előnyösen ösmert nagy
váradi föpincér Berettyóújfalun a Köz
ponti fogadót megvette. Mittler szaktár
sunk az üzletet egész ujan renováltatva 
és berendezve julius 1-én nyitotta meg.

Kováts Lajos, volt kolozsvári föpincér. 
szaktársunk az ottani régi jóhirü Nádas 
fürdőt és vendéglőjét átvette.

Családi öröm A debreceni Hungária kávé
ház főpineórét, Lefler Károlyt derék nöcskéje 
egy egészséges fiúgyermekkel ajándékozta meg. 
Debrecen város legújabb polgárát Ferencnek 
kereszteltek el-

Steiner Fülöp volt nagyszőlö-si ven
déglős a vasmegyei Alsószelestén a nagy
vendéglőt átvette.

Varga András váradvelencei kávés 
üzletét kibővítette és modern kénye
lemmel rendezte be. Varga szaktársunk 
»Nebántsvirág« kávéháza a váradiak- 
nak egyik legkellemesebb kirándulóját 
képezi.

Győrött az ismert kiskuti vendéglőt 
M a ry  Endre szaktársunk albérletbe adta 
és saját kezelésébe a Kálvária-utcai 
vendéglőjét vette át.

Helyvá'.tozások. — Debrecen
ben a Bika fogadé éttermi flip. állását Bern 
[jászló tölti be. I itt a kav.-házban Horváth 
István főp. mellett Árvái Berci r. fizetőp. és 
Schubert Pál m segédp. működnek. Haasz 
Rezső a Rovat kávéház főp. állását tölti be 
Zsédely István a Központi fogadó főp. állásai 
foglalta el. Goldberger Ignác a Központi sör
csarnoka fizetőp. állását foglalta el. Püspök- 
fürdőn a nagyvendéglő főp. állását Dancs Ist 
ván tölti be. Nagyváradon a Pannónia kávéba/ 
föp. állását Mészáros Jenő töltötte be V. itt. 
az étteremben ni. főp Fehér Károly működik. 
Klein Márton az Kinké kávéház föp. állását 
foglalta el. l.ameszdorfer József a Korona ká
véház főp. állását tölti be. A Széchenyi fogadó 
éttermi főp. állását Havas Sándor és u. i!t a 
kávéházi főp. állást Nagy Gyula loglalták cl. 
Golozsváron a sétatéri Kioszk főp. állását 
Grób Károly tölti be. Kolozsvári Réz Andor 
a Kikaker kávéház főp. állását. Krfurth Hugó 
helyét foglalta el. Ugyanitt a reggeli tizető- 
pinééri állást Silveszter András nyerte <-l 
Gömöry Mátyás Segesváron a Frank-féle fo
gadó föp. állását töltötte be. Vukán l.a }os a 
pancsovai Kontilovics fogadó föp. állását fog
lalta el. Paky Fülöp (visszatérve Amerikából) 
Tatán az Kszterházy fogadóban foglalt állást. 
Pawlik János Lipik-fürdőn a l.ifkay-féle foga
dóban étlapirói állást foglalt. Weiszberger Jó
zsef Tusnádon a .3 huszár"1 fogadó főp. állását 
tölti be. Gerki László Brassóban a Royal étte
rem föpincéri állását fog:alta el. Déván a Köz
ponti fogadó étt. és kávéházi föp. állását Né
meth István foglalta el: mellette Mautner 
László fizetőp., Girstler Alfréd éth., Buzogány 
Márton regg. szám., Asbóth Lajos és Hajdú 
Mihály mint káv. segédp. működnek. Sopron
ban a Csitkovits-kávéház föp. állását Rozsnak 
János nyerte el. Furádon a nagyvendéglo főp. 
állását Lovász Szabó Antal foglalta el. Maros- 
vásárhelyen az l'.r zsebet-kerti vendéglő főp. 
állását 'Flóra Mihály foglalta el. Krajcso 
vics Frigyes a komáromi vasúti vendéglő üz
letvezetői állását tölti be. — (Nagyvárad. Silber 
mán J. helyeszk. iroda jelentése.i Sárosy J" 
zsef Piskin a vasúti vendéglő, Gycncs Jáin>~ 
a szamosujvári korona- és BlatintVM a n. szn 
lontai közp. kávéház föp. állását töltik be. 
Németh Gvula a váradi Széchenyi kávéházban. 
1 rí f f  Miklós S.-a -ujhelyen a M -király kávéház
ban. Judovics Antal a lupényi v -vendéglőben. 
Blum Jakab a belényesi Egyetértés kavébaz- 
ban. Kallós Lajos a szatmári Honvéd sörcsar
nokban, Szedlach János a medgyesi Szőlő-.
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Mohai Antal a b -ujfalusi Központi-, Horváth 
Károly a szentesi Központi-, Schwartz Mór a 
csabai Nádor-, Maczkó Árpád a margittai 
Margit- és Janisch János a segesvári Frank- 
fogadóban mint föpincérek működnek. Nusz- 
batim József a nagyszalontai Otthon kávéház 
és Vásáry Sándor a nagykárolyi Központi ká- 
vébáz frtp. állását foglalták el.

J+irdetmény.
A G yőri p incér-egy let

vezetöségetudaija 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-f 
iozó, férfi és női alkalmazottakat.'

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes
A nem egyleti tagok, női- és stb 

segédalkalmazottak elhelyezé-e ugyan
csak 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 
ingyenes 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.

Tagd ijak:
1. oszt. fő- és lizetőpincér 3 kor., 

II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt borfiu, kávés
legény. csapos és szállodai bérszolga 
1 kor. 20 üli, 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 in cé r
egylet Győr.

Kelt Győr, 190H junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

E G Y R Ö L -M  Á S R 0 L.

Bendegúz m eg a szobrok.

A  sm ucig város.
A Balambér fogadónak két vendége 

beszélget egymással, kincses Kolozsvár 
nemességéről,dicső híréről,gazdagságáról, 
ami még ma is meglátszik . . .  Bendegúz 
borgyerek, ki a vendégek háta mögött 
a beszédet hallja, elmosolyodik.

— Mit nevetsz te a . . .  virága! —  
zudul rá az egyik vendég.

— Hát hogyne nevetnék kérem aláza
tosan, amikor uraságtok Kolozsvár ne
mességéről és gazdagságáról méltóztatnak

diskurálni, holott ennek épen az ellen
kezője áll, amit Mátyás király lovának 
a farka is ékesen igazol.

A Balambér két vendége önkéntelen 
is rátekint a Mátyás király lova farkára, 
illetlen szavaiért megfenyegették Bende- 
guzt, aki azonban zavartalanul folytatja 
a szolnoklatot.

— Hát kérem, nem-e a legnagyobb 
smueigságra valló az a ténye Kolozs
várnak, hogy igazságos nagy királyunk 
szobrára sajnált még 5— 10 ezer koro
nát adni és igy Fadrusz bátya kényte
len volt ily rövidre szabni farkát, annak 
a derék, nemes állatnak.

—  De szamár vagy te Bendegúz: hát 
nem látod, hogy az a lófark alaposan 
föl van kötve.

— Azt látom, kérem alázattal, —  
hanem azt még nem tapasztaltam, de 
nem is hallottam, hogy a magyar em
ber a lova legszebb díszét, farksörényét 
csomóba kösse és úgy járassa, legfolebb 
ha — kötésig érő sár van.

A  hősi kard.
Ugyanerről a témáról beszél Bendegúz 

egy társának. Ez azonban nagy kéz- 
leintéssel válaszol meg Bendének.

—  Ez semmi, barátoeskám. Látnád 
csak Pozsonyban a Mária Terézia-szob- 
rot, ahol egy hősi levente oly vitézül 
tartja föl széles, görbe kardját, mintha 
minden krakszelhuber sógort leakarna 
vágni. . .

—  Nos aztán, szól közbe Bende, ha 
lekaszabálta őket, majd visszadugja a
— hősi kardot.

—  Visszadugná ám, ha tudná. Csak
hogy nem tudja, mert a kard hüvelye
—  nem görbe, kedves barátom, hanem 
egyenes..  .

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

Csáktornyáról Hercog Sándor ur b o r *  
s z ű r ő j é t  nagyon ajánlhatom

Körmend, 1908, január 15-én.
Ebenspanger Rezső 

Korona szállodás.

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

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

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk ntézett levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő válas/t jelen rovatunkban 
találhatják. A sserk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
B. B. pécsi vendéglős. Kérdésének tárgyával 

már a Fogadó is, a szak-kongresszusaink is 
foglalkoztak, mint olyan sérelemmel, mely a 
vendéglősöket nagyon érzékenyen károsítja és 
mely bajok megszüntetésére egyesülni, szer
vezkedni és országos harcot kell indítani. A 
dolog ugyanis igy áll: Minden egyesületi kör 
vagy kaszinó jogosítva van saját helyiségében 
nyilvános mulatságokat rendezni, ezek alkal
mával idegen vendégeket (tehát nemtagokat 
is) étellel és itallal ellátni. Bérbe is adhatja 
alkalmas helyiségeit más társaságok és egye
sületek részére és ott mint akármelyik ven
déglős konyhát tarthat és italmérést gyakorolhat.

Minden tag vihet magával vendégeket (nem- 
tagot) ha az illető testület házszabályai azt 
megengedik. Ilyen körök és kaszinók egész 
éjjel tarthatók nyitva. Tábla kifüggesztése nem 
szükséges. Mindez azonban csak akkor történ
hetik, ha az illető testületnek italmérési enge
délye van. Más megszorítása, vagy korlátozás;, 
nincs. Hogy ez visszaélés és nem volna szabad 
megengedni, az nem szenved kétséget s hogy 
meg kellene szüntetni, az is bizonyos, mert az 
ilyen testületek rendesen egyezményes (olcsóbb, 
fogyasztási adót fizetnek, kevesebbet, mint a 
vendéglős és semmi kereseti adót, noíia jobb 
üzleteket csinálnak, mint a vendéglősök. Ez 
ellen országos akciót kell indítani, azt pedig 
csak országos kongresszus utján lehetne 
nyélbeütni és addig .kellemetlenkedni" a 
felsöbbségnek, mig ennek az állapotnak a tür- 
hetetlensegét belátják.

G. I. Füles. Annak a csendőri túlkapásnak 
is lehet gátat vetni, ha a nyitvatartásra meg 
van az engedély és a vendégek közveszélyes 
kavarodásba nem jutnak. Két ember vitatko
zásáért nem rendelheti el az üzlet zárását, leg
feljebb eltávolíthatja a rendbontókat, de nem 
zavarhatja az üzletet. Ha ezt mégis megtette, 
jogában áll önnek az illető civil-csendőr ellen 
kártérítési keresettel élni az illetékes járás
bíróság előtt és ellene felsőbb hatóságánál fe
gyelmi eljárást kérni És különösen ha ittas is, 
a fegyelmi feljelentésben tanukat megnevezni, 
de fel lehet hozni azt is, hogy mások irányá
ban . kegyes elnézést* is tud gyakorolni. És 
az ilyen „nagyhatalmú* csendőr ur nem tehet 
önnek semmit, ha betartja a szabályokat 11a 
önt ellenőrzi szigorúan, száz módja kínálko
zik önnek is, hogy őt a hivatalos eljárásában 
és ténykedésében ellenőrizze. Ha ö bosszantja 
önt és kellemetlenkedik, tegye ön ugyanazt 
vele szemben. Ha attól tart, hogy üzletét most 
a közelgő alkalommal is károsítja, joga van 
eziránti aggályait már előzetesen is ildomos 
módon felettes hatóságának és a szolgabirói 
hivatalnál kifejezésre juttatni.

Többeknek Kolozsvár. Arra nézve, hogy az 
Orsz. nyugdijegyesiilet ügynök-embere 10 — 20 
öO—40 kor. beiratási dijakat fölszed és a nagy 
rábeszéléssel beléptetett tagok egy sor 
tájékoztató vagy megnyugtató sort nem kapnak, 
minélfogva abban a tudatban élnek, hogy ama 
kibeszélt 20 -40 koronákat szépen elhegedülte 
szent Dávid, tehát mindezekre ismét is csak 
azt tanácsolhatjuk, hogy méltóztassanak a saját 
zsebük érdekét megvédeni, ha valaki efélelO—20 
kor. előlegre kapacitál, legalább is 5— 10 napi 
gondolkodási időt kérjenek. Belépni pedig csak 
azon esetben és olyan intézménybe lépjenek, 
amelynek szolidságáról eleve meggyőzödnek 
Az olyan intézmény, amely mindenáron csak 
beiratási dijak gyűjtésére törekszik és a gyűjtött 
tagokat ebugatásba se veszi, — nem vindikál
hat magának sem szolidságot, sem komolysá
got. — H. V. Berlin. B sorait, a nikolskoét is 
valamint az éves dijat vettük. Szives köszö
net és hasonló jó kívánattal kapcsolatos üd
vözletünk. — R. S .  Zimony. B. értesítését 
szives köszönettel nyugtatjuk. — W. K. 
Szombathely. A reklamált könyv megérkezett
— szerencsésen. Tett munkásságért szives kö
szönet és — köszöntés! — Előfizető Kassa. 
Hasonló közléseknek készséggel helyt adunk, 
ha a beküldő nevét ösmerjük. Szíveskedjék 
tehát közelebbi értesítését neve aláírásával 
ellátni. — M. M. Győr. Vett értesité t szives kö
szönettel nyugtatjuk. Üdv I — B. J. Versec. 
Igazat adunk önnek kedves szaktárcánk, hogy 
nehéz, hogy keservesen nehéz ez az élet, 
amelynek még nehezebb küzdelmeit prózába 
és rímekbe szedve ismerteti és küldi be hoz
zánk. Mi azt tartjuk s azt izenjük, hogy ezen 
sem prózával, sem verssel nem lehet segíteni, 
hanem csakis tettel. Ezt próbálja ön is, de 
azért a komoly cselekvésekkel párhuzamosan 
gyakorolhatja a versírást is, de jól, amire 
ezúttal a véleményünket kérte. — P. F. Lipik. 
Küldött értesítésért köszönet és üdvözletünk.
— D. M. Győr. A küldeményt vettük s köszö
nettel nyugtatjuk. — F. G. Nyíregyháza. Bekül
dött helyreigazítása lapzárta után érkezett s 
igy a jövő számra maradt. Üdv!
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