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A vendéglősök konkurrensei.
Minden üzletnek megvannak a kon

kurrensei; természetesek és természet
ellenesek. Épen igy van a vendéglős
iparban is. A konkurrensek, ha egyazon 
szakmából valók és tisztességes konkur
enciát csinálnak, még hagyján. Noha 
az árban nem lehet nagy a különbözet, 
legfeljebb néhány fillér lehet mindössze. 
Mert hiszen a beszerzési árak nem igen 
térnek el egymástól. Mihelyt azonban 
az eladási (kimérési) ár a konkurens
nél eléri a 20 és több fillért a bornál, 
a 6 és 8 fillért a sörnél, akkor az már 
többé nem természetes verseny, hanem 
tisztességtelen verseny, melvlyel endes 
és tiszta ita lt mérő vendéglős nem 
veheti föl a harcot, hacsak üzlete jó- 
hirneve és üzletének tisztessége rová
sára nem teszi.

Az ilyen tisztességtelen konkurenciá
val egyrészt csak az italvizsgáló bizott
ságok, másrészt a derüre-borura enge
délyeket osztogató pénzügyigazgatóságok 
vehetik föl a harcot, a kincstár vagy a 
bortermelők érdekeinek csorbítása nél
kül. Az uj bortörvény szigora majd 
talán segíteni fog ezen a bajon, termé
szetesen, ha az italellenörzést nem úgy 
mint ma fogják gyakorolni, hanem igenis, 
olyan mértékben és olyan szigorral, 
amint azt a tisztes vendéglősipar, a 
magyar bor jóhimeve és a fogyasztó
közönség egészségügyi érdeke joggal 
megköveteli.

Innen van, hogy a borkereskedők már 
erősen ágálnak az uj bortörvény-terve
zete ellen: veszedelmesnek tartván annak 
rendelkezését saját üzleti érdekükre nézve 
és ostromolják a fóldmivelésügyi minisz
tert petíciókkal és emlékiratokkal, hogy 
enyhítse a tervezett szigort, mert máskép 
nagy baj esik — Köpecen. A borterme
lők pedig épenséggel az ellenkező állás
pontot foglalták el és hangsúlyozzák, 
hogy a bor védelme a tervezett szigorú 
ellenőrzésnél és büntetésnél még sokkal 
nagyobb szigort és kíméletlenséget köve
tel, mert a magyar bor csak úgy szá
míthat nevezetesebb exportra és tisztes
séges áralakulásra, ha annak jóminősé
gét, zamatját és kellemes izét bűnös 
kézzel és tisztességtelen nyerészkedési 
vágyból nem pancsolják.

Á  vendéglős-kar ebben a tekintetben 
a bortermelők álláspontját foglalja el 
és noha addig, mig a vendéglősök na

gyobb részükben központi borpince szer
vezésével a termelővel nem léphetnek 
szoros és közvetlen összeköttetésbe, szük
ség van a hazai fogyasztás szempont
jából tisztességes borkereskedelemre, 
mégis a kereskedelemre utalt vendég
lősök anyagi érdekeinek szem előtt 
tartásával, sokkal előnyösebb, ha köz
vetlenül a termelőtől szerezhetik be egész 
évi borszükségletüket Itt az ár és a 
minőség, a szabad választás előnyei 
szólnak bele mint nyomós indokok.

De vannak a vendéglősöknek más, 
természetellenes konkurrensei is, kik 
italárusitása ellen széles e hazáDan 
tiltakoznak a vendéglősök teljes szá
mukban — és jo g g a l És ezek a kon
kurrensek első sorban (a nem hivatásos 
italmérőkj a szatócsok, fűszeresek, 
csemegekereskedök, hentesek stb. 
üzletek, melyekben az italárusitás jó l  
jövedelmező mellék fog la l kozást ké
pez. Ide tartoznak még a kaszinók és 
körök idegenek (nem tagok) részére is 
rendelkezésre álló ital mérései, melyek 
épugy gyakorolják az ital mérési ipart, 
mint akármelyik vendéglős.

Nem szükséges újból indokolni, hogy 
mindenki maradjon a saját maga kapta
fája mellett. Nem szükséges újból rá
mutatni arra a tarthatatlan állapotra, 
hogy maholnap még a rőfőskereskedő 
is fog itall árulni, mert hiszen azt már 
többször tettük mi is, szaktársaink is, 
országos kongresszusaink is és amit eb
ben a tekintetben az egész ország ven
déglősei a legnagyobb igazságtalanság
nak, a legérzékenyebb károsodásuknak 
tartanak és mutatnak ki, azt a kormány 
hallgatagon eltűri, ügyet sem vet rá, 
hanem adatja tovább az italmérési enge
délyt a szatócsnak, a fűszeresnek, hen
tesnek és másoknak, nem vendéglősök
nek, hogy minél több konkurrenset 
szabadítson a közterhek alatt görnyedező 
vendéglősök nyakára

És a vendéglős kar tétlenül nézi 
üzletének ezt a megrontását. Káromko
dik eggyet és fizeti tovább a nagy adót, 
a nagy illetéket, a nagy házbért, ha 
nem a saját házában van az üzlete, de 
azután megint csak elhallgat és gon
dolja magában, hogy a felsőbb körök 
talán majd csak mégis valamelyes kor
látozást fognak behozni ezekbe a vissza
élésekre tág és ellenőrizhetetlen kapuval 
biró szatócs-kimérésekbe.

Pedig ebben csalódnak a vendégiös-

kartársaink! Nem változtatnak ezen az 
állapoton addig, amig a vendéglősök 
teljes összességükben a legerélyesebben 
nem követelik, hogy ezentúl ne adjanak 
italmérési-engedélyl olyan üzleteknek, 
melyeknek nem az italmérés képezi 
egyedüli és kizárólagos foglalkozásukal. 
Ne adjanak tehát italmérési engedélyt 
a szatóc-nak, fűszeresnek, hentesnek sat. 
mert ezek nem vendéglősök, hanem 
a kincstár anyagi érdekei szempontjából 
is ellenőrizhetetlen kontárok.

Nem szabad várni, míg a felső körök 
eziránt valamit tesznek : mert azok a 
vendéglősök tétlensége folytán, sohasem 
fogják ezt az állapotot megváltoztatni. 
A vendéglősöknek erre a célra egyesül
niük kell es a leghatározottabban ki
mondani az »eddig és netovább«-at. Ha 
nem teszik, akkor anyagi romlásuk 
visszavonhatatlanul fog előrehaladni.

A péksütemény.
— 30 zsemlye egy kilóra.

Lapunk egyik barátja beállított a 
szerkesztőségünkbe ezzel a kérdéssel 
oLáttak-e már zsemlyét mellényzseb
ben ?« Természetesen •>nemmel« felel
tünk. Erre barátunk kivett a mellény 
zsebéből egy hercig kis zsemlyét, amit 
kuriózumként magával hozott egyik 
kőbányai vendéglőből, mint egy ottani 
péknek a süteményét.

A csinos, hercig kis »tápszert« néze
gettük, forgattuk jobbról-balra és meg
fordítva és azután elküldtük a patikába 
és megmérettük a súlyát. A kis jószág 
3 3 dekagrammot, vagyis 33 grammot 
mutatott súlyban. De ekkor még job
ban bámultuk és számolgattuk, hogv 
egy becsületes húsétel mellett hány 
ilyen kisebb falatot volna képes egv 
közepes étvágvu ember elfogyasztani 
Megállapítottuk, hogy lő —20 drb ilyen 
zsemlye (mindegyik 1 — 1 falatot képez i 
elfogyasztása nem képezhet maximális 
becslést. Kiad a vendég ilyen 20 falat 
okenvérérto nettó 80 fillért, ami nem 
megvetendő dolog — a pékmesterre 
nézve. Ebből a vendéglősnek 30 ül lér 
haszna marad, mivel ö 2 5 fillérrel 
fizeti darabját.

De tovább számoltunk. Ebből a dió 
forma és ugyanilyen nagyságú zsem
lyéből 30 egész drb. (és 30 szazad, 
megy egy kilogrammra. Egy kigr 0-ás 
liszt, amiből ez a sütemény készül.
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34 lillér. ennek tésztára való alakítása 
legalább 25°/o vizet igényel. Ha 
most már a víz hozzáadását a költ
ségre számitjuk, ami mindenesetre 
bőséges fedezetet nyújt, akkor a pék, 
kicsinyben eladva, egy klgr. ilyen süte
ményért 87 lillér nyereséget kap a 
fogyasztóközönségtől,a viszonteladótól: 
vendéglős, kávéstól sat. 57 fillért.

Mindez csak egyetlen egy kilogramm 
után.

Mondják a vendéglősök, hány adag 
ételt és hány fröccsöt kell nekik el
adni, inig 87 fillér tiszta hasznot tud
nak elérni?

No aztán nézzük csak meg milyen 
a péksütemény nagyobb részében. Az 
előkelőbb  éttermek részére sütött 
zsemlye és kifli, noha súlyára nézve, 
nagyon is sorvadásos, de legalább ehető. 
Nem igy áll azonban, a közepes és 
kisebb vendéglőkbe szállított sütemény
nyel. Ide nem olyan süteményt adnak 
amilyent a vendéglős vendégei érde
kében óhajt, hanem olyant, amilyent 
a pékmesterek akarnak. Ez valóságos 
kiuzsorázása a közönségnek, amivel 
nem törődik senki, amit nem ellenőriz 
sem hivatal, sem közönség, hanem 
szabadjukra vannak hagyva a pékmes
terek; azt tehetik a közönséggel, amit 
akarnak.

Közönségünk pedig sokkal jobban 
szeret: a kényelmet és a nemtörődést, 
semhogy bizonyos sztrájkkal élne es 
csak 1—2 hétig mellőzné az olyan 
pék süteményét, aki a fogyasztóközön
ség ezen gyengéjét igen busás haszonra 
értékesíti. Voltak már ebben az irány
ban kísérletek Budapesten, de nem 
vezettek célra, mert a közönségünk 
mintegy rátermett arra, hogy vissza
éléseket kövessenek el vele szemben. 
Eltűr mindent és fizet mint a gavallér, 
de a lakosságnak még azok a rétegei 
is, kiknek bizony nem jut semmi a 
luxusra és a kényelemre.

Ha azonban a közönségünk ilyen, 
nem volna szabad, hogy a főváros 
élelmezésének ellenőrzésére illetékes 
hatóság bekötött szemmel és bedugott 
hallószervvel kisérje ezeket a dolgokat, 
hanem ismernie kellene kötelességét. 
Igaz, hogy nehéz ezt a kolosszust 
megmozdítani. Nagyobb aktió kellene 
erre, mint egy szaklap közleménye, de 
közönség és hatóság annyira jó  vi
szonyban vannak egymással, hogy a 
saját zsebe és a gyomra kárára nem 
bolygatja, nem háborgatja a magáéhoz 
teljesen hasonló kényelmét és nem- 
bánomságát a hatóságnak. Az a fel
emelt rongyos 8%-os községi pótadó 
szót sem érdemel. (Ha végre aztán 
mégis panaszt emel a —  sajtó, a ven
déglőst okolják az apró, éivezhetlen 
süteményért.) Kár megmozgatni a vá
ros tizet etett és nem fizetett urait.

Hogy v&jjon a községi sütöde, ez 
az igazi tengeri kígyó, fogja-e ezt az 
állapotot megjavítani, —  ki tudna 
arra felelni?

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartársulata hjvatalos közleményei.

A z  ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut í j ,  II. 20 . ss. 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
gadó* utján közöltetik.

T ÁR S U L A T I  ÉLET.

A vendéglősök szövetsége készülő
ben címen múltkori számunkban jelez
tük, hogy a tavalyi szabadkai orsz. 
vendéglős kongresszus határozatának ér
telmében folynak az előkésziilési mun
kálatok, a szövetség megalakításán, 
melynek befejezését a szeptemberben 
tartandó országos jellegű értekezlet fogja 
képezni. A szövetség ügyére vonatkozó 
ez a híradásunk annyiban szorul módo
sításra, hogy az alakítással megbízott 
„Székesfővárosi vendéglősök és kocsmá- 
rosok ipartársulata“  a létező és az ala
kulásban lévő vendéglős-ipartársulatok 
elnökségét nem értekezletre, hanem a 
szövetség alakuló gyűlésére fogja meg
hívni. Az alapszabályok a szabadkai 
kongresszuson tárgyalt és a vendéglős- 
kocsmároságnak minden kérdését ma
gukba foglaló pontok szerint készülnek és 
nyernek a napokban befejezést. Az ala
kuló gyűlésre vonatkozó meghívók szét
küldése ugyancsak a napokban történik.

Vendéglősök mozgalma. Vendéglős- 
kocsmáros szaktársainknak társulási —  
szervezkedési —  mozgalma, mind na
gyobb arányokat ölt, s ma-holnap be
hálózza az egész országot. Szükség is 
van rá, fölötte nagy szükség, hogy az 
államháztartás legfontosabb közegei, a 
különböző címeken legnagyobb adót 
fizető és minden kellemetlenségnek leg
inkább kitévő vendéglősség végre-vala- 
hára, valahová tartozónak tudja magát. 
A szervezkedés, a társulás az egyedüli 
mód, amelylyel elárvult helyzetünkön, 
bajainkon segíthetünk.

Az előzőleg tuladunán, majd a távoli 
erdélyi részen indult egyesülési mozga
lom most a felső vidéken folylatódik, 
megyéről-megyére, városról-városra. így 
a pozsonymegyei Nagyszombaton. 
ahol az ottani és a járáshoz tartozó 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársulata 
megalakítási ügyét Hermán Miklós,

Baxa István, S k rile tz  János, Berg- 
man Alajos és Rottenstein  Jakab 
szaktársaink vették kézbe. A nemes 
ügytől áthatott szaktársaink mindent el
követnek, hogyr a járásbeli vendéglősök 
tömörülése minél szebben sikerüljön.

Trencsénben az Erzsébet fogadó is
mert tulajdonosa, Csermák Ágoston 
vette kezébe a megalakítás ügyét, mely
nek munkájában Bányász Béla, Tóth 
Dezső és Zoltán  Simon szaktársaink 
támogatj ák lelkes buzgalommal. Trencsén - 
teplícen Ebn  József fogadós szaktár
sunk az ottani vendéglős és kávésokat 
ugyancsak tömöríteni szándékozik egy 
ipartársulatba, mely a Trencséni-nek 
mintegy fiókját fogja képezni.

Zsolnán a pályaudvar derék vendég
lősével, Tóth  Antal szaktársunkkal 
Kárpáti Miksa és Strasser László fo
gadósok fáradoznak a vendéglősök sat. 
ipartársulata létesítésén.

Szepesvármegyében a fogadós, ven
déglős, kocsmáros és kávésok ipartár
sulata szintén alakulófélben van. Az 
előkészítési munkálatokat R o lle r  Ferenc 
lőcsei fogadós, P fe ile r  S. Kristóf, Stern 
Jónás, Bald inger F. Kuposik  József, 
Guttman J., Tom oskovits  Márton iglói 
és Brunm ayer Károly késmárki foga
dós szaktársaink vették kézbe.

L ip tóv  árm egy ében a liptómegyei 
vendéglősök stb. szaktársaink érdekeit 
felölelő ipartársulat létesítésére szintén 
megindult a mozgalom, melynek élére 
Litószentmiklósról: M áhr Ferenc foga
dós, M ayer Lajos, G ottfried  József 
és F isch er  József vendéglősök és Sim - 
kov ics  Manó kávés szaktársunk, mig 
Rózsahegyről: Csavoja Marcel, Neu 
Sándor fogadósok, Lan gd orf József és 
Porgesz  József szaktársaink állottak. 
Az iparunk érdekében fáradó szaktár
sainkat a »Székesfővárosi Vendéglősök 
és Kocsmárosok lpartársulata« minta 
alapszabályokkal sat. szükséges utasí
tásokkal ellátta.

Kassa. A »Kassai Vendéglősök és 
Kocsmárosok Ipartársulata« elnökségé
ben változás történt. Az eltávozott Büg- 
ler Jenő elnök helyett Estefány  János 
fogadóst választották meg. Alelnök 
Neumann Ignác lett, mig pénztárnok- 
nak a régi Kálmán Gyula maradt. 
Ügyész Nyulászy  János dr. és mint 
jegyző D ávidkó  János, a Fogadónak 
is kiváló tudósítója működik továbbra 
is. —  A kitünően vezetett »Kassai 
Vendéglősök Ipartársulataa augusztus 
hó 25-én rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen két fontos tárgy felett hatá
roztak. 1-ször a már elfogadott ven
déglősök sz ik v izgy á ri szövetkezete 
felállítása tárgyában és 2-szor a küszö
bön álló szeszadó felemelése folytán 
támadt helyzet megvitatása és a szesz
árak rendezése tárgyában. Ragozsán 
Antal szaktársunk volt az előadója 
eme tárgynak, melyet beható fejtegetése 
és többek hozzászólása után a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadott, s annak
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végrehajtására egy 12 tagú szükebb- 
körü bizottságot küldött ki. A hozott 
határozatot a jelenvolt tagok az ipar
társulat tagjaira kötelezőnek elfogad
ván, aláírásukkal erősítették meg. — Va
lóban elismerésre méltó szép és dicsé
retes munkát végzett rövidesen a 
kassaiak ipartársulata, mely egyébként 
némely ipartársulatunkkal szemben 
abban a nagy előnyben van, hogy az 
élén álló vezetőség, — elnökség — min
den tagjának mintegy veleszületve van 
az a tudat, hogy a vendéglős-kocsmá- 
ros-ipar érdekei és sérelmeiről nem
csak beszélni, hanem tenni, dolgozni 
kell. Vajha igy fognák föl ügyeiket 
többi ipartársulataink, s követnék pél
dáját a kassaiaknak, akiknek minden 
egyes tettük azt látszik szép kifeje
zésre juttatni, hogy sikereket csak úgy 
lehet elérni, ha az »egv és mindnyája« 
érdekéért ugyancsak mindnyájan és 
erősen összefogva szállunk síkra.

H. S.

Jóváhagyott alapszabályok. Az
1907-ki szabadkai kongreszus két kikül
döttje, kezdeményezésére még ez év ele
jén megalakult „Brassói vendéglősök- 
ipartársulata“  alapszabályait a keresk. 
miniszter jóváhagyta.

A  győri pincér egy le t elérendő célja 
és nemes intenciójának minél szélesebb 
rétegben való propagálására a következő 
felhívással fordulnak Magyarország ösz- 
szes pincéreihez és munkaadójához:

Mindenki azon törekszik, hogy meg
élhetésének, jólétének és érvényesülésé
nek alapot teremthessen. Ez a törekvés 
minket sem hagyott érintetlenül, de 
törekvéseinkkel koránt sem akartuk oda 
adni magunkat a most háborúskodást 
szitó szociális kérdések túlzó feszegeté- 
seinek polvp karjaiba: nekünk foglal
kozásunkhoz híven különleges helyzetet 
kellett megfontolnunk és különleges in
tézkedést kellett tennünk.

Ezen különös helyzet, különös meg
fontolás eredményezte, hogy mi nem 
osztályharcot támogatunk, mely munkást 
és munkaadót egymással ellentétbe he
lyez, hanem közös erősödést, közös ér
vényesülést, közös fel virágozást akarunk

Egyletet alakítottunk, de ezzel nemcsak 
az alkalmazottakat akarjuk segíteni; 
hanem a munkaadókat, az üzlettulaj
donosokat is, hogy megbízható, hü, 
szakavatott és intelligens emberekkel 
dolgozhassanak.

Politizálás nem célunk, űzzék azt az 
erre hivatott egyesületek, de mint jó 
magyar egylethez illik, tagjainkban ma
gyarságot, a helyes sovinizmust istápolni, 
legfőbb törekvésünk az internátionális 
törekvések ellenében.

Munkánk már a célban magyarázatot 
nyer, melyet fennt kifejtettünk. Emberek 
akarunk lenni, megbecsüljük más va
gyonát, más érdekeit, hogy hasonló 
elbánásban részesüljünk. 
pfc'Elhelyezö irodát is létesítettünk, mely 
ingyenesen teljesiti kötelességeit azért,

hogy úgy a munkaadók, mint az alkal
mazottak a lehető legkedvezőbb hely
zetbe jussanak. — Ezzel óhajtjuk meg
szüntetni az illetékteleneknek az ava
tatlanoknak feltolakodását s ezzel azt, 
hogy tagjaink jogtalan elbánásban ré
szesüljenek.

Miután pedig kitűzött nemes és két
ségtelenül javulást váró célunkat csak 
úgy érhetjük el, ha egyletünk már is 
mutatkozó erejét és tekintélyét meg
sokszorosíthatja a mit csak az által 
várhatunk, ha tagjaink száma az elér
hető legmagasabbra emelkedik felkérjük 
azon kartársainkat, és munkaadókat, 
kik ez idő szerint még nem tagjai egy
letünknek és ingyenes elhelyező irodán
kat igénybe nem vették, — minthogy 
az ügynöki rendszer nyomása alól szaba
dulni mindannyiunk egyöntetű törekvése. 
—  forduljanak bizalommal egyletünkhöz, 
mely Győrött, Arany János-utca 22. 
szám alatt működik. Telefon 378. sz. s 
iratkozzanak be tömegesen saját jól 
megfontoltérdekükintő szavára hallgatva.

Tömörüljünk a közös hiányok és károk 
megszüntetésére, a közös boldogulás ér
dekében. Hazafias kartársi üdvözlettel a 
Győri Pincér-Egylet nevében: László 
József, elnök Dénes Miklós, jegyző.

A triász.
Csevegés. Egy őszinte szó. Szólj igazat. . .  Csupa szív 
és lélekember — ragyogó oltárkép. Kütelességtudás és — 
indolencia. Arany szív, nagy ember. Aki a maga fajtá
ját pusztulni hagyja. Az igazi ember. Veszett fejszének 

a nyele. Vezérlet és munka.

Vendéglős társadalmunk egyik leg
derekabb tagja, Bokros Károly, tollat 
vett a kezébe és csevegett. Mosolygó 
kedélylyel, kicsipkézett, kicifrázott élceel 
és szóval. Mint mindig, mikor a nvugdij- 
egyesület közgyűlése közeledik; most is 
célszerűnek tartja elcsevegni egy és más 
dologról, bár óvatosan, mert az ember
nek hamar betörik a fejét, amit már 
tapasztalt is, nem egyszer. De nem baj, 
ha egygyel többet is törik be! — fűzte 
a szókat az én jó Károly bátyám, akit 
az Egek ura az emberi kor legvégső 
határáig éltessen.

Csevegésének pedig az »Egy őszinte 
szó« címet adta. Ha tekintjük ezt az 
érdekes címet, a kedélyes bevezetést 
illetve az abban kifejezett fejbetörési 
aggodalmakat, elképzelhetjük a csevegés 
érdekességét, ami ugyanilyen érdekes 
téma: a »triász« körül mozgott, for
golódott. Hogy mi az a triász? Hogy 
a dolog érdekét illetően pillanatig se 
legyen kétségben, tájékozatlanságban 
senki, megmondom azonnal. A triász 
egy háromságot jelentő előkelő szó és 
három előkelő férfit foglal magába. Az 
»Egy őszinte szó« Gundel Jánost, Glück 
Frigyest és Stadler Károlyt teszi meg 
triásznak, s a dicséret és dicsőítés hang
ján a legmagasabb régiókba emeli. De 
térjünk a csevegés sorrendjére, s először, 
amint ott Írva áll, Gundel Jánosra.

Aki . .  . több mint három évtized óta 
szolgálja iparunk érdekeit, nagy buzga
lommal, önzetlen munkásságával, s aki

— fájdalommal tételezi föl a csevegés — 
kétségeket kezd támasztani a vendéglős
ipar érdekében kifejtett fáradozása ered
ménytelensége miatt, aminek okát a 
vendéglősök indolenciájában látja. Ebből 
aztán azt következteti, hogy -a. kötelesség- 
tudó aggvezér, a »nagy idealistái, a 
a csupa s z ív  és lélekember«. a »nagv 
reformer' —  már csak pihenni vágy .. .

A »triász« másik tagjáról, a »zseniálisa 
Stadler Károlyról, aki egy egész ember
élet óta dolgozik iparunk terén, akinek 
»arany sziv«-én fényes glória ragyog, 
fájdalommal tapasztalja, hogy ez a nagv 
emberünk, régen közénk se jár . .

A triászok kiváló ösmertetőjétől tisz
teletteljes engedelmet kérek, a sorrend 
megváltoztatása miatt és hogy e kei elő
kelő férfiúról tett dicsérő megjegyzését, 
ellen jegyezhessem. Ezek szerint:

Agg vezérünket, Gundel Jánost, hagy
juk békével pihenni. . .  hs ne mondjunk 
rá se rosszat, se jót. Azt, hogy a vendéglős- 
ipar érdekei előmozdításán nagy buzga
lommal fáradozott, jó lélekkel senki sem 
állíthatja. Egy esetet hozok fel perdön
tőnek. A budapesti négy sörgyár egybe
ölelkezett, kartelt kötött, anélkül, hogy 
az aggvezér Gundel elnöklete alatt álló 
szállodás, stb. ipartársulat csak egy 
hangot is emelt volna ellene. Amikor 
1899-ben a sör hektóját 60 krajcárral 
emelték, ugyancsak egy szó tiltakozás 
se történt. Annyit mondott az ipar
társulat agg elnöke, hogy hisz azok a 
szegény sörgyárak sem tehettek másként, 
mert az uj söradópótlék sújtja őket: sze
rencse, hogy többel nem emelték. — 
Még eggyet. Mikor 1906-ban a ven- 
déglősök-sörgyára mozgalma megindult, 
az »idealisía« Gundel elnöknek mi lett 
volna a kötelessége ? A részv. sör
főzdénél levő igazgatói állással járó 
20— 24 ezer kor. évi jövedelemről le
mondani, a mozgalom élére állani es 
létiehozni a vendéglősöknek azt a több 
milliós hasznot hozó sörgyár-vállalatát. 
S e helyett mit tett'- A kartelles sör
gyárak karmaiból szabadulni akaró 
vendéglősök mozgalmát —  kárhoztatta. 
Hát kérem, a nagy idealisták, az 
önzetlen, csupa s z ív  és lélekembcrek  
és nagy »r.?/brmer«-ek, nem igy szok
tak cselekedni. S az ilyen ténykedésért 
várhat mást, mint —  indolenciát!

Stadler Károlynak, a triász ezen 
előkelő tagjának glóriás fényű, arany 
szivét röviden, ezzel a kicsike lénynyel 
fogom jellemezni. — Siadler Károlynak 
van egy fogadója, a Rákóci-ut 1 ü. sz. 
alatti Fehérló. s ennek egy udvari ven
déglője. Erre a vendéglőre eddig minden 
vendéglős-bérlő ráfizetett, vagy tönkre
ment. A mostani bérlő is ezen a szeren
csétlen ponton áll. Pedig, minderre nem 
volna szükség, beszélte egyik-másik 
vendéglős. Prosperálhatna az üzlet, ha 
Stadler ur valamelyik bolthelyiségét a 
vendéglőse rendelkezésére engedné, a 
vendéglővel kapcsolatban, amit már 
többször kértek is. De Stadler ebbe nem 
egyezik bele. Neki nem érdeke a ven-
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déglös boldogulása. A boltost, borbélyt, 
sat. üzletest hagyja boldogulni, a 
maga fajtáját pedig — elpusztulni. Hát, 
kérem, ilyesmire aarany sziv« nem 
képes.

A triász harmadik tagját, Glück 
Frigyest, végül hagytam. Kihagytam a 
a triászból. Mert nem oda való. Glück 
F;igyes. a hasonló igazi nemes és nagy 
emberekkel állítható egy sorba. Glück 
Frigyes nagy ember, nagy lélek. Ha mind
ama dicsérő' jelzővel, melylyel uundel- 
Stadlert övezték, Glück Frigyest illetnők. 
még az is kevés volna az ő nagylelkű
sége, az ő nemes szive dicséretére. De 
Glück Frigyesnek nincs szüksége dicsé
retre, dicsőítésre. Kiéggé dicsérik és 
dicsőítik az ö nevét azok a nemes tet
tek, a miket a mi osztályunkban és a 
társadalom minden rétegében gyakorolt. 
Igaz, sokan azt mondhatják erre, hogy 
könnyű ott jótékonyságot gyakorolni- 
ahol millió és millió áll rendelkezésre, 
llát ez igaz. De az is igaz, hegy mások
nak is van milliós vagyona és még 
sem élnek a nemesség ténykedésével. 
Miért ? Mert hiányzik azoknál az embert 
emberré és nemessé tévő jószívűség. 
Glück Frigyesnek adott az Isten vagyont, 
sokat, de ad is, oszt is el belőle, ugv. 
amint az ö nemes szive sugallja, dik
tálja. ügy, hogy annak jóttevő áldását 
mindenki érezze.

Az igazi nagy emberre valló ilyen 
tettet sem Gundel, sem Stadler nem 
gyakorolt Más olyant se tettek sem 
vendéglős-ipari, sem más érdekben, 
amiért az »arany sziv«, a »glöria fényű 
szív', ékes jelzőkkel volnának illethetők. 
Mivel pedig, eszerint, érdemük vajmi 
kevés, úgyszólván semmi: Glück Fri
gyessel triászi kapcsolatba vonni őket, — 
nem mondom, hogy vétek. — képte
lenség.

Vegére érvén a sorrend, soraimnak 
is vége felé járok. Mielőtt azonban a 
végső vonást tenném; osztályunk kiváló 
férlia: Bokros Károlynak küszönetemet 
fejezem ki, hogy e kis rellexióra 
alkalmat adott. Tudom, neheztelni, sőt 
haragosom fog lenni (és igy én érem 
azt el, amiért Ő aggódott, hogy a fejem 
betörik ) hogy az ő, egyébként két derék 
barátjáról, ily nyers őszinteséggel mond
tam cl az igazságot Ami szegény iparunk
nak, vendéglős-kocsmárosoknak, ilyes
miben úgyis oly keveset van része. 
Mindenki. — hatóság, sörgyárak, ezeknek 
a depósai sat csak az igazságtalanságot 
éreztetik velük. Illa már ezen nem tu
dunk segíteni, legalább az érdekükben 
szereplő egyénekre nézve hadd lássák az 
igazságot.) H ezen a szomorú bajon 
Gundel és Stadler ugyan nem igyekeztek 
változtatni. Tehát ne bánjuk, ha az egyik 
közénk se jár. a másik pedig — 
pihenni vágy. Ezzel legalább, a ve
szett fejszenek nyelét nyerjük. De 
többet. Tér fog nyílni olyan férfiaknak, 
kik a vezérletre hivatottak is. képesek 
is. Mert mi hiányzik nálunk ? A vezér
l i  és ennek a szerepkörnek a betöltése.

Hiányoznak az olyan férfiak, kik a 
vendéglős-iparért lelkesedni tudnak. Akik 
az >egy és az összesség« érdekét meg
érteni és átérezni tudják. Akik az 
egyéni, kicsinyes szempontokat az álta- 
lánoság, a »köz« fogalmának alá tudják 
helyezni.

Nem mondom ugyan, hogy a vendég- 
Insség nagy körén belül nem akadnának 
megfelelő erők. Dehogy nem. vannak. 
Ott van Bokros Károly, aki széleskörű 
tudása és nagy munkaképességével nagy
dolgokat, nagy sikereket produkálhatna 
a vendéglős-ipar érdekében. Bokros 
Károly, a nagy munkaerő, a tiszta idealiz
musában és nemes jótékonyságában 
fénylő Glück Frigyes mellett! Minő 
dicső dolog volna; még elképzelni is 
gyönyörűség. S mindehhez nem kellene 
más, mint a különféle triászokkal való 
cimboráiig, jóbaráti kötelékeket kissé 
meglazitani, a jobb erők kapcsát szo
rosabbra fűzni, s a — munka élére 
állni. Szakosztályunknak ez a nagy ta
pasztal atu férlia meg lehetne győződve 
róla, hogy a szerepüket ambícióval és 
lelkiösmeietesen betöltő vezérek munká
ját nem kisérné — sem hálátlanság, sem 
indolencia. Minden Tamás.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .

Kérelem. Tisztelettel fölhívjuk azon 
előfizetőinket, akik régebben vannak 
hátralékban s azokat is, akiknek előfize
tésük a mostani számmal járt le, hogy 
szíveskedjenek az elmaradt előfizetésüket 
az előzőleg már kapott utalványon 
postafordultával beküldeni.

Lejáratos előfizetőinknek a mostani 
számmal postautalványt mellékeltünk

Hátralékos előfizetőinknek annál inkább 
is jóindulatába ajánljuk ezen kérelmün
ket, mert a lapnak szintén kötelcességei 
vannak. Előfizetési pénzek: »Fogadó« 
kiadóhivatala, Budapest, Rákóci-ut 13. 
küldendők.

A harc vége. A budapesti Kávés 
Ipartársulat, mint ez a napilapok terje
delmes közléseiből is ismeretes, a Buda
pesti kávéssegédek szakegylete ellen döntő 
harcra határozta el magát. A harcot 
e hó 18-án vívták meg, amikor az Ipar- 
társulat rendkivüli gyűlést hivott egybe, 
amelyen kimondták, hogy a kávéssegédek 
szakegyletével mindenféle összeköttetést 
megszakítanak. A kávés ipartársulat 
rendkivüli közgyűlése a Vigadóban folyt 
le, s a gyűlésen Berger Leó elnökölt. 
Miután az elnöklő Berger Leó röviden 
összefoglalva előadta az előzményeket, 
kijelentette, hogy a kávésoknak nincs 
más céljuk, mint a dolgozni akaró pin- 
cérséget fölszabadítani a terror alól s a 
vendégek zavartalan kiszolgálását bizto
sítani A közgyűlés ezután egyhangúlag, 
elfogadta a választmánynak azt a javas
latát, miszerint a budapesti kávéssegé
dek szakegyesületével 1907. március 31.- 
én kötött ko llek tív  szerződést fölbon
tottnak tek in ti, a szakegyesülettel 
minden összeköttetést megszakít és

semmiféle tárgyalásba nem bocsát
kozik. (Ugyanezt határozta a kávéfőzők 
szakegyesülete ellen is.) Elhatározta 
továbbá, hogy elhelyezésnél kizárólag 
a „Budapesti Kávéházi Alkalmazottak. 
Szakegyesületé“-t fogják megkeresni az 
ipartársulat tagjai. Kimondották még azt 
is, hogy azok a kávéházi alkalmazottak, 
akik a jelen határozat folytán streikba 
lépnének, az ipartársulat tagjainál többé 
alkalmazást nem kaphatnak. — A szo
ciális alapon szervezett bpesti kávés
segédek szakegyesülete ezzel megszűnt 
tényező lenni s a kávéházi pincérek 
nagyrésze volt tagjai, —  állásukat biz
tosítandó —  máris beléptek a kávés- 
ipartársulat erkölcsi támogatásával mű
ködő Bpesfi kávéházi alkalmazottak 
egyletébe. A kávéssegédek szakegylete 
ellen egyébként az ipartársulat 15 tag
jának följelentése folytán a belügymi
nisztériumban vizsgálat folyik.

Hymen hírek. —  S ch ille r  József, 
a nagyváradi Pannónia fogadó ismert 
vezetője, e hó 30-án vezette oltárhoz 
A cél Ferikét Nagyváradon. —  Hosofí 
László a zsolnai Riesz fogadó főpincére 
eljegyezte S te iger Boriska kisaszonvt, 
özv. Steiger Mártonná úrnő szépmüvelt- 
ségü leányát, Zsolnán. — Glück  Imre, 
a csapi vasúti venéglő főpincére elje- 
geyzte Reisman Juliska kisasszony!, 
(iulácsról.

Vendéglősök Szekszárdon. A Fogadó 
utóbbi számában a tolnamegyei vendég
lősök alakuló gyűléséről közölt tudósí
tásunkban röviden jeleztetett, hogy a 
aTolnavármegym vendéglősök-ipartársu- 
lataa a III. országos vendéglős-kocsmá- 
ros kongresszust, mely az idén a Ven
déglős-szövetség alakítási ügye miatt 
nem lett megtartva, Szekszárdra fogja 
meghívni. Figyelembe véve azt a fontos 
körülményt, hogy a most alakuló Orszá
gos vendéglős szövetség is ezen a kong
resszuson fog először bemutatkozni sz ik  
köreinknek amidőn az bizonyára az 
addig nem kis eredményű teendőiről 
való beszámolással kapcsolatban a 75 — 
80 ezer vendéglős és kocsmáros sérel
meinek orvoslása és gazdasági lét
alapjának fontos és nagy jelentőségű 
munkaterveit fogja beterjeszteni; tekin
tette! továbbá arra, hogy a vendéglő
söknek országosan történő szervezkedési 
mozgalma szintén erre az időre nyer 
befejezést, —  a szekszárdi III. országos 
vendéglős kongresszus, tekintélyben és 
számban az eddigi összes kongresszuso
kat fölül fogja múlni. A szekszárdi 
kongresszuson, hozzávetőlegesen s amint 
a jelek mutatják, 3500 -  4000 fogadós
vendéglős fog részt venni, tehát majd
nem 2000-rel többen, mint a horvát
országi vendéglősök 1908. május 6-ki 
kongresszusán. A Tolnamegyei vendég
lősök ipartársulata, a nagy esemény 
számba menő kongreszsusra már is 
készülődik.

Közgyűlés, elnöki és ipartársulati 
jubileum. Debrecenben, mint egyik előző
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számunk jelezte, az orsz. Nyugdijegye- 
sület és a Gundel-féle szövetség e hó
9-én közgyűlését tartja. A közgyűléssel 
kapcsolatban debreceni vendéglős szak
társainknak nevezetes eseménye lesz, 
és pedig a 25 éves vendéglős-ipartársu- 
lati s a 10 éves elnöki jubileuma. Tiz 
esztendeje, hogy Debrecennek közismert 
és kedvelt fogadósa, f fa u e r  Bertalan 
.szaktársunk, a 25 éves vendéglős-ipar- 
társulat elnöki székét elfoglalta. Hogy 
az ipartársulatnak és illetve a vendég
lős kartársai érdekét ez idő alatt min
dig őszintén szivén viselő Hauer elnök 
személye iránt mily általános és benső 
a tagok szeretete, mi sem bizonyilja 
jobban mint az, hogy az ipartársulat egy
hangúlag elhatározta kedvelt elnökének 
arcképét életnagyságban lefesteni. A ki
tűnő debreceni elnöknek olajban festett, 
életnagyságu képét a jubileumi ünne- 
pélylyel kapcsolatban fogják leleplezni.

A balatonparti Ázsia. (A  zalai á ll- 
potokhoz.) Ott, ahol a legbájosabb 
regéktől kedves emlékű Csobánc, Tá
tika, s a szőiőlombkoszoruzta Bada
csonyi hegyek lábait fürdetik a Bala
ton csobogó, fodros hullámai, azon a 
részen, tehát a zalai balatonpartján,

t — Ázsia van. T. i. Ázsiai sötétség és 
hátramaradottság . .  . Ezt a feltűnést 

v "  keltó' kijelentést tette a Magyar Paizs, 
ez a tekintélyes színvonalú lap, mely
nek utolsó júliusi száma vezércikkben 
méltatta a —  zalai műveltséget, az 
érdekes közlemény témája egy kirán
duló társaság, melynek csupa előkelő 
tagjait, urak és hölgyeket, kik Rév
fülöpről Boglárra, vagy megfordítva, 
akartak menni, olyan kellemetlenség 
érte a zalai parton, hogy az itt foga
dott csónakos gazda, amikor besötéte
dett, letette, s a faképnél hagyta őket. 
A kirándulók nagynehezen két egv-egy 
fogatú falusi szekérre tettek szert, s 
úgy döcögtek a vadonságban, esőben, 
hidegben és nagyon fázós érzések közt 
egész Tapolcáig, ahova hajnalban értek. 
Az esetet jól megkommentálván, azt 
mondja a M— r P— zs : —  hogy egy 
elsőrendű ember, egy fényes társaság 
saját szülőföldjén, egy nagyra hiva
tott vidéknek  a gócpontján , hazát- 
lanul bolyongjon, hányódjék-vetődjék, 
s lépten-nyomon életveszedelemnek 
legyen kitéve; ez a legszelídebb szóval 
is —  cudarság. — Nem vagyunk kárör- 
vendők, s akik a más kellemetlenségén, 
pláne, ily esetben, örülni tudnánk,—  
de mégis, jóleső érzés fogott el bennün
ket, amidőn olvastuk »A  balatonparti 
Ázsia« cikket, mely igazi hű visszhangja 
a Fogadó »Zalai állapotok« cimü köz
leményeinek. A mi közléseink is ha
sonló tárgyról szóltak, azzal a küiömb- 
séggel, hogy a zalai vendéglők 
balkánias rendszerével kapcsolatban 
mondtak véleményt a »legmagyarabb 
vármegye« műveltségi viszonyairól. 
Amelyek a vendéglőst, az idegenfor
galomnak ezt a legfontosabb tényező

jét — semmibe se veszik. Ott, a hol 
a jobb szakemberekből lett vendéglő
söknek rendszeres kiüldözése történik 
(mint a hogy történt és történik Zala
egerszegen is) ahol a jó vendéglőst 
nem becsülik, ahol vendéglősben, kocs- 
márosban, a pénzügyigazgatóságtól 
kezdve minden hivatali kor csak aféle 
tört személyt, ellenséget lá t; ott nem 
lehet jó a közlekedés és egészséges a 
forgalom, még ha jók is a közlekedési 
viszonyok. Ha azokat a zalai »ténye- 
zökettf, —  a vezető körök urait — a 
művelt éghajlatok melegebb levegője 
kissé áthatóbban érintené, ha csekély 
figyelemmel és jó lélekkel kissé arra 
gondoltak volna, hogy az idegenfor
galmat illetően a zalai balatonpart 
minden pontját jó vendéglősök foglal
ják e l ; akkor a révfülöpi históriához 
hasonló nem fordulhatna elő, ergo, az a 
szép zalai rész nem volna Ázsia, hanem 
a szép és kellemesért távoli földré
szeket beutazó idegenek ezreinek a leg
kedveltebb találkozó helye.

Pszt! Ezért a kicsiny, magánhangzó nélküli 
micsodáért, tudvalévőén nagy harc folyt e la
pok és más lapok hasábjain is. A vége az iett. 
hogy a mi jó, müveit magyar közönségünk 
elhagyta a pszt-et, amennyiben önérzetes pin
céreink egyáltálán nem reagáltak rá. Még 
a csöpp pikolók is a kutyácskákat kezdték ke
resgélni (amire nagyon helyesen, a főpincérek 
és éthordók tanították ki,) — ha ezt a kimond
hatatlan szót hallották. Így' aztán végre valahogy, 
a .pszt11 kimúlt. Azaz, dehogy múlt ki. Az 
egyik győri lap, hasábos nagy cikket közölt 
róla a napokban, elitclve nagyon, a psztet 
alkalmazó győri publikumot. Minket álmélko- 
dásbaejtetta közlemény, de kétkedésbe is; mert 
nem akarnók azt hinni, hogy éppen a jó hirü 
győri pincérségünk ne tudott volna, vagy ne 
tudna érvényt szerezni presztízsének.

Alkohol bizottság:. Andrássy Gyula 
gróf belügyminiszter állandó bizottságot 
létesített Országos Alkohol Bizottság 
címmel, amelynek feladata lesz: az alko
holizmus leküzdésére alkalmas eszközök 
tanulmányozása és mindennemű alkohol- 
ellenes intézkedések véleményezése, s 
általában az alkoholellenes törekvések 
támogatása, továbbá az italmérés reform
jának, az intenzív alkoholellenes okta
tásnak elkészítése, valamint iszákosok 
gyógyitó-intézetének létesítése és a többi. 
—  Hát hiszen szépnek nagyon szép a 
gondos belügyminiszterünk ezen intéz
kedése, csakhogy ne felejtsük el, hogy 
mit is konstatált Cservenyi Ferenc, ki
tűnő vendéglős-kartársunk a múlt évben 
Szabadkán tartott vendéglős-kongreszu- 
son. Azt konstatálta ugyanis, hogy három 
napig volt beteg, mikor csupa kíváncsi
ságból kóstolt amolyan „alkoholmentes11 
kotyvalékot.

Névmagyarosítás. Bandi Sándor fő
pincér szaktársunk, vezetéknevét belügy
miniszteri engedélylyel Bérei-re változ
tatta.

A bortörvény szig:ori tása. Sopron 
város és megye bortermelői gyűlést tar
tottak, melyben megállapodtak, hogy a 
földművelésügyi minisztert felkérik, mi
szerint a bor védelméről szóló rendel

kezéséi az uj bortörvény tervezetében 
ne gyengítse, a törvényt mentői előbb 
terjessze be, hogy gyorsan életbeléphes
sen. A kérvényt tömeges aláírással el
látva már fel is terjesztették és a jövő 
hónapban monstre deputációt menesz- 
tenek a miniszter elé, hogy élő szóval 
is előterjeszthessék indokolt kérelmü
ket. A megindult mozgalmat Csizmazia 
Endre országos képviselő is támogatja, 
ki a küldöttséget a miniszter elé fogja 
vezetni.

Az idei Anna napok. A patriarkális, régi 
jó szokásokat s az igazi bohém ember jó ke
délyét, vidámságát híven megőriző Miskolcon 
az idén nagy estek fordultak elő. mint azt a 
Fogadó egyik előbbi számában hírül is adta. 
Ez események, természetesen csak a mi ; :em- 
pontunkból nevezetesek, amennyiben üzleti 
változásokra, (pL a Korona fogadó, az Auslan- 
der-féle Pannónia kávéház átadás és vételére; 
vonatkoznak. Ezek az esetek okozták, hogy 
eggyes, bár nem fontos, de nekünk mégis ked
ves apróságok előző számainkból kimaradtak, 
így kimaradt a többek közt az a sürgöny is, 
mely a in. hó utoljával invitálta a redakciót 
az Avas alá. A sürgöny nem volt aláírva, mind
azonáltal tudtuk, hogy az Avas alatt nagy ese
mény van. Kováts Ferencné vasúti vendéglősnö 
névnap ünnepélyét tartják a derék miskolciak. 
Az ünnepélyen, mint eddigelé is, Miskolc tár
sadalmának előkelősége s a derék vendéglősnő 
szaktársai vettek részt, éltetvén Kováts Ferenc
nél s fogyasztván annak kitűnő borait. — 
Am a fürdői Auna-napi ünnepélyek, bálák 
nem voltak ilyen sikerültek. Amennyiben eze
ket a nevezetes mulatságokat nagyrészint me; 
se tartottak, a szép idő és vendég hiányában. 
Így hát az idei Anna-napok városokba, közsé
gekbe szorultak, ahol azonban a résztvevők 
annál vidámabb és jóbb kedvvel mulattak, sőt 
azon igyekeztek, hogy az elmaradt fürdői Anna- 
napi vigalmakat is pótolják.

Siófok látogatottsága A »Stófok« 
legutóbbi kimutatása szerint eddig 9114 
fürdővendége volt Siófoknak. Ezidösze- 
rint 11411 vendég tartózkodik ott, köztük 
több külföldi. A vendégek három szálló
ban, a fürdőtelepen és a községben, 
magánházakban vannak elhelyezve

\ kassai sódar — Miskolcon. Jaszus An
tal ismert kassai husfüstölde és mészárszék 
tulajdonos Miskolcon az ottani vendéglős- 
szaktársaink kívánságára szeptember elejével 
liókot létesített. A .kassai sódar* derék tulaj
donosa eme költségeket nem kímélő cselekedete 
nemcsak a miskolci, de az egész megyebeli 
vendéglősöknél nagy méltánylásra talált, ameny- 
nyiben er-zel a sertéshús készítmények körüli 
mizériák megszüntetését is látják. A hazai 
vendéglős szaktársainknak ezúttal is figyelmébe 
ajánljuk a külföldön is jó hirnek és nagy 
kedveltségnék örvendő kassai sódart.

Mészárosok sztrájkja. Szabadkan, 
mint lapunkat értesítik, kiütött a 
mészáros-mesterek — sztrájkja. Okot 
erre a városnak az a rendelkezése 
szolgáltatott, hogy megunván a mészá
rosok önkényes és folytonos hus-áreme- 
lését, felállították a városi mészárszékei. 
Mikor aztán látták a mészárosok, hogy 
a város nem tréfál, bejelentették a 
sztrájkot, ami ugyan nem sokat segit 
rajtuk. Ki van mutatva, hogy a mészá
rosok 50—60e/o tiszta haszonnal dol
goznak a fogyasztóközönség rovására és 
ha más mód nincs ennek a kapzsiság
nak a megfékezésére, akkor bizony 
helyén van a városi mészárszék felállí
tása és üzembentartása.
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Hatósági kenyérsütöde Budapesten.
Lassan halad előre a fővárosi — úgy
nevezett kenyérgyárának az ügye. Pedig 
már nagyon kívánatos volna, mert a 
tisztelt sütőmesterek olyan kenyeret 
sütnek, mintha a búza ára a mainál 
legalább is 50%-kal drágább volna. 
Ámde a fővárosunknál megátalkodott las
súsággal indul minden közérdekű dolog. 
Ma még csak ott tartanak, hogy az 
építkezésre beérkezett pályázatok fölött 
fognak dönteni, hogy t. i. melyik az 
olcsóbb és melyik drágább és mikor ezt 
majd megállapítják, — akkor ugyan 
többet fognak tudni, mint eddig és ez 
éppen elég lesz arra, hogy az ügyet 
tovább pihentessék.

Hol rendeljünk halat? „Olcsó Kuviar és 
friss halforrás'-. Szál testvérek fióküzlete hál
ás bor nagykereskedő cégnél Orsován. Szállít: 
80, «0, 1 -0 Kor.-ért, harcsát 90—140 kor.-ért, 
kecsegét és tokot 240—280 kor.-ért 109 kgként 
Friss, nagyszemü kaviár kilója 24—28 kor. 
Orsováról gyorsáruként és utánvét mellett. A 
halküldemények gondosan kosárban, jég és 
Itlalmagyékénybe csomagoltatnak. Telefon: 
snzerurbán Orsóvá 30. (4—5

Gyászrovat. — Chovantschek La
jos. pozsonyi vendéglős szaktársunk, az 
ottani központi borpince egyik alapitója 
és vezetőjének szeretett neje. szül. Polc 
Rozina, e hó 21-én, boldog házasságának 
17. évében, jobblétre szenderült. Az el
hunyt vendéglősnél ottani szaktársaink 
és a társadalom minden osztályából 
nagy számmal kisérték el végső útjára. 
— Ozv. Halász Mártonná, kőbányai 
vendéglösnő kartársunkat egymásután 
sújtja a sors. Alig egy éve vesztette el 
férjét, s most, e hó 19-én hunyt el 
Lajos fia, 19 éves korában. Nyugodjék 
békében. — Spitzer Béla, kaposvári 
vendéglős e hó 19-én Budapesten el
halálozott. A somogyin, vendéglősök-ipar- 
társulata elhalt kartársunk ravatalára 
diszes koszorút helyezett. —  Hojszák 
József, kassai vendéglős szaktársunk 
e hó 28-án elhalálozott. A derék kollégát 
karíársai teljes számban és nagy rész
vét mellett szombaton helyezték örök 
nyugalomba. A  gyászoló kartársaink 
fogadják ezúton őszinte részvétünk ki
fejezését.

Lábizzadás, kézizzadás 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 fill. előleges beküldésénél bér
mentve szállítja, valamint Török József ur 
gyógyszertárában és a „Nádor* gyógyszertár
ban, Budapesten.

Hol rendeljünk paprikát? Van szerencsém
valódi szegedi külön örletü rózsa paprikáimról 
az áraimat közölni s kérem b. megrendelések 
folytán paprikáim minőségéről meggyőződni. 
Valódi Szegedi édes rózsapaprika á klgr. 3 kor. 
50 fill. Valódi Szegedi (félédes rózsa) paprika 
' klgr. 2 kor. 90 fill. — Horváth Ferenc Szeged, 
ogadósok paprikása (Tisza szálló volt szoba- 
f "pincére.)
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Vesztett csata.
— Sárgák, vörösek. —

Irta: Szentmiklósi Gábor.

A budapesti kávéssegédek szakegy
letének köszönhetjük a szerencsét, hogy 
az összes napilapok hosszabb cikkekben 
foglalkoztak velünk több napon át. 
Ebben azonban nem sok köszönet volt 
ránk nézve. A legutóbb lezajlott karbol- 
har.- után mindenki beláthatja, hogy a 
fent nevezett szakegylet teljesen elvesz
tette a közönség rokonszenvét mozgalma 
iránt és bevallhatja őszintén, hogy ezt 
a csatát alaposan elvesztette. A betört 
ablaku kávéházakban, a vendégeknek 
nem éppen hízelgő kiáltása, a tisztessé
ges pincérek arcába kergette a vért, 
nem a vendégek ellen, hanem azon kis 
számú csoport ellen, akik már jó idő 
óta a pincérek ezrei nevében rettegésben 
tartják a kávéházi közönséget. Elérkezett 
annak az ideje, hogy megmozduljon 
minden tisztességes pincér és egy zászló 
alá tömörülve segítsen tisztára mosni 
azt a foltot, a melyet becsületén az a 
csoport ejtett. Ha ezt nem tesszük, ak
kor elérjük nemsokára azt, hogy minden 
kávéházi és éttermi vendég revolvert 
hoz magával, ami pedig azt jelentené, 
hogy nem valami derék embereknek 
néznének bennünket, kivétel nélkül

A budapesti kávésok közgyűlési hatá
rozata, a melylyel a kollektív szerződést 
felbontották, alaposan rá ijesztett, nem 
a pincérekre, hanem az úgynevezett 
vezetőkre. Utolsó adujokat is kijátszottak 
már és ezután már csak a csendes, 
azaz dehogy, a lármás elmúlás követ- 
kezhetik A ovörösök# táborából hiány
zott a lelkesedés, a melynek birtokában 
csodákat művelhettek volna. Hiányzott 
belőlük a méltányosság, csak a gyűlölet 
tüze tartotta ideig-óráig a tagokat 
eggyütt és hogy nem ők győztek, nem 
az ö hibájuk, hanem azoké, akik nem 
ijedtek meg tőlük és volt bátorságuk a 
saját fejükkel gondolkodni, s nem a 
» vezetők« egeket Ígérő szavainak hittek, 
a melyekből oly gyakran érezhető volt 
a piszkos önérdek.

A  »sárgák« tábora már szimpatiku
said. Becsülöm a politikájukat, de csak 
azért, mert nincs politikájuk. Én már 
régen abszurdumnak tartottam azt, hogy 
a pincérek holmi politikai jelszó után 
futkossanak, mert enni, inni, mindenféle 
pártállásu embernek kell és sem a 
főnöknek, sem a pincérnek nem érdeke 
az, hogy politika miatt elkerülje valaki 
az üzletét, a mai konkurenciás világban.

Mindezek után még a főnök urakhoz 
volna szavam. Ugyanis, hogy a dolgok 
idáig fejlődhettek, abban része van a 
főnök uraknak is. Mert, ha személyzetük
kel tisztességessen bánnak, akkor ez 
nem szalad holmi jelszavak után. Ter
mészetesen ez csak azokra vonatkozik, 
akik még nem értették meg a mai kor 
szellemét és még mindig azon vannak, 
hogy alkalmazottaiknak minél jobban 
megkeserítsék az életét. Hogy miben áll
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ez, azt tudjuk mindnyájan, ezért részle
tesen nem foglalkozom vele. Egy jó 
alkalmazott mindig megérdemli, hogy 
jó főnöke legyen. A mi szakmánkban 
tehát nagyon is szükséges, hogy a főnök 
megbecsülje a pincérjét és viszont a 
pincér a főnökét, mindkettő pedig a 
legfőbb és legszükségesebb tényezőt: a 
vendéget.

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.

A kassai Andrássy kávéházat, Szá- 
lási Alajos ismert nagy üzletét Dala 
Károly szaktársunk, a zentai Eugén 
fogadó volt tulajdnnosa megvette. 
Szálási szaktársunk személyes vezeté
sébe A »Royal« nagyvendéglőt vette át.

Nagylakon a Mézes és Schurman 
által múlt év utoljával nyitott uj Hun
gária fogadót Hellebrandt István e hó 
elejével áttvette.

Kávéház vétel. Miskolcon az Auslán- 
der testvérek tulajdonát képező Pannónia 
kávéházat Komlósi Ármin, az aradi 
Fehér kereszt és Központi majd utóbb 
a miskolci Korona fogadók könyvelője 
és vezetője 50 ezer kor megvette A 
jóhirü kávéházat uj tulajdonosa újból 
renováltatja és ünnepélyesen október 
1-én nyitja meg.

Orsován a Schweitzer, (Takács-féle) 
fogadót P o litzer  Samu szaktársunktól 
Schlezinger Gyula megvette. Az uj 
tulajdonos a jónevü üzletet ez alkalom
mal ujan renovált atta és rendezte be.

Ádám Gusztáv fogadója_ Margittá- 
nak volt ösmerí szállodása, Ádám Gusz
táv szaktársunk, Érsekújváron az Arany 
Oroszlán fogadót megvette. A régi üzle
tet uj tulajdonosa a mai modern igé
nyeknek megfelelően egész ujan reno- 
váltatta és rendezte be.

Pátkay Ignác, veszprémi vendéglős 
szaktársunk az ottani Fejes-féle vendég
lőt átvette, s úgy ezt mint a Kossuth- 
utcai üzletét személyesen vezeti.

Fogadó megnyitás. Sopronban, az 
ujonan berendezett Pannónia fogadót, 
uj tulajdonosai, Groszner Pál ismert 
soproni vendéglős és Társa e hó 15-én 
nyitották meg ünnepélyesen.

A „Deli" Spitz Sámuel csemegekereskedönek 
fényes kereskedése volt. Remekül ment. De 
ez nem volt elég neki, a volt tözsdepalotában 
„Deli" cimen fényes éttermet és kávéházat 
nyitott. Most esődbe ment a „Deli* is meg a 
tulajdonos csemegés is. így jár, aki — sokat 
markol.

Renováció. Az érsekujvári Nemzeti 
fogadó ismert derék gazdája, Grosz Mór 
szaktársunk, a fogadó kávéházát egész 
ujan renováltatta, s a fővárosi nagy 
kávéházak mintájára, disztingvált Ízlés
sel és modern szép kényelemmel ren
dezte be.



1'/. szám.

Rozsnyón, a Weinberger-féle fogadót, 
S te in b e r g e r  József, volt liptómaluzsinai 
jóhirü vendéglős megvette. A régi üzlet
ből az áldozatkész uj tulajdonos egy 
elegáns uj fogadót varázsolt, miáltal 
elérte azt a célt, hogy üzletét nem 
csak a helyi úri közönség hanem 
az utazó világ is nagy kedvvel és szám
ban látogatja.

Nagykikindán, az utazóknak ismert 
„Városi41 fogadóját, Diam ant Ede, is
mert csákovai fogadós megvette. Dia
mant szaktársunk, az üzletet az átvé
telkor ujan és modern kénnyelemmel 
rendezte be.

Róth Manó vendéglős szaktársunk 
nem Ráday-u. 132, hanem a Soroksári
ul 132. szám alatti vendéglőt vette át-

Fogarason a Merkúr fogadót Rezer 
A. és Tóth  Antal ismert szaktársaink 
Ruttkáról, megvették s azt újonnan 
átalakitva és berendezve október 1-én 
veszik át saját kezelésükbe. —  Sok 
szerencsét 1

Abaujszántón. a saját házában özv. 
G ro s z  Józsefné egy a mai igényeknek 
megfelelő csinos vendéglőt nyitott.

Kassán, az „Otthon" fogadó derék 
tulajdonosa Kálmán Gyula szaktársunk 
a teljesen átalakított és megnagyobitott 
kávéházát egész uj és modern berende
zéssel látta el. Az uj rendezési munká
latok most nyertek befejezést.

Domonkos Ignác, a Zalaegerszegi Korona 
fogadó volt derék gazdája, mint már említettük, 
Tapolcán a Városház vendéglőt és szállodát 
vette át s rendezte be és alakította át ujan. 
Domonkos szaktársunkat Zalaegerszegen igen sok 
vendéglős kereste föl, akiknek borbevásárlásnál 
megfelelő fölvilágositással, kollegáks szívesség
ből, készséggel szolgált. Domonkos szaktársunk 
ezúton kívánja értesíteni a jó ösmerös kolle
gákat, miszerint szíveskedjenek tudomásul 
venni a székhely áthelyezési (Zalaegerszegről 
Tapolcára) és fölkeresni a kellemes otthont 
nyújtó uj fogadójában, ahol jó koszttal jó 
borocskával és útbaigazítással ismét szívesen 
rendelkezésre áll.

Üzletátalakitás. Rózsahegyen, Csá
v ó ja  Marcel szaktársunk üzletét teljesen 
újra építtette s azt több vendégszobával, 
étterem, táncterem, stb. helyiség nagyob- 
bitásával és uj berendezéssel, november 
1-én fogja ünnepélyesen megnyitni.

Szekszárdon, Fehér József szaktár
sunk újonnan épült saját házában 
ízlésesen és ujan berendezett vendég
lőjét a m. hó elejével nyitotta meg.

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

Ávár Ferenc éthordó (Ludadi születés, Vas 
m.) jelen hollétét egy lev. lapon kérem tudatni; 
Mager Dávid vendéglős, Borostyánkő. (Vas m.)

Penner Zsigmond föpincér hollétét, ki utóbb 
a miskolci Grand fogadóban volt alkalmazva, 
egy lev. lapon Fritz József, föp. Miskolc, Grand 
szálloda kéri tudatni.

Somogyi Mihály éthordó jelenlegi címét 
(utóbb az aradi Központi szállodában volt al
kalmazva,) Katritz József, (Miskolc, Korona 
szálloda étterem) kéri egy lev.-lapon.

Fillár György, előnyösen ösmert fő
pincér, a györmegyei Tétben a „Zöld- 
koszoru1 vendéglőt és kávéházat meg
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vette. Fillár szaktársunk az üzletel egész 
ujan renoválva és berendezve a mai 
napon nyitotta meg ünnepélyesen.

Rózsahegyen az állomással átél len
ben levő „Három sólyom" vendéglőt 
G ottfried  Dezső ottani ismert vasúti 
vendéglős szaktársunk örökáron meg
vette, s azt saját tulajdonába a jövő év- 
elején veszi át.

Esküdt János szaktársunk, augusz
tus 1-ével a Liliom-utca 22. szám 
alatti vendéglőt átvette, és ugyanakkor 
ünnepélyesen megnyitotta. í'zlete mene
tét magyar faj boraival és ízletes, jó 
magyar konyhájával biztosítja.

Családi öröm. Skriletz János, nagyszombati 
vasúti vendéglős szaktársuDkat derék neje egy 
szép fiú babaval ajándékozta meg. Az uj hon
polgárt szülői Lászlónak keresztelték el.

Liptószentmiklóson — a Feketesas 
fogadót özv. Platzner J.-nétó! Stern  
Sándor voll rozsnyói szállodás megvette. 
Stern szaktársunk az üzletet egész ujan 
átalakitva és kényelmesen berendezve 
november 1-én nyitja meg.

Szinyérváralján, az ujonan épült 
Központi-fogadót és kavéházat özv. Szín- 
csán Lászlóné átvette. A csinosan és 
nagy kénnyelemmel berendezett üzletet 
az uj fogadós e hó elejével nyitotta meg.

H e l y v á l t o z á s o h .  — Miskolcon a 
Korona fogadó föp. állását Hengye János fog
lalta cl; mellette Kalmár Dezső, Schmiderer 
Keresztély éthordói és Katritz József étlapirói 
állást töltenek be. ü. itt a szobafőp. állást 
Máté Zsigmond foglalta el. Lobermayer Ferenc 
a Böcögő vendéglő sörcsarnoka löp. állását 
foglalta el. Tartó Lajos a csapi vasuti vendéglő
ben éthordói állást foglalt. Hencely Jenő 
Komáromban a Központi fogadó l'őpincéri 
állását tölti be. Varga János Celldömölkön a 
Magyar király fogadó föpineéri állását foglalta 
el. Marosvásárhelyen a Korzó kávéház 
föpineéri állását újból Schönberger töltötte 
be. Vecsernyés Ernő a nagykárolyi vasuti ven 
déglö löp. állását tölti be. Gócán Béla Hada- 
falván a Fink-féJe vendéglő főp. állását foglalta 
eL Moskovitz Oszkár Mármaroaszigeten a Ko
rona fogadó föp. állását töltötte be. Nagyszom
baton a Korona kávéház főp. állását Ellenber- 
ger Károly, a Hungária szállód- föp. állását 
Soós József töltik be. Trenesénben az Erzsébet 
fogadó éttermi főp. állását Valachy János töl
ti be; u. o. a Városi kávéház főp. állását 
Stöger Rezső foglalta el. Zalaegerszegen a 
Korona fogadó főp. állását Szende Gáspár fog
lalta el. Nyitrán a Hungária fogadó föp. állását 
Fényes Sándor foglalta el. Zsolnán a Vasuti 
vendéglő üzletvezetői állását Plistil Antal 
nyerte e l ; u. ott a Riesz fogadó föp. állását 
Hosoff László tölti be, mig a Folkmann foga
dóban Králik Rezső főp. mellett Németh János 
éth. állást nyert. Rózsahegyen az uri-kaszinó 
föp. állását Fekete György nyerte e l ; u. itt a 
fonógyári vendéglő főp. állását Földessy János 
tölti be. Liptószentmiklóson a vasuti vendéglő 
főp. állását Wéber Károly és a Hungária fo
gadó főp. állását Schlüsler Márton töltik be. 
Ruttkán a Korona fogadó és vasuti vendéglő 
üzletvezetői állását B. Kmoskó Sándor tölti be. 
Igión a Városi fogadó föp. állását Sütő Kálmán 
foglalta e l ; mellette m. szobap. Mészáros Sán
dor és a kávébazban m. segéip. Benedek Ár
pád működnek. A Poprádi sörcsarnok és kávé
ház főp. állását újból Zips Ágoston foglalta el. 
Weisz Sándor a Központi kávéház föp. állását 
tölti be. A vasuti vendéglő éttermi föp. állását 
Stybler Róbert foglalta e l; u. ott Prázsovics 
Károlv éth állást nyert Lőcsén a Városi fo
gadó föp. állását Tivald Gusztáv foglalta el. 
Rózsahegyen a Millenium kávéház főp. állását 
Egenberger Károly tölti be. Tornaiján a 
Fehérló szálloda főpincér állását Szabó Béla

foglalta el. Táncsi János a bánrévei vasúti 
vendéglő föp. állását tölti be. Kassán az Eu
rópa fogadó éttermi föp. állását Boross István 
tölti be : mellette Asboth Fcrene és Kuntz An 
tál éthordók működnek. A Royal nagyvendéglö 
főp. állását Zartl Lipót foglalta el. Steaer Lipót 
a Herdicky kávéház lőp. állását tölti be. Eperji- 
sen a Feketesas fogadó főp. állását Szigethv 
József foglalta el: u. o. a szubap. állást Hel- 
beck Ferenc tölti he. A Berger fogadó szobap. 
állását Klug Lajos foglalta el, míg a Központi 
kávéház főp. állását Weisz Lajos tölti he. 
Liebentritt Károly Rózsahegyen a Csavoja fo
gadó fő]), állását foglalta eL Töpfel Mátvás 
Tapolcán újból a Balaton fogadó főp. állásai 
töltötte be. Fehér Béla a győri Fehér hajó 
fogadó főp. állását foglalta el. Lincmayer 
Gyula Zimonyban a Grand fogadó föp. állását 
töltötte be.___

jHirdefmény.
A Győri pincér-egylet

vezetiiségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

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

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

A nem egyleti tagok, női- es stb. 
segédalkalmazottak elhelyezése ugyan
csak dijtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,— levél, távirati dij, — 
tartoznak megtéríteni, ugyminta r. tagok.

A »Györi pincér-Bgylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunáituli: 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: I. o. fő- és fizetőp. 3 kor., 
11. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és l-ső szállodai 
kapus 2 kor.. Hl. oszt boríiu, kávés
legény. csapos és szállodai bér szó Iga 
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: Pincér
egylet Győr.

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

(J V i d é k i  n a g y o b b  v á r o s b a n
VJ vendéglőm részére keresek cgv jó meg- 
f  jelenésü fiatal vendéglőst, kinek neje 
If kitűnő szakáesné (lehetőleg gyermekié 
ö  len) öOO korona óvadékkal elszámolásra. 
ff. Az üzlet szeptember 1-én átvehető. A 
fi pályázó közelebbi megbeszélés végett 
ü  - - személyesen megjelenni kéretik.

f. L Á N G  B.
N szálloda és étterem tulajdonos, Léva.
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N Y I L T - T É R .
B l i s m e r S  l e v é l .

T. Hercog Sándor urnák, Csáktornya. — 
A küldött borszürő teljesen bevált, kérünk 
postafordultával egy pálinka szűrőt Tisztelettel 
Maver Ferenc és Társai Nyergesujfalu

A szekszárdi .őzekszárd' fogadóban Kotró 
Márton (jogszigorló, hírlapíró! könyvügynök 
hosszabb ideig lakott és két i bizonyára érték
űden) utazó bőrönd hátrahagyása mellet és 
72 kor. 32 fill. összeg szobatartozással meglé
pett. Kartársaimat miheztartás végett figyel
mezteti m és amenviben az illető címéről tu
domással bírnak, kérem ezt velem közölni. 
Salzman Henrik szobapincér. Szekszárd. 
Szekszárd szálloda.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .
Csak e g y . . .

Csak egy mély, forró tekintet.
És egy gyöngéd kézszoritás:
A hosszú együttlét után.
Ennyiből áll az elválás. . .

És akkor vége mindennek :
Az ifjú ugyan még remél.
Ám, a leány szive gyenge 
És benne uj szeretem kél.

. . .  Láttam én már nagyon sokat.
Kit sújtott e tapasztalat,
S szive rejlett örömeit 
Kitépte egy zord pillanat

Azonban édes angyalom,
Nem néked szólnak e szavak,
Hisz ott látom szép telkedbe 
Az én nagy boldogságomat.

Vallomásra sem akarlak 
Rábírni édes, tégedet.
Mert ismerem régen a te 
Angyali tiszta szivedet.

Csupán egy bánt. egy bántja csak 
Az én összetört telkemet.
Hogy te véled, szép angyalom,
Örökké lenni nem le h e ti------

Tardy Gábor

Az öreg csárdás
— Fürdőkön, nyaralókon. — 

Kijártak a régi jó idők, elmúlt min
den, ami szép volt. Még az idő sem az 
ami volt valaha. Szeleknek, felhőknek 
és napsugaraknak is egészen más a 
járása. Hiába, nem úgy van már, mint 
volt régen . . .

L'tszéli, öreg csárda előtt ülök és né
zem az időjárását, a kavargó, sötét 
fellegeket. Az idő szomorú, esőre áll. 
Hirtelen, egész önkéntelenül jut eszembe 
a régi, öreg poéta, aki őszidőről bána
tos danáját igven zengte:

Borús az idő, borús a határ.
Sehol derű, semerre napsugár:
Szomorú minden mint magam vagyok,
Kit nyár, tavasz s minden fény elhagyott. . . 
Közben szélfuvalom kél, a levelek meg- 

rezdülnek s hullatják esőkönyüket. Sír
nak, sirdogálnak a levelek, siratják a 
szomorú nyáridőt. Öreg csárdás, vén 
cimborám, te is szomorkodol, —  min 
keseregsz . . .  Az idők járásán, sok sze

gény kartársadnak rombadült, nyári 
reménységén!

. . . Szánakozhatunk rajtuk, sirathat
juk őket. Letörte, tönkretette őket a 
rósz idő, a mindig borús, esős nyár. 
Amely alig volt derűs, napsugaras. 
Amelynek alig volt egyetlen szép 
napja. Talán még Siófokon s a kies 
Balaton többi fürdőjén ; és Félixen, Her
kulesen s még egy-két fürdőhelyen, 
sütött a nap. De ezeken is csak —  félderü- 
vel. ügy, hogy a vendégek fázósan húz
hatták össze ruhájukat s más, melegebb 
tájra gondoltak. A tátravidéki fürdők
ről Késmárk hűvös szellői és Erdélynek 
tündérszép völgyei, fürdőiről az esős, 
hideg fellegek azt a néhány vendéget 
is elűzték, akiket üdülésre, junius heve 
késztetett. S fürdők, nyaralók árván 
maradtak. Fogadós, vendéglős és pincér 
pedig fázva, kereset nélkül . . . Ezeknek 
szegényeknek teljesen beborult.

Az öreg csárdás beszélt, beszélt és 
beszédje közben szemeiben könyeseppek 
rezgedeztek. Őszintén sajnálta, megköny- 
nyezte a maga fajtáit, akiknek a nyár
időre épült jóreménységük, számításuk 
teljesen megsemmisült. M. T.

Szerkesztői üzenetek.
B J Sopron. A szesz- és pálinkafélék kész

letének bejelentési kötelezettségét az uj szesz- 
törvény írja elő. Ez t. i. a törvény végrehajtá
sának első kelléke. A már megadóztatott 
készletre újabb pótadót fognak kivetni, mert 
hiszen a miniszter újabb 40 milliócskát akkar 
ebből az adóból behozni. Ide tartozik természe
tesen a szeszégetés felemelt adója is. Be kell 
jelenteni természetesen a 10, illetőleg 5 liter 
szeszt, tartalmazó készleteket is, de csak 10 
illetőleg a magánfogyasztásban 5 liter szesz- 
tartalmat meg nem haladó italnemüeket pót
adóval nem fogják terhelni. Az eltitkolt meny- 
nyiséget csempészetnek fogják minösiteni és 
aszerint a büntetést kiszabni. Felebbezésnek 
ezen eljárás ellen alig lesz foganatja, mert a 
bevallást a törvény rendeli el. A jó hazafi 
fizet, mint a köles és hallgat mint a dinnye a 
fűben. Csak aztán legyen miből fizetni. Adja 
Isten, hogy erre is jusson. Üdvözlet. — H. K. 
Monyorókerék. Hát, kérjük, a vendéglősöknél 
a jó szándék meg van, de bárcsak a szakmi
nisztériumban is volna meg. A képesítés kér
désének eldöntése tőlük függ. De reméljük a 
legjobbakat. Elismerő sorait köszönettel nyug
tázzuk. — D l .  Tapolca. Az ügyet, mint látni 
méltóztatik, megintéztük. Üdv! — H I. Debre
cen. A közügyben tett áldozatkészségért s az 
értesítésekért meleg köszönet és üdvözlet! — 
T—I... Lap előbb is pontosan ment s most is 
küldtünk. — G. S. Csíkszereda. Álló lapnál 
figurából lehet 60 sőt 90-et is mondani, ha a 
lap egyforma magas. Csak rontás ne legyen. — 
D. F Kassa. Kedves soraiba csomagolt értesí
téséért — hálás köszönetünk és szives köszön
tésünk ! — T. G Lap Vásárhelyre ment, levél 
leendő cimre menni fog. Üdv! — R. J. Miskolc. 
A kosár pompás csemegeszőlővel okozott 
kellemes lepetésért — őszinte köszönetünk 
és üdvözletünk. — L. J. Miskolcia. M. koma 
azt az orkesztrum ügyet pontosabban és gyor
sabban intézi el, mint a vén fogadós. Baráti 
köszöntés!

Egyetlen
12 esztendős, budapesti polgári iskolába járó 
leányomnak hasonló korú, bármily vallásu vagy 
anyanyelvű leánykát tanuló- és játszótársul 
keresek. Ingyen lakást, szülői gondozást és 
jó nevelést adok. Szülőket iskoláztatás, ruházat 
és élelmezés költsége terheli. Cim megtudható

a .Fogadó* szerkesztőségében.-------

V endéglőst
keresünk KOLOZSVÁR főterén levő 
modemül berendezett sör,- bor-csarnok 
és étterem vezetésére, ki kitűnő kony
háról kezeskedik és óvadékkal rendel
kezik. A vendéglő és konyha a legkisebb 
apróságig be van rendezve. Az üzlet 
azonnal átvehető. A pályázó kéretik 

■■■ személyesen megjelenni. -----
MENOEL SÖRFŐZDE és KERESKEDELMI R.-T.

TORDfl.

Eladó vendéglő.
Kecskeméten, a piac közelében, a város 
legnagyobb forgalmú helyén, 25 esztendő 
óta fennálló j ó f o r g a l m u  ésa  
j ó U i r ü  v e n d  é g l ő m e t  
betegség miatt eladom. Az üzlet azon-
------------- =  nal átvehető. = = = = =
Á B E L  I S T V Á N  vendéglős 

KECSKEMÉT. í-i

Pályázati hirdedmóny.
A Máv. Szécsány állomásán lévő vendéglő 

1908. december 1-töl számitandó öt évre bérbe 
adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítványokkal fölszerelve ok
tóber hó 1-ig déli 12 óráig a Máv. szegedi 
üzletvezetöség általános osztályához (főnökség) 
nyújtandók be. U. ott bánatpénz fejében 200 
(kettőszáz) korona teendő le. A vendéglőre 
vonatkozó részletes feltételek a nevezett üzlet
vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztályá
nál tudhalók meg.

Szeged, 1908. augusztus hó 17.
Az üzletvezetöség.

Balt gyógyfürdő vendéglője
azonnal bérbeadó. Évi bér berendezés- 
■■ sel együtt 800 korona.--------

B A L F e y Ó G y F Ü R D Ő
igazgatósága.

Pályázati hirdetmény.
A Máv. Gyulafehérvár állomásán lévő buffet 

1909. január 1-étöl számitandó öt évre bérbe 
adatik. Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve 
és megfelelő bizonyítványokkal fölszerelve, 
szeptember hó 24-ig déli 12 óráig a Máv. 
aradi üzletvezetőség általános osztályához 
(főnökség) nyujtaudók be. U. ott bánatpénz 
fejében 100 (egyszáz) korona teendő le. A 
buffére vonatkozó részletes feltételek a neve
zett üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
osztályánál tudhatok meg.

Arad, 1908. augusztus 16-án.
Az üzletvezetöség.

Kiadó kávéház.
Nyíregyházán, a főtér legszebb helyén 
újonnan épült modern kávéházi helyiség, 
mellék helyiséggel kiadó. Értekezni le- 
=-■ hét a tulajdonosnál: -

FRIEDMAN S E L IG
Nyíregyháza. i _ s

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. Bzám.


