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Nincs többé szalbor 1 Nincs többé töröttbor ! !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  M
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de - 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tőrt. ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A  Kristály- 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztántartása gondot alig igényel. A mai modern bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály- J  
szűrő, 100— 150 liter munkaképességgel 30 korona és 150— 200-ig 40 korona. .Megrendelhető a föltaláló: H E R C E G  S Á N D O R  

(Déli vasú ti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél ■ Polgár M. Budapest, VII., Wesselényi-utca 17. I I .  1.

Az utánvét mellett küldött Kristáiy-szSroliiz kezelési utasítás mellékelted!: I Megrendeléseket szívességből közvetít a „Fogadd" kiadöbivatala.

Vidéken ügynökök kerestetnek Képes árjegyzék kívánatra ingyen. JA

K I Á L L Í T Á S .  — A  Kristály-borszürő a „Budapesti Kocsmáros lpartársulat“  tagjai pénteki összejövetelein megtekintés miatt a jjj 
--------- = --------- cég budapesti képviselője által kiállittatik. ---------= = = = = -------

> miau a ü*

T. étlapiró é s vendég lős uraknak.

legmelegebben aján o 
legjobbnak eltemet 
sok triöt éa munkát 
takarító „Berkovits“ -féIe

Hektográph-lapok ■1'̂  1

s minden színben levő „tén- 
lókat. A  iiélknljzhetlen 
hektográpii-lap mindkét ol- 
dalonlöbbazór használható s etry eredetiről 100 200 
másolat i.rerheti)- Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. 

Hektográph-tekercsek minden nairj-nágban rendelhető
B ER K O V ITS  K Á R O L Y  Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest 

VII., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

Í
 Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad

B R A U N  G Y U L A  í
BUDAPEST, SIP-U. 14. I

Eladó üzlet.
- - - - Erdély nagyobb városában-------
kávéház és étterem

szép kerttel és jómenetii kuglizóval —  
más vállalkozás miatt — átvehető. Az 
üzlet laktanyák közvetlen közelében van 
és 18— 20 abonenssel rendelkezik. A 
sörgyár 1900 korona készpénzzel járul 
hozzá. — Megvételhez 1000 korona 
töke szükséges. Cim a kiadóhivatalban

^  ■''^őndenki

/ ( 0 f p B I K A X \  
/ M -V , y r  '«/ -

Tessék prcbamegrendelést tenni! 
Világhírű szegedi édes paprikát csakis

HORVÁTH FERENC nél
szállodások 8s vendéglősök papr ka

Szillitjjá'iát
.Szegeden lehetkaP̂ ll—-

Eladó üzletek:.
Békéscsabán a fö-uton lévő Báránv-szál- 
lotla, étterem, kávéház, 6 vendég
szoba teljes berendezésével és átellen- 
ben a város tulajdonát képező Petöfi- 
ligeti nyári vendéglő bérletével együtt 
— családi okok miatt — sürgősen eladó. 
Bővebb fölvilágositást nyújt Kozma 
Márton vendéglős. 3-3

T. vendég lős és koc sm áros ,
szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi

Moóri boraimat i
Bizalmas megrendelést vagy szemé- í 

lyes közvetítést is eszközlök 1 

Stoffer Mihály, —
sörház-vendéglős, Moór (Fehér megye.) l

ELADÓ SZÁLLODA
Egy a vasúti állomással szemben lévő 
=------- újonnan épült -

szálloda 1_3
(az üzlet 30 év óta áll fenn konkurencia 
nélkül)  házzal és uj berendezéssel együtt 
más vállalkozás miatt azonnal eladó. 
A vételhez 30— 40,000 kor. készpénz 
szükségeltetik. Ajánlatokat „S. R. 50“ 
jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.

ELADÓ VENDÉGLŐ.

Nagy kereskedelmi délvidéki városban 
egy jóforgalmu beszálló vendéglő, mely
nek 2 jómenetü vendéglői helyiségén 
kívül 6 vendégszobája. 3 lakószoba, 
pince, konyha, stb. szükséges helyisége 
van, jégszekrény, légnyomásu sörkészü
lék és az összes fölszereléssel együtt 
— családi körülmények miatt eladó. — 
Házbér 850 f r t  Bővebb fölvilágositást 
a .Fogadó* kiadóhivatala nyújt.

Nagy vidéki város
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelneb örvendő szá lloda  14 szobá
val, sörcsarnok és étteremmel átadó. — 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. -2—3

jELADÓ .VENDÉGLŐ-
Lentiben (Zala m.) Horváth Győző örö-

- -  -  kösei tulajdonát k épező------ --
v e n d é g l ő

szabad kézből eladó. Bővebb felvilágo- 
— - sitást ad: = = = = =

HÖHN BÉLA körjegyző
L E N T I .  3—9

Dr. Kossu thány T am ás e g y e t ,  
t a n á r ,  a z  o r s z á g o s  c h e m i a i  in t é z e t  
v e z e t ő je  a z  o r v o s o k  r é s z é r ő l  i s  
a já n lo t t  üditö és szomjcsillapitó

esillagRegyi forrásvizei
m in d e n  k á r o s  a n y a g t ó l  m e n t  t e r 
m é s z e t e s  á s v á n y v í z n e k  m in ő s í t e t t e ,  
=  m e ly  s z é n s a v v a l  t e l l i t t e t ik .  =  

FORRÁS:
C S I L L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e s t ,  III., Lukács.utca 2.
—  Telefon 78-79. = =

Vidékre bérmentes szállítás. *  Kapható mindenütt
J

Étterem, sörcsarnok városban (megyéi
székhelyen) — visszavonulás miatt —  eladó. 
Vételár 5000 frt. Bővebb felvilágosítást a 
„Fogadó" kiadóhivatala nyújt 3—4
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VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY ^  ^  ^  Q  Q  PINCÉR ̂ K Ö Z L Ö N Y

VOLT SZEGEDI „ÚJKOR*1
A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVESIPAR, A HAZAI ÉS IDEGENFORGALOM ÉS BORGAZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

ülőfizetés: E g y  évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos:
__ fló r  g yő ző .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V ili., Rákóci-ut 13. sz.

A vendéglősök szikvizgyára.
— fSzö vétkezés.) —

Irta: Janura Károly.

A budapesti vendéglősök életében ne
vezetes fordulatot jelent a május 8-iki 
választmányi ülés elhatározása. Ez el
határozás eredménye lesz a legközelebbi 
jövőben megvalósitandó szikvizgyár, 
mely a minden oldalról agyonnyúzott 
kocsmárosoknak anyagi érdekeit fogja 
fellendíteni.

A praktikus érzékii vendéglősöknek 
nem sok magyarázat kell ahhoz, hogy 
belássák, mennyi megtakarítást, mily 
hasznot és előnyt nyújt, ha saját kö
rükön belül egy gyárat bírnak, mely 
nekik a minden percben szükséges szó
davizet minimális áron juttatja. Az 
övék, a sajátjuk ez a gyár —  s ez a 
tény mindent megmagyaráz.

Jól tudjuk, mily örömöt és reménye
ket kelt ez a dolog a budapesti ven
déglősök körében. Az általános szüksé
get mindenki érezte. ^Általános volt a 
panaszkodás, hogy a napról-napra iszo
nyúan felfokozott drágaság közepette 
nem lehet becsületesen megélni, s hogy 
e drágaság súlyát legjobban ép a ven
déglősök oly nagyon széttöredezett és 
széthúzó serege sínyli meg. Néki kell 
a világ zsarnokát: a gyomrot mérsékelt 
áron, de amellett jól is kielégíteni. 
Mert az ember, ha drága a finom ruha, 
képes és kész eljárni olcsóbb ruhában 
ís, mely ép annyi meleget ad, de a 
gyomrot nem lehet megcsalni: az min
den csalásra keservesen reagál. A  meg
rontott és rosszul táplált gyomor ellen
ezve és rosszul szolgálja gazdáját, sőt 

f a gazdája kíméletlen marad —  fel is 
mond neki.

KI lehet mondani, hogy a jól tartott 
:■ unor szerzi meg a világnak az elé- 
-vdettséget, vidámságot, egészséget, mun- 
mt és nagy tetteket.

A komoly vendéglősök lelkiismeretén 
‘üU óriási fontosságú dolgok függnek, 
a becsületes magyar vendéglős már 
yan, hogy inkább megbukik, minthogy 

salárdkodjon s az emberek gyomrán 
gye be magának a drágasági pótlékot 

amellett élelmes is és találékony, 
me előtt folyik le a nagy gazdasági 

■ me, hamar tudatára ébred, mily esz- 
'ök képesek javítani anyagi helyzetét 
Vendéglőseink helyesen ismerték fel, 

'°gy a szövetkezés ereje lehet egyedüli 
enedékük, s ezen irányban rég vágy

tak némi eredmények után. Most, hogy 
az összetartás érzése fokozottabb mér
tékben terjedt el körükben, nekik és 
törekvéseiknek megfelelő embereket vá
lasztottak, hogy uj vért, uj felfrissülést 
hozzanak a merevedő tagokba. — A 
választmány a helyzet magaslatán áll: 
a célt megértette s a vendéglősök meg
nyugvással láthatják, hogy érdekeikben 
a folyamat már megindult. De ez nem 
minden. Itt nem szabad megállanunk s 
azt gondolnunk, hogy már eleget tet
tünk. Ez csak kezdete egy hosszú és 
nehéz munkának. A legkisebb részen 
kezdtük meg a haladást, hogy annál 
biztosabban emelkedhessünk feljebb. De 
ép ezért szükséges hogy az összes ven
déglősök lankadatlan érdeklődéssel és 
kitaitással munkálkodjanak a köz ér
dekeiért.

Drágitják a sört.
A kartel dolgozik.

— Vendéglősök Sörgyára. —

A vendéglősök sörgyárának indoko
lásában kifejtettük az okokat, melyek 
ezen vállalat létesítését szükségessé te
szik. Jeléggé hangsúlyoztuk, hogy mihelyt 
a sörgyár alapítását célzó mozgalom 
alábbhagy, emelni fogják  a sör 
árát, És ime, igazunk volt, mikor erre 
hivatkoztunk. Jól sejtettünk, mikor 
szakköreinket erre. majdnem biztos for
mában figyelmeztettük. A sörkartel 
lesben áll és kihasználja az alkalmat, 
önmagának értékesíti szakköreink nem
törődömségét És csak magunkra ves
sünk, ha a kartel bennünket szipolvoz.

Ugyanis arról van szó, hogy a palacksör 
nagykereskedők kartelszerüen meg
egyeztek abban, hogy a palacksör arát 
felemelik. Tehetik bátran, mert nincs 
az a hatalom, mely őket abban gátol
hatná. k parancsolnak és az italmérő 
iparosok kénytelenek szót fogadni — 
ha sört akarnak.

Figyelembe véve, hogy a palacksör 
árusítása olyan természetű elterjedtség
gel bir, mint akár a szappan vagy 
burgonya, könnyen felfogható tehát, 
hogy a fogyasztóközönség károsodása 
mellett az italmérő iparos olyan ver
senynek lesz kitéve, hogy munkájának 
a diját is alig fogja megkapni a sör 
eladása után. A palacksört árulja a 
fűszeres, a szatócs, a hentes és a többi 
élelmiszereket árusító üzlet, de mint

mellékfoglalkozást és igy megelégszik 
a legminimálisabb haszonnal, csakhogy 
vevőit ezzel is kielégíthesse. A vendég- 
lős-koesmáros azonban nem mint mel
lékfoglalkozást gyakorolja az italárusi- 
tást, tehát ő igenis rá van utalva az 
üzleti költségek, adó, illeték stb. stb. 
haszon utján való bevételezésére.

Az árakkal tehát a vendéglős-koesmá- 
ros versenyezni nem fog tudni, hanem 
veszteséggel fog dolgozni a palacksörnél.

Alkalmunk volt ez ügyben egy ilyen 
palacksör szállítóval beszélni. És azon 
kérdésünkre, hogy vájjon nem tart-e a 
kartel az érdekeit italmérők ellenmoz- 
galmától, mely védekezési álláspontra 
fog helyezkedni ? Kacagással felelt, 
mondván: »Mit tehetnek V Akinek nem 
tetszik, aki az árakat nem fogadja el. 
az nem kap tőlünk sört«

íme, igy beszél az elbizakodott, a 
maga hatalmának súlyával tisztában 
levő kartel. mely parancsol.

Hogy ez az állapot mennyire meg
szégyenítő, mennyire lealázó, azt min
den mélyebb gondolkodás nélkül is meg 
lehet állapítani. És mégis, mikor-»itt volt 
az alkalom, hogy ennek az áldatlan 
állapotnak véget vessünk, akkor nem 
mutatkozott még az a megfontoltság 
szakköreinkben, amit ez a komoly dolog 
feltételezett és megkívánt.

És ne felejtsük el, hogy a kartel 
mindig nagy étvágygval bir. Nehéz annak 
a gyomrát kielégíteni. A palacksör meg
drágítása után — mint a jelek mutat
ják -  fel fogják emelni a hordósör 
árát ís. Hiszen tudják, hogy nincs mód 
a védekezésre. Ki fogják használni a 
helyzetet és kiaknázni a rájuk nézve 
kedvező alkalmat.

Ez az állapot majd aztán talán mégis 
megteszi hatását szakköreinkre, hogy 
végre a kartel alól való szabadulás 
eszméje utat törjön magának.

A palacksör drágítását ha nem is 
tudjuk megakadályozni, de viszonzásul 
tehetünk mi is valamit, ami nagyon 
kellemetlen lehet a kartellirozott urak
nak és az ebből háramló haszon leg
alább a hí zai üvegipar javára fog válni. 
Követelni fogjuk ugyanis, hogj' a sö
rös palackok, ugjr mint a többi ital- 
mérésre használt üvegedény, hite
lesítve lekenek. A fogyasztó legalább 
tudja, milyen mennyiségű sört kap a 
palackban Eddig ez az állapot nagyo.i
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kedélyes volt. A fogyasztó megfizette a 
követelt árt, de sohasem tudta mennyi 
sört kap a pénzéért.

Így majd lehet a kölcsönt némiképpen 
visszaadni és a kartellen egy kis eret 
vágni —  a hazai üvegipar javára.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Országos kocsmáros-kongresszus.
Mint Szabadkáról bennünket értesíte
nek. ottani szaktársaink a II. országos 
koesmáros kongresszust, melyről már 
a Bpesti kocsinárosok ipartársulatát 
is értesítették, ezőv őszén Szabadkára 
fogják összehívni A tárgysorozat közt 
a „ fi ocsm árosok országosszö vétségé' 
is fog szerepelni.

Vendéglösökszikvizgyára. A ,,Buda
pesti kocsm írosok ipartársulata1" e 
hó 8-án tartott választmányi ülésén 
elhatározta, hogy a társulat tagjai 
szikviz -  szükségletének kielégítésére 
szövetkezeti alapon szikvizgyárat léte
sít, melynek az a célja, hogy a társu
lati tagok 2 fillérért kaphassanak egy 
üveg szikvizet. A berendezésre négy 
szikviz-gépgyáros pályázott. E hó 15. 
és 16-án szemlélik meg a választmány 
tagjai a pályázó gyárosok gépeit és 
a szükséges felszereléseket.

Önsegélyző és jótékonysági asztal- 
társaság. Pozsonyi pincérszaktársaink 
a múlt hó utolján látogatott gyűlést 
tartottak, amelyen az ottani Pincér
egylet és Betegsegélyző pénztára föl- 
oszlatása és egy Önsegélyző és Jóté
kony asztaltársaság létesítéséről hatá
roztak. A gyűlés lefolyásáról a követ
kező jkönyvi kivonat számol be:

Jegyzőkönyv. Fölvétetett 1907 ápr. 
hó 29-én éjjel 12 órakor a Nemzeti 
fogadó vendéglőjében a pozsonyi 
p. egylet és betegsegélyző gyűléséről- 
Jelenvoltak : Chovantsek Lajos, Ambrus 
József, Kern Endre, (iratz Vilmos, 
Ambrus István, Ebenspanger Jenő, 
Zsári Géza, Raimann József. Albert 
Károly, Haudek Antal, Kratochvil Ede, 
Panyik Károly, Eble Jenő, Gammel 
Ferenc, Forster Ferenc. Strauzi Mátyás, 
Ilolzer József, Sefcsik Ede, Chabada 
Gyula, Maver Pál, Oszvald György stb. 
Ambrus József, az összejövetel meg
nyitása kapcsán üdvözli a jelenlévőket 
s a szót Kern Endrének adja át. 
Kern E. megismerteti a gyűlés célját 
s előadja, hogy a napirendnek csak 
egy tárgya van: a pozsonyi p.-egylet 
és betegsegélyző föloszlatása Ezzel 
kapcsolatban inditványozta, hogy a 
helybeli pincérség alapítson egy »Pozso- 
nyi pincér Önsegélyző és jótékonysági 
asztaltársaságot.« Jelenlévők egyhan
gúlag elfogadták az indítványt, miután 
a betegsegélyző feloszlatását ugyan
csak egy szóval mondták ki. Chovantsek 
Lajos ítr, vendéglős, a »Pozsonyi ven
déglősök pineeszövetkezeté«-nek"elnöke 
és a p.-vendéglös-ipartársulat érdemes

FOGADÓ

tagja hosszabb beszédben helyeselte 
a pozsonyi pincér-kar törekvését, s az 
asztaltársaság megalapítására vonat
kozólag biztosította a jelenlévőket, 
hogy a helybeli főnöki-kar odaadó 
támogatására is számíthatnak; majd 
szép szavakkal a jó  intézmény iránti 
egyesült erő és kitartásra buzdította 
a kartársakat: egyben az ő és kedves 
nejének alapitó tagként való belépését 
jelentette be. A jelenlévők nagy lelkese
déssel vették tudomásul Chovantsek ur 
szavait s az elnöklő Ambrus József 
eme szép jelenet hatása alatt rekesz
tette be a közgyűlést.

A nagyváradi p incér-egyiet e hó
13-án tartotta a 6-ra összehívott rend
kívüli közgyűlését, amelyen hz uj alap
szabályok és a fölállítandó ingyenes 
helyeszközlő-iroda ügyei voltak napi
renden. Az ülés eseményét lapzárta 
miatt, a jövő számunkban hozzuk.

Vasárnapi szünet az ital
mérésben.

11.
A vendéglőkre, kocsmákra nézve el

mondtuk véleményünket lapunk egy 
utóbbi számában és fentartottuk ma
gunknak a pálinka-árusítás vasárnapi 
szünetéről lapunk mai számában véle
ményt mondani.

A pálinka mértéktelen ivása és an
nak következményei hazánk egyes vi
dékein arra bírták az illetékes hatóságo
kat, hogy megszorító intézkedéseket 
léptessenek éleibe. Mert megyőzödtek, 
hogy a pálinka-ivással űzött visszaélés 
káros hatása a népet és leszármazot- 
tait a szó szoros értelmében leállato- 
sitja, vagyis testben és lélekben, gon
dolkozásában és munkabírásában el- 
satnyul. Ha tehát a mértéktelen pálinká
ivá st legalább korlátozni akarjuk, 
akkor minden esetre előbb az ivási 
alkalmakat kell redukálni.

A szegényebb néposztályok kereseti 
és eletfentartási viszonyainál fogva 
nyilvánvaló, hogy a bor és sör drága 
nekik. A nagy adó, amit a kincstár 
a bor és sörből kisajtol, megdrágítja 
ezt az italt, mint az emberi szerve
zetre — mérsékelten élvezve — nem 
ártalmas italt. A szegényebb néposz
tályok tehát a pálinkát isszák, mert 
abból kevés pénzért annyit kapnak, 
hogy hamar megérezhetik az ital ha
tását. És minél jobban karcolja a 
torkát, annál jobbnak találja.

És aztán az olcsó pálinka milyen 
minőségű ?

Olyan természetesen, hogy kevés 
pénzért elveszti az eszét az, aki fo
gyasztja.

Budapest székesfőváros szabályren- 
deletileg állapította meg a pálinka
mérések számát, mert azelőtt gomba
módra szaporodtak. A pálinkától leré- 
szegedett emberek sok bajt okoztak már 
és fognak még okozni. Ez tette szük
ségessé a főváros intézkedéseit.

10. szám.

Igaz, hogy a pálinkagyárosok 
találták a módot a szabályren.: ■ ’ 
kijátszására. Bor és sörmérési ; . 
délyeket kérnek és ezen italok m- 
árusítják a pálinkát is, még pedig ,i:i 
gyobi) mértékben, mint a bort és . 
Ezekből keletkeznek azután azok a 
konkurrensek is, kik tisztességí-íen 
versenyével a jóminőségü italokat 
mérő koesmáros nem veheti fel a 
harcot.

Bées városa már 2 —3 évvel ezelőtt 
rendelte el a pálinkamérések vasár
napi zárvatartásáí. És mindenesetre 
megfontolva, a’apos okoknál fogva 
tette.

Budapesten is veit már szó róla. 
A udapesti korcsmárosok ipartár
sulata még Tisza István belügyminisz- 
tersége alatt kérvényezte, hogy a pá- 
linkaárusitás vasárnapokon még a 
kocsmákban is tiltassék el, de eddig 
nem volt eredménye.

A pálinkaárusitás vasárnapi szünete 
tehát semmiféle gazdasági kárt nem 
vonna maga után, de még az állam 
sem veszítene semmit. A  közrend és 
közbiztonság, valamint a közerkölcs 
egyenesen nyerne vele. De a köznép 
fejlődése és egészségi állapota is 
nyerne, ez pedig magasabb állami ér
dek, mint a pálinkás-butika vasárnapi 
nyitvatartása és a bor- és söradó mai 
magasságában való fen tartása.

Mi következhetik abból, ha vasár
napokon a pálinkás-üzlet zárva van ? 
Nézzük csak. Aki d pálinkát bármilyen 
okból — nem kutatjuk, —  nem nél
külözheti, az a vasárnapi szükségletet 
már szombaton szerzi be. Tehát ebből 
nincs kára senkinek, legfeljebb annak, 
aki el nem lehet pálinka nélkül. Ha 
pedig vasárnap akar valamit inni. 
akkor a pálinka helyett bort vagy sört 
fog inni és tekintve, hogy ez az ital 
aránylag drágább is, mint a pálinka, 
(csak annyiban természetesen, hogy 
a pálinkától kevesebb mennyiség kell 
az ittasságra) tehát a borból és sör
ből kevesebbet fog élvezni, de legalább 
egészséges marad és felhasználhatja 
a vasárnapot üdülésre és pihenésre. 
Mert az ital nem kábítja el.

Ez következhetik abból, ha a pálinka
mérés vasárnap zárva marad. Ez pe
dig minden tekintetben előny és ner 
hátrány. Előny a közérdekre nézve • - 
előny a szegényebb néposztály erk 
cse és egészsége érdekében.

Már ez magában véve is indokol: 
teszi a pálinkamérés vasárnapi  ̂
netelését. És ha másutt nem forcb 
fel emiatt a világ, hát akkor itt sen 
lehet belőle baj.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A Budapesti Kocsmárosok Ipái tv. 
su/afá-nak tagjai közelebbi ozsonáő:. . 
a következő helyeken tartják: M> : -
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/O-e/i: Tassy Lajos vendéglőjében, 
VII., Bethlen-tér 3. —  Május 11-én: 
Schmauder József vendéglőjében, IX., 
Bokréta-utca 12. —  Május 24-én: 
Soroksáron, Holbig Antal vendéglő
jében, (templomtér.) —  Május 81-én: 
Pálinkás Mihály vendéglőjében, IX., 
Soroksári-ut 126.

Nyilatkozat.
A r>Fogadó« és a y> Magyar Ven

déglős Kávés ipara közt hosszabb 
ideig tollhare folyt, mely kölcsönös 
sajtópöröket vont maga után. E hó 8-án 
kitűzött ilyen porunk főtárgyajása al
kalmával az érdekelt kél lap szerkesz
tői kölcsönös nyilatkozatok kapcsán az 
eddigi viszályt szakipari érdekből meg
szűntnek mondották ki, az egymással 
szemben folyamatban lévő pereket köl
csönösen visszavonták és ennek követ
keztében az e hó 8-ára kitűzött főtár
gyalás megtartása is fölöslegessé vált.

A magunk részéről szívesen nyújtot
tunk módot a köztünk és a »Magyar 
Vendéglős és Kávés Ipar« közti fenfor- 
gott viszálykodás megszüntetésére s a 
szaksajtó reputációja érdekében elen- 
gedhetlennek tartjuk a tartós békét és 
kölcsönös tiszteletet.

Flór Győző 
a .Fogadó" szerkesztője.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Tisztelt előfizetőinket akiknek a 
jelen és múlt lapokkal utalvány mellé
keltetett illetve levélbeli fölszólitás 
intéztetett, kérjük, hogy postafordul
tával szíveskedjenek esedékes előfize
tésüket beküldeni. —  Jóbarátainkat és 
ösrnerőseinket kérjük, hogy a »Fo- 
gadóv-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hirek. — Szauer Kálmán elő
nyösen ösmert nagyváradi vendéglős 
szaktársunk, e hó elejével vezette ol
tárhoz Hegedűs Vilma urhölgyet 
a ag y váradon. — Brei tn er Szerénát, Breit- 
'rt László budapesti berendezési vállal- 
K 'zó leányát e hó 5-én eljegyezte Dóm  
tv-: a Budapestről. —  Oppeltz Jó- 

a verseci Hungária nagy fogadó 
| 'pincére, e hó 7-én tartotta egybe- 
kelését Reichenfeld Mariska kisasz- 
'zonvnyal, Reichenfeld M. magánzó 
'■anyával Temesváron. — Klivényi 
l ankát, Klivényi Ferenc fővárosi ven- 
deglős szaktársunk bájos szép leányát 
‘ ijegyezte Ledvinka Ferenc mérnök 
Budapesten.

A mesterséges borok ellen. A
!dmivelésügyi minisztériumban uj 

törvényjavaslaton dolgoznak, mely a
•'terséges borokat gyártókra az ed- 

J íí> műbőr törvénynél sokkal szigorúbb 
intézkedéseket fog tartalmazni.

E*y jó  ötlet. Hiába, valamire 
••dó jó ötleteket csak a mi foglal

kozásunkhoz tartozóknál lehet tapasz
talni. Ami ugyan egészen természetes 
dolog is, különösen ha azt tekintjük, 
hogy a sjókedv szárnyát és a bensői 
szellem csillámát a bor göze« adja meg 
Ami pedig ezt az újabb jó  ötletet 
illeti, ez egy világra szóló eset körül
ményével szövődik, amennyiben egy 
„világváros11 nevének a megváltoztatá
sát célozza. —  Tudor Gábornak, egy 
ausztráliai fogadósnak az eszméje, 
hogy a pestises veszedelmekre emlé
keztető Budapest-et „Atilládra kellene 
megváltoztatni Szaktársunk midőn ezen 
ötletét megküldte a főváros tanácsának, 
nagy értelemmel és meggyőzően magya
rázta meg, hogy a müveit külföldiek 
ezen a kétértelmű néven ugyancsak 
megütköznek. Az ötödik világrészbeli 
fogadós indítványát jószivvel fogadták 
a fővárosnál —  s ha az a közmunkáta- 
náos kezébe nem kerül, nem lehetet
len, hogy a minket követő újabb nem
zedék „Atilla11 néven fogja ösmerni 
Magyarországnak szép székesfővárosát.

A jubiláló Törley gyár. A nemcsak 
nekünk magyaroknak, de immár kül
földnek is legkedveltebb pezsgőjét 
gyártó Törley József pezsgőgyára, e hó 
utoljával ünnepli fönnállásának 25 éves 
évfordulóját. A jubileum alkalmával 
a budafoki kastélyban tartandó ünne
pélyen a kir. hercegi család, az arisz
tokrácia és több kere-kedelmi és ipari 
előkelőség is megígérte megjelenését. 
A jubiláló céget e nevezetes forduló 
alkalmából mi is őszintén üdvözöljük.

Tillike k. a. levele . . . Múltkori 
számunkban „A  mi szociálistáink“ cimen 
hozott közleményre egy fővárosi kávé
ház fölirónőjétől levelet kaptunk. A 
levél írója, Tillike kisasszony, sorai 
élén bevallja, hogy ez a név nem a 
valódi neve, (bárha többen igy is 
hívják) okul azonban — igazi neve 
elhallgatására, a jelen körülményeket 
hozza föl. Kéri egyben, hogy 
sorait —  a kételyek eloszlatása szem
pontjából hiánytalanul közöljük — 
Tillike k. a. sorait, bárha ez álláspon
tunkkal mindenben nem is egyezik, 
készséggel közöljük, s ehhez csak azt 
a kommentárt fűzzük, hogy a mi 
pincérszociálistáink vezérei ennek a 
levélnek intelligens hangját, higgadt 
és okos érvelését ugyancsak a magu
kévá tehetnék. A levelet szószerint és 
minden betühiány nélküi itt adjuk:

I. tisztelt szerkesztő ur! ti l»6 1-én megje
lent b. lapja kissé kemény hangon adott túrt 
mozgalmunkról s pályatársii nmet ez alkalom
mal nem a legszebb világit;!s mellett helyezte 
a fogadó- és kávéházi alkalmazottak sorába. 
Én meg vagyok róla győződve, hogy b. lapja 
egész más véleménynyel lesz felőlünk, illetve 
mozgalmunkról, ha ennek célját és indító okát 
megösmeri, amit egyébként ezen itt kiadni 
kért szerény levelemmel óhajtanék elérni — 
A mi mozgalmunk, mint megannyi mozgalom, 
szintén a helyzet javítását célozza, s ez, t. i. 
a mi helyzetünk, szintén nem a legrózsásabb. 
(Csak minket igyekeznek ilyennek nézni — 
némely vendégszemek. . .1 Ami a fizetési viszo
nyokat illeti, van ugyan annyi, amennyiből 
tisztesen eltarthatjuk magunkat, de csak épen

annyi.. . mert a tisztán és csinosan való vi
selkedés az utolsó fillért is igénybe veszi. 
Másként lehetne ez ugyan, ha a külföldön dívó 
az a rendszer volna nálunk is életbe, hogy az 
egybegyült borravaló a kávéházi alkalmazottak 
közt aránylagosan osztatnék el. He nálunk má
sok a viszonyok, ennek következtében a mi 
helyzetünk javítására is más u!«m kell töre
kednünk Az egyik öreg haj külőmben a mi 
helyzetünknél is az, hogy t. főnökeink kissé 
kényelmetlennek találták, hogy az elhelyezé
sünket ne az ügynökök eszközöljék, vagyis 
mi aggodalmat sem okozott nekik az a körül
mény, hogy az ismeretes nagy ügynöki meg
adóztatások a mi megél! hét esünk gondját is 
terhessé tették Mi elsősorban is ezt az adó 
terhet kívánjuk magunkról lerázni és leginkább 
e i-éiból szervezkedünk. Hogy ezzel kapcsolat
ban kissé (bár remélhetőleg csak egyenlőre 1 
a legcélszerűbbnek Ítélt úttól is el kellett tér
nünk, erről mi nem tehetünk, mert végre is 
a „cél szentesíti a tettet" elvét tisztelnünk kell, 
különösen, ha az. szorosan a létérdekkel kap
csolódik, ami mindazáltal nem zárja ki azt 
hogy mi oly jó honleányok és foglalkozásunk
ban is ép oiy megbízhatók ne legyünk, min- 
azelőtt voltunk. Szívélyes tisztelettel — Tliliket

Ingyenes hely köt vetítő. Mint laj>- 
zártakor értesülünk, a Budapesti kávés- 
ipartársulat ingyenes helyközvetitőjét 
17/., Wesselényi-utca 4 sz. alatt e 

Jió 11-én megnyitotta. A hely eszközlés 
teljesen díjtalan.

Büntetés — Ausztrián át. Egy
soprontnegvei —  lajtaszentmiklósi — 
bornagykereskedőt kissé szokatlan utón 
érte el a fátuma. Ez a furcsa áldás 
onnan jött rá, ahonnan nem is várta. 
Ugyanis valamelyik jobb ösmerőse, 
névtelenül — mint borliamisitót — 
följelentette, és éppen ahol kotyvasz
tott borait legnagyobb mennyiségben 
elhelyezte — Ausztria kormányánál. 
Az osztrák kormány persze a magyar 
belügyminiszterhez tette át a följelen
tést, mig innen Sopron vármegye al
ispánjához ment az értesítés. W olf 
Zsigmond lajtaszentmikló:i bornagy- 
kereskednt igy azután valahogy utói 
érte a büntetés, s miután mintegy 1000 
hekt. borát elkobozták, magát 30 napi 
elzárásra és 600 kor. pénzbüntetésre 
ítélték el.

A vendég: joga. Minden étteremben 
ismerik és tisztelik a vendég jogát, ter
mészetesen addig, mig a vendég olyan 
magaviseletét tanusit, hogy az ő jogát 
respektálhatják. Ha azonban az a ven
dég — s bárki legyen az — ezzel a 
joggal visszaél, akkor bizony a követ
kezményeket is tartozik viselni. Egy 
ilyen esetről értesítenek bennünket 
Vinkorcéről. Ugyanis az ottani jó 
hírnévnek örvendő Lehrner-féle fogadó 
éttermébe e hó 6-án betért két vendég, 
kik különben szórványosan szoktak oda
járni és dacára annak, hogy még volt 
üres asztal, ők egy elfoglalt asztal mel
lett akartak helyet foglalni. Sehvechtye 
József főpincér udvariasan figyelmez
tette őket, hogy az asztal egy társaság 
részére van fen tartva, de a két vendég 
nem akart tágítani és az udvarias sza
vakra gorombasággal feleltek. Végre 
engedtek és más asztalt foglaltak el. 
Mikor azonban fizetésre került a sor, 
újra kezdték a föpincért sértegetni (amit
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ugyan kamatostól visszakaptak) és olyan 
lármát csaptak, hogy a még jelen volt 
vendégek is megbotránkoztak. Végre 
panaszt emelt a két tüntető vendég a 
főnöknél, ki a főpincérnek adott igazat, 
azt védelembe véve kijelentette, hogy 
ha az urak nála nem jól érzik magu
kat, hát akkor szívesen nélkülözi őket, 
de nem engedheti meg, hogy a sze
mélyzetével oknélkül bárki is gorom- 
báskodjék, — mert ennyire már nem ter
jed a vendég joga. A lecke minden
esetre kitanitotta az illető urakat arra, 
hogy az üzlet rendtartását a vendégnek 
is respektálni kell.

A  kukorica mint pótkávé. Egy vi
déki kávés szaktársunk ösmerteti a 
következőket. —  Több helyen olvastam, 
hogy a kukorica, megfelelő preparálás 
után, egyike a legjobb pótkávéknak. 
Hogy e teorikus állításról meggyőződ
jem, több rendbeli próbákisérletet tet
tem és pedig olyképen, hogy a kuko
ricát a pörkölés előtt többször át 
szúrtam és cukoroldattal megnedvesi- 
tettem; ezen eljáráskor azt tapasztaltam, 
hogy a cukoroldat a kukoricát teljesen 
átjárta, s ezzel olyan pörkölési aromát 
kapott, ami a valódi kávéhoz tette 
hasonlóvá.

Adakozás a Kossuth szoborra. A
Szabadkai pincér-egylet az ottan eme
lendő Kossuth Lajos szobrára 50 koro
nát adományozott.

A csörgő szarka. G. F. hevesmegyei főp. 
írja a következőket: A házi és a csörgő szarka 
közt az a különbség, hogy előbbi mindent 
összelopkod, utóbbi pedig folyton csörög, 
csörög... Nekem is volt ilyen csörgő szarkám, 
aki a főnök és neje fülébe folyton azt csörögte 
(amikor más nem hallotta) hogy egy főpincér 
nem 5, de 3-as percentet sem érdemel, lakzi, 
bankett stb., ily mulatságnál pedig 1 legfeljebb 
2 percent dukál neki. Ez a derék szarka kü
lönben Kappel Gyula, a gyöngyösi Bruckner 
fogadó volt éthordója, aki midőn sejtette, hogy 
a csörgői turpisság kiderül, nagy fontos okok
ból 20 korona előleget kért, s ezzel másnap 
úgy elrepült, hogy hire se jött többé. Ajánlom 
főpincér kartársaim figyelmébe.

A párisi pincér-streik vég-e. (Ta
nulságok.) Mint múlt számunkban em
lítettük, a párisi pincérek nagyobb része 
s'reikba lépett; a borravaló perselyek 
vs kártérítés megszüntetését, a tör
vényes szünetnap betartását és a 
bajusz viselés megengedését követel
ték. —  Mindenekelőtt megjegyezzük, 
hogy a párisi és a mi pincérségünk 
kereseti viszonya közt óriási a kü
lönbség. Nálunk ugyanis a borravaló
kereset —  osztozkodás esetén is és 
mindig a pincéré, mig Franciaország
ban a borravalót egy gyűjtő perselybe 
tartozik leadni minden pincér s abból 
elsősorban a kártérítés, rongált és hasz
nált anyagokért, a segédek és tanoncok 
fizetése, az újságok s egyéb folyóiratok, 
papír, tinta stb. lesz fedezve, mig a 
főn maradó összeg a tulajdonos, a bérlő 
s a pincértől kezdve az összes üzleti 
alkalmazottak közt osztatik szét, úgy 
hogy az a szegény pincér keres is nem 
is. Ha még azt is ide vesszük, hogy a

pincérségnek a bajuszviselés sincs meg
engedve, elképzelhetni azt a szolgai ál
lapotot, amelyben a párisi (és majd 
minden külföldi) pincér leledzik. S a 
párisi üzlettulajdonosok és bérlők az 
ugyancsak méltányos dolgokat követelő 
pincérek szindikátusával még szóba 
sem álltak, vagyis maradt minden a 
régiben — A mi pincérségünknek ta
nulságként hozzuk Tói az esetet is
mételten is, s a higgadt és józan meg
fontolásra figyelmeztetjük. Az a mozga
lom, mely a nemzetközi szociálista 
alapon való szervezkedést tűzte ki célul, 
sikerre jutás esetén majd ugyanazon 
szomorú állapotokat vonná maga után, 
mint amelyben Paris és egyéb külföldi 
nagy városokban alkalmazott pincér- 
kartársaink élnek.

Herkulesfüpdő fejlődése. Mint Her- 
kulesfürdőről minket értesítenek, ott is
mét két modern szálloda épül; az egyik
5-5 szobából, vendéglőből és kávéházból 
fog állani. A berendezést a kincstár sa
ját költségére vette. A szálloda 1908. 
január 1-én bérbeadó lesz. A másik 
fogadót Karánsebes község építteti 80 
szobával.

Raktár- és iroda áthelyezés. A szakköre
inkben általánosan ösmert és jónevü Hermann
J. L. ezüst és fémáru cég gyári raktárát és 
irodáját a IV., Eskü-ul 6 sz. alatti Kiütik! 
palotának jobb szárnyába helyezte át. A jó 
hírnevű céget szakközönségünk figyelmébe 
ajánljuk.

Borárverés. A „budafoki m. kir. 
pincemesteri tanfolyam11 pincéjében 
május 16-án d. e. 10 órakor eladásra 
kerül a vincellér iskolák szőlői és az 
állami szőlőtelepeken termett borok 
egy része. A venni szándékozók az 
elárverezendő borokat az árverés nap
ján megizlelhetik.

Névmagyarosítás. Ranka Dömötör, 
hódmezővásárhelyi pincér, nevét Ba
kos János-ra magyarosította.

A mi szállítóink. A fogadós és vendéglős 
szakmához tartozóknak berendezési és egyéb 
üzleti szükségletéről gondoskodó jobb cégeink 
sora ismét egygyel szaporodott és pedig a 
jégszekrényeik és sörkimérő készülékeikről elő
nyösen ösmert Stiller J. és társai. A mi uj 
szállítónk VII, Szövetség utca 3. Rákóei ut 
sarkán levő raktárából az utóbbi időben több 
vendéglős és kocsmáros szaktársak, s ezek 
közt a kővetkezők szerezték be szükségletüket: 
Hebel kávéház, Bpest, Bernhard F. vendéglős 
Bpest, Neménvi Testvérek Bpest, Gambrinus 
sőrcsamok és Uj-Tátrafüred. A „Stiller J és 
T-sai* jónevü cégre valamint a mai lapunkban 
megjelent hirdetésére szakközönségünk figyel
mét ezúttal is fölhívjuk.

Gyászrovat. —  Zvieder Alajos, a 
verseci kaszinónak volt derék ven
déglőse. mint utólag nagy részvéttel 
értesülünk, hosszas betegség után 
elhunyt. Temetése az ottani szaktársak 
nagy részvéte mellett történt. — 
Bánócy Kálmán a veszprémmegyei 
Kenese nagyvendéglőse jobblétre szén
derült. A széleskörben ösmert ven
déglőst nagy gyászoló közönség kisérte 
el utolsó útjára. —  Hevér János a 
karánsebesi zöldfa nagyfogadónak sok 
éveken át volt ismert és általánosan
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tisztelt főpincére, az élők sor; : ; 
elköltözött. Halálát nagy kiterjed. 
családja és özvegye gyászolja. — Áldás 
és béke hamvaikra.
TI)DMA nürnbergi óriás, nemes, édes, sa.;;n 
I Umilfl termésű, hosszú vastag gyökerekbe: 
métermázsánkint, 18 kor., 25 kiló 5 kor,, 5 kit 
1.50 fillér. KÉMÉNYNÉL, Regeteruszkán. pos;. 
Garbócbogdány.

Országos Pincér Szövetség.

A pincérség és a szocializmus
A szikin a kérdéseihez. — Az üzletben és az 

üzleten kívül.

Irta: Egy főpincér.

Magam is azok közül való vagyok, 
akik az üzletbe való be- és kimé 
netelnek és az üzleti teendőknek 
pontosan eleget tesznek, a vendéggel 
és gazdával való számolási ténykedést 
pontosan elvégzik és a keresetet még 
pontosabban tárcába helyezik s azu
tán — nem törődnek semmivel. De 
miért is érdeklődjünk mi, az ezeken 
kivül eső dolgok iránt, gondoljuk mi, 
a semlegesek csoportjába tartozók, 
amikor nekünk meg van mindenünk 
és — semmi se hiányzik. Meg van a 
jó, állandó foglalkozás, a megfelel.> 
biztos kereset, ami ugyanígy, bár a 
betöltött állás arányához képest meg
van az összes itteni alkalmazottaknak 
is, szóval (és mindezeknél fogva) nin
csen semmi okunk, hogy a boltajtón - 
az állást nyújtó üzlet körén tovább 
tekintsünk.

Mondom, mi, a semlegesek, a min
den iránt közömbösök és semmivel se 
törődök, igy fogjuk föl a dolgot és a 
helyzet biztos tudatában még az olyan 
esetekre se fordítunk figyelmet, ame
lyek a szomszéd vagy a harmadik 
üzletben, a szakmával közvetlen kap 
csolódva játszódnak le.

Lehet ugyan ez az álláspont jó  is. 
helyes is, lehet ugyancsak hibás i 
helytelen is agy, ahogy azt a nézett- 
vallják, vagy osztják meg maguk köz . 
Én azonban nem tartom helyesnek : 
sőt hibáztatom és vétkesnek itélen 
azt a merev álláspontot, amire a d<> 
goknak kényelmesebb részét vevői' 
helyezkednek. De hibáztatom magain; 
is, aki ugyan, tekintettel a tett ki- 
lentésre, már jó  előbb kiléptem a ner.- 
törődömség elvét vallók csoportjai’ . 
és pedig azzal, hogy a mulasztotta' t 
—  ha lehetséges —  pótolni fog- ; . 
Hogy ennek a mindenesetre jóhisz' á 
elhatározásomnak mint fogok meg'<■- 
Ielni, nem tudom, de abban a nézet
ben vagyok, hogy pusztán a »kint« i > 
téntek iránt való érdeklődéssel is tető m 
már valamit.

*
Amikor pedig arra a tudatra ébr< <i- 

tem, hogy a közönyösség a lehető leg
nagyobb bűn a földön, azt is meg
tudtam, hogy odakünt, a pincérségh°n. 
ugyancsak zajos világ van. Ami ugy;<n
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valami nagyon nem lepett meg. Hiszen 
voltak már minálunk hasonló esemé
nyek : szövetségi, pincéregyesületi stb. 
mozgalmak, melyek mint a divat — 
jöttek és elmúltak. Ez a mostani szin
tén eféle divatszerü dolog lesz, véltem. 
Nézzük, hogy a pályatársak mint érdek
lődnek eme legújabb divat iránt.

Szoeiálizmus. . .  a pincérség és a 
szocializmus! . .  Hát ez ugyancsak uj és 
nagy divat. Máma a szociálistaság 
divatosabb, mint a legszelősebb nyári 
lüszter kabát. Hordják is sokan ezt 
az uj divatu ruhát. Akárhány helyen 
egyebet se lehet hallani, csak ezt a 
témát. A nemzetközi szoeiálizmus az 
egyedüli üdvözítő eszme, vagy pedig: 
az általános jókat csak a nemzetközi
leg vallott szociális utón lehet kivívni, 
így, ekként hirdetik ezt, és oly benső- 
séggel (de annál kevesebb meggyőző
déssel) hogy végre majdnem még azok 
is elhiszik, akik e hangzatos szavakat 
hirdetik és magyarázzák. Szóval, a 
szociálistaság nálunk s divatos lett, 
s a pincérek (vagy ezek legalább is 
részben) igy akarják helyzetüket bol
dogítani.

Én magam is szociálista érzelmű 
vagyok, de nem abban az itthoni 
nemzetközi értelemben, hanem úgy, 
amint a müveit külföldön : Angliában, 
Franciaországban vagy Amerikában 
értik. Mindazonáltal, hogy én a valódi 
szociálizmust mindenek elé helyezem, 
—  mielőtt soraimban tovább mennék — 
azt mondom, hogy a pincérséget a jó 
Eg mentse a szociálizmustól. Aki. kül
földön nem csak azért járt vagy kere
sett magának foglalkozást, hogy a 
napról-napra szükségeseket megke
resse, hanem a szakmájával kapcso
latos és egyéb ottani viszonyokról 
tájékozást és tapasztalatot szerezni 
volt a cé lja : az ismerheti, tudhatja 
a szoeiálizmusnak a pincérségre való 
jelentőségét. Én ezt eléggé megfigyeltem: 
Dénes Miklós, Böhm Lőrinc és Ádám 
Jenő (kik tudomásom szerint —  utóbbi 
kivételével —  most is föpincérek) 
társaimmal elég gyakran fejeztük ki 
csodálkozásunkat és nem tetszésün
ket, a pincérséget sokhelyütt annyira 
lesújtó és lealázó viszonyok fölött. 
Ennek ugyan egy kis sora is volna s 
ez a szoeiálizmus mozgalmak követ
keztében a nyugatibb Franciaország 
és a nagy Angliába szorult osztrák 
és német pincérségnek régi szomorú 
történetére vonatkozik Ezt egyébként 
majd az alábbi soraimban mondom el 
körülményesen. —  Most nézzünk egy 
kicsit szét, hogy mit akar illetve hogy 
kik akarják nálunk a pincérséget a 
a szociálizmussal egybe hozni ?

(Folytatása következik)

Az Országos Pincér-Szövettség
fiókjainak vidéki szervezőbizottsági 
vezetőit fölhívjuk a szövettség eszmé
jének állandóan való propagálására s

az eddigi békés munkálatokban való 
kitartásra. A mi helyzetünk kérdése 
és céljaink csak a béliés (és folytonos) 
munkálkodás által oldhatók meg Kérjük 
továbbá, hogy a pincérség érdekei 
teljes letörését célzó s a főnök és 
alkalmazott közti mérges gyűlölet mag- 
vát elhinteni szándékozó szociálista 
pincér-vezérek nagyhangú frázisai és 
örökös gáncsolódasaival szemben a 
a szaktársakat nyugodtan fölvilágosí
tani törekedjenek. A saját körében 
(és lehetőleg azon kiviil is) tegyen, 
dolgozzon mindenki, mert az esemé
nyeknek nyugodtan való szemlőlődése, 
a semmivel se törődés, a pincérség 
romlására vezet. Az »Orsz. P.-Szö- 
vetség« szervező bizottsága.

Szeged. . . Arad. Szegedről M. J. 
éthordó aláírással a következő értesítést 
vettük

Szegeden a napokban szintén lent jártak a 
hpesti szervezettek agitátorai s a hét válasz
tóba egybehívott szervező gyűlésen nagy beszé
deket mondtak az osztályharcról, a tőkéről, 
munka-ól és a szegedi pincérek szabadszerve
zetét megalakultnak mondták ki. Mint azonban 
jó helyről értesültem, a szegedi szervezet sorsa 
egyenlő lesz az aradival, ahol tudvalévőén annak 
idején a gazdák és pincérség közti jóviszony 
fentartása szempontjából a pincérek úgy ott 
hagyták a szabad szervezetet, mint szent 
Pál az oláhokat. \ szegedi főnökök, a handa- 
bandára mitsem adó józan pincérség bevoná
sával közelebb ki fogják mondani, hogy a 
terrorizmus alapján álló egy pincért sem 
fognak a szegedi üzletekben alkalmazni.

Győrben mint a »Győri Naplö« írja, 
az Orsz. P. szövettség ottani fiókjából 
kilépett néhány tag e hónap 8-ra nyil
vános szocialista pincérgyülést óhajtott 
tartani, azonban a rendőrfőkapitány 
a gyűlés tartását nem engedélyezte.

Eredmények. D. G. bpesti kávéházi 
segédpincér, a kávéss. szervezetének 
tagja, a következő sorokat küldte be 
közlés végett.

A „Fogadódnak egyik márciusi számában 
Szentmikiósi Gábor kartársamtól hosszabb köz
lemény jelent meg, melyben a közlemény 
Írója a szakszervezet révén elért sikerekkel 
foglalkozva oda következtetett, hogy a bpc-sti 
kávéházi pincérek az akkor pertraktálás tár
gyát képezte egyezményükkel sem fognak 
eredményhez jutni.’ Hogy Szentmikiósi szak- 
társamnak ez a jóslata mennyire bevált, sajnos 
a következmények eléggé mutatják. Mert mi 
lett a következmény ? Az. hogy a kávésok 
a mi egy-két koronás fizetési követelésünket 
elfogadták, azután r"vid egy hétre 4 fillérrel 
fölemelték a csészék és pikoló árát, ami a 
borravaló rendszerű keresetben oly változást 
eszközölt, hogy azontúl a kávéházi föpincérek 
3—4 koronával, m i  segédpincérek pedig 1 kor. 
60 fill. illetve 2 koronával keresünk naponta 
kevesebbel. Ezen kérdésben egyébként az 
érdeklő bármelyik kávéházban meggyőződhetik 
a valódiságról. És én azt hiszem, hogy szer
vezetünk révén, nemink még több ily sajnos 
eredményekben is f"g lenni részünk.

Figyelmeztetés. A bpesti pincér- 
szociálista vezérek által szerkesztett 
éttermi segédlap a Foga,dó-ról mint 
mindig, most is mindenféle hazugsá
got összehord. Értelmes és gyerekes 
handabandákal félre nem vezethető 
pincérségünknek egy ízben már figyel
mébe ajánlottuk, hogy aki folyton

hazudozásukban jár és másoknak 
ilyen hírét költi, aki a mások hagyo
mányát. nemzetét és vallását piszkolja, 
beesmérli. nem lehet igaz és megbzható 
ember. Fent nevezettek szintén 
ezen a görbe utón járnak s a hazug
ságok sarában, a pincérséget boldogító 
céljaikat igy akarják megvalósítani. 
A saját érdekében figyelmeztetjük 
józan és értelmes pincé.ségünket, liogv 
az ily hazug szavaknak és akik ezek
nek „sajtó" utján való terjesztésére 
vállalkoztak, föl ne üljenek.

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Uj kávéház a fővárosban. Budapest 
nagy szabású kávéházai ismét egvgyel 
szaporodtak. Az uj és ugyancsak egész 
modern színvonalú kávéházat Ernov 
(íyula. a keleti p. udvarral szembeni 
Csömöri-ut 18 sz. a épült uj palotában 
rendezte be, s azt ..Magyarország" 
eimmel e hó 4-én nyitotta meg.

Olvasóink figyelmét felhívjuk a hirdetési 
rovatunkban ismertetett Fisrficr József cég 
szikvizgyári berendezési felszerelésére. A Fi- 
sdier József gyári cégnek e téren való isme- 
retét és legjobban való megbízhatóságát szá
mos elismerő nyilatkozatok bizonyítják. -  Az 
ország legtöbb vendéglős szikvizgyári-szövet- 
kezete Fischer József gyárából rendezkedett be.

Vucsák János közismert nevű fó- 
píncér Nagykik indán megvette a Kreu- 
ter-féle vendéglőt örökáron. Vucsák 
szaktársunk a jómenetelü üzletet a m. 
hóban vette át.

Ladányi vendéglője. Budapesten a 
nemzetközi sütő ipari kiállítás terüle
tén lévő vendéglőt Ladánri József 
ismert volt Lipót-köruti vendéglős 
szaktársunk vette át.

Uj fogadósok. f/aaszGyuIa és Szusz 
Gyula előnyösen és széleskörben ös- 
mert föpincérek B.-Bogláron megvet
ték a Balaton fogadót. Az újonnan 
átalakított és modern kényelemmel 
berendezett balaton-fürdői fogadót 
szaktársaink e hó elejével vették át 
Vállalkozásukhoz sok sikert kívánunk'

Kávéház vétel Lúgoson a Korzó- 
kávéházat Singer Adolftól Polgár 
László, volt ceglédi fogadós megvette. 
Az uj tulajdonos üzletét junius 1-én 
fogja saját kezelésébe átvenni.

Kossá János, az Almásy-téri Deák
féle vendéglőnek hosszabb időn át 
volt népszerű gazdája, a Király és 
Rózsa utcák sarkán lévő Tichy-féle 
jóhirnevü vendéglőt vette át. Kossá 
szaktársunk jo magyaros konyhája és 
boraival ez újabb üzlete jómenetelét 
is biztositja.

Lipík-fürdőn a Gyógyház i'Kurszalon 
vendéglőt és kávéházat Weisz József,
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a városligeti Gerbaunak 8 éven át volt 
konyhafőnöke, e hó elejével átvette.

Baboehay Ödön vendéglője. Főpin- 
< őrségünknek előnyösen és rég ösmert 
tagja, Baboehay Ödön barátunk Bu
dapest egyik legélénkebb pontján, a 
József-körut és Baross-utcából kiinduló 
Kisstáció-utca sarkán lévő s rég fönt 
álló vendéglőt megvette. A jónevü 
üzletet az uj derék gazda egész újon
nan rendezi be s ugyanily áillapotban 
nyitotta meg a napokban a kerthelyi- 
segeket is. Babochav szaktársunk 
üzletét, de kivált kitűnő tökéről 
szűrt italait az ösmerősök figyelmébe 
ajánljuk.

Temesvárt az „Aranyékor" fogadót 
flörnyéki Gáspár szaktársunktól 
Schrauder János ösmert temesvári 
vendéglős szaktársunk vette meg. Az 
uj tulajdonos üzletét a m hó utoljával 
vette át saját kezelésébe. Kívánunk 
sok szerencsét!

Kousz Antal ösmert fővárosi ven
déglős szafetársunk, a IV., Gizella-téri 
Kerétz-féle vendéglőt, melynek már 
évek óta volt vezetője, megvette. A 
szakavatott kezekben lé vő jónevü Kousz- 
vendéglőt a belvárosi közönség nagy 
számmal látogatja.

Lúgoson a Neuberger-féle jó  hír
nevű kávéházat Csontos Gyula, u. ott 
a Pannónia fogadó volt tulajdonosa 
megvette. A nagy és szép üzletet a 
mi üzleti köreinkből is szívesen láto
gatják.

Dolgos Ignác volt nagyváradi ven
déglős a révi eseppkőbarlangi nagy- 
vendéglőt vette át. Dolgos szaktársunk 
az üzlet ünnepélyes megnyitását a múlt 
héten eszközölte.

Hopfinger József előnyösen ösmert 
gyöngytyuk-utcai vendéglős szaktár
sunk, a Vili., Baross-utca 41. sz. alatti 
vendéglőt vette meg, amelyet a ni. hó 
utoljával vett át saját kezelésébe. 
Hopfinger szaktársunk jó  magyaros 
konyhájával és boraival ez újabb üz
lete jó  hírnevét is megalapította.

Sümegh Géza ismert egri vendég
lős szaktársunk az eperjes melletti és 
nagy látogatottságnak örvendő Ceméte- 
fiirdö nagyvendéglőjét május ló-én 
nyitja meg ünnepélyesen.

Verseghy Károly kiváló szaktársunk 
a József-köruti Mikossi vendéglőt nem 
saját tulajdonába, hanem esik keze
lésbe vette át. Vállalkozásához igy is 
sok sikert kívánunk!

Bázna-fürdön a Gyógyház vendéglő 
és éttermeket Tabán Milán ösmert 
főpincér bérelte ki. Tabán szaktársunk 
a nagy üzletet ez alkalommal a mai 
kor igényeinek megfelelően átalakítva 
és berendezve „Tulipán" címmel fogja 
e hó folyamán megnyitani. Vállalko
zásához sok szerencsét kívánunk

Budapesten a Gvöngytyuk utcában 
Hopfinger Józsefnek jónevü vendéglő
jét Varga János vette meg. A ven
déglőt uj derék gazdája a. m. hó 22- 
én vette át saját kezelésébe.

Kassán a sétatéri .Kioszk* nagy- 
vendéglőt Kálmán Gyula ottani foga
dós szaktársunktól Szinger Adolf is
mert vendéglős átvette. Az uj gazda 
üzletét a m. héten nyitotta meg ün
nepélyesen.

Vendéglő átvétel. Paál János elő
nyösen ösmert fővárosi vendéglős, 
utóbb a kőbányai „Kaszinódnak nép
szerű vendéglőse, újabban az Almásy- 
tér és Wesselényi-utca sarkán lévő 
rég fennálló vendéglőt vette át. Paál 
barátunk uj üzletét, amelyet megfele
lően átalakítva és ujan berendezve 
e hó 1-én nyitott meg, —  az ösmerö- 
sök figyelmébe ajánljuk.

Kocsonka Sándor a Iugosi Magyar- 
király fogadónak huzamosb ideig volt 
főpincére, átvette az ottani „Magyar 
kaszinó" nyilvános éttermeit. Uj ven
déglős szaktársunk ismert neve vala
mint jó  ételei és italai a vendéglő 
menetelét szép lendületbe hozták.

Rauchbauer János ösmert fővárosi 
vendéglős és kávés szaktársunk, az 
Osbudavár területén lévő nagy ven
déglőjét e hó ll-én  nyitotta meg-

Mészáros Lénárd győri vendéglős 
szaktársunk ugyanott a régi jóhirii 
Lörölde-kert-et, és pedig újonnan 
átalakítva és berendezve a m. hó 
utolsó vasárnapján nyitotta meg ün
nepélyesen. Uj vállalkozásához sok 
szerencsét kívánunk!

Blumenstádter Kálmán, az And- 
rássy-uti Plasztikon vendéglő volt 
derék gazdája, a jövő hó 10-én a k - 
soroksási-ut 56 sz. a, lévő Horvátli
léié vendéglőt fogja átvenni.

Tivolt Gyula szaktársunk, mint múlt 
számunkban jeleztük, Zalaegerszegen 
a Tompa és tvös utcában lévő Pás- 
lek-féle vendéglőt e hó 4-én vette át 
és nyitotta meg ünnepélyesen. Tivolt 
szaktársunk nagy képzettsége de külö
nösen pompás zalai borai és jó  magyar 
konyhája, az üzlet menetét ugyancsak 
nagyban föllenditették.

Kijavítás. Budapesten a Nagykorona 
utcában lévő Horváth Károly- féle 
vendéglőt Tillinger Ferenc (nem Ká
roly, mint máj. 1-én tévesen közöltük( 
vette át. Az ismét jó kezekbe került 
üzletet a közönség szívesen látogatja.

B.-Almádiban nyári mulató-vendég
lőjén Zsák József ismert vendéglős szak
társunk most végzi a rendezési munká
latokat, inig az ünnepélyes megnyitást 
a jövő hó elejével eszközli.

Schitter Vince ismert fővárosi ven
déglős a X. kerület (Kőbányán) 
Pálya-utca 1. sz. alatt saját házában 
uj vendéglőt rendezett be. Az átalakí

tási és berendezési munkálatok alatt 
álló üzletet Schitter szaktársunk e hó 
utolján fogja megnyitni.

Dimb János előnyösen ösmert szak
társunk Lipik-Fürdön a Lifkai-féie szál
lodát vette át s annak újbóli berende
zését és megnyitását e hó 1-én esz
közölte.

Kaposváron a „Fácán" kiránduló 
vendéglőt Fonnay István, a Mang ven
déglő volt derék föpincére vette át. 
Fonnay szaktársunk a kapósaiknak e 
kedvelt kiránduló helyét újból rendezte 
be és ünnepélyesen e hó elején nyi
totta meg. Sok szerencsét!

Molnár Lajos, a Thurzó-Füred nagy 
vendéglőjének hosszú éveken át ismert 
üzletvezetője a vendéglői berendezke- 
dési munkálatokat e hó 13-án kezdte 
meg. A vendéglő megnyitását Molnár 
szaktársunk junius 1-én eszközli.

Rausch György ismert fővárosi ven
déglős szaktársunk, a II., Margit-köruton 
lévő Piccoló kávéházat Walter Károly- 
nétól a múlt héten átvette.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szivesscgből a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon értesítsék

Tandary László utóbb volt brassói főpincér 
hollétét egy lev.-lapon T. J. a Fogadó kiadó- 
hivatala címen kéri tudatni.

Ehik József volt szegedi, utóbb brassói fö- 
pincér hollétét egy lev.-lapon kéri tudtul adni 
Rónai J. (Kolozsvár, Európa kávéház.)

Nyíregyházán a » Zrínyi* fogadót 
llerskovits Márton (nem H. Adolf, 
mint tévesen a múlt számunkban kö
zöltük) alakította át újonnan. A szé
pen berendezett üzletet Herskovits 
szaktársunk újból és ünnepélyesen a 
napokban nyitotta meg.

Bárány Alajos, a hármonika-zene- 
míívészetéről is előnyösen ösmert fő
városi, utóbb volt ferencvárosi —  ven
déglős, Kőbányán a Kaszinó vendéglőt 
e hó elejével átvette. Bárány szaktár
sunk jó  hírnevét és népszerűségét ez 
újabb üzletében már is megalapította. 
Kívánunk sok szerencsét!

Fogadó átvétel. Dettán a «Bello- 
vista* fogadót újabban Kováts Béla 
vette ál Az uj tulajdonos üzletét át
alakította és a mai kor igényeinek 
megfelelő modern kényelemmel látta el.

Vendéglő nyitás. Weisz Józsefné az 
I. kér. Schvartzer F. és Kékgolyó-utca 
sarkán egy a mai igényeknek megfelelő 
csinos vendéglői rendezett be, amely
nek ünnepélyes megnyitását a hó ele
jével eszközölte.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Budapesten 
a Nemzetközi sütőipari kiállítás területén lévő 
Ladányi vendéglő föp állását Papp József 
foglalta el. A Rauchbauer-féle ősbudavári 
nagyvendéglő tíip. állását ifj. Bokor Ferenc 
töltötte be. U. itt Horváth József étlapirói 
állást fogiáit. Antony Vilmos a Modern kávé
ház és Réder Viktor a Kairó kávéház íöp ál
lását töltötték be. Sdincller Ferenc a Riveria 
kávéhoz föp. állását foglalta el Cscpányi Imre 
a budai Fehérvári kávéház főpincéri állását
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töltette be. Bognár Rezső a szászrégeni Vá
rosi fogadó és Csűrök Báliul a kaposvári 
Fiume kávéház föpincéri állását foglalták el. 
Selmecbányán a Hungária fogadó föpincéri 
állását Földi Antal, Szegeden a Tisza nagy
fogadó szobaföpincéri állását, Horváth Fe
renc helyét Vadász Boldizsár töltötte be. 
Mandl József szaktársunk Szováta fürdőn a 
nagyfogadó főp. állását foglalta el. Szlatorits 
József a csizfürdői gyógyház étterem tőp. ál
lását tölti be. Lalik Ferenc Ungváron a ligeti 
nagyvendéglő főp. állását e hó 1-én foglalta 
el. Pöstyénben a nagy fogadó (gyógyház i főp. 
állását Bőhm Lajos töltötte be. Taschneriíyörgy 
Tárcsán a Gyógyház-étterem föp.jállását május 
15-én foglalta el A lugosi Magyar király fo
gadó föpincéri állását Teller Vilmos tölti be.
U. ott az étin állást Pöce Ferenc foglalta el. 
A Concordia fogadó föp. állását Kreisler Jenő, 
u. itt a segédp. állásokat Frank Izidor, Schenk 
József és Mátyás Vilmos töltik be. A Magyar
kaszinó éttermei főp. állását Frank Rezső.'s a 
Magyar király sz. kávéháza főp. állását Loch 
Ferenc, mig a Korzó kávéház fizetöp. állását 
Karger Hugó töltik be. Karánsebesen a Zöldfa 
nagyfogadó főp. állását Mersdulorf Rudolf 
foglalta el. U. ott a segédp. állásL Willncr 
Lajos és a Vasúti vendéglő föp. állását Schwci- 
ninger Lajos töltik be. Hódmezővásárhelyen 
a Feketesas fogadó főp. állását Soós Jenő, u. 
o. a szobap. állást Szarvas Andor és az éth. 
állást Bakos János foglalták el. A Nemzeti 
fogadó éthordói állását Valaszkay Gyula lőp. 
mellett Bognár János tölti be. Nagykikindán 
a Nemzeti fogadó főp. állását Hafner Sándor, 
u. ott a szobap. állást Katnitz József, a Ma
darász (Bohn) kávéház és étterem föp. állását 
Ketter Ferenc tölti be. A Karia fogadóban 
Szűcs Jenő főp. mellett Ehman Béla m éth. 
működik Resicabányán a Pannónia fogadó 
föp. állását Cigler Sándor, u. olt az étli. állást 
Grosz József töltik be. Versecen a Vasúti 
vendéglő főp. állását Szukics Imre, u ott az 
éth. állást Hartl Lajos foglalták cl. A Verseci 
Kaszinó fizetöp. állását Stinner Sándor tép. 
mellett Ktemer András lülu be. Vukováron 
az Oroszlán nagylogadó főp. állását Kokas 
Gyula foglalta el. Temesváron a Hungária 
fogadó szobaföp. állását Mát hó Zsiga töltötte 
be. Agara Árpád a vasúti vendéglőben Vargha 
Rezső főp. mellett a fizetöp. állást foglalta el. 
B.-Csabán a Fiume fogadóban a főp. áliást 
Both János, a szobap. állást Varga Mátyás és 
a sörcsarnoki fizetöp állást Horváth János 
töltik be. A vasúti vendéglőben Balázs János 
főp. mellett Aranykővi Ferenc, Varga Gyula 
és Benyovszky Károly ni. éthordók nyertek 
alkalmazást. A Nádor fogadó főp. állását Lázár
L. Adolf töltötte be. Wentzel János a buziás- 
fürdői Bohos-fóle éttermek föp. állását foglalta 
el. Herkulesftirdön a Gyógyház kávéház íöp. 
állását Schausz Mihály foglalta cl. U. itt az 
Ottó éttermek főp. állását Pccol János és mel
lette a fizetöp. állást Zopogyán Demeter töl
tötték be. Komáromban a Sport kávéház tőp. 
állását Hacker Ferenc töltötte be. ü. itt Kan- 
kovszky Rezső a tekeöri és Gergics Mátyás és 
Fischer Gábor a segédp. állásokat foglalták eL 
Marosvásárhelyt a Korzó kávéház főp. állását 
Gécy Kálmán szaktárcánk töltötte be. U. itt a 
Központi fogadó föp. állását Friedman Marci 
foglalta el. Lipik-fürdőn (E G tudósítása) A 
Gyógyházban fKurszalouJ az éttermi föpincéri 
állást Mülin János és a kávéházi főp. állást 
Klein Márton foglalták el. U. itt m. s.-pincér 
Huszár sándor működik. A Lil'kai fogadó főp. 
állását Dimb Jenő tölti be U. itt Unger Imre 
in. éthordó működik. Az Alblialler fogadó föp. 
állását Schwartz Lajos foglalta el. Sdimidl 
Ottó Daru váron a nagy fogadó főp. állását töl
tötte be. — Lenyik Gyula a munkácsi Csillag- 
fogadóban éth. állást foglalt. — Dióssy Ágos
ton a siófoki Telepi étteremnek föpincéri ál
lását foglalta el. U. itt a kávéházj főp. áliást 
Fellegi Ede tölti he újból. Urai Ödön és Áb
rahám Vince a tr.-teplici Wiid-féle étteremnek 
föpincéri állását foglalták el.

N Y IL T -T É R . * )

Nyilatkozat.
T. Herceg Sándor urnák

Csáktornya.
Örömmel értesítjük Önt, hogy az Ön által 

küldőt botszürőt kipróbáltuk, és teljesen meg 
vagyunk vele elégedve; úgy az egyszerű 
kezelése, mint a munka képessége által: továbbá 
a leszűrt bor kristály tiszta és izéből nem vé
szit. Teljes tisztelettel 

Békéscsaba 1907 április hó 25-én
Schwartz Jónás és Fia 

vendéglősök.

Adás és vételi iroda.
Grosz Ödön, a magyar fogadós és vendéglős 

szakmában a gyors üzleti lebonyolításairól 
legjobban ismert szálloda, vendéglős, kávé
házi üzletek eladás- és vételi irodája“ tulaj
donosa, ez utón is tisztelettel értesíti az ér
dekelt fogadós, vendéglős és kávés urakat, 
hogy a IV., Semmelveisz-utca 6. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelemmel 
rendezte be. Üzleti telefon szám: 16—18. Lakás 
telefonszám: la 73. Szives megkereséseket fenti 
címen kér, tisztelettel

G rosz Ö dön
Budapest, IV., Senunelveisz- (lljiilág)-utca 6.

Veszprém, Győr vagy Sopron
vármegyék területén 1500 korona 
óvadékkal „csaplárosi üzlet“ -et át
veszek, esetieg jónienetelü kisebb sör
csarnokot vagy vendéglőt megveszek.

S C H N A P P E R  K Á R O L Y
vasúti vendéglős i_ 4

Varsány (Veszprém m.)

Nagy szálloda,
étterem, kávéház, nagy terein és 18 -20 szo
bával átadó. Vételár 12 ezer frt. Évi bér 2100 
frt. Fölvilágositást komoly vevőkuek a kiadó- 
hivatal nyújt.

El- nagy átadó KáaéRáz
Elénk forgalmú városban, megyei székhelyen 

egy régi fönnálló és jól látogatott kávéház
eladó (5500 írtért) vagy napibér mellett kiadó 
amely eset ben 2500 írt. óvadék szükségelte
tik). Cim a kiadóhivatalban. 2 6

E l a d ó  k ,
söraparátus, különféle ebédlői tárgyak, u. m. 

csészék, tányérok, 200 evőeszköz (alpacca) 
gyufa- és sótartók (porcellán és alpacca) stb.. 
mind jó állapotban és mérsékelt árban, László 
György fogadó-tulajéi mosnál, Marosvásárhe
lyen. 1—B

•) E rovatban Testáltakért nem vállal felelősséget a 
szerkesztői-ég.

HÉTRŐL —  HÉTRE

Vendég-tanulság-.

Bagdadvári ur, mikor már az eléje 
tett vadgerléid szétvágja, oda szólítja az 
éthordót.

— Ezt az ételt vigye vissza!
- Hogyne kérem, azonnal viszem,

azonban megjegyezni bátorkodom, hogy 
a két felé vágott ételt azért ki kell 
fizetni.

— Micsoda! - . . .  hol a gazda '
— A gazda kérem nincs ithon, de —
—  Hát küldje ide a főpincért!.  . .
—  Meltóztatik kérem ! szól a fő

pincér. S midőn a heves vendég 
panaszát végig hallgatja, igy rendelke
zik :

Kérem Borvári, ezt a vadsertest 
vigye a mellékszobába s a liuval I10 
zasson két pohár sort! — ezt a finom 
vadat kettesben meg fogjuk ozsonázui

Ügy is történt. —  Amikor pedig szá
madásra került a sor, Bagdadvári ur 
ilyen számlát kapott: — Két sör, egy 
drb. hideghal, egy vadsertés és sertés 
borda, egy üveg dohai, saláta stb. — 
720 fillér.

He kérem, hiszen a vadsertést 
visszaküldtem! — szólt indulatosan a 
vendég ur.

— Pardon, pardon — külőmben is 
baj van a bornál, kenyérnél — szó! a 
föpincér s a számlát 7 kor. fi8 fillér 
összeggel számolja el.

Bagdadvári igy morfondérozott az 
utón: —  Bolond voltam — a vadser
tés se lehetett rósz s ha nem teszek 
megjegyzést, fizetek 7 20-at és nem én. 
hanem a főpincér van becsapva —  üs
sön bele a . . .

A főpíncér s az éthordó pedig a 
vendég-tanulság dijján — ekkor fogyasz
tották a második pohár sört nagy 
megelégedéssel.

Tavasz van . . .
Búcsúzni jövök hozzád.
Búcsúzni édes barna lyány,
Mig a szép tavaszi nap.
Enyhe sugárral tűz le rám.

Fakul az élet — színe.
Mint ősz'virágé hervadó — 
fJevető tavasz fényben,
Előttem áll a bús való . . .

Tavasz van! minden éled.
A  virág nyitja szirmait . . .
És nekem itt kell hagynom 
Édes ajkadnak csókjait

Matsád János.

Szociális alapon.

B-i B-e éthordóval egy kollegája ta
lálkozik és csodálkozva ily kérdést intéz 
hozzá:

—  Mi az Bende, te már kiléptél a 
Bendegúz étteremből, hiszen az egy 
ritka jó üzlel!?

— Ki biz én, barátom, elég volt 3 
hónapig szociális alapon dolgozni .

— Mondasz valamit —  szól csönde
sebben a kérdező; —  én még csak két 
hete vagyok a Daru fogadóban, de már 
is egészen tele vagyok...

Ilyenek nálunk a szociális viszonyok.
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A bajusz . . .
F u rcsa  jó s z á g  de sz ép  d o lo g ,

A z  a  ba ju sz viselet,

S  szép  P á risb a n , p in cé r  népnek  

B a ju sza  m ég  sem  lehet.

U gy a n  m o s z jő  — s z ó l egy  ven dég  — 
M o n d ja  m e g  m ár, m i a z  o k ?

F e le l a  k ocsm á ros : kérem ,

Ig e n  egyszerű  d o lo g .

I t t  jo b b á ra  a  vendéglős  

É s  a  kávés m a jd  m in d  sváb,

M á r  p e d ig  ez  a  sváb n épség,

A  ba ju szra  m it  sem á d  . . .

M in d e n  T.

G---- D

Irénke dalaiból.
I.

A  n ém a  és h om á ly os  é jszakán,

P ih en sz  te m ost a z  édes nyoszolyá n ,

S  a m íg  a  f ö ld ö n  s í r i csend h on o l,

É n  ró la d  és le  — m á sró l á lm o d o l . . .

n.
N y ú jtsd  ide édes a jka d  szaporán ,

H a d d  legyek  b o ld o g  egyszer ig a z á n : 

H a  k ic s i sz ived  sz ivem en d ob o g  —
M é g  a z  é g i a n g y a l is  m o so ly o g  . . .

L o b e rm a y e r J ózsef.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁS'.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly Qzletvevö feleknek 

nyújtunk.

2 fiatal szakács, 100—100 korona fizetés
sel julius 1-re Bázna fürdőre kerestetik. Cim 
a „Fogadó* kiadóhivatalában.

Üzletvezetői (v a g y  f ö l i r ö i  á llá s t) óhajt el
nyerni teljes szakképzett, imponáló megjelenésű 
egyén, aki e téren fiatal kora óta működött. 
Magyar és német levelezésben teljesen jártas. 
Szives megkereséseket ezen címen kér: S. B. 
Budapest, V I I . ,  D o b -u tca  Í O .  1 -sö udv. fs z .  5.

Vidéki nagyváros előkelő kávéház' 
üzletébe 2  ká véh ázi segéd p in cér 60--60 kor. 
havifizetés és kosztpénzzel, egy  f ő l i i ó n ő  90 
kor. havifizetéssel (lakás és koszt nélküli jú
nius 1-sői belépésre kerestelik. Cim a kiadó- 
hivatalban.

Sz&káosnő 00—70 kor. havifizetéssel, vi
déki városi vendéglőbe junius 1-sői belépésre 
kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre Tele 
etet nem kaptak; a szükséges választ jelen rovatunkban 
találhatják. A szerk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

M. J. fözónö Sz.-gróth. A puliszka kukorica
lisztből és sósvizből készült eledel 3 leginkább 
az olálilaktn vidéken készítik A szegényebb 
sorsú oláh népnek ez kenyere és vasárnapi 
étele is, (utóbbi esetben "zsírral és túróval 
változtatja át kellemesebb tésztafélévé) Egyes 
erdélyi vendéglőkben a „puliszka" természe
tesen más és ugyancsak ízléses elkészítési 
móddal, speciális ételként szerepel. Tnladunán 
azonban a puliszkát még hírből sem igen ös- 
merik. — B. P. Magócs. Kérjük postafordul
tával a sorsjegyek számát megírni, mert e 
nélkül nem tudjuk hírül adni — az eredményt. 
A nyugalomba vonulás illetőleg a főnyere
ményhez eleve is gratuláljuk! — T K. Merán.

A szives megemlékezésért őszinte köszönet és 
_  üdv. Minél kellemesebb örömeket — Já 
cintus A kicsi Sárika kívánságát azonnal tel
jesítettük: A futó zöld és virágmag 3 a főze
lékek könyve eddigelé bizonyára már meg is 
érkezett. — Hasonló szívélyes üdvözletünk!... 
— K. K. Savanyúkút. A p.-szalveták legolcsóbb 
beszerzési forrása címét postai fordulattal tu
dattuk. A magyar iparnak ekként való párto
lásáért gratuláljuk. — S. B, Paris. Hiányzó 
lapokat elküldtük; — említett tudósitásokat 
várjuk. Szives üdv! — B. A. N.-Várad. Kaba
rét színház ig. címéről postán értesítettük. — 
Egy muzsikushoz. Ha a sférák zenéjéhez ha
sonló édes zengzetü versét magának a .mu
zsikusnak* küldi el és nem nekünk, sokkal 
biztosabb célt ért volna. Az a hegedűs ugyanis, 
mint minden nem közönséges halandó ember, 
szintén érzékeny szivü ember lehet, s az ön 
bús szivének bánatát elzokogó ezen verse 
igy, a saját kezeirásával is könnyező hatással 
lehetett volna rá. Egyébként is nem muszáj 
minden „hatás11 esetben nyomdafestéket hasz
nálni. . . -  E. G. Lipik. A korrigált dolgot 
rendes időben vettük. Köszönet és — köszön
tés ! — T. Gy Z.-Egerszeg. A dolognak elég 
rangosán s a/.t hisszük jól is — tettünk eleget. 
A szénsavas cilinder mely időre szükséges ? 
Szives és sok minden jót!

Vendéglfisök és korcsmárosok figyelmébe!

KOSSUTH SÍRJA
Díszes nagy fali festmény.
Ára. 6 korona.

Kapható Fekete Sándor világkereskedés, 
Budapest, Vili., Rákóci-ut lő. 

Megrendelések a „Fogadó11 utján is esz- 
közölhetök. i—3

A z Alföld egyik legnagyobb városában 
nagy csínnal berendezett és n a p i 8 0  koron á t 
forgalmazó kávéház, betegség miatt eladó. 
V é te lá r : 8000 frt. Házbér: 1300 írt. 4

J ó m e n e t e lt t  kávéház élénk forgalmú 
megyeszékhelyi város főutcáján, más üzlet 
miatt azonnal átadó. Átvételhez 4000 (négy
ezer) frt szükséges. 5

Eladó szálloda jő menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 18 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Címe a „Foga- 
dó*-nál. 6

Kitűnő meneteld fogadó, melynek 18 
modern berendezésű szobáján kívül étterme, 
kávéháza, meleg és hideg kádfürdője van, el
adó. Vételhez 10,000 (tizezer) frt. szükséges. 7 

N agy  vidéki város egyik legjobb forgalmú 
kávéháza eladó. Vételár 30 ezer korona. Föl- 
világositást komoly vevőnek és személyesen 
nyújt a kiadóhivatal. 8

Szálloda, megyei székhely város főterén, 
étterem, kávéház, 11 szoba teljes berendezés
sel átadó. Üzlet vételkor 2500 frt. szükséges. 9 

Előkelő színvonalú fővárosi kávéház 
átadó. Vételár 2.5.000 korona. Fölviiágositás 
csak személyesen nyerhető a „Fogadó'-nál. 10

HELYESZKÖZLŐ.
A Fogadó mHelyeszközlö‘ -je u ján a szakszemélyzet 

elhelyezése teljesen díjtalan.

Üzletvezetői vagy portási állást keres 
vidéki fogadóban egy a negyvenes években 
lévő teljesen szakképzett és jó megjelenésű 
pincér. Szives megkeresések S. B . alatt a 
.Fogadó* kiadóhivatalba kéretnek.

í  H I R D E T É S .

; A budafoki m. kir pincemesteri tanfolyam  pincéjében |
f, f. évi május hó 16-án d. e. 10 órakor tartandó borárve- ^
^ résen eladatik a vincellér iskolák szőlőiben és az állam i sző lő- f

telepeken termelt borok egy része. '/

/ A venni szándékozók az elárverezendő borokat f. évi f
 ̂ május 10-én és 14-én, valamint az árverés napján meg- ^

^ ízlelhetik. Az árverezendő borok jegyzékét az érdeklődök le- ^
ff velezölapon közölt kívánságára a pincemesteri tanfolyam  igaz- f

4 gatósága megküldi. '/
í  * JYI. Kir. pincemestert tanfolyam ^
í  igazgatósága. ;
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jégszekrény- és hűtő-készülékek gyára.
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Ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat mindennemű jégszekrényekben, 
vendéglősök, kocsmárosok és háztartások részére, továbbá szállodai 
és vendéglői berendezéseket jutányos árban, a legszebb és legtartó
sabb kivitelben. — Sörkimérö készülékek, levegő, víz, és szénsav- 

- nyomásra, a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. ~
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. Költségjegyzékkel mindennemű berendezésekről szívesen szolgálunk.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, Vll., Dohány-utca 12. szám.




