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Néhány szakértői vélemény Hivatalos vélemények.

FROHNERS HOTEL IMPER1AL, W ien.

A Kristály asztali vizet vendégeink 

kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHL1NG igazgató.

Restaurant CARL HILLER,Berlin  N.W.
Unter den Linden 62—63.

A Kristályforrás ásványvíz vendé
geimnél igen kedvelt és szállítmányaik 
mindig a legjobb állapotban érkeznek 
meg.

LOUIS ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

A Kristály forrás ásványvizet kitűnő
nek találom ugv tisztán magában, mint 
borral vegyítve.

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R T A

Működésűnk méltatása

A tervezett szikvizgyár 
Egyletek, szövetkezetek. 

Szakszervezkedés Sopronban. | 
Társulás Baján. A pozsonyi 
p. egylet. — Zászló-szentelés 
Sopronban. Ceglédi vendéglős 
és kocsmáros . . .  Az o>szagos 
nyugdijegyesület.

A lóláb rúgott. (Janiira K )

Pénteki összejövetelek. I
K ülönféle közte menyek, j 

Előlizetöickhez, Hymen birek. |j 
Pincér avatás Évzáró vizsga. | 
Mizériák az engedélyek körül. ! 
Schovanetz János ünnepe. — é 
Husn agyrágó. . .  Amihez nem !|

L O M

kell kommentár. Elitéit bor
hamisító. A Tisza partján. Egy 
égett vendéglőről. Amit a la
pok beszélnek. Búcsú. A csil
lagforrás Vizet az öregnek. 
Ezüst lakodalom Ki-cher Jó

zsef gyára. Gyászrovat. 

Konyhaművészét, i Luculliistól. 

Üzleti híreink, i Hely változások.) 

Hét rőt-hétre. Róza néni tokánya. 

Nyilttér.

Szerkesztői üzenetek, 

t'zletek vétele és eladása. 

Hirdetések.

Budapest s zékesfővá ros  vegyésze ti 
és tápszerv izsgá ló  in tézete

a Krístályforrás. ásványvizet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
i-hemiai szempontból egészségesnek mi
nősítette

Dr. R ig ler  Gusztáv, a kolozsvári 
egyetem egészségtan tanára, az 1902. 
XII. magyar balneologiai kongresszuson 
a forgalomban levő különféle ásvány
vizeknek bakteriológiai szempontból tör
tént vizsgálatáról tartott előadásában 
leglisztábbnak a Kristályforrás ásvány

vizét jelentette ki.

A m a gya r k ir. tud. egyetem  
vegy tan i in tézete  a Kristály forrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és mague- 
sium k yd ro c a rb o n a to s  ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.

A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg

kedveltebb asztali vize, melynek 
ismert vizekét Ostendébcn.

hírneve túlhaladta az összes eddig 

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

A m agy. k ir. belü gym in iszter 1906. március G-án kelt 22862. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

0 cs. és Aposto li k ir. F e lsége  UDVARI GAZDASÁGI h iva ta la , W ien

A Kristályforrás igen killernes izü és üdiló italnak találtatnit.

KRANZ von W0RL1TZKY 
es. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
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Nincs többé töröttbor ! !
melyet

i Nincs többé szalbor:
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, r

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  MS
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős állal kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjának de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlaunak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A K ristály- », 
szűrő zománcozott vasból készült és igv tisztántartása gondot alig igényel. A mai modem 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  ^ 

(Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél ■ Polgár M. Budapest, V II., Wesselényi-utca 17. I I .  I. j\

Hz utániét mellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékelteik! Megrendeléseket szívességből közvetít a „Fogadd" kiaddhivatala. *

Vidéken ügynökök kerestetnek Képes árjegyzék kívánatra ingyen. 11

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

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben ajánlom a í ' fA
lopjobMiBá elismert és 
sok idői és munkái me 
takarító „B«rkovlts“ -íéIe

Hektográph-lapok
______- T t & C

s minden színben levő „tén-
lákat. A nélkOlözhetten 
hektográph-lap mindkét ol-
dalontöhbször használható s “e j ererieliröl 100—200 
másolat ily*1-helő. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használhat*. 

Hektográph-tekarcsek minden nagyságban rendelhető
B ERKO VITS K Á R O L T  Sokszorosító-ké
szülékek, Hcktográjih-raktárában Budapest. 

¥U.f Sip-utca 1 1 . Árjegyzék ingyen.

E L A D Ó  H Á Z .
(Alkalmas kávéháznak vagy vendéglőnek)

N agyk an izsán , az állomás mellett egy

v e n d é g l ő i  n a s s  f i á u é l iá z i  i iz I e l n e R
kiválóan alkalmas ház, melyhez 6 szoba, 
2 konyha, 2 előszoba és mosókonyha tar
tozik, — eladó. A  házhoz tartozik ezen
kívül még gyümölcsös kert és I  hold szán
tóföld. Vételár: 24,000 korona. Bőveb ■ 
tájékozással szolgál: Szabó Antal főállat
orvos, Trencsén. A ház tervrajza megte
kinthető a „Fogadó" kiadóhivatalában. 1—3

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad
B R A U N  G Y U L A

BUDAPEST, SIP-U

 ̂ mindenki l í q

Tessék próbamegrendelést tenn 
Világhírű szegedi édes paprikát csakis 

HORVÁTH FERENC nél
áHodások és vendéglősök papr ka 

szállít íjánál 
Szegeden lehet

ELADÓ SZÁLLODA
a vasúti állomással szemben lévő 

újonnan épült

s z á l l o d a  o_3
(az üzlet 30 év óta áll fenn konkurencia 
nélkül) házzal és uj berendezéssel együtt 

állalkozás miatt azonnal eladó. 
A vételhez 30-40,000 kor. készpénz 
szükségeltetik. Ajánlatokat „5. R. 50“ 
jelige alatt a kiadóhivatal továbbit

^ Dr. Kossu thány T a m ás egyet.^ 
t a n á r ,  a z  o r s z á g o s  c h e m i a i  in té 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  is  
a já n lo t t  üdítő és szomjcsillapitó

esillagliegpi íorrásüizeí
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 ít e t t e .  
=  m e ly  s z é n s a v v a l  ( e lü l t e t ik ,  —  

F O R R Á S :
C S I L L A G H E  G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e s t ,  III., B é c s i - u t  94,
-------Telefon 78-79. -

Vidékre bérmentes szállítás. *  Kapható mindenütt!

dékiÉtterem, sörcsarnok
székhelyen) — visszavonulás miatt — eladó. 
Vételár 5000 fit. Bővebb felvilágosítást a 
„Fogadó*4 kiadóhivatala nyújt 3—4

Eladó üzletek.
Békéscsabán a fö-uton lévő Bárány-szál
loda, étterem, kávéház, 6 vendég
szoba teljes berendezésével és átellen- 
ben a város tulajdonát képező Petőfi- 
ligeti nyári vendéglő bérletével együtt 
— családi okok miatt — sürgősen eladó. 
Bővebb fölvilágositást nyújt Kozma 
Márton vendéglős. 3—4

Nagy vidéki város
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelnek örvendő szá llod a  14 szobá
val, sörcsarnok és étteremmel átadó. - 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. 2-3

5 5  STÍLLER J. és Tsai
jégszekrény és hűtőkészülékek gyára

BUDAPEST. V;L Szövetség-utca 3. (Rákóci-u. sarok.)

A já n l j u k  d ú s a n  f e l s z e r e l t  r a k t á r u n k a t  m i n d e n 
n e m ű  j é g s z e k r é n y e k b e n ,  vendéglősök, koc sm á 
t o k  é s  h á z t a r t á s o k  r é s z é r e ,  t o v á b b á  szállodai 
és vendéglői berendezéseket j u t á n y o s  a r b a n ,  a  
l e g s z e b b  é s  l e g t a r t ó s a b b  k i v i t e l b e n .  —  Sörkim érö  
készülékek, Irvogő, víz, és szénsav nyomásra, 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l  a  l e g d í s z e s e b b  k i v i t e l i g .  —

Költségjegyzékkel mindennemű berendezésekről szívesen szolgálunk 
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
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Működésünk méltatása.
A becsületes komoly munka önma

gától hozza a jutáim, t. Az a tudat, 
hogy a zajtalan, reklámtól mentes és a 
lelkesedéstől távol álló munkálkodásun
kat szakköreink méltalják és bizalmuk
kal honorálják, a munka hathatósabb 
folytatására serkent bennünket. A felénk 
haj ó bi álmát hálás köszönettel fogad
juk. Ha érdemesek vol unk erre eddig, 
igyekezni fogunk, hogy a bizalomra 
ezentúl is méltók legyünk.

Bizalomnak vehetjük azt a megtisz
teltetést, amiben a ■» Fogadó* az utóbbi 
napokban részesült.

A  » Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulatau hivatalos lapjává válasz
totta lapunkat, a Fogadót. Elismerte, 
hogy lapunk eire a bizalomra érde
messé tette magát Közreműködött min
den szakipari közmunkában, mint mo
dern szaklap felkarolt minden haladás
számba menő szakipari mozgalmat és 
hű szószólója volt a vendéglős, kocsma 
és kávésipar gazda-ági és társadalmi 
érdekeinek. Programját és működési 
terét az egyenes, tisztességes ut képezi. 
Ezen mozgott a Fogadó edd’g és ezen 
fog tovább haladni szakiparunk és szak- 
társaink érdekében.

A » Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulata« e hó 12-én tartott választ
mányi ülése foglalkozott ugyanis szak
iparunk ujabbi mozga'maival és arról 
győződ .*tt meg, hogy saját hivatalos lap
jával, a »Kocsmáros«-sal nem tarthat lé
pést a gyorsan fejlődő és gyorsan ala
kuló azon eseményekkel, melyek ébren
tartása és fejlesztése a szak-ajtó feladatát 
kell, hogy képezze És pedig azért nem 
tarthat lépést a fejlődéssel, mert 
havilap lévén —  nagyobb időközökben 
jelent meg. Elhatározta tehát, hogy a 
»Kocsmárost« beolvasztja a Fogadóba, 
illetve megszünteti a »Kocsmárost« és 
hivatalos-lapjává teszi a Fogadót.

Hivatalos közleményeit, a társulat 
tagjaival való írásbeli érintkezést, a 
Fogadóban fogja ezentúl közölni é i 
azt a társulat tagjainak, a »Kocsmáros«- 
nak e hó folyamán megjelenő utolsó 
számában köztudomására hozza

A »Kocsmáros«-ban közreműködött 
erők a »Fogadó« körül fognak cso
portosulni és igy az országos koesraá- 
rop-szövetség ügyének propagálása s az 
előkészítés stádiumában lévő II. orszá

gos kocsmáros-kongresszusnak a szak
sajtó utján való ismertetése, hivatalból 
már csak egvedul a »Fogadó« hasáb
jain fog megtörténni.

Köszönetét mondunk az ipartársulat 
vezérfériiainak a bennünk helyezett 
bizalomért.

Mint eddig, úgy ezentúl is bátran és 
egyenesen fogunk sikra szállni szak
iparunk érdekében. Szókimondók leszünk, 
amint eddig voltunk. Nem kapaszkod
tunk eddig se senkinek a kegyébe, nem 
tolakodtunk semmiféle hatalmi befolyá
sok bűvkörébe és nem imádtunk bálvá
nyokat és álisteneket, hogy csupán 
mindezek kizárólagos segítségével ma
radhassunk a felszínen. Ezt eddig sem 
tettük és nem fogjuk tenni ezentúl sem. 
Es ezt tartjuk a leghelyesebb működési- 
programnak. Egyenes, tiszta utón ha
ladni és a meggyőződéstől lelkesedve, 
szolgálni szakiparunk és szaktársaink 
kivétel nélküli közérdekét. És ezen ér
dekek képviseletében méltó helyet és 
tág teret tartottunk fenn eddig a pin- 
cérségnek is, amit a jövőben ugyanígy 
fogunk meglenni.

A » Fogadód annyira fejlődött ön
erejéből, hogy ma nyíltan kimondva, a 
legelterjedtebb szaklap és réj-zreh -jlatlan 
tendenciája által országszerte vívta ki 
magának a szaktársak bizalmát

És hogy a jövőben is méltók le ziink 
szakköreink bizalmára, arra biztosíté
kot nyujI eddigi céltudatos és önzetlen 
működésünk.

A borhamisítás.
Hiába való minden törvényes intéz

kedés, hiába minden ellenőrzés, az em
berek kapzsisága nem ismer korlátokat. 
A kapzsiság keresi a kibúvó ajtókat, 
hogy kijátszhassa a törvényt, szabályt 
és ellenőrzést. Es ez addig megy. inig 
a véletlen rajtakapás he nem követ
kezik. Ekkor szünetel az egyik, de foly
tatja a többi. A birság semmi. Mert a 
mivel büntetik, azt már előzetesen 
százszorosán nyerte és » behozza' utána, 
mert a hamisítás nagyon jövedelmező 
üzlet. Láttuk a milliomos Engel cégnél, 
hol a hamisítás nagyban ment.

A múlt héten büntettek egy budapesti 
kocsmárost borhamisításért. A hamisí
tásra természetesen nem a papiroson, 
lévő nagyhangzásu borellenőrzö bizottság 
jött rá, hanem névtelen feljelentés tette

figyelmessé a pénzügyi hatóságot a csa
lásra. A kincstár anyagilag van érde
kelve, a fogyasztó közönség meg egész
ségileg. Hány ember szenved gyomor
bajban. amit az egészségre ártalmas 
zagyvalék fogyasztása okoz ? Ki törődik 
evvel r falán a borellen rző-hizoltság : 
Ennek létezése éppen csak akkor válik 
köztudomásúvá, mikor megválasztják. 
Ekkor kerül a becses nevük az újsá
gokba és ebben ki is merül a szere|>- 
lése. Formaság és semmi más

A közönség a legritkább esetben jön 
rá a hamisításra, mert nem ért a bor
hoz Az italmérés ennélfogva bizalmi 
üzlet is, mely ugyanakkor volna elvo
nandó az illetőtői, mikor ezzel a biza
lommal visszaél. Ezt keilene megállapí
tani a borkereskedőre is. De ki töri dik 
vele"? Az állam ebben a tekintetben ép 
olyan kapzsi, mint az egyes lelkiisme
retlen ember. Az állam mintegy alkal
mat nyújt erre Derű: c-borura adja az 
italmérési engedélyeket és nem törődik 
vele, hogy akárhány tisztességes üz'etet 
tesz tönkre kapzsi eljárásával. Minden 
ember tudja, hogy 24 2*5 krért tiszta,
jó minőségű bort ma nem lehet adni. 
hiszen annyi a beszerzési ára De azért 
tessék a pálinkamérésekbe ojtott ital- 
méréseket végig nézni, ott a *i kr-os 
sör mellett a cégtáblán <»tt díszeleg a 
» kecskemétié, ■ halat on vidéki®, »toina- 
megveia stb #jó minőségű® 24— 2*5 kr-os 
bor ajánlása.

Hát ez nyilvánvaló félrevezetés, ez 
nemcsak becsapása a közönségnek, ha
nem egyszerűen csalás, amit nem volna 
szabad megengedni.

Évekkel ezelőtt a közönség, ha bort 
akart inni. nem az éttermeket, hanem 
a kisebb kocsmákat kereste fel. Nagyobb 
volt a bizalma ezekhez, mint amazok
hoz A lábrakapott hamisítás folytán 
megváltozott a közöuség meggyőződése. 
Felkeresi az éttermeket, 20— 40 fillérrel 
többet lizet a borért, de legalább abban 
a meggyőződésben fogyasztja, hogy tiszta 
bort iszik.

A hamisítás tehát csak nyilván valóan 
aláássa a becsületes és tisztességes ki
sebb ilalmérő tekintélyét és tönkreteszi 
őt Mert megrendült a közönség bizalma.

Ez pedig nincs rendjén, ennek az ál
lapotnak minden eszközzel veget kell 
vetni Ezt követeli a tisztességes és be
csületes italmérő anyagi és erkölcsi ér
dekei. Itt valóságos tisztítási munká
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nak kell megindulnia és ebből kell, 
hogy mindenki vegye ki a részét.

Minden borhamisítót fel kell jelen
teni. Mert annak bűnös manipulációja 
a közérdek rovására történik. Mindenki 
legyen borellenőr és ha majd a tisztelt 
hatóság kénytelen lesz (azért kénytelen, 
mert nyilvános ellenőrzés alatt fog ál
lami egy pár itaimérést bezárni, alább 
fog szállni a pénzügyi hatóság kapzsi
sága is és a tisztességes és becsületes 
italmérők képesek lesznek üzletük után 
tisztességesen megélni.

Ne engedjük elharapódzói a borha
misítást, mert látjuk a délfranciaor
szági eseményekből, hogy hová fajulhat 
ez a dolog. Az ellenőrzés tehát egy
aránt érdeke úgy a társadalomnak, mint 
az államnak.

A tervezett szikvizgyár.
Kartársaink, olvasóink tudják, hogy 

a oliudapesti kocsmárosok ipartár- 
sulatan kebelében mozgalom indult meg, 
amelynek célja: szabadulás a szikviz- 
kuriel karmaiból. Es ennek az igazolt 
célnak az elérésére nem lehet mást 
tenni, mint hogy a kocsmárosok maguk 
létesítenek szikvizgyárat saját szükség
letük fedezésére. Az ebből folyó haszon, 
minthogy a szik vizet sokkal olcsóbban 
kaphatják, mint a kartel utján, maguké 
a fogyasztóké. Vagyis, ha 2 fillérért 
kaphatnak egy üveg szikvizet, mért 
adjanak ugyanazért 5 fillért a kartel
nek? A megejtett számítások ezt az 
eredményt mutatják.

A vendéglős-kocsmáros minden szük
ségleti cikknél körül van bástyázva a 
kartel ölelő karjaival. Meg van kötve 
és vagy aláveti magát és elfogadja a 
kartel állal diktált feltételeket és árakat, 
vagy nem kapja azt az árut, mely nél
kül üzletel nem vezethet.

Hogy ott, ahol lehet, a vendéglős- 
kocsmáros szabadulni igyekszik ebből a 
rabszolga viszonyból, az csak termé
szetes és mindenekfólött indokolt, de 
hozzátehetjük, hogy saját érdekében kö
telessége is erre törekedni

A tervezett kocsmáros-szikvizgyár 
ügyét, mint olvasóink tudják, Janura 
Ká.olv szaktársunk, a »Budapesti kocs
márosok ipartársulatánakft elnöke is
mertette lapunkban. Kiváló szakbeli 
közérdeket karolt fel, mikor a kartel 
hatalma és megszégyenítő dominálása 
alól való szabadulás utját-módját meg
pendítette. Felvetette az eszméi, rámu
tatott az eszme megvalósifásának esz
közeire és felhívta arra szakköreink 
figyelmét.

Az eszme ezidőszerint még csak ter
vet képez és még csak a tanácskozás 
stádiumában van, noha elég ok és in
dok szól amellett, hogy mielőbb létesit- 
tessék a kocsmárosok szikvizgyára.

Ámde Ihász György, a »Vendéglősök 
Lapja a tulajdonosa, már nekiront magá
nak az eszmének, a tervnek és annak

a férfiúnak, aki az eszmét felvetette és 
lapunkban ismertette. Azt a részét a 
mosdatlan kirohanásának, amit Janura 
szaktársunk ellen használt, értjük, mert 
még élénk emlékezetében van a neve
zettnek »A  piócák« cimii cikk. Ihász, 
az istenfélő, jámbor, de amellett az 
istenféléstöl nagyon eltérő sárral dobá- 
lódzó felebarátunk út van itatva a leg
nemtelenebb boszuvágytól Megboszulta 
tehát magát Janurán. Ezzel pedig ön
magát jellemezte legjobban szakköreink 
előtt. Bemutatta magát, hogyan néz ki 
belül.

Ez vonatkozik a támadás személyes 
oldalára

Áttérve a dolog tárgyi oldalára: öreg 
asszony módjára itt is jósolgat, amint 
jósolgatott tavaly, a kocsmárosok or
szágos kongresszusa előtt, amint jósol
gatott a »Budapesti kocsmárosok ipar- 
társulatának® zászlószenlelése előtt és 
követi most is úgy mint akkor, az Em
ber tragédiájában szereplő Lucifer pél
dáját: az örökös tagadást. Lebeszéli a 
kocsmárosokat a saját szikvizgyáruk lé- 
tes lésétől, elvesztett pénzekről beszél 
már most, mikor még csak eszméről 
van szó. Gyanúsít és rágalmaz már 
előzetesen, mikor még semmi pozitív 
dolog nincs és feltolja magát hívatlan 
prókátornak, mikor sem fel- sem alpe
res nincs. De mosdatlanságában vala
mit elárult, amit le kell szegeznünk. 
Félti az »Artéziét* a szállodások és 
nagy vendéglősök ne hányának részvén y- 
társjság alapján álló szikvizgyárát. Es 
hivatkozik arra, hogy épugy, mint — 
az ö felfogása szerint —  nincs kis ven
déglős, épugy nincs szükségük a kis— 
vendéglősöknek saját szikvizgyárukra, 
hanem: ime, itt az »Artézia«, lessék be
lépni, vagy innen a szik vizet besze
rezni. Tehát tessék a részvénytársasá
got gazdagítani.

De eg-y szóval sem árulja el Ihász 
György a » Vendéglősök Lápján, ki
adója, hogy az r,Artézian is benne 
van a szikviz-kartelben. Tehát tu
datosan szolgálja a kartel érdekeit 
a sok vendéglős és kocsmáros ro
vására.

És ez nagyzn jellemző arra a lapra 
és annak a lapnak a tulajdonosára 
nézve, mely lap vendéglősök lapjának 
mondja magát, noha sokkal helyesebb 
és megfelelőbb volna, ha ilyen címet 
viselne: »A  Sör-és Szikvizkartel Lapja®.

így viselkedett eddig Ihász György 
minden haladás számba menő vendég
lős- és kocsmáros-mozgaloinmal szem
ben. Hogy ő és lapja a haladástól el
maradt, arról rajta kívül más nem te
het. De legalább mentse meg magának 
még azt a nagyon csekély rokonszenvet, 
amit vele szemben, mint emberrel szem
ben, nagyon kevesen búr, még meg 
őrizni tudtak

A nagyok sugárzó melegében vájjon 
még meddig huzódhatik meg? Ilyen 
magaviselettel ott is lejáratja magát,
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mert a nagyok is a haladás emberei, 
kik legfeljebb szánakozva szemlélik 
hátramaradottságát, ha ugyan a szem
lélésre érdemesnek találják az ő tartalom
nélküli szereplését.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Szakszervezkedés Sopronmegyé 
ben. A soproni szállodások, vendég
lősök és kávésok ipartársulata szer
vezkedésre szólítja fel a vármegye 
területén üzlettel bíró mintegy 8nÜ 
szaktársat és szolgabirói járásokként 
óhajt a helyi szervezetek kiépítésével 
erős központot létesíteni. A kibocsáj- 
tott felhívás szakiparunk általános 
bajait tárja fel, melyek a szervezkedés 
kötelékeinek minél szorosabbra való 
fűzését teszi szükségessé.

A felhívás lényegesebb részei a 
következők:

Alulírott ipartársulat kartársi tiszte
lettel felhívja a megyebeli, korlátlan 
italmérési engedélylyel biró szaktár
sakat, hogy járásonként szervezkedve 
ipartársulati kötelékünkbe belépni szí
veskedjenek. Közös érdekek, közös 
bajok indítottak bennünket arra, hogy 
jelen felhívásunkat a tisztelt kartár- 
sakhoz intézzük. A sok évi tapasztalat, 
kínlódás s a megélhetés miatti küzde
lem kell, hogy meggyőzzön bennünket 
arról, miszerint egyenkint, szétszórva 
tehetetlenek vagyunk, hogy sokoldalú 
jogos panaszaink orvoslást alig nyernek, 
s ha itt-ott mégis, akkor is csak ren
geteg költséggel, önérzetes, szabad s 
hazafias polgárhoz nem méltó utón és 
módon. Ép ezért célunk s törekvésünk 
oda irányul, hogy tömörülve, egy élet
erős társulatot alakítsunk, melynek 
közvetítésével úgy közös bajaink, mint 
az egyesek sérelmei könnyű szerrel, 
olcsón s bizton orvoslást nyerhetnének. 
Az italmérési engedélyek protekciós 
adományozása, a palackbor és palack- 
sör elárusitása s pálinkamérés körül 
lábra kapott visszaélések, az italmérési 
jogról szóló törvény minden üdvös 
intézkedéseit megkerülő tisztességtelen 
verseny mind oly sérelmek s közös 
panaszok, a melyeknek orvoslását csak 
közös, egyesült erővel remélheijiik 
Szintúgy vagyunk a fogyasztási adók 
bérletét illetőleg. Itt nem is a közsé
gek. nem az összesség élvezi az ebb<! 
folyó hasznot, hanem csak egyes pénz 
szomjas vállalkozók. Küzdelmünk '  
törekvésünk tisztességes, jogos és in 
dokolt s igy győzelmünk sem leli*! 
kétséges. -  Az uj központtal kapcso
latosan helyközvetités és jogi tanú- - 
adás van tervezve.

Társulás Baján. Bajai vendég' ' 
szaktársaink a vendéglős szakmai ér
dekek megvédésére a helyi és környék
beli szaktársak bevonásával egyesület 
alakításán fáradoznak. A derék munka 
élén Zweig Mór fogadós, Preimayer 
Fái. Ziech Henrik vendéglősök, Deutseli
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Mátyás és Horváth János fogadós szak
társaink állanak. Bajai szaktársaink 
úgy tervezik, hogy egyesületük a Sza
badkán tartandó országos vendéglős- 
koesmáros kongresszus idejére miként a 
zombori és zentai vendéglős egyletek, 
szintén működésbe legyen.

A pozsonyi pincér-egylet. Pozsony
ban, mint előzőleg irtuk, az ottani 
pincér-betegsegélyző-pénztár feloszlott és 
átadta vagyonát az ugyanott létesítendő 
»Pincér-önsegélyzö és menház egy
letének. Tehát nagyobb szabású jóté
kony alkotásról van szó. Az erre vonat
kozó közgyűlést ottani szaklársaink 
május hó 21-én a »Nemzeti* fogadó 
vendéglőjében tartották Pallan Ferenc 
elnöklete alatt. Az elnök megnyitó be
széde és az igazgatóságnak a feloszlásra 
vonatkozó határozatának közlése után 
dr. Kozma Gábor egyesületi jogtaná
csos nagvobbszabásu beszédben ismer
tette az alakulandó uj egyesület nagy 
horderejűt, buzdította a tagokat az ösz- 
szetartásra és azon reményének adott 
kifejezést, hogy az uj intézmény a po
zsonyi pincérség javára minnél nagyobb 
virágzásnak fog indulni.

A lelkesítő beszéd után a közgyűlés 
kimondta a betegsegélyző pénztár fel
oszlását, az önsegélyző és menház-egv- 
let alakítását és a megszűnt egylet va
gyonának átadását az uj egyletnek.

Ennek kimondása után Pallan Ferenc 
eddigi elnök, ki tizenegy év óta szere
tettel és buzgalommal vezette az egye
sület ügyeit, elbúcsúzott a tagoktól, 
megköszönvén eddigi támogatásukat és 
kérte őket, hogy az uj egyletet is fej- 
leszszék áldásthozó működésében. Ala
pozási munkát végzünk — úgymond — 
nemcsak a mai tagok, hanem a jövő 
nemzedék javára is

Ezután következett az uj tisztikar 
választása. Diszelnökké: Pallan Ferenc, 
elnökké: Strasser Károly, alelnökökké: 
Baiinann József és Marton Gyula, ellen
őrökké: Zsárv Géza és Molnár Mátyás, 
jegyzőkké: Kern Endre és Gratz Vilmos 
választattak meg. Tiszteletbeli vagyon
kezelőnek Chovantsek Lajcs s tisztelet
beli és alapitó tagokul: Láng János, 
Udvorka István, Welliseh Antal, Láng 
Ferenc, Welliseh Gusztáv, Krecsány 
Károly és Reschnák János választattak.

A magunk részéről kívánjuk, hogy az 
alakított uj egylet működését áldás és 
siker kisérje.

Zászlószentelés Sopronban. .4 sop
roni pincérek és tekeőrök egylete 
ez évi augusztus hó 18-án ünnepeli 
az egyesület fennállásának Öö-iki év
fordulóját jubilaris ünnepséggel és 
zászlószenteléssel. A meghívók kibo- 
csájtattak és :iz egész országban lévő 
társegyleteket hívták meg a nagysza
básúnak ígérkező ünnepélyre. A rendező 
bizottság kéri a meghívott társegylete
ket, hogy előzetesen szíveskedjenek 
bejelenteni, hogy hányán fognak meg
jelenni, miután elszállásolásról és egyéb

szervezési dolgokról már előre kell 
gondoskodni. A zászlóanyai tisztet 
Zottl Gusztáv né, szül. Bnuer Mária 
úrnő volt szives elvállalni. Az ünnepély 
valószínűleg a város tulajdonát képező 
gyönyörű Erzsébet-kertben fog meg
tartatni. Eddig 30 társegylet jelentette 
be képviseletét. A költségvetés 2400— 
— 2800 koronára van megállapítva.

Ceglédi vendéglős és kocsmáros 
szaktársaink, Horváth Ferenc kartár 
sunk kezdeményezésére hetenként egy
szer és mindig más helyen összejöve
teleket tartanak, melyen a szakmai 
kérdéseket beszélik és tárgyalják meg. 
Ceglédi szaktársaink, mint értesülünk, 
közelebb egyesületet létesítenek, amely
ben a helyieken kivid a vidéki szak
társakat is belevonják. Az üdvös munka 
élén Récsei Gusztáv fogadós, Horváth 
Ferenc, Kernáts János és Podhraszkv 
Gusztáv állanak.

Az Országos Nyugdíj egyesületbe
Delfin Samu utján újabban a következők 
léptek be. Grosz Theofil Pancsova 1000, 
Gaál Andor Újvidék 2000, Carák József 
Eszék 1000, Fehér Lajos Eszék 1000, 
Babóth Izsó Pécs 600, Wittmann János 
Kolozsvár 2000, Deutsch Fábián Kassa 
1000, Láng János Arad 1000, Ferkó 
József Kecskímét 600. Birbauer István 
Arad 600, Marosán János Deés 1000, 
Weisz Albert Fiume 600, Gottsmann 
Ede Brassó 3000, Mohay Antal Debre
cen 1200, Strekfusz Károly Brassó 600, 
Mayer Vilmos Brassó 600. Kiss Ignác 
Gyulafehérvár 600, Wohák József 
Gyulafehérvár 1000, Titus Oniga Med- 
gyes 100U, Berán Ferenc Zalaegerszeg 
8Ó0, Szabó József Szombathely 600, 
Doni Ádám Budapest 1000, Szednicsek 
Ferenc Budapest 600, Hiyber Lajos 
Budapest 1000, Miszák János Budapest 
1000. Felleg Miklós Szatmár 1000.

A lóláb — rúgott.
Irta : Janura Károly.

Szikvizgyárunk alakulását kemény 
rúgásnak érezte a vendéglősök egy cso
portja s fájdalmában igen visszatetsző 
ordításban tört ki.

Önkívületéből alig hogy magához 
tért, kikeres magának egy tudós férfit, 
ki úgy tűnik fel, hogy csakugyan 
többet ért a lóláb vizsgálatához, mint 
a dolog velejéhez, — ha nem tudnék, 
hogy sugalmazóival együtt azon van, 
hogy szép frázisokkal és gonosz szív
vel az általuk birtokolt országúira 
csaljon bennünket, szabad prédájául 
társainak.

Mindenképen megérdemli tehát, hogy 
a lólábbal közelebbi érintkezésbe jus
son. Avval, hogy engem, előzőleg >Iólá- 
bomat« jól megmosta, nem törődöm. 
Saját érdekében tette: mert egy újabb 
rúgás reményében mindig okosan teszi 
az ember, ha azt a lábat jól megmossa, 
mielőtt őt érintené. És természetesnek 
találom azt is, hogy valaki, ha kínjá

ban egyebet nem tud. a személyekben 
találja a dolgok okait Szaktársaimat 
se bántsa az. hogy őket olyan észnél
küli tömegnek akarják bemutatni, ki
ket egy lólábu torzszülött saját cél
jaira homlokegyenest ellenkező érdek
szférákba képes ragadni.

A maszlagot nem vesszük b e : rég 
lejárt az az idő, hegy a kis embere
ket a ellenfélnek lehetett felvilágosí
tani érdekeiről. Nem befolyásol ben
nünket az, hogy ostobának néz-e 
bennünket az ellenfél. Azért bizony, 
hogy minket okosnak mondjanak, nem 
fogunk ostobán cselekedni. Mi tisztán 
látjuk érdekeinket.

Az ő fájdalmuk nekünk természetes 
örömünk, ha ők dühöngnek, mi viga
dunk, ha ők boszankodnak. mi neve
tünk. — így van ez helyesen s mert 
igy teszünk, azért kerültünk ki az ö 
káros befolyásuk alól.

Cikkíró nevetségesnek találja a kis 
vendéglős elnevezést. Kérdem, vájjon 
tényleg van-e kis és nagy vendéglős? 
vagy már maga a szomorú valóság is 
nevetséges. Az egész világon megindult 
folyamat szerint minden téren a kis
iparosok külön szervezkednek, hogy 
érdekeiket megvédjék a nagyiparosok
kal szemaen.

Sokkal jobb a türelmes csacsinak 
külön huzni célja felé terhes kocsiját, 
mint hogy önként álljon közös koesi- 
rudfához a ló mellé. Ki ne mondhatná 
meg előre, hogy ugyanaz a csacsi sa
ját kocsijával eléri célját, mig a gyors 
ló mellett kidől ?

Igen, céljaink valóban egyetemesek 
és ugyanazonosak, de miért fáj a nagy
vendéglősöknek, ha mi külön utón 
akarunk boldogulni? Talán a mi ér
dekeinkért ?

Olyan naiv ember nincs, ki ezt el
hinné. — Arra pedig, hogy az ö boldo
gulásukat mozdítsuk elő önkárunkra, 
kaphatók nem vagyunk. Folytatásként 
cikkíró az ismert tényt említi a tör
ténetből, hogy . . .  a körök alakítása 
közkincse minden nemzetnek és a 
népek készek voltak véres harcok 
árán is kivívni a jogot.1' . . .

így hazudnak igazat. Ily kenetteljes 
érvekkel dolgozik mindig a nagyok 
önérdeke. Hál vájjon azt nem tudná a 
cikkíró, hogy ugyancsak a hatalmon 
levők véres harcok árán is készek vol
tak megakadályozni e jog kiesikarha- 
tását? 11a a hatalmasok (mi ugyan 
nem hiszünk az ilyen csodában) csak
ugyan olyan nagyon tisztelik ezt a 
közkincset, ugyan miért kísérelnek meg 
— még személyeskedés es gyanúsítás 
árán is —  mindent, hogy magukhoz 
láncoljanak és minket felbontsanak ? 
Hatalmunkat akarják megölni és ér
vényesülésük terét szélesebbre vonni ? 
De ez már aztán igazi és valóban un
dok ló láb ' Szerencse, hogy rothadá
sának szaga elijeszt bennünket a kö
zeledéstől.

Így aztán csakugyan érthető, miért



FOGADO 12. szám.4. oldal.

fáj nekik, hogy annyi erőt von el 
csoportosulásunk az «anvaipartársu- 
lattal.»

Hadd vonjon I — nekünk ez nem 
lá j! . . .  Hogy nekik fáj, azl mi nem 
bánjuk, mi nem toljuk fel magunkat 
szép bőrbe bujt jóakaróknak és tanács
adóknak ! . . .

Talán bizony náluk hajt hasznot 
egyeseknek az »Artézia«, hogy nú'unk 
ilyen gyanút szórnak? Hogy keil-e 
nekünk szikvizgyár . . .  Ha nem bántja 
őket a konkurrencia, miért részükről 
ez az atyai gondviselés? .Olcsóbb 
lesz, jobb lesz a sz ik v iz? ... Ejnye, 
ejnye . . .  de büdös ez a lóláb . . .  És 
ha nem lesz jobb és nem lesz ol
c sóbb? ... Nagy vendéglőseink ugyan 
miért iaknak saját házukban ? Más 
lakásában is kényelmesen élhetnek-!

Hát igen! Önállók akarunk lenni, 
saját lábunkon akarunk járni, s a 
mankójukat eldobjuk. S hogy a man
kók használati dijától elesnek, azzal 
mi nem törődünk. Mosolyra gerjesztő 
raklámjuk: #Az Artézia lelkiismerete
sen, becsületesen szolgálta ki mind
ekkoráig a vendéglősöket* ránk nézve 
foganatlan.

Lám, lám, szaktársak, ilyen az igazi 
üzletember! Még itt is hirdet, reklá
mot csap, — ő se bánja, ha ostobának 
nevezik és kinevetik azért, fő neki a 
haszon. Kinek fáj hát az uj gyár? A 
kis vendéglősöknek ? A kisvendéglősök 
jól érzik magukat, tudják, mit csinál
jak. Ha nem tudjak, miért nem taní
tották meg a jóakaró nagyvendéglő
sök ? Az ó leikükön szárad ez is. Hát 
kinek fáj ? A nagyvendéglősök prüsz
kölnek tőle — váljon egészségükre.

És most következnék cikkírónál a 
gyanúsítás. Erre is válaszoljak ? Nem.
E téren neki rutinja, gyakorlata van. 
Ide nem tudom, s nem is akarom kö- 
vetni. Nem engem érint, de a képze
lődő és alap nélkül gyanúsító jelle
mére vet »szép* világot. De hogy cikke 
csak egyetlenegy öntudatos sza'ktársat 
13 befolyásolna — se nem János, még 
oak nem is Károly, hanem Tamás 
vagyok benne.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.

A Budapesti Kocsmárosok Ipar- 
társulatá-nak tagjai, junius hónap
ban a következő vendéglőkben tart
ják társas ozsonnájukat: — Junius
14-én: Noűcer Károlynál, V I. Erzsé
bet királyné-ut 50 —  Junius 21-én: 
Oregonts Simonnál. VI., Palóc-utca
2.(állatkert villamossal.) Junius 28-án; 
Spitzer Istvánnál, Soroksári-ut 35.

Julius o-én: Janura Károly (ipar
társulati elnök) vendéglőjében, VI., 
Podmanicky- és Gyár-utca sarok.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Előfizetőinkhez. Tisztelt előfizetőin
ket, akiknek jelen lapszámmal utalvány 
mellékeltetett illetve levélbeli fölszólitás 
intéztetett, kérjük, hogy postafordul
tával szíveskedjenek esedékes előfize
tésüket beküldeni. — Jóbarátainkat és 
ösmerőseinket kérjük, hogy a »Fo- 
gadóo-t körükben terjeszteni szíves
kedjenek.

Hymen hírek. — Benedek Gy. is
mert kőszegi vendéglős, e hó elejével 
vezette oltárhoz Balogh Hermin kis
asszonyt. - Tandary János, a félegy
házi Korona fogadó szobafőpincére el
jegyezte Gyéli Mariskát, Szegedről.

Pincéravatás. Miskolcon, Majrer 
József vendéglős-szaktársunk éttermé
ben e hó 1-én lélekemelő, családi jel
legű pingéravatás folyt le. Ekkor 
szabadította ugyanis fel Mayer szak
társunk CochJár Lajos, három évet 
betöltött tanoncát előkelő törzsvendé
geinek jelenlétében. A főnök az el
ismerés szavaival közölte fiatal bará
tunknak -  kinek szülői is jelen vol
tak, hogy a tanuló éveit becsület
tel és szorgalommal kitöltötte, felszaba
dítja és pincérré avatja, s mint ilyent 
mutatta be a jelen volt disztingvált 
úri vendégeknek. Eötvös Lajos tűzoltó
parancsnok üdvözölte a fiatal pincért 
és szerencsét kívánt további munkál
kodásához. A felszabadult pincér hálás 
szavakkal köszönte meg főnökének jó
indulatát és oktatását és éltette őt és 
kedves családját. A kis, de annál szebb 
ünnepély tanúi voltak : Leöesey Károly 
honvéd őrnagy, Kun Barnabás takarék- 
pénztári főkönyvelő, Szabadflv Gyula. 
Schafier József és neje, Obermayér I. 
mérnök. Halász Bandi építész és Ott 
Károly. —  A fiatal szak társnak szer
kesztőségünk is gratulál.

Évzáró vizsga. A kaposvári ven
déglős szakirányú pincér tanonciskola 
záróvizsgálata e hó 17-én az ottani 
központi iskola helyiségében fog meg
tartatni.

Mizériák —  az engedély körül.
Vendéglős-kocsmáros embernek lenni 
a mai művelt korszakban — maga
sabb művészethez tartozik’ —  fejezte 
ki egy vidéki értelmes fogadós szak
társunk, Annyi kis-nagy, belső-külső 
és mellékes bajokkal ugyanis senki se 
küzd máma. mint a vendéglősiparos, 
de az is igaz, hogy egy szakmánál 
sem annyira rendezetlenek és tótágast 
állók a viszonyok, mint a fogadós
vendéglős szakiparnál, amelynek 
egyébként szép felleges egét az egy
hamar meg se nevezhető sok eimü 
adózás, a centiméteres botjával mind
unt lan alkalmatlankodó borfogyasz
tási biztos, a szatócsok túlkapásain 
szemethunyó finánc, avagy az ujabbb 
kornak modern nyavalyáját képező 
piszkos konkurencia és a többi elszám- 
lálhatlan sok nagy és kis mizéria:

ugyancsak sötétté teszik. A legújabb 
mizéria pedig az engedély-adagok 
képében hullott a vendéglős-koesmá- 
losok nyakába. Engedélyt máma kap 
holdog és boldogtalan. —  bortermelő, 
szatócs, sörgyáros, bor, szesz, és pá
linka kereskedő, egyletek- és körök, 
csak épen az nem, aki azt megérdemli, 
aki e szakmát tanulta és gyakorolta. 
(A legtöbb ilyennek a pénzügvminisz 
terhez szükséges föllebezni, folyamodni 
és végül —  Amerikába kivándorolni.) 
A  pénzügyigazgatóságoknak ezen kap
zsi rendszeren épülő és a jó  erkölcs 
rovására menő intézkedései aztán nem
csak a vendéglősök érdekeit veszélyez
tetik, de a hatóságnak is elég bosz- 
szuságot és kellemetlen munkát okoz
nak, mi viszont a tiszte^ foglalkozásúak
nál válik érezhetővé. Az ezen állapotot 
bizonyító száz és száz eset közül, egyet 
a következőkép mond el félegvházi 
levelezőnk. —  Kiskunfélegyházán a 
Korona-utcában van Bleier Béla kisebb 
(úgynevezett) kávéháza, melyre kis
mértékben i engedélyt kapott, 40 ko
rona illetékért. Ez a 10-ed rangú kis 
kávéház azián úgy folytatta a mes
terségét, hogy éjjelenként 2— 3 leány
nyal s a legszélesebb mértékben szol
gáltatta ki a vendégeket, úgy. hogv 
a 2— 4 száz korona illetéket fizető 
vendéglői üzlet se fogyasztott el annyi 
italt. Mikor pedig az ilyen üzlettel 
szokásos botrányok köztudomásra jöt
tek, a lenny-kiszolgalatról lemondat
ták a kávést, aki azonban úgy fogott 
ki a hatósági eljáráson, hogy az üz
letben most egy, a neje nővérének 
kiadott hölgy teljesiti az üzleti teen
dőket. Eddig 2 rendbeli pénzbírságra 
Ítélték és most megint újabb följelen
tés van ellene az engedély elvonás 
miatt. S ez mint az első Ítéletből lát
szik, végzetes lesz rá nézve, s ezzel 
meg fog szűnni a 40 korona illeté
ket fizető Bleieher kávéház és dacára 
a közrendü és érdekű ügyeket eléggé 
Őszintén szivén viselő derék főkapi
tányunk erélyes eljárásának, elég so
káig kellett várnunk, hogy megszűnjön 
ez a (bár nem is olyan nagy . . .) 
mizéria.

Schovanetz János ünnepe. A Korona- 
herceg utca régi történelmi nevezetes
ségű Pilvax (jelenleg Schovanetz) kávé
háznak kitűnő gazdája, Schovanetz 
János szaktársunk, kávés és háztulaj
donos, e hő 13-án szép ünnep keretében 
ülte meg házassága 25 éves fordulóját. 
Az ezüstlakodalmas évfordulót neve
zetessé még az tette, hogy Schovanetz 
szaktársunk ezelőtt 40 éve lett üzlet
vezetője a hires kávéháznak, mig azt 
mint tulajdonos 18 éve bírja. A nép
szerű kávésról és derék neje : sz. Ókorén 
Ágnes úrasszonyról ez alkalommal a 
fővárosi napilapok a legkedvesebb 
formában emlékeztek meg.

Husnagyvágó-szővetkezet. A hús
árának lehetőleg olcsóbbá tétele cél



12 szám. FOGADÓ 5. oldal

jából néhány módosabb budapesti 
mészáros nagyvágó-szövetkezetet léte
sített. Csak aztán ne a magánérdek 
aknázza ki a közérdeket — hamis 
vitorlák alatt.

Amihez nem kell kommentár. A
bpesti száll. vend. és kocsmárosok 
ipartársulata ingyenes közvetítő irodát 
szervez. Halljátok csak, a ténykedés
nek valóságos terére akar lépni az a 
derék ipartársulat, amelynek a mai 
zavaros viszonyokért ugyancsak hálás 
kőszőnetüket fejezhetik ki a magyar 
fogadós és vendéglős iparhoz tartozók. 
Nevezett ipartársulat a napokban föl
hívásokat küldött a tagoknak, akik 
közül többen, ahelyett, hogy az ipar
társulatnak származtatták volna vissza 
a mellékelt nyilatkozatot, nekünk 
küldték be. (Kitudja milyen nézet és 
gondolatok kíséretében.) Az ipartár
sulatnak ez a fölhívása igy szól: 

Felhívás. T. kartársak!
Általános a panasz a miatt, hogy a vendég

lősök segédszemélyzetet újabb illőben nem 
kapnak, vagy csak rendkívüli nehézségek árán 
tudnak beszerezni, mert a budapesti pincér- 
egyesület közvetítő-intézete nem rendelkezik 
a szükséges és megfelelő segédszemélyzettel, 
az ügynökök pedig csak annak a vendéglősnek 
közvetítenek segédszemélyzetet, aki a pincé
reket is tőlük szerzi be! így keletkezett egy 
tarthatatlan állapot, melyen változtatni, melyen 
segíteni kell. Ennélfogva az ipartársulat elha
tározta. hogy a szállodai és vendéglői segéd- 
személyzet közvetítése céljából (ide nem értve 
a pincéreket és szakácsokat, mert azoknak 
maguknak van közvetítőjük) saját hatáskörében 
haladék nélkül ingyenes közvetítő irodát 
szervez. Meggyőződésünk, hogy minden kar
társunk belátja ennek szükségességét s a terv- 
gyors megvalósításában segítségünkre siet! A 
megfelelő költségvetéssel már rendelkezünk, 
tehát most mindenekelőtt a költségek fedeze
téről kell gondoskodnunk. E végből felhívjuk
t. Kartárs urat, hogy a mellékelt nyilatkozatot 
kitölteni és az ipariársulalnak haladék nélkül 
beküldeni szíveskedjék.

Budapesten, 1907. évi junius hó 3-án tar
tott ipartársiilati ülés határozatából. Gundcl 
János elnök.

Itt van a mellékelt nyilatkozat:
Nyilatkozat. Alólirott ezennel kinyilatkoz

tatom, hogy az ipartársulat által a szállodai 
é s  vendéglői segédmunkások közvetítése cél
jából saját hatáskörében tervezett ingyenes 
közvetítő iroda fentnrtási költségeihez, segéd
munkásaim számarányához képest, évenként 

koronával készséggel hozzájárulok és 
bejelentem, hogy üzletemben, szakácsot és
pincért nem számítva, ........segédmunkás van
alkalmazásban

Budapesten, 1907. évi junius hó.... n. Alá
írás és lakás :

Még csak azt jegyezzük meg, hogy 
a száll. v. k. ipartársulatnak állítólag 
80—90 ezer koronányi vagyona van. 
Egyéb kommentárt nem füzünk a do
loghoz, mivelhogy a dolog históriája 
olyan, hogy ahhoz igazán nem kell 
semmi kommentár.

Ezüst lakodalom. Ziech Henrik 
tekintélyes és általános nagy tiszte
letnek örvendő bajai vendéglős és neje 

Preymeier Erzsébet, a múlt hó 
22-én tartották szép családi körben 
ezüst lakodalmukat. Szak társadalmunk
nak régi, érdemes tagját, Ziech szak
társunkat és kedves életpárját e ne

vezetes eset alkalmából, az ottani tár
sadalom minden rétegéből számosán 
gratulálták.

A Tisza partján. . . Azt mondják, 
hogy a pincérek rósz szivü emberek. 
De hogy az. kérem, nincs a világon 
ezeknél jobb és humánusabb szivü 
ember. A legjobban ők tudnak lelke
sedni minden szépért és jóért, és sze
retnek mindenkit, aki csak rájuk mo
solyog. Mindezt pedig fényesen bizo
nyítja Dodócsi Lajos szegedi pincér 
esete, ki a napokban egy éjjeli bucka- 
izás után (kissé kilevegőzni) a Tisza 
partjára ment, s itt egy parányi em
berke mosolygott rá, az édes anyja 
öiébiil. Bodóesi szaktársunknak nagyon 
megtetszett a mosolygó csöpség, s 
miután megtudakolta az anyjától, hogy 
Ivány-e vagy legény, megakarta venni 
3 írtért. - -  Ugyan no mondta az 
asszony, hiszen 3 frtért még egy tö
mött libát se kap! De azért oda adta 
a fiát és Bodóesi krajcár nélkül, de 
egy pólyás babával és annál nagyobb 
örömmel ugrándozott a Tisza partján
— hazafelé. . .  Otthon lefeküdt és jól 
elaludt, de mámorát még ki sem aludta, 
amikor háziasszonya nagy igyekezettel 
kezdi őt költögetni: —  Kié ez a gyerek? 
Az ám ni. ocsúdott föl Bodóesi Lajos, 
ahogy az asztalon sirdogáló babács
kájára nézett. -  Hát az én fiam volna!
—  Mikor pedig elmondta a vásárlás 
esetét, a házi asszony a fiúcskát meg- 
früstököltette, azután gondozás cél
jából átadta a közgyámi hivatalnak. 
Bodóesi Lajos, mint értesülünk, szin
tén bejelentette, hogy a fiára ha csöes- 
szopós korából kinő, igényt tart.

Egy égett vendéglőről. Zomborban Mik- 
lóssy Vilmos szaklársunk vendéglőjének a teteje 
a m. hó közepével leégett. Azóta a ház úgy 
áll, égett tetővel, a levegő-égbe meredő füstös 
kéményekkel, ám azért mindez mit se változ
tat azon, hogy a jó bácskaiak ép úgy ne láto
gassák az ö Vili bácsijukat,mint annak előtte . .. 
Mivelhogy a bácskaiak szemében nem az égett 
vagy a cifra tető, hanem a jó bácskai siller 
a', irányadó; és ilyen akad bőven az égett ven
déglő pincéjében, aminek persze, hogy csipetnyi 
baja se történt, ezt legszebben az „üzleti jó
menetel" körülménye igazolja.

Amit a lapok beszélnek. A Törley 
ünnepélyből kifolyólag a bpesti pin
cérek szervezetei megbojkottálták a 
Törley pezsgőt s ennek híre bejárta 
a napi lapokat. A »Nap« erre nagy 
heccbetükkel kiirta, hogy Törley a 
béke fejében 20 ezer koronát adott a 
pincérek sztreik alapjára, bocsánatot 
is kért tőlük, minélfogva —  folytatta
— most jön csak a java, mert a boj
kottot a vendéglősök folytatják, azért 
is, mert az ünnepélyre egyet se hívtak 
meg közülök. A pincérek a kapott 20 
ezer koronáról szóló hirt megcáfolták.
— Mindezt pedig a lapok beszélik, 
különféleképen, s mert az ilyen beszé
deken rendesen nem lehet eligazodni, 
mi a dologhoz egy szóval se szólunk 
hozzá.

Bucsuzás. Ismerőseimtől és a velem 
működő szaktársaimtól kivándorlásom

alkalmából elbúcsúzván, Isten hozzá- 
dot intézek hozzájuk és kérem őket. 
tartsanak meg jó  emlékezetben. Hor
váth Gyula, a Kaszás-kávéház fő- 
pincére Komárom

A p ró  hírek. A esászá • és vendéglős.
A poroszok derék, szókimondó császárja ellen 
egv rcminteni (nyugatporoszországi) vendég
lős alattvalója, pörl indított a vendéglő idő- 
előtti elhagyása miatt. Az igazság a porosz 
vendéglős-sz’aktársunk oldalon volt, igy az csak 
természetes, hogy nem ő, hanem II. Vilmos 
esászár marasztalhatott el. — Ahol a föpincé- 
rek nem keresnek. A marosvásárhelyi 
Központi fogadóban, mint levelezőnk írja, a 
nagy forgalom mellett a föpineérck nőise ke 
restek. Nem tudták mire vélni dolgot. Bognár 
Rezső főpincér és az előde, kiknek a napon
kénti kassza csinálásnát rendesen hiányzott 
a keresetük. Az utód, Friedmaun Marci azon
ban addig kutatott-keresett, inig kisütötte a 
.keresetlenség- okát, és pedig Böjti Ferenc, 
az evőeszközök pncolójában. a ki a föpincéri 
pénzes fiókbóí naponként kiszedett egy bizo
nyos összeget. Azután pedig elillant valamerre. 
A rendőrség — á főpincérek följelentésére 
körözteti.

Borhamisító leleplezése, fíernstein 
Izidor, több bpesti italmérésnek a tulaj
donosa, alaposan megjárta a bor- 
pancsolásával.Névtelen feljelentés alap 
ján megvizsgálták összes borait es 
azokat hamisitottnak találták. löOO hl. 
bort becsételt le a rendőrség és vád 
alá helyezte Bernsteint. Igv tehát meg 
van fejtve, hogy milyen bort adnak 
ezek az urak 18 fillérért. Csak venne 
erről tudomást a közönség is.

A Csillaghegyi forrásvíz vállalat igazga
tósága ezúton értesíti a L vendéglős és koes- 
máros szakköröket, hogy irodáját Budapest. 
I I I , Bécsi-ut 94. sz. alá helyezte át

Vizet az öregnek. Ihász Gyurkát 
értjük ezalatt, ki lapja utóbbi szamában 
már megint rosszuilélet árult el. lehat 
vizet neki! Mert ha ostobaságáért végig 
vágnánk rajta, megint siránkozna, tehát 
inkább zuhanyt ajánlunk neki. Nem 
tetszik neki, hogy kocsmáros-szikviz- 
gyár létesítése van tervezve és már 
csak az eszme felvetésétől is félti az 
„Artéziáf*. Nem is kérdjük, hogy inért 
fúj éppen neki. Ihász Gyurkának, az 
„Artézia'1 érdeke? Micsoda összefüggés 
van közte és a részvénytársaság közt V 
Mit féit ő r ! Mi köze neki az „Artézi- 
ához“ ?! Feleljen erre nyíltan, nehogy 
máskép magyarázzák az ö keservesen 
hullatott könyeit. —  Mert az nem 
oszlatja el a felvetett kérdések jogos
ságát. ha Ő két 00 mögé bújik. Lehet, 
hogy ő ott jól érzi magát, ha néha 
mámorosam egyedül ójiajt üdülni, hogy
ne lássa és ne zavarja senki. Szóval: 
bár mennyire jól erezné magát a két 
00 jelű magányában, fejtse meg a 
rébuszt, hogy mért jajgat ő az „Artézia" 
helyett ?!

Fischer József gyárában kaphatók
mesterséges ásványvizeket, artézi és az összes 
szénsavval telitett üdítő'italokat előállító gépek, 
úgyszin.én szörpkészülékek. — legjobb kivi
telben, olcsó árban, llv üdítő „italgép"-ékkel 
egyúttal szódavíz is gyártható. Beszerezhetők 
különböző nagyságban, a szerint, amint egy 
pár vendéglős. — vagy egy város, falu összes 
vendéglőseinek szükséglete elégítendő ki.
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Gyászpovat. Mensdorfer Károly, 
Thurzó-Füred tulajdonosa és Gölnic- 
bányának 20 évig volt polgármestere 
e hó 7-én jobblétre szenderült. Teme
tése június 0-én délután 4 órakor ment 
végbe igen nagy részvét mellett. — 
Lobi Mihály kaposvári vendéglős május
28-án 65 éves korában elhalálozott. 
A régi vendéglős temetése az ottani 
.szaktársak nagy részvéte mellett május 
30-án történt. Béke poraikra.

KONYHAMŰVÉSZET.
— Lucullusiéi.

Rizsleves török módra.
Húslevesbe kevés rizsét puhára főzünk, 

kevés áttört paradicsomot öntünk bele 
és külön pármai sajtot adunk hozzá.

Toscani leves.
Erős huslében vékonyra szeldelt idei 

paradicsomot és úri gombát vágva, ke
vés ideig főni hagyjuk és tálalás előtt 
hosszúra vágott csirke mellet adunk 
hozzá

Fogas szeletek d’Orly módru.
Bőrétől eltávolított fogas szeletkéket 

sürü sós palacsinta-tésztába mártva hir
telen kisüljük és citrom szeletekkel 
föladjuk.

( ’rü comb «Durand» módra.
ö napos állott ürücombot megtüzdelöek 

szalonnával, sódarral, úri gombával, zöldséggel 
pároljuk, ha puha, levél s lilán át törjük ; kö- 
rözetül adunk hozzá: kakas taréjt, kakas vé
sést keményre főtt tojás sárgát, rák farkát 
vagy ezeknek hiányába valamely szárnyas 
ragout.

Nápolyi vesepecsenye.
A vesepecsenyét szalonnával megtűz

delve, zöldséggel pároljuk, körözetül 
gombát és maccaronit téve, majd az 
egészet paradicsom mártással leöntjük.

Düsseldorfi borjú bordás.
A borjú bordákat, melyről előzőleg a húst 

a csontokról eltávolilottuk, egészbe kevés 
francia hagymával, gombával, zöld petrezse
lyemmel vajba pároljuk, ha kissé puha, föl
szeletelve tojásba és zsemlemorzsába mártva 
kisütjük.

Magyar sertés bordás.
A sertés bordát hirtelen zsírba felig 

kisütve, pörkölt szaftba helyezzük s réti 
uj burgonyát téve puhára pároljuk mint 
a serpenyős rostélyost.

ÜZLETI  HÍREINK.

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

Kassán az Uri-kaszinó éttermeit 
Braun Ferenctől Bugler Gyula szak
társunk, a Schalkház nagyfogadónak 
volt derék üzletvezető-igazgatója e hó 
elejével átvette.

Sátoraljaújhelyen a központi kávé
házat Skergulu István szak társunktól 
Spitzer J. rózsahegyi szállodás meg
vette. Az uj tulajdonos az üzletet 
újonnan renoválva és berendezve e

hó folyamán fogja ünnepélyesen meg- 
nyitani.

Nagykőrösön a Városi fogadót 
Horváth K.-tól S<-hifí‘er Mór vette át. 
Az uj tulajdonos ez átvétellel a mai 
modern Ízlésnek megfelelő nagy kénye
lemmel rendezi be üzletét.

Az Elité kávéház uj gazdája. — 
Budapesten, a Rákóci-uton levő #Elite« 
kávéház uj gazdát cserélt. Az uj gazda 
Kmetykó János, a Medikus kávéház
nak volt kiváló tulajdonosa. Kmetykó 
szaktársunk a nagy kávéházi üzletet 
10 í  ezer koronáért vette meg s mi
előtt saját kezelésébe venné egész uj 
berendezéssel fogja ellátni. A megnyi
tás julius elsején történik.

Szarvason a Központi szállodát 
Wigner Lajos volt szentesi fogadós 
átvette. Az uj és nagy kényelemmel 
berendezett szállodát Wigner szaklár- 
sunk e hó elejével nyitotta ineg.

Grünwald Mór kitűnő szaktársunk, 
a somogyvármegvei vendéglős egyesü
let népszerű elnöke a kaposvári séta
téri »nyári vendéglők az ünnepekben 
nyitotta meg.

Wirth Henrik fogadója. W irth Hen
rik szaktársunk, a bátaszéki Korona 
szálloda népszerű derék gazdája, Tol
nán megvette a régi jóhirü »Fehér 
ló« fogadót. Wirth szaktársunk ezen 
uj üzletét saját tulajdonába szeptember
15-én fogja átvenni.

Uj fogadós. Rimaszombatban a 
Háromrózsa fogadót Rallni Ákos, u. 
ott a Gömöri fogadónak huzamosb 
időn át volt főpincére junius 1-én át
vette. Uj derék fogadós szaktársunknak 
sok szerencsét kívánunk

Kőszegen, a Gampert-féle kávéházat 
Rundvégh József szaktársunktól újból 
a régi tulajdonos, Gampert Lajos vette át.

Kecskem étről. — Fogadó kibővítés 
Kecskemétnek egyik nagy fogadója, a Dunszt és 
Pintér tulajdonát képező Royal előnyös és nagy 
változáson ment át közelebb. A tulajdonolok 
ugyanis 12 uj szobával és a kávéházat az 
étteremmel bővitették, mig egy elegáns éttermet 
a szálloda jobb részén rendeztek be. Ezenkívül 
egy 1001) személyt befogadó nagy kerti helyisé
get rendeztek be, melynek szépen fásitott és 
virággal beültetett résié, valamint a fedett 
nyári ét eremre néző egy tágas nyári színpadot 
épiteltek. A nagyszabású és a fővárosban is 
párját ritkító szép üzlet eme részének katona
zenés megnyílása a múlt hóban József Ágost 
főherceg ottléte alkalmával volt — Gárdy 
Sándor jóhirü kantinos vendéglős kibérelte 
a kecskeméti híres , Műkért*1 vendéglőjét, me
lyet kellemes helyei és jó burkai borai miatt 
számosán látogatnak. — Kováts Adolf előnyö
sen ősmert száktársunk és a régi főpincéri gár
dának egyik kitűnő tagja, mint előzőleg irtuk, 
a Braun-féle éttermet és kávéházat megvette. 
A derék szakember jó hírét és népszerűségét 
máris megalapilolta. — Buksza Józsel ven
déglős szak társnak a Halasi utca sarkán épült 
uj házban rendezett be és nyitott egy nagy
szabású sörcsarnokot. Buksza szaktársunk, 
derék gazdaszony neje jókonyhája és jó bora
ival üzlete jó  menetelét már is biztosította. — 
Ugrik József a Royal fogadó melletti Buksza- 
íéle vendéglőt vette meg. A kitűnő szakember 
üzletét termelőktől vett jó borokkal és jó 
konyhájával biztosítja. — Karácsonyi Lajos 
előnyösen ösmert vendéglős szaktársunk a

gőzfürdővel kapcsolatos és „halászlééiről neve
zetes üzletének szépen rendezett kerti helyisé
geit a pünkösdi ünnepekben nyitotta meg. — 
Csáky Máté, a történelemből nevezetes Csák 
Mátéval név- és egyébb rokonságban levő 
szaktársunk , Zöna“ vendéglőjébe uj, jóminő- 
ségü söritalt vezetett be. A jó italu és olcsó 
konyhás vendéglőt az alföldi polgárság szere
tettel látogatja.

Baldauf Károly, régi és előnyősén 
ösmert főpincér szaktársunk, Nyitrán 
a Sörkert-vendéglő vezetését vette át. 
Vállalkozásához sok sikert kívánunk !

Láng- Pál, ismert fővárosi s utóbb 
volt Verseny-utcai vendéglős szaktár
sunk a belvárosi Papnövelde-utca sar
kán lévő régi jóhirü vendéglőt vette át. 
Láng szaktársunk vendéglőjét jó  kony
hája és borai miatt a belvárosi közön
ség nagy számmal látogatja.

Léván a főtéren levő Weisz-féle 
„borozó és kávéház1- vezetését Simon 
Imre ismert szakember vette át

Kiigazítás. Utóbbi számunkban, té
ves értesítés folytán azt irtuk, hogy 
Resicán a Nemzeti fogadót Schlézin- 
ger J. vette át. E téves közlésünket 
azzal igazítjuk k hogy nevezett szál
lodának már régebben Schrantz János 
előnyösen ösmert sz; ' társunk a keze
lője. Kívánunk ne>.i sok sikert!

Budapesten a Verseny-utca 10-ik 
sz. alatti Szabi, fele vendéglőt meg
vette R igód  J., atii az üzletet újonnan 
átalakítva e hó elejével nyitotta meg.

Engelhardt Gyula ismert nevű szak
társunk, a Kassai „Központi4- fogadónak 
derék üzletvezetője, ugyanott a Pilzeni 
sörcsarnokot átvette Uj vendéglős 
szaktársunknak sok sikert kívánunk!

Csornán a Grünfeld-féle vendéglőt 
és sörcsarnokot Schnupper Károly 
varsányi vasúti vendéglős megvette. 
Schnapper szaktársunk ismert jó  ma
gyaros konyhája és termelőktől vett 
borai uj üzlete jó  menetét itt is nagyban 
biztosítják.

Kolozsváron az „Egyetem41 kávéhá
zat nem Kováts J., mint múltkori 
számunkban irtuk, hanem Szabó József 
volt kecskeméti vendéglős vette meg.

Szentesi hírek. — Laschits Pál előnyösen 
ösmert szentesi vendéglős szaktársunk az 
ottani Kaszinónak volt népszerű gazdája, je 
lenleg a .Zöldfa" (Kiskaszinó) vendéglőt birja 
és kezeli ugyancsak nagy látogatottság mellett. 
— A kaszinó-vendéglőt, Laschits szaktár
sunk volt üzletét Jelenfi Sándor vezeti és jó 
konyhája és borai miatt ugyancsak szép szám
mal keresik föl. — Nagy Károly a Központi 
fogadó tulajdonosa a szálloda vendéglői részét 

'is saját kezelésébe vette s a kóser konyha 
helyett junius 1-től magyar konyhát vezet. 
Jóízű kosztja és borai az üzleti jómcnetcl 
biztosítják. — Fiseher Albert szaktársunk a 
vásártéren lévő üzletét a m. hónapban ujan 
renoválta és rendezte be ; úgy az ő valamint — 
Deutseh Béla vasúti vendéglőjét, mint kelle
mes kiránduló helyet a közönség szívesen lá
togatja.

Bauer József a múlt héten megvette 
iniskei Miskev Lajos szaktársunknak
IX.. Liliom-utca 9. sz. alatti jó  hirii 
vendéglőjét. Jó konyhája és borai az 
üzlet jómenetelét biztosítják.
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Bivószy János kioszkja. Kecskemét 
városának a közönség és a mi szak
társaink körében is nagy ösmeretnek 
és kedveltségnek örvendő czukrásza, Ri- 
vészy János kibérelte az állomásnál lévő 
nagy sétatér kioszkját. Rivészy János 
kioszkos gazdát, aki nemcsak a cukrász 
csemegéhez, de a jó borok megváloga- 
tásához is nagyon ért, ez újabb műkö
désében is sokan keresik föl.

Komáromban a Tiszti-kaszinói ven
déglőt Tóth Árpádtól a m. hó közepével 
Dózsa József vette át. Dózsa szaktár- 
sunk jó  konyhájával kívánja üzlete 
jó  menetét biztosítani.

Rozsántz Károly, ismert vendéglős 
szaktársunk Kassán a közönség egyik 
kedvenc kiránduló helyét, a „Bunkó1 
vendéglőt kibérelte s azt a népszerű 
vendéglős máris nagy lendületbe hozta.

Keresztessy István előnyösen ösmert 
és régi főpincér szaktársunk Félegyhá
zán a szentháromság-tér 1. sz. alatti 
vendéglő és kávéházat vette át. Keresz
tessy szaktársunk ez ujan és csinosan 
berendezett szép üzletét a kunsági jó 
közönség szívesen látogatja.

Üzlet vétel. Érsekujvárott a kaszinó 
kávéház épületét Erdős A. bonyhádi 
fogadós 58 ezer koronáért örökáron 
megvásárolta.

Gergely László ösmert fővárosi 
vendéglős, mint előzőleg irtuk, Buda
pesten megvette a 11. kér. Fő utca 75 
sz. alatti Erdélyi-féle vendéglőt, melyet 
saját kezelésébe a m. hó folyamán 
vett át.

Rimaszombaton a Széchenyi-fürdő 
kert nagyvendéglőjét Jelűnek Jakabné 
volt szállodásné átvette, s azt ünnepi- 
esen e hó elejével nyitotta meg.

Uj fogadó. Klein Lázár, ismert bajai 
vendéglős szaktársunk, a Mátyás király
téren levő régi üzlete helyén egy eme
letes szállodát építtet, amely 8—9 
szobával és • kóser étterem «-mel szep
tember elejével fog megnyílni. Az uj 
fogadó a mai kornak megfelelő nagy 
kényelemmel lesz berendezve.

Szálloda átvétel. Csornán a főtéren 
levő Központi szállodát Oblatt Mór 
megvette, s azt újonnan renováltatva 
e hó elején nyitotta meg.

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

Bastius (Sligovitz) Károly hollétét egy lev. 
lapon tisztelettel kéri tudatni Dósay Jenő 
(Kiskunfél egyháza).

Ühmlüch Lajos jelenlegi hollétét cgv lev. 
lapon Baumgariner Jenő főp. (Sátoraljaújhely. 
Szinház étterem) kéri tudatni.

Győri Mihály aradi tamburás hollétéről akik 
tudomással bírnak, tisztelettel kéretnek, hogy 
címét egy lev.-lapon Friedsam György gyula
fehérvári vendéglőssel szíveskedjenek tudatni.

Zsifkovits György (utóbb volt nagyvárad) 
hollétét egy lev-lapon Urai A. főp (Arad 
Pannónia szálloda) kéri tudatni.

Nádit Pál 906-ban a Csíkszeredái Vigadónak 
volt főpincére és 907-ben Élőpatak-fürdői ven
déglős jelenlegi hollétét Újhelyi A szállodás 
(Sepsiszentgyörgyi kéri tudatni.

Omischl Ignátz, Legenyemihályiban a vasúti 
vendéglőnek volt fiipincére hollétét egy lev.- 
lapon K. J. a .Fogadó* kiadóhivatala dinén 
(üzleti ügyben) kéri tudatni.

Ai anyosmaróton a Központi kávé
házat Kittel Ferenc a m hó közepé
vel átvette. A derék üzletembert a 
közönség szívesen látogatja.

Zomborban az Erzsébet-ligeti nyári 
vendéglőt Knippl Gáspár, a Csitanica 
népszerű vendéglőse vette át. A szép 
kiránduló üzletet a jó  zombori publi
kum szeretettel keresi föl.

Renováció. Győri Sándor fővárosi 
vendéglős szaktársunk, a VII., Wesse- 
lényi-u. 47 sz. alatt levő vendéglőjét 
a napokban újonnan renováltatta és 
rendezte be. A jól vezetett üzletet 
nagyban látogatja az erzsébetvárosi 
közönség.

Vendéglő nyitás. Hűek József is
mert újvidéki szaktársunk ugyanott a 
Futtaki-utca 56. sz. alatt egy a mai kor 
igényeinek megfelelő csinos vendéglőt 
rendezett be, amelyet » Fekete kádár« 
címen e hó elején nyitott meg.

Baján a Fekete sas vendégfogadói, 
éttermet és kávéházat Tóth József e 
hó elejével átvette. Az uj gazda tiszta, 
jó  borokkal és jó konyhájával igyek
szik az üzlet menetét föllenditeni.

Családi ör.’ mök. Dávid Pál főpincér szak- 
társunkat derék neje, egy egészséges fiúcskával 
ajándékozta meg Az uj honpolgár — a Péter 
és Pál Télé járó időre való tekintettel, a Pál 
és Péter nevet kapta. — Horváth Ferenc, 
ee.glédi vasúti vendéglős szaktársunk a na
pokban kellemes örömökben részesült, meg
ajándékozván kedves nője szintén egy derék 
fmgverekkel. Horváth vendéglős fiacskája 
/ánew-nak keresztelletett. A boldog család
apák a nevezetes alkalomból szép családi 
ünnepet tartottak.

Vendéglő vétel. A somogyinegyei 
Lakócsán Mandl Márkus vendéglőjét 
Oppenheimer Boldizsár megvette. <>p- 
penheimer szaktársunk üzletét junius 
1-én vette át saját kezelésébe.

Ipolyságon a nagy fogadót Strnusz 
Ödön előnyösen ösmert s utóbb volt 
egri főpincér megvette. Strausz szak- 
társunk az üzletet uj kényelmes beren
dezéssel ellátva a in. hó folyamán 
nyitotta meg. Sok szerencsét!

Szekszárdon a főgimnáziummal 
szembeni Horváth-féle vendéglő veze
tését K om lós y  F. szaktársunk, Hor
váth Vince vendéglős veje vette át. A 
régi főpincérből lett vendéglős szak- 
avatottsága az üzleti jómenetelt biz
tosítja.

Farkas Árpád vendéglője. Farkas 
Árpád, előnyösen ösmert főpin.er s az 
utóbbi időben kocsmáros-szaktársunk 
a VII., Izabella-tér 5. szám (Magyar 
Szinház melletti) kis vendéglőt e hó 
17-én fogja átvenni. Farkas szartár
sunk az ismert jó  borai és konyhájá
ról a vasvármegyei stb. ismerőseit 
előre is biztnsitja.

Négy nagy üzlet . . (Grosz Ö. sikere)  A 
fogadói üzletek vétele és eladásáról ösmerí és 
jóbirü Grosz Ödön (Bpest VI, Szemmelweisz-

utca fi ) az ezen téren elért sikereit ismét négy 
nagy üzlet eladásával gyarapilotla. Az újabban 
közvetített és a „Fogadódban is ösmertetett 
üzletek a kővetkezők : — Aradon a ..Központi” 
fogadó, mdvel Rónay János Kolozsvári fogadós 
és kávés vett meg t:0:J ezer koronáért. 
Marosvásárhelyen a „Transylváma" loga.ló, 
melynek Sweitzcr József, volt ’lippa: fogadós és 
a — Kolozsvári „Európa" kávéház, melynek 
Breilner Hermáim, volt marosvásárlieiyi foga
dós lett a tulajdonosa és végül — Budapesten 
a Rákóci-uti „Elité" nagy kávéház, melyet 
a napokaan Kmetykó Lajos fővárosi kávés 
vásárolt meg 103 ezer koronáért A szak ma
ját kitünően értő, ügyes Grosz Ödönt illetve 
a négy nagy üzlet uj gazdáit, szívesen gratu
láljuk.

Uj vendéglő. Aranyosmarói hon :i 
vasúti állomásáteileneben Wertheimer
S. egy uj vendéglőt rendezett be, mely
nek ünnepélyes megnyitása e hó kö
zepével eszközöltetik.

Veszprémben a Magyar Király szál
lodát Ferency József a mai kornak 
megfelelő nagy kényelemmel rendezte 
be. Az uj derek tulajdonos az üzlet 
ünnepélyes megnyitását e hó elejével 
eszközölte.

Elő Miklói bajai kocsmáros szak
társunk, ugyanott az Attila-utca 15. sz. 
alatt egy modernebb vendéglőnek al
kalmas házat építtet. A ház elkészü
lése szeptemberben lesz s uj üzletét 
Élő gazda ugyanakkor fogja megnyitni.

A Szolyva-Hársfalvai-fürdö nagy 
vendéglőjét az idén Szilágyi Lajosné, 
sátoraljaújhelyi kitűnő vendéglősné vette 
ki. A széles körben ösmert vendéglősné 
jó konyhája nemcsak a vendéglő jó 
menetelét biztosítja, de a fürdő látoga
tottságát is nagyban elősegíti Az üzlet
vezető- és föpincéri teendőket Berger 
Kálmán szaktársunk teljesíti.

H e l y v á l t o z á s o k .  — S teinhübel 
Jenő a kőbányai Mö-zner fogadónak hosszú 
időn át volt löpineére ily minőségben Cegléden 
a vasúti venlegl. be lépett be. Rosta József a 
központi fogadó főp. állását foglalta cl. S/m- 
kovits Béla a s.-a.-újhelyi Magyar-király fo
gadó szobaföp. állását töltötte be. Tonnesz 
Ferenc Zalaegerszegen a Bárány fogadó főp. 
állását foglalta cl Fekete Vince Egerben a 
Kaszinó fogadó főp. állását tölti be. Deutsch 
Jenő Kunmadarason az Ipartestületi vendéglő 
főp. teendőit intézi. Rát: Ferenc Óbecsén a 
Központi üzelőp. állását foglalta el. Székely
udvarhely iKovaltsik István tudósítása i A Hm - 
gária fogadó főp. állását Ilonáth Imre foglalta 
el. Mint éthordók u. itt Kontz Jenő és Grosz 
Béla nyertek alkalmazást. Szabó György a 
Központi fogadó és Buda György a Sétatéri 
Kioszk főp. állását töltik he Kovaltsik István 
főp. mellett Csomó Mihály m. éth. és Csomó 
János m. s.-étli. működnek. Kecskeméten a 
Millerkor (Borotvás) fogadó kávéháza főp. ál
lását Ficker Antal tölti be. U. itt a szobaföp. 
állást Szendrei Jenő foglalta el. Gén5 János 
a Royal fogadó kávéházban m. r.-fizctőp. és 
Halabás Sándor u. itt az étteremben m. ét- 
lapiró-éth. működnek. Kontz Gyula a Dreher 
sörcsarnok főp. állását foglalta el. Szovátu 
fürdőn az Islván-király fogadóban Mandl Jó
zsef főp. melletti Ladányi Mihály m. éthordó 
és György Fái in. s.-éth. működnek. I . itt a 
Faragó-féle cukrázdai főp. állást Hafner Antal 
töltötte be. Kiskunfélegyházán az Európa fo
gadó főp. állását Petiik József foglalta el. A 
Korona szálló főp. állását Ladányi János s u. 
itt a szobaföp. állást Tandary János foglalták 
el. Vízakna-fürdőn a nagyvendéglő főp. állá 
sát Radasztics János foglalta el. U. itt a 
tőp. és éth. leendőket Bálint István teljesiti.
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Zomborban a Vadászkürt fogadóban Horváth 
József föp. mellett Peti Mihály Illés és Flan- 
ílor/er János m. éthordók foglaltak állást 
Koch Mihály (aki katona-vitézi állását nem rég 
hagyta abba) u. itt a kávéházban in. segédp. 
működik. Zenián a Jenő főherceg fogadó föp. 
állását Schrciner Ferenc töltötte be. U. itt a 
szobaföp. állást Obennayer Nándor foglalta el. 
Mint éth. Kun József és m. regg. számadó 
Körösi József működnek. Bognár Mihály a 
marosvásárbelvi Korzó kávéház r.-fizetőp. ál
lását foglalta él. Tárcsán a Sóshegy-vendéglö 
föp. állását Székely Károly töltötte be. Eördögh 
Muki bácsi az érsekujvári Oroszlán fogadó föp. 
állását foglalta el. Rákócy István u itt a vas
od vendéglő föp. állását töltötte be. Turóc- 
szenlmarIonban a Starke és Balko fogadóban 
Pawlik János (nem József) teljesiti a föp. 
tcenoöket Rimaszombaton a Vasúti fogadó 
föp. állását Tóth Gyula foglalta el. Selmec
bányán az Ács étterem és kávéház föp. állá
sát Fiedler János toglalta el. Nagyszombatban 
a Hegedűs nagyfogadó (v. Polnickv) föp. állá
sát Kócián József, a Watzulik kávéház főp 
állását Bittner Mihály s a Hermán étterem 
lizetöp. állását Ujváry János töltik be. Szemes- 
fiirdőn a Jákóy-féle fogadó föp. állását újból 
Tatnássy János tölti be. Nyitrán a Szarvas 
fogadó föp. állását Ehmann Lajos tölti be. 
Pozsonyban a Vörösökör fogadó föp. állását 
Baán Zoltán foglalta el- Ipolyságon az Asbólh- 
féle étterem föp. állását Pataky József tölti 
be. Léván a Nemzeti kávéház főp. állását 
Réthy Sándor foglalta el. Kisbéren a Kincs 
tári fogadó főp. állását Rehling József s u. ott 
az éth. állást Meisler Károly töltik be. Brez- 
nóhányán a Korona fogadó föp. állását Stieder 
Jenő tölti be. Willner Lajos Szovála-fűrdőu a 
Faragó-féle cukrázdában segédp. állást fog
lalt eL

N Y I L T - T É R .  )
N y i  4 a t k o z a t .

Tekintetes Horváth Fereuc urnák 
l paprika és larhonva kivitele)

Szeged
Van szerencsénk érlesiteni, hogy az ön által 

nekünk többször szállított paprikát illetőleg ugv 
az áru minőség, valamint a pontos kiszolgálás 
tekintetében teljesen meg vagyunk elégedve. 
Tisztelettel

Bogyó és Tauszik
„Newyork“  szálloda tulajdonosok 

Kolozsváron.

N Y IL A T K O Z A T .

T<rk Herceg Sándor urnák
Csáktornya 

Az ön állal (ül'alált „Borsziiröt" 
teljesen cMszeriinek lalalta-n ; ipar
kodni fogok hogy azt minél több 
k;u társamnak ajánljam. Kartársi 
tisztelettel

Szabó Imre szállodás.

atfiák'1^es^te^aleln3ker

E l i s m e r ő  n y i l a t k o z a t .
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már 

cca egy év óta állandóan Ön által szállítóit 
paprikával minden alkalommal teljesen meg 
voltunk elégedve: a paprika igen jó, kellemes 
izü, szép szinü és nem erős. Az ön paprikáját 
mind tiszta jó  árut, bárkinek ajánlhatjuk. 
Tisztelettel „Tisza1' nagyszálloda r.-t

Juránovics Ferenc

A bicskei nagyvendéglő
pincehelyiségébe egy pálinkámért) kereslt
ük. Tudakozódni lehet H U B ZÁ S  L Á S Z L Ó  

nagvvendéglősnél Bicskén.

I

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezt rovatban közölt h'rdotésck (eladások) kizárólag 

kiadóhivatalában  ̂_vannak összeköttetésben s

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válasz bélyeg 
ellenében é tesiti a kiadóhivatal.

A z  A lfö ld  egyik legnagyobb vámsában 
nagy csínnal berendezett és napi 80 koronát 
forgalmazó kávéház, betegség mialt eladó. 
Vét tár : 8000 frt. Házbér : 1300 írt. 4

E lőkelő színvonalú fővárosi kávéház 
átadó. Vételár 25.000 korona. Főlvilágositás 
csak személyesen nyerhető a „Fogadó" nál. io 

Kaszinó vendéglő és sörcsarnok jó 
forgalommal, 6 é>i szerződés é3 teljes, beren
dezéssel, családi okok miatt átadó. Évi bér 
1600 frt. Vételár: 8000 (nyolc) korona. Vétel
hez 6 -7  ezer korona szükséges. ii

Szálloda forgalmas vidéki megyei székh. 
városban 8 vendégszoba, kávéház. (szeparék- 
kal), bodega és kocsmahelyiségekk-1, 2 lakással 
(egyik 4, másik 1 szoba s konyhával) 3 pince, 
istálló és a házban egy seprügyárral, mely 
évente lö00 korona hasznot hoz) ezenkívül 
szép nagy kerttel 100 (száz) ezer koronáért 
eladó. Vételhez 70 ezer kor. szükséges. 12 

Eladó vendég  ö és kereskedés--. Nagy 
alföldi város egyik élénk forgalmú helyén lévő 
jóf .rgalmu vendéglő kapcsolatban egy hasonló 
jómenelü kereskedéssel, — nyugalomba 
vonulás miatt eladó, esetleg bérbeadó A 
veudéglö 200 hl bort, 6o — 7o hl. pálinkát és 
too hl. sört forgalma/. Vételár öO ezzr korona. 
Vételhez 20 ezer kor. szükséges. Bérleti ár 
10 ezerkor. Cim a kiadóhivatalban. n

K á v é b ó l, nagyforgalmu bácskai városban 
a legmodernebb s izléseseb berendez ssel 
eladó Vételár 20 (busz) ezer korona, mely 
összegnek 60°/o-ka fizetendő a vétel alkalmá
val. Évi bér 800 (nyolcszáz) korona. 14

I rendű 111, ír. r. 80, 111. r. 75 és has.:.
60 kor.

P. J. T. Szt-Márton. B. soraira a kiigazi.ást 
megfelclőleg teljesitetttik. — M. L. Ttr.-Für$cl. 
A dalügyekkel megfelelően közebhi lapunk 
számában foglalkozunk. Üdv! -- L—s Sza 
már. A mi asztalunkra (K—t) .minden csel
ben" csak a mostanihoz hasonló adagokban 
szil esküdjék eszközölni a tálalást — mc _ 
leszünk elégedve. Szives köszönet és 
köszöntés! — Sz. K. Tarosa. Az értesítést a/, 
ígért időben --- várjuk. Üdv!

A kiadóhivatal üzenete
hirdetett üzletek iránt érdeklődők keretnek, 

■raikimn mindenkor hirdetés címere hivatkozz: 
A levelekhez válaszbélyeg csatolandó

Eladó vendéglői üzlet.
Gyulafehérvár legforgalmasabb helyén 
egy ugyancsak jó forgalmú vendéglő, j
melyhez 3 ivószoba, sönlés, (konyha és 
pince), 2 kuglizó szép kerthelyiség és 
külön még egy nagy udvar, 2 istálló stb. 
tartozik — teljes fölszereléssel eladó. \ 
Az üzlet ára : 220Ó korona. Évi ház- 
bér 1100 korona. Bővebb felvilágosí
tást nyújt a „Fogadó" kiadóhivatala. 2-s

f!\ T. vendéglős és kocsmáros
íj szak társaim figyelmébe ajánlom valódi

(J M o ó r i  b o r a i m a t
f  Bizalmas megrendelést vagy szemé- 
'// lyes közvetítést Is eszközlök 
í[ Stoffer Mihály, -------
L sörház-vendéglős, Moór (Fehér rnegve.)

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in ézett leveliikre Tele 
letet nem kaptak: a szükséges vá'as t jo en rovatunkban 
találhatják. A szeik. üzenetekben csak előfizetőinknek 

talasze unk.

H M. Temesváron. Téves az ön felfogása. 
Az illető közlemény T.-t mint iparost emli- 
telte és ebben a kritikának alig volt helye. 
Más kérdést — és a közleménytől teljesen 
eltérőleg — képez az ön által említett nehez
telés, amihez mi is csatlakoztunk és ha T. 
közben nem látta volna be eljárásának hely
telenségét és azL jóvá nem tette volna, akkor 
a mai számunkban külön közleményben fog
lalkoztunk volna az ügy ennek a részével. De 
ez most már minden oldalon megnyugvást 
szolgáló módon el van intézve, céltalan tehát 
előtérbe szorítani. Üdvözlet.

L. P. Óbecse. Szívesen teljesítjük kívánságát, 
de a panaszt közvetlenül is intézhetik a köz- 
oktatásügyi miniszterhez, ami mindenesetre 
eredményes lesz. Ha lap utján óhajtják kö
zölni akkor a nagyobb lapok közül a .Magyar- 
ország", P. H. vagy B. H. azok, amelyek — 
esetleg közzétennék. Tessék most már 
tetszés szerint cselekedni. A közlemény feltét
lenül aláírandó, mert máskép a lapok nem 
veszik figyelembe. Üdvözlet.

K. V. L.-vár. Bucski Péter kaposvári kalapos 
az ugyanott Mátyás király címen csinált üz
letét hatósági közbelépés’ folytán — állítólag 
a leányokkal való virtsa'tosködás folytán volt 
kénytelen átadni. A másik kérdését illetőleg 
mit se tudunk, de a Somogy vármegyei vend. 
egyesülete elnöksége szívesen ad tájékozási, 
ha eziránt leiéi utján fordul oda — Alföldi 
vendéglős. Alapszabály tervezetet mintának 
küldtünk, s tájékoztatót mellékeltünk hozzá. 
Szives üdv! Ny. J. R.-szambat. Az ügyet, 
szives köszönetünk nyugtatása mellett tudo
másul vettük Üdv. — C S. R.-bár.ya. Az ér
tesített b.-golyók árai a következők. 60 mm.

I
 Eladó vagy bérbeadó

Resicán az egyedüli szálloda, 12 csino
san berendezett vendégszobával, kávé
házzal, éttetemmel, remek kerttel, sze- 

«  mélyzeti szobákkal, söntésscl és teljes 
A  fölszereléssel azonnal eladó vagy bérbe 
I  adó. Ezen szállodában van a kér. egylet

Í
 helyisége is. A megvételhez 20,000, a 

bérbevételhez 60'il) korona szükséges.

Bővebb tájékozás', nyújt: 
M O S K O V IT S  SIMON kereskedő,

a „Nemzeti szálloda" tulajdonosa, Resicán.H A L L Ó !
Bpesten eladó: 15 vendéglő házzal 
együtt, nagy forgalmú utcákban 15 — 
•'10,000 frt lefizetéssel. Bérházak S— 10 
százalék jövedelemmel, 25 fürdő az 
egész országból és 4 penzió Abbáziában. 

Bővebbet
U  J  V A R Y  A L A D Á R

ingatlan irodája 9—12 között, 
Budapest, II. kér., Kapás-utca 12. sz.

K IA D Ó  VE N D É G FO G A D Ó .
Zom bán, a főúton egy régi jómenetein

v e n d é g f o g a d ó
mészárszék és hentesüzlettel 6 évre 
haszonbérbe kiadó, eselleg örökáron 

eladó. Bővebbéit Zombán,

Zimmerman Márton
tulajdonosnál. ^

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




