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Néhány szakértői vélemény.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, Wien.
A  Kristály asztali vizet vendégeink 

kellemes ize miatt kedvelik.

ROHLING igazgató.

RestaurantCARL HILLER, Berlin N.W. 
ünter 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 Kristályforrás ásványvizet kitűnő

nek találom ugv tisztán magában, mint 

borral vegyítve.
HENRY PRÜGER 

vezérigazgató.

T A R T

Szaktársainkhoz.

A palacksör drágulásához.

Egyletek, szövetkezetek. —
A soproniak szerve 'kedése. 
A nyugdíj egyletről. Magyar 
Pincérkor Berlinien.

A Budapesti Kacsmáros Ipar- 
társulat hivatalos közleményei. 

Vendéglősök és kocsinárosok

K iilön fé le  közlemények. 
Előfizetőinkhez. Újabb sör
gyári mozgalom Hvmen bitek. 
A francia vincellér mozgalom. 
A főpincér jubileuma. Fejvesz
tés a hamisítókra. Lakodal
mak. Főherceg és kávés. A 
rendőrség évkönyve. Susz'er 
mint paprikakereskedő. Für-

ALÓ  M.

osa összekü’ömbözés. Kávé
házi záróra. 3 nagyíuszcres 
kartelja. A jóváhagyatlan alap
szabály. Bojkottált műnkig 
kártérítése. Házi szarka. Eltűnt 

j tejföl.
|j A pénteki összejövetelek.

A borgyáros-kcieskedő {cs. 

Üzleti híreink. (Helyváltozások.)

I Nyüttér.

Hetröl-hétre. — A jó konyháról. 
Két szál rózsa. (Maisad .1) 
A kir. főherceg és a Fogad > 
A Fogadóhoz. (Schreiner -J.i 

j Friss sütemény.

?ie-kesztöi üzenetek.

: Üzletek vétele és eladása.

I I Hirdetések.

Hivatalos vélemények.

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáíó intézete

a Kristályforrás ásványvizet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
ehemiai szempontból egészségesnek mi
nősítette.

Dr. Rigler 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 
legtisztábbnak a Kristályforrás ásvány
vizét jelentette ki.

A magyar kir. tud. egyetem 
vegytani intézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és magne- 
sium h yd ro ca rb o n a to s  ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.
A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg- 

dveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig 
ismert vizekét Ostendében.

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

< es. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.
A  Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von WORLITZKY ! 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató. !

A magy. kir. belügyminiszter 1P06. március 6-án kelt 228S2. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezeliviz kitűnő és rendkívül értékes.

A z 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 szalbor! Nincs többé töröttből*! i
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszüröre, melyet ^

KRISTÁLY-SZŰRŐ M S
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős í.ia l kipróbált és használatba vett K ristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- 
szűrő  zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A  mai modem bortermelésnél sehol sem hiányozható, Kristály- 
— " “ö, 100—150 liter munkaképességgel 30 korona és 150— 2C0-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. II. 1.

Az utánvét nellett küldött Iristály-szirőliiz kezelési utasítás mllékeltetlk! Megrendeléseket szívességből közvetít a „Fogadé" kiadáhivatala.

T. étlapiró é s vendéglős uraknak.

legjobbnak elismert éa 
sok időt éa munkát meg
takarító „3erkovits,'-íéle

Hektográph-lapok

t minden színben levő „tin
tákat “. A nélkülöz hűtlen 
hektográph-lap mindkét ol- 
dalontöbbször használható 3 PXJ eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap maivá ismét használható.

Hektográph-tekercsek minden nagyságban rendelhető 
B E R E O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph - raktárába n B udapest.

Vll., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

T. vendéglős és kocsm áros
szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi

Mcóri boraimat 1
Bizalmas megrendelést vagy szemé- - 

lyes közvetítést is eszközlök

Stoffer Mihály, =
sorház-vendéglős, Moór (Fehér megye.)

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

N a gyk an izsán , közel a vasúthoz egy

n e n d é g l ő i  t a g ?  S á u é f i á z i  ü z l e t n e k
kiválóan alkalmas ház, melyhez 0 szoba, 
2 konyha, 2 előszoba és mosókonyha tar
tozik, "eladó. A  házhoz tartozik ezenkívül 
2 fél-fél holdnyi gyümölcsös kert és l  hold 
szántóföld Vételár: 24,000 korona. Bővebb 
tájékozással szolgál: Szabó Antal főállat
orvos, Trencsén. A ház tervrajza megte
kinthető a „ Fogadó“  kiadóhivatalában, s—3

N a g y  v i d é k i  v á r o s
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelnek örvendő szálloda 14 szobá
val, sörcsarnok és étteremmel átadó. — 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. 2—8

■*r%10rt legjobba világa, ,

Tessék próbamegrendelést »„■ 
Világhírű szegedi édes paprikát 

HORVÁTH FERENC-nél
szállodások és vendéglőseik p: 

« ál|itójánál Ubít kaPm 
* Szegeden.

ELADÓ SZÁLLODA
Egy a vasúti állomással szemben lévő 
= —' újonnan épült _ _

szálloda. 2—3
íaz 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.

r Dr. Kossuthány Tam 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 té z e t  
v e z e t ő j e  a z  o r v o s o k  r é s z é r ő l  is  
a já n lo t t  üditő és szomjcsillapitó

C5iIIagnegyi íorrásoizet
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 íz n e k  m in ő s it 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 . =  

F O R R Á S :
C S IL 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 szélütés. «  Kapható mindenütt I

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

chinaezüst árut vesz s elad

B R A U N  G Y U L A  j
BUDAPEST, SIP-U. 14. 1

Eladó üzletek:.
Békéscsabán a fő-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

Hirdetések
Budapest Vili., Rákóci-ut 13 szám

{elvetetnek a „Fogé-dc 
k iád ó h iva ta lá ba r

TELEFON B5-75 STILLER J. és Tsai
jégszekrény és hűtőkészülékek gyára

BUDAPEST, V.H., Szövetség-utca 3. (Rákúci-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, kocsm á- 
ro sok 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 i  szállodai 
és vendéglői berendezéseket j u t á n y o s  á 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 érő  
készülékek, l e v e g ő , v iz ,  és  s z é n s a v n y o m á s ra ,  
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 .  -

Cégjegyzékkel 
- Árjegyzékei

ü lerendezésekről szívesen szolgálunk, 
írjegyzékek kívánatra Ingyen és bérmentve küldetnek. =
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ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szaktárcáinkhoz!
A „ Fogadó* jelen számával uj negyed 

és félévi előfizetést nyitunk és kérjük 
.szaktársainkat, ugv a fogadósokat, ven
déglősöket, kávésokat, mint a pincé
reket, hogy lapunkat előfizetésükkel 
támogassák.

A szaksajtónak ekszisztenciája kizá
rólag az illető szakmához tartozók 
támogatásától függ, mely szakmának 
érdekeit képviseli. Nehéz a szaklap 
helyzete azért is, mert csak időközön
kin t jelenhet meg és a hírszolgálat 
tekintetében nem követheti az általá
nos jellegű, az általános tudást ter
jesztő társadalmi, vegyes tartalmú lapo
kat, mert a szaklap kizárólag szak
kérdésekkel, szakügyekkel foglalkoz- 
hatik.

Igaz, hogy a vegyes tartalmú heti
lapok valamint a napilapok nem fog
lalkoznak a szállodás-, vendéglős-, 
kávés- és kocsmáros-ipar különleges 
viszonyaival, hanem csak néha-néha 
szentelnek nehány sort ezeknek az 
iparágaknak, ha véletlenül valamely 
közlemény szenzáció számba megy, 
vagy közgazdasági szempontból vala
mely rövidebb tudósítást közölnek > köz
érdeke eime alatt. De azt is csak azért, 
mert az ilyen apró dolgokat mintegy 
kényszerítve vannak közölni. Innen 
van, hogy a szaklap helyzete sokkal 
súlyosabb, mint a más lapé mert a 
szaklapnak kifejezett kötelességei 
vannak.

A „Fogadó* nem tartozik azok közé 
a szaklapok közé, melyet egyes egyé
nek, vagy szakkörök, vagy szakegye
sületek szubvencionálnak. Megóvta 
függetlenségét mindenkivel szemben, 
senkinek alárendeltje, nem is lesz, és 
nem várja senki kegyét és nem bújik 
s :nki fedő háta mögé. Szókimondó 
volt eddig, az marad a jövőre is és 
megóvta önállóságát, amit ezentúl 
sem ad lel. Hirdetései utján nem 
kapott és nem kap, de el sem fogadna 
úgynevezett kegydijakat, hanem kizá
rólag előfizetői támogatására van utalva.

A _Fogadó“  egyenes magatartása 
ital barátokat szerzett magának, kik 

‘ előfizetéseikkel támogatják. De a 
támogatás eddigi mérve — bár köszö
nettel ismerjük el, elégtelen arra, hogy 
a lap nagy kötelességeinek minden 
tekintetben eleget tehessen. Ebből az 
következik, hogy az előfizetés utján

Szerkesztő és laptulajdonos: 
F ló r  G yőző .

való támogatásnak az eddiginél nagyobb 
mérvűnek kell lenni.

Nem szakköröktől alig várhatunk 
támogatást. Ez a sorsa általán minden 
szaklapnak. Tehát csakis szakköreinkre 
vagyunk utalva. Szakmánk érdekeit 
komolyan számba vehető módon ezidö 
szerint 1—2 központi szaklap képviseli. 
A mi szakmánkban legalább 85 ezer 
önálló iparos és legalább fele annyi 
pincér-szaktárs van ebben az or
szágban. És ilyen tekintélyes szám 
nem karolja fel a saját szaklapját, 
amint azt más ipari szakkörök teszik.

Mi lehet az oka ennek ? Mi nem 
vezethetjük másra vissza, mint arra 
a sajnálatos tapasztalati tényre, hogy 
minden iparos-osztály jobban törődik 
a saját ipari érdekeivel, mint a mi 
szakmánk iparosai. Pedig ez baj. Az 
a sok viszásság, a túlterhelés adóval 
és illetékkel, a tisztességtelen verseny 
stb mind ebből a nemtörődömségből 
fakad. Természetes folyománya annak 
a nagy indolenciának, amit a mi szak
mánkban —  azt hisszük, mindnyájan 
—  tapasztalunk.

De annál nagyobb feladat jut a 
szaklapnak. Ennek éber megfigyelése
ket kell tenni mindenre nézve, ami 
a szakmánkra káros vagy előnyös le
het és erre kell szakköreink figyelmét 
felhivni, a szakbeli közvéleményt elő
készíteni és a szakmozgalmakat fel
karolni és propagálni És mint a szak
érdekek sajtőorganuma, méltán elvár
hatja a » Fogadó« szakköreink támo
gatását.

Közérdekben kifejtett és kifejtendő 
fokozottabb munkálkodásunkért nem 
várunk és nem kérünk mást, mint jó
indulatú támogatást. S ez a »Fogadó«-ra 
való előfizetésben, a »Fogadó« terjesz
tésében nyilvánulhat.

Ezt kérjük t. szaktársainktól és 
erre a kérelemre azt hisszük — 
eddigi működésünkkel némi jogosult
ságot is szereztünk volna.

A palacksör drágulásához.
Lapunk egyik utóbbi számában fog

lalkoztunk a palacksörnek tervbe vett 
drágításával és rámutattunk a sörke
reskedők eme legújabb kartel Ijére. 
Fejtegetésünkre reagált a » Magyar 
Gatnbrinusa, a sörkereskedők szak
lapja és utal bennünket két előző ve
zércikkére, melyben a palacksör árá

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

nak felemelése meg volna indokolva 
és ez okból feleslegesnek tartja újabb 
megokolásra hivatkozni.

A »Magyar Gatnbrinus« itt említett 
közleménye igv szól :

„Drágítják a sört, a kartelt dolgozik. Ezen 
a címen a „Fogadó" című vendéglősök lapja 
támadó cikket ir a sörkereskedök ellen, azért, 
mert az immár elviselhetetlenné vált helyzetü
kön segíteni igyekeznek azzal, hogy a palack
sör árá tjelcntcktclen árkülömbözettel felemelik.

Mi hangoztattuk és hangoztatni fogjuk ezután 
is, hogy a palacksör árát fel kell emelni. Ezen 
indítványunkat alapos és jogos érvekkel támo
gattuk és ezért tagadjuk, hogy itten vajmi jog
talan kartellröl, mint amilyennek a „Fogadó'* 
azt minősiti, volna szó.

E helyen nem óhajtunk többet foglalkozni 
ezen iigygvel, de ajánljuk utóbbi és mai számunk 
vezércikkeit a „Fogadó* szives figyelmébe < s 
kérjük, amint méltányolni tudja a vendéglősök 
bajait, igyekezzék egy kis jóakaratot tanusi 
tani a sörkereskedőkkel szemben is, akik igen 
sok esetben emberfölötti áldozatokat hoznak 
a vendéglősök érdekében.*

Figyelemmel olvastuk a palaeksör 
drágításának indokolására közölt álta
lános fejtegetéseket és jólélekkel mond
hatjuk, hogy az általános drágaságot 
nem fogadjuk e! a sördrágnlás okául. 
Eltekintve attól, hogy az élelmiszerek 
megdrágítására spekuláló kartellnek. 
akár milyen formában jelentkezik, es
küdött ellenségei vagyunk. - a szó
ban forgó sördrágitást az elolvasott 
vezércikkek után sem tartjuk mással 
megindokolva, mint azzal, hogy a sör
kereskedők, mint »raodern emberek* 
az általános drágaságot saját hasz
nukra ki akarják használni.

Beszéljünk nyíltan. A sörkereskedők 
a sörgyárak közvetítői Lekötnek a 
a sörgyár termeléséből hizonvos meny- 
nyiséget a maguk részére és igv mint 
nagy fogyasztók jelentkeznek a sör
gyárnál. Ez a fix kötés tetemes árked
vezménnyel jár. A sörkereskedő bizor.y 
nem fog a sörgyáros szép szeme Ked 
véért közvetítő s/.erepr* vállalk.«,;:r. 
Tehát kell, hogy megfelelő haszon 
maradjon a közvetítésért. De most azt 
a hasznot kevésnek tartják és — 
»mert minden drágább letto elvé
nél fogva a fogyasztót, az italmérőt 
kell megcsapolni a nagyobb és még 
nagyobb nyereségért.

Hát aztán üzletére, árujára vagy 
áruja termelésére nézve mije drágult 
meg a kartellirozott sörkereskedőnek V 
Semmije! Legfeljebb a »M. Gambrinuso 
által annyira hangoztatott munkaerő. 
Ha ugyan megdrágult! Itt tehát a leg
rosszabb esetben arról lehel szó, hogy
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az üzemköltség emelkedése folytán 
kevesebb leit a haszon a közvetítésért. 
De aztán mért rekompenzálja ezt a 
haszonesökkentést az italmérő, a fo
gyasztó? Mért nem hangoztatják a 
sörkereskedők azt —  ennél tán jogo
sabb követelést —  hogy a sörgyárak 
szállítsák le a sor árakat? Vagy az 
állam csökkentse a söradót? Ez a két 
utóbbi formája a kiegyenlítésnek száz
szorta indokoltabb és jogosabb, mint 
folyton a fogyasztó zsebében koto- 
rázni.

Ugy-e bár bortermelő, borkereskedő 
és italmérő egyaránt követeli a kor
mánytól, hogy törölje el a boritaladót, 
de nem azért, hogy nekik a bor- 
fogyasztás után nagyobb hasznuk 
legyen, hanem azért, hogy a fogyasztó 
közönség olcsóbban juthasson jóminő- 
ségü borhoz; azért, hogy a mérték
telen pálinkaivástól a népet elszok
tatni lehessen.

Ott tessék kezdeni a kiegyenlítést 
és nem a fogyasztó, az italmérő zsebén.

Minden jogos érdeknek barátai 
vagyunk. Kívánatosnak tartjuk a keres
kedelem prosperálását, mert hiszen az 
a természetes közvetítője a mezőgaz
dasági és ipari termékek körforgalmá
nak, de engedelmet kérünk, annyi 
detail-sörárusitó mellett, vajmi nagy 
közgazdasági szerep nem jut a sör- 
kereskedelemnek, de különösen nem 
abból a szempontból, hogy ezen köz
vetítő kereskedelem nélkül talán meg
akadna a sörfogyasztás.

A közvetítő sörkereskedő és a ven
déglős üzemköltsége és üzletviteli fel
tételei közt igen nagy és igen lénye
ges külömbségek vannak ám. A kettőt 
nem lehet egymás mellé állítani, de 
jóformán még összehasonlítani sem. 
Jogos tehát a vendéglős panasza az 
erről az oldalról is közeledő veszede
lem ellen, mi ellen ezidöszerint nem 
vedekezhetik és éppen azért aknáz
ható ki az alkalom, első sorban az ő 
rovására.

A palaeksör árának felemelé-'ét 
mindezeknél fogva nem tartjuk sem 
indokoltnak, sem jogosnak, hanem 
egyszerűen a kartell teljhatalmú túl
kapásának.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

A soproniak szervezkedése. A
„Soproni szállodások, vendéglősök és 
kávésok ipartársulata” mint előzőleg 
irtuk —  az ipartársulatba az összes 
megyei vendéglős és koesmárosokat tö
möríteni akarja s e célból szervezke
dési akciót indított. Az első ily szer
vezkedő gyűlést, az ipartársulati köz
gyűlés után, acsornai járási vendéglősök 
és kávésok f. hó 19-én tartották Csornán, 
Beer Vince ottani szállodás elnöklete 
alatt. A  gyűlésen képviselve volt 18 
község 44 vendéglős és kocsmáros 
által, mig a soproni vendéglősipartársu-

latot Rupanovits József elnök, Csit- 
kovits Pál alelnök, Peck János, Jueger 
Mihály és Hoditsch Ferenc képviselték. 
Beer Vince, mint ideiglenes járási 
elnök szívélyes szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, kartársai nevében kö
szönetét mondott a soproni kiküldöt
teknek fáradozásukért, majd felkérte 
Rupanovits József ipartársulati elnököt 
a gyűlés további vezetésére. Rupanovits 
megköszönvén a fölötte szívélyes fo
gadtatást, bővebben megmagyarázza 
az okokat s körülményeket, melyek a 
soproni ipartársulatot arra indították 
hogy egy erős megyei ipartársulat lé
tesítése iránt mozgalmat indítson. A 
jelenlevők általánosan nagy lelkesedés
sel fogadták Rupanovits József föl- 
világositásait s miután az alapszabály
tervezetéről is tudomást vettek, egy
hangúlag kimondották, hogy a soproni 
ipartársulathoz csatlakoznak. Meg is 
választották azonnal a járási vezető
séget, mely következőkép alakult meg; 
elnök Beer Vince (Csorna) jegyző tíier- 
bauer Mihály (Csorna) pénztáros Drei- 
sziger Nándor (Csorna), választmányi 
tagok: Lakatos István (Szany), Drei- 
sziger József (Csorna) és Kakas Ferenc 
(Csorna:

Este Beer Vince vendéglőjében pom
pás vacsora rendeztetett a soproni 
vendégek tiszteletére. Miután a megye 
többi járásaiból is naponta több-több 
jelentkezés érkezik, legközelebb ezen 
járások szervezkedésére kerül a sor.

A nyugdíjintézetről. Egy zempléni 
nagyvendéglös szaktársunktól a követ
kező sorokat vettük:

»Tisztelt Szerkesztő ur! A mi orszá
gos nyugdijegyesületünkről ugyancsak 
elegendő panaszos felszólalást hallattak 
és hallottunk és én igen csodálkozom, 
kogy az intézetnek igen tisztelt veze
tőségére ezek a panaszok a legkisebb 
hatást se gyakorolták. Ezzel nem aka
rom érinteni a »Fogadó«--ban megjelent 
ama három komoly közleményt, melyek 
ez év elején az intézet évi jelentését 
kritizálták meg igen tanulságosan: csu
pán az egy és más helyről elhangzott 
(és e helyen is közölt) panaszokra vo
natkoztatom jelen soraimat. A vonat
kozott közlések majd mind oly értelem
ben és arról panaszkodtak, hogy az in
tézet vezetősége a legcsekélyebb tájé
koztatással se látja el a tagokat, vagyis 
oly ignorálással viseltetik velük szembe, 
mintha az intézmény egy egész más 
kasztnak, nem pedig a vendéglősök és 
pincérek érdekében létesült volna. Pél
dául ha fölvétetik egy tag, az sem 
akkor és sem azután, sem levél és sem 
lap utján nem lesz értesítve és tájékoz
tatva. Az a tájékozás, amit a taggyüjtő 
nyújt vagy nyújthat, édes kevés. Meg
történt az nálam is, hogy pincéralkal- 
mazotlaim, kiknek belépését magam 
szorgalmaztam, nemcsak a beiratkozási, 
de a havi tagsági dijukat is a legpon
tosabban befizették anélkül, hogy fél 
vagy háromnegyed éven belül csak be

tűnyi kis kimutatást is láttak volna — 
valamiről. —  Miért fizetünk, hova fize
tünk, ki és milyen kezelésben részesíti 
a befizetett pénzünket ? —  bizony ezek a 
kérdések önkénylelenül is fölmerülnek 
és gondolhozásra bírnak minket, tájéko
zatlanokat és bizony igy nem csodál
ható, ha e szakiparhoz tartozók csak 
mint egy »kényszeritett roszat« tekintik 
az egyébként áldásos nyugdij-egyesüle- 
tet. Tudom, hogy a vezetőség minderre 
azt fogja gondolni, hogy —  nyomtatnak 
minden hónapban igazgatósági jegyző
könyveket s azokat nyilvánosságra is 
hozzák ; csakhogy ez épen olyan dolog, 
mintha a m. t. vezetőség akként intéz
kedne, hogy a tagokat illető értesítése
ket a nyugdíjintézet ajtajában vagy ab
lakában állandóan kifüggesztve tartja, 
hogy abból mindenki kellő értesülést és 
tájékozást nyerhessen. Hát mi köszö
nettel tartozunk az ilyen tájékoztatásért, 
de hogy ezzel sem mi zempléniek, sem 
a tolnaiak és mások sem élhetnek, azt 
hiszem, ezt a t. vezetőség is belátja.

+
Magyar Pincér Kör Berlinben. Ber

lini pincér szaktársaink egy megfelelő, 
kör vagy asztallársaság alakítása cél
jából mozgalmat indítottak. Társalásuk 
célja, az ott alkalmazott magyar 
pincérek egybe vonása társadalmi és 
műveltségi viszonyok fejlesztése és 
heti összejővei elek rendezése. A Kör 
alakítási teendői élén Lapics István, 
Heib Vince stb. ottani pincér szak
társaink állanak.

A Budapesti Kacsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége 
VII., Almássy-tér p. ss. a. van.

Hivatalos órák: minden hétfőn, szer
dán és pénteken délután 3— 6 óráig.

Az ipartársuJat tagjai minden szak
ipari-. adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar- 
tár.sulat titkárához.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllői-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat mindennemű hivata
los közleménye ezentúl kizárólag a 
„ Fogadó“  utján közöltetik. Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

A legközelebbi társas összejövetelek 
(uzsonnák) sorrendje: Julius 5-én Ja- 
Jiura Károly vendéglőjében, VI., Pod- 
manicky utca 21. —  Julius 12-én 
Bischof Pá l vendéglőjében, IX., Vágó- 
hid-utca 8. —  Julius 19-én : Mészáros 
Imre vendéglőjében, I X , Soroksári-ut 
57. — Julius 26-án: Vickó Pá l ven
déglőjében, IX., Soroksári-ut 41.
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Meghívó.
A  „ Budapesti kocsmárosok ipar tár

sulata' pénteken folyó évi ju lius hó
5-én, délután 4 órakor Janura Károly 
(Podmanicky-utca 21. sz. a.) vendéglői 
éttermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre az ipartársulat t. tagjai 
ineghivatnak és teljes számban való 
megjelenésre kéretnek.

Napirend:
1. Az alapszabályok módosítása.
2. A tervezett vendéglős szikviz- 

gyár ügye.
Az elnökség.

Vendéglősök és kocsmárosok 
orsz. szövetsége.

Hozzászólások.

A *Kocsmáros« utolsó számában a 
szövetség ügyében a kassai ipartársu
lat részéről vélemény jelent meg, a 
mit a »Fogadó* olvasóival szükséges
nek tartunk közölni, hogy az ügyhöz 
hozzá szólhassanak.

A magunk részéről annyira fontos
nak tartjuk a szövetség ügyét, hogy 
felhívjuk arra szakköreink figyelmét 
és felkérjük őket, hogy helyi szerve
zeteikben foglalkozzanak vele és nyi
latkozzanak.

Lapunk hasábjait készséggel bocsát
juk rendelkezésükre.

A kassai közlemény igy szól:
Az országos szövetség kérdéséhez. A 

»Kocsmáros« f. évi 4-ik száma napi
rendre hozta a szövetség gyakorlati 
kivitelének eszméjét, most tehát már 
csak azon módozatokról beszélhetünk, 
melyek keretében a szövetség össze
állítható és gyakorlati működésbe hoz
ható lenne.

Én — már egy megalakult kocsmá- 
ros ipartársulatnak a jegyzője lévé í
—  megbeszéltem ezen felvetett kér
dést az ipartársulat értelmesebb ré
szével és egyhangúlag oda jutottunk 
felfogásunkkal, hogy a szövetség —
—  úgy mint a cikkíró tervbe vette — 
felülről lefelé össze nem hozható, mert 
oly megye> városi vagy vidéki szer
vezetek, melyek felülről állíttatnak fel, 
soha életben nem maradhatnának.

És miért nem? Hát már azért, mert 
az egyes kocsmárosok csak akkor lát
hatják gyakorlati hasznát a szövetség
nek, ha ez már itthon, a helyi ható
ságoknál. a körjegyzőknél, a szolga- 
birói hivataloknál, az alispánnál, a 
pénzügyőri szakasznál, a biztosságnál 
és pénzügyigazgatóságnál is felléphet 
a minden íépten-nyomon előforduló 
sérelmek ellen, ezt pedig egy felülről 
kivezényelt fiók vagy szakcsoport nem 
vállalhatná és nem is lenne elég er
kölcsi ereje az egyes sérelmek és túl
kapások elhárítására.

A helyi reprezentálásra csak az 
ipartársulatok lehetnek képesek, kik

rendes képviselettel, esetleg megyei 
központi irodával bírnak, mely megyei 
vagy vidéki szervezetek mitegy hiva
talos fórumot képezvén, szolgabiráktól 
vagy biztosoktól befolyásolhatók nem 
lehetnének.

A mi felfogásunk —  itt Abaujtorna 
vármegyében — az, és ennek helyes
ségéről már tapasztalatok győztek 
meg minket, hogy először a tnegvei, 
városi vagy vidéki ipartársulatok ala
kuljanak meg, és ezek országosan tö
mörülve, alkossák az országos szövet
séget.

Igv aztán az iparlársulatok az egyéni 
és helyi ügyeket, amennyiben itt helyt 
esnék elhirálás alá, itthon végezhetnék 
el, amennyiben pedig itthon a sérelem 
orvosolható nem lenne és a miniszté
riumhoz kerülne, akkor ott lenne a 
központ, mely országos képviselettel, 
mandátummal bírna, fennt eljárhatna 
ez ügyben és az illetékes ipartursula- 
tok adatai révén megadhatná fennt is 
az információt.

Ezzel azonban nem azt mondtam, 
hogy a szövetség megalkotásával vár
nunk kell addig, inig az ipartársulatok 
megalakulnak. Ezt nem mondom. Ha
nem igen, meg kell alakítani az or
szágos szövetséget a lehető legsürgő
sebben. És pedig álljanak össze első 
sorban a már megalakult megyék és 
városok ipartársulatai és ezek, mint 
már megalakult szövetség, fejlesszék 
tovább az ipartársulatok megalakulá
sát és a szövetséghez való csatlakozást. 
Oly egyes kisebb megyéket vagy vá
rosokat, melyekben ipartársulat össze
hozható non lenne, az ilyeneket majd 
oda lehetne csatolni a közelebb eső 
ipartársulatokhoz s igy minden vidék 
abba a helyzetbe jutna, hogy helyi 
sérelmeit már itthon, esetleg egész 
gyorsan orvosolhatná, a magasabb 
kompetencia alá eső sérelmeit pedig 
a központtal orvosoltathatná,

Az ország koesmárosai összeségük- 
ben pedig oly alakulatba juthatnának, 
hogy minden, a szakmát érdeklő kér
désben, mint országosan szervezett 
testület — a központi szövetségi kép
viselet utján — felléphetne, és irányt 
szabhatna az illetékes körök eljárá
sának.

Fried Mór.

KÜl ÖNFELE KÖZLEMÉNYEK

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céljára a„ Fogadó‘‘ 
mai számával utalványt vagy levélbeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijat szívesked
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

Barátainkat és ismerőseinket kérjük, 
hogy a „Fogadó*-1 szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A „Fogadó11 kiadóhivatala.

Vendéglősök sörgyára. A leányzó 
nem halt meg — alszik. A vendéglősök 
sörgyára mozgalma se szűnt meg, — 
csak egy kis szünetelés állott be. A szü
netelés is látszólagos: a fontos ügyet 
állandóan fölszinen tartó belső mun
kák tovább végződnek, folytatódnak. 
Most a vendéglősök sörgyára ügyének 
nagy segítségére egy napilap jött. A 
„Magyar Hírlap4 lett bátor v idője 
ennek a nemzetgazdaságilag is első
rendű és igazságos ügyünknek : napok 
óta hosszú hasábos cikkekben ismer
teti a sörgyári mozgalmat, a melyet a 
»Fogadó« másfél éven át. szakadatla
nul propagált. Honnan jött, ki küldte 
és mi célból állt be ez a derék lap 
a mi igazságos ügyünket védők sorába? 
Akárki küldte és bármely célból jött, 
a fő, hogy itt van és tért engedett 
egy olyan érdekes és nagy jelentőségű 
eszmének, amelynek megvalósulási 
segítéséért hálás lesz neki —  ha nem 
is a mindent fölfalni kész kartell, de 
a 80 ezernél többet számláló vendéglős 
osztály és az egész magyar társa
dalom.

Hymen-hirek. Kováts .lenő szak
társunk, az ikervári nagyvendéglő elő
nyösen ösmert tulajdonosa, e hó 5-én 
tartotta eljegyzését Mihály Szidikével, 
Öriszentpéteren. - Kolossá Viktor, a 
kecske i.éti Royal fogadónak régi fő 
pincére junius hó 20-án eljegyezte 
Maár Rózsika kisasszonyt. —  Székely 
Károly, a tarcsalurdői Sóshegy-ven
déglő főpincére a m. hó lö-án tartotta 
esküvőjét Blask Gizuska kisasszony
nyal Gyimótfalván.

Főpircéri jubileum. Lübeck Hermán 
aradi főpincér e hó 8-án megünnepli 
40 éves pincérségének évfordulóját. 
Az ünnepélyen mint értesülünk, az 
Aradi vendéglős-ipartársniat és a Pin
cér-egylet is részt vesz. A jubiláló 
főpincért mi is szívesen üdvözöljük.

Fejvesztés a borhamisítókra. 
(Radikális törvény.) Ezt a radikális 
indítványt a svájci bortermelők tették 
a törvényhozásnak. A  svájciak ugyanis 
legközelebb állnak Franciaország
hoz, amelynek déli részi bortermelő 
lakosait a borhamisítók forradalomba 
kergették. Svájcban még nem áll 
annyira a dolog, de a hamisítás ott 
is nagy mérvben űzetik, úgy. hogy a 
tisztességes bortermelők vagy tönkre
menni, vagy a borpancsolók közé állni 
kénytelenek. Ez adja tehát magyaráza
tát a törvényhozáshoz beadott javas
latuknak, melyben vagy a hamisítók 
leüttetését, vagy az összes szőlővesz- 
szőknak kiszaggatására vonatkozó bor
törvény behozatalát kérelmezik.

Lakodalmak. — Takáts Jenő, győri ven
déglős szaktársunk, (és a széles körben ösmert
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5 Takátsok egyike) e hó 3-án tartotta lakodal
mát Romanek Jankicával, Romanek Frigyes 
szép miveltségü leányával. A lakodalmi ünne
pélyen a győri és környékbeli szaktársak szine- 
java és az öt Takáts fivér (köztük a bpcsti 
Erzsébetkirálvné fürdő népszerű vendéglőse is 
vett részt.

Schanser Margitkát özv. Schanser Samuné, 
a keleti kávés tulajdonosának szép leányát, e 
hó 27-én vezette oltárhoz Neuhausler Sándor, 
abbáziai épitész. A bájos menyasszonyt e 
nevezetes alkalommal értékes ajándékokkal 
halmozták e l : a sok szép ajándék közt föltűnt 
egy gyönyörű ezüst serleg, amelylyel a kávéház 
derek pincér kara lepte meg bájos és volt kis- 
főnöknőjét. A szép emléktárgyak közt bizonyára 
ez lesz az egyik legszebb emléke a szép asszony
nak.

Főherceg: és kávés. ( Kellemes ta- 
találkozás). Neubauer János, az esz
tergomi Központi kávéház tulajdonosa 
kellemes meglepetésre ébredt e hó 
20-án. Egykori jó gazdája, boldogem- 
lékii József főhercegnek fia : József 
Ágost meglátogatta és pedig fenséges 
neje társaságában. —  A dolog ugv 
volt, hogy Neubauer Jánosnak, aki 
József főhercegnek helyettes udvar
mestere volt. József Ágost még az 
udvartartás t eloszlatása alkalmával 
megígérte, hogy megfogja látogatni. 
Neubauer János, ki azóta Esztergom 
egyik jómenetü kávéházának lett tu
lajdonosa, talán el is feledte, vagy tán 
nem is mert számítani volt ifjabbik 
fenséges gazdája emez ígéretére, ami
dőn egyszerre csak egy meleg, szép 
nyári délután hatalmas automobil áll 
meg kávéháza előtt s abból József 
Ágost kir. herceg és neje száll ki és 
mennék be a kávéházba, egyenest 
Neubauer felé.

—  Kedves Neubauerünk, eljöttünk: 
hogy és mint van ! —  szólt a régi jó 
ösmerős szívélyes hangján a főherceg 
és kezet adott.

A fenséges asszony Neubauernéval 
csevegett el az ő hercegi urához ha
sonló kedves szívességgel, majd pedig, 
hogy a kérdezősködés és beszélgetés még 
bensőbb legyen, bementek Neubauerék 
lakásába s ott időztek és diskurálgat- 
tak el egy pár órácskáig. Azután el- » 
autoinobiloztak —  és bizonyára az- 
/. «1 a tudattal, hogy akárhány fő- és 
; tgyuri fényes palotában sem akad

nak oly kellemes és jóleső percekre, 
mint ez egyszerű, de jó ösmerős ká
vésnak a szerény hajlékában. Hogy 
Neubaueréknak milyen becses és fe
ledhetetlen emléket képezők lesznek 
e pillanatok, —  ezt meg tán mondani 
is fölösleges.

Suszter mint paprikakereskedő JSzemefes- 
paprika.) Valami Gál József nevű szegedi susz
ter, mellékesen fölcsapott paprika kereskedőnek 
és száll itónak. Ezt az uj üzletét pedig akként 
bonyolítja le, hogy szövetkezett egy utazóval, 
aki megrendeléseket gyűjt és küld,amirea„susz- 
ter mint kereskedő1* szállítja az 5 és 10 kilós 
postai csomagokat utánvét (s kilóját420-4HO kor.) 
mellett A dolog idáig rendben volna, azért is 
mert az első szállítmány rendesen megfelelő, 
de ami ezután következik — az már jellemzi 
a suszter-paprikás csirizes politikáját Gál susz
ter ugyanis a szerzett kundsaftnak a második(ő- 
10 ki. postacsomag) szállítmányt is, okvetlen 
megküldi, ha van az rendelve ha nincs, s ebbe

kintsék, mint a kiket a fontosabb 
szükségletek beszerzése érdekében m i 
nél távolabb jó  elkerülni.

A bojkottált munkás kártérítése 
A múlt napokban nagy elvi Ítéletei 
hozott a bpesti kir. törvényszék egy 
kártérítési perben, amelyet Csissá’' 
János kávéházi tüzilegény indított • 
kávéfőzők szervezete ellen. Csiszár 
Jánost ugyanis bojkottálta a szervezel, 
úgy hogy volt főnöke kénytelen volt 
elbocsájtani s miután másutt se enged
ték munkába állani, kártérítési kerese
tet indított a szervezet vezetősége ellen, 
melyben azonban a járásbíróság azon 
indokolással utasította el, hogy a szei- 
vezet elnöke és titkára ha kényszeritet- 
ték is Csiszár munkaadóját, nem okoz
tak jogellenes kárt. Az ügy fellebezés 
folytán a kir. törvényszék elé került, 
mely a járásbíróság Ítéletét megváltoz
tatta s a bepereltek kártérítési kötele
zettségét Csiszár Jánossal szemben 
megállapította amaz indokolással, hogy 
a szervezet elnöke és titkára eljárása, 
miután tiszta dolog az, hogy öntudato
san azért erőszakolták Csiszár gazdáját, 
hogy Csiszárnak kárt okozzanak, jog
ellenes volt s igy kártérítésre voltak 
kötelezendők.

Házi szarka. Ezt a címet, jó lesz ha emlé
kükbe vésik főpincér szaktársaink, akiket leg
inkább érint az a háziszarkáskodás, amit 
egyes és rendszerint alantosabb alkalmazot
tak hol itt, hol amott követnek el. Újabban 
Gyurcsik János szaktársunkkal, a fővárosi 
scrtcsközvágóhidi Horváth nagy vendéglő üzlet- 
vezető-föpincérével történt meg az a kellemet 
len eset, hogy az ott alkalmazott Harmos' 
János nevű evőeszköztisztitó e hó 8-án föl- 
törte pénzesfiókját és onnan 110 koronáját 
elemelte. Gyurcsik J. figyelmezteti kartársait 
a megszökött és azóta ki tudja hol alkalmaz
kodó háziszarkára.

A eltűnt tejföl. Budapesten minden 
olyan szert, ami csak táplálkozásra 
szolgál és igy a legféltettebb ügy: az 
egészség ügyével áll kapcsolatban — 
olyan nagy mérvben hamisítanak, 
mint a hogy ezidöszerint Franciaor
szágban a bort hamisítják. S hogy a 
hamisítás az eladók nagyobb részénél 
szinte mániává fejlődött, ennek egye
düli oka a hatóság, az f — i o  és j o  
koronás büntetésével, melyek inkább 
csak buzdítják a hamisítókat a további 
vétkes miveletekre. A közegészségi 
ügyet ekként hekubának néző fővárosi 
tanácsnak ebbeli és ugyancsak vétkes 
nemtörődömségét mise világítja meg

a küldeménybe már szemetet is, szőrszálatat 
is és mindenféle istennyilát vegyit. A becsapott 
szegény vendéglős és kocsmáros csak néz és 
mérgelődik (úgy, hogy a haja is égnek áll), 
először mert a szemetes cikket egyáltalán nem 
rendelte és csak tévedésből váltotta ki, vagy ö 
vagy a felesége (abban a hiszemben, hogy a 
férje rendelte) de ha már el is fogadtatott: 
legalább ne szemét, hanem paprikából állana...
Gál szegedi suszter tehát igy dolgozik, igy szál
lít paprikát és igy használja ki-a vendéglősök 
elfoglaltságát; amiről egyébként már több 
helyen panaszkodtak. Gömbös Lajos fővárosi 
vendéglős szaktársunkat szintén igy hozta 
tévedésbe és csapta he a suszter paprikás 
Gömbös ugyan vissza küldte a szemetes pap
rikát, a kifizetett 23 kor utánvételével, ám a 
föladó Gál suszter nem váltotta vissza igy most 
a szemetes paprika a postán, a suszter-papri
kás pedig pör előtt áll. Gömbös Lajos itt 
figyelmezteti vendéglős szaktársait, hogy a Gál- 
féle szegedi paprikától óvakodjanak.

Furcsa összekülömbözés. Budapes
ten a városligetben, még tart a sütő- 
és pékipari kiállítás —  de bárcsak ne 
tartana és ne is lett volna, gondolja 
ezt több pékmester, kik abban a jó 
reményben igyekeztek mentül jobb 
dolgokat kiállítani, hogy —  hátha jut 
számukra egy picurka kitüntetés . . .
Most pedig eíszoraoritóan látják, hogy 
ez a vágyuk csak „hiú ábránd", mert 
a kitüntetésre ugyan —  várhatnak 
ők. A kitüntető bizottság tagjai ugyanis 
összekülömböztek egymással. Néni 
akarnak mestereket kitüntetni, mert 
ezzel maguknak teremtenének konku
renciát. így a fődijakat segédeknek 
adják ki. Ami ugyan ebből, de tanul
ság szempontjából is nagyon helyesen 
van. Mert igy a pékmesterek is meg
tanulhatják, hogy kiállítást ugyan ma
guk rendezhetnek, de — a zsűribe 
csakis a szakmájuk érdekével ellentétes 
(bár ahhoz értő) tagok foglalhatnak 
helyet.

Á szombathely i kávóházak zárórája.
Szombathely város tanácsa, mint annak 
idején megírtuk, az ottani kávéházak
nak éjjeli 2 órai bezárását rendelte 
olyképen. bogy reggel 4 órakor újból 
fölnyithatnak. (Ezt a 2- és 4 óra közti 
időt a bölcs tanács, szellőztetésre gon
dolta fordítani.) A kávéház tulajdono
sok megfollebezték ezt a céltalan 
rendeletet, a föllebezést azonhan a m. 
hétfőn tartott városi közgyűlése, 25 
szótöbbséggel elvetette.

3 nagyfüszeres kartelje. Három 
fővárosi füszer-nag\kereskedő : a Brá- 
zay-féle dr. Szuly, a Lőwenstein utód
jaként szereplő Horváth Mihály és 
Szimon István, kartelt kötöttek. A i'jobban, mint ez az alábbi eset. —  A 
„hármas nagy szövetséget" képez 6 Központi tejcsarnok“ vásárcsarnoki
fűszeresek a fogyasztási szövetkéz etek- fiókjában egy üveg hamisított tejfel 
kel szembeni védelemmel okolják meg'-foglaltak le s azt bevitték az irodába: 
ezen eljárásukat, mig a valódi cé ljukba lefoglaló tiszt más teendője miatt, 
voltaképen az, ami a többi kartelistáké:U\ Veres csarnoki tisztet kérte meg jkönyv 
a fogyasztó közönségnek mentül job-,^felvételére, de a felügyelő (Lajosfalvi 
bán való kihasználása. Vendéglős,!£; a szabály szerint ezt nem engedte meg. 
kocsmáros és kávés szaktársainkat,^Mikor aztán a lefogaló tiszt pár per- 
kik a nevezett kereskedőket eddig,emuivá folvtatni akarta a jkönyv fei- 
gvakran vettek igénybe, ezennel figyel-^vételt, akkorára —  az irodából —  el- 
meztetjük és intjük, hogy a tőkéjüket tűnt a jkönyv és a hamisított tejföl is. 
kartell alapján nagyban kamatoztatnia Följelentés történt s a kér. elöljáróság 
akaró fűszereseket ezentúl ép úgy te-%  a központi tejcsarnoki igazgatót 8  napi



13. szám. FOGADÓ 5. oldal

napi elzárásra és 4.00 kor. pénzbírságra 
ítélte. Kell-e ehhez még mást is 
mondani ?

A Bpesti P-egryh.’t  — mint lapzárás
kor értesülünk Boór Jenöl állásából 
elmozdította.

Pályázati hirdetmény. A magyar 
kir. államvasutak Tövis állomásán lévő 
pályaudvari vendéglő bérletére és pedig 
öt évi időtartalomra nyilvános pályázat 
hirdettetik. A kellően felszerelt, 1 kor. 
bélyeggel ellátott ajánlatok a kolozsvári 
üzletvezetőség ált. osztályához nyújtan
dók be. Bánatpénz 600 (hatszáz) kor. 
Feltételek alulii t üzletvezetőség 111. oszt. 
Kmke-palota II. em. tudhatok meg. — 
Kolozsvár. 1907 június 26. Az üzlet
vezetőség.

Pénteki összejövetelek. A bpesti 
kocsmáros-ipartársulat tagjainak sössze- 
jövetelk kérdésében programmváltozás 
állott be. Annyiban tudniillik, hogy a 
hűvös időszakban a bel- és a melegben 
a külterületen levő szaktársaknál tart
ják uzsonnáikat. Kivétel csak a jövő 
heti összejövetellel történik, amikor a 
szaktársak az ipartársulat derék elnöke: 
.lanura Károlynál fognak találkozni. — 
Most tehát a programmváltozásban va
gyunk s igy a mai uzsonnát is ennek 
megfelelően, kint a Soroksári-ulon, 
Spitzer István alelnök szép árnyas kerti 
helyiségében töltik el a tagok, miköz
ben inegeresztetnek az ártatlan humor
nak rakétái, amit »sült halacska és 
jó borocska« mellett nem épen kelle
metlen dolog élvezni. Mindazáltal senki 
se tételezze föl, hogy a mi »pénteki 
összejöveteleink«-nek a rugóját, csak a 
jó bor fakasztotta »tnóka« képezi. Egé
szen másként áll az ügy. A bpesti kocs- 
márosok ezen »pénteki összejövetel«-ei- 
ket évekkel ezelőtt nagyon is komoly 
célból kezdeményezték, amiről elegendő 
alkalmuk lehetett meggy ződni azoknak, 
akik a paragrafusok betartásához szi
gorúan ragaszkodtak A -'paragrafusok 
betartása* különben a találkozókon való 
pontos megjelenési és a --meggyőződés* 
azokat a kérdéseket illetik, amelyek a 
vendéglös-kocsmáros ipart űzök érdeké
vel ugyancsak szorosan kapcsolódnak 
és nemcsak helyi, de országos érdeket 
is jelentenek. Ilyen nagy és országos je
lentőségű pl. az orsz. kocsmáros kon
gresszusok tartása, a vendéglős és kocs- 
márosok orsz. szövetsége és ebből folyő- 
lag a vendéglősök orsz sörgyára létesítése, 
mely ügyek és kérdések állandó napi
rendjét és megbeszélések tárgyát képezik 
a pénteki összejöveteleknek. Történnek 
persze jóizü dolgok is, mint a múlt heti 
uzsonnánál, Gregorits Simonnál, ahol 
a gubacsi-uti Roth Manó, (aki nyári övét 
koronán veszi és csókon adja), testsúlyát 
a házi gazda öklömnyi szekerén és 
Sághy bátyánk segítségével próbálta ki. 
Nem tartozott a tervhez, hogy Sághy J. 
hirtelen fordult az asztalok közti kes
keny promenádon és Roth M. véletlenül

majdnem az asztal alá borult. A buda
pesti fcocsmárosok összejöveteleit ezen 
és más hasonló ártatlan és olcsó kedv
telések tarkítják, melyek azonban csak 
elszálló apró sziporkái a nyári meleg 
és a jó bor hevének, inig értékes 
gyöngyként, a társulás eszméjében rejlő 
s az egyeseket egy testté tömörítő nagy 
erőnek a fölismerése marad meg.

A borgyáros műhelye
Munkára fiuk! Mondta az öreg Bor

hegyi a pincemunkásainak, mikor a 
borellenőrzö-bizottság eltávozott a pin
céből és mindent rendben talált. — 
Hozzátok elő a szeszt, a glycerint meg 
az ólomcukrot, hadd folytassuk a mű
ködést, mert holnap több kocsmárosnak 
bort kell szállítani és ebből a jóból 
kár nekik adni, mert nagyon hanya
gul fizetnek. Te János meg csavard a 
a vízvezetékre a tömlőt és a kimosott 
bét hektósokat félig töltsd meg vízzel. 
De vigyázz, hogy a tömlő nyílása tiszta 
legyen, nehogy ránk fogják, hogy va
lami tisztátlan zagyvalékot adtunk 
nekik.

Ezeket a dolgokat elrejtette aznap 
reggelén, mert a borellenző-bizottság 
egyik tagja közvetett utón tudatta vele. 
hogy délután váratlan borvizsgálat 
lesz nála. Nehogy aztán ráfoghassák, 
hogy borgyára van és nehogy nagyobb 
adót rakjanak rá, mint gyárosra, el
rejtette ez* két a borgyártási készülé
keket és anyagokat. Most azonban, 
hogy a bizottság távozott, hozzáfogott 
a munkához, mert szállítani kellett.

— Te Miska, idenézz! Ezekbe a 
hordókba (krétával megjelölte) 20 kros 
bort kell keverni, ezeket az a sanda: 
szemű kocsmáros kapja: ez úgy is 
sokkal tartozik már. Sima bort csinálj, 
mert a múltkor még panaszkodni is 
mert. hogy nem sok vizet bírt el az 
a zöldes szinü bor. Vigyázz tehát, hogy 
valamivel erősebb legyen. Ebbe a négy 
bordóba 16 krost keverj: azt elviszi a 
pálinkás. Ezt is úgy keverd, hogy él
ői rjon még vizet, mert annak 26 krért 
Kell mérnie. Az ilyen vevőre vigyázni 
kell, mert ez készpénzzel vásárol. Ha 
a vegyitéket bele teszed, jól keverd 
össze, nehogy baj legyen.

—  Hé pincemester! Jöjjön csak! 
Estefelé két kocsmáros jön a városból, 
olyan kis grajzlerosok. Hitelbe akar
nak vásárolni, majd hivatkozni fognak 
rám, hogy már beszéltek velem. Jobb 
minőségű fehér bort akarnak. A kós
toló hordók fel vannak töltve, amilyent 
választanak, olyant csináljanak nekik 
és mondja meg. hogy csak két nap 
múlva szállítható, mert mines előbb 
időnk a fejtésre. Ezek belemennek, 
úgyis hitelbe viszik. De azután mind
járt hozzá kell fogni a készítéshez. 
Fél fokkal erősebbre hagyja, hogy vi
zezhessék.

Hirtelen kopogás hallatszik a zárt 
pinceajtón. Borhegyi megijedt cs lassan

az ajtó felé tartott, azt kinyitván, 
majdnem a guta ütötte, mikor maga 
előtt látta a borvizsgáió-bizottság egyik 
tagját Annyira zavarba jött, hogv nem 
volt képes szólni. A bizottsági tag 
észrevette a pokoli zavart és biztatta, 
hogy ne zavartassa magát, csak azért 
jött vissza, hogy megkérdezze, vájjon 
nem tudja-e, itt a hegyek közt merre 
vezet a gyalogút az l ’ rmössi pincéjébe, 
mivel a koesiuton nagy kerülőt kellene 
tenni. Ez a kérdés visszaadta Borhe
gyinek a nyugalmat, és az utat ismer
vén, megmutatta merre kell menniök. 
Azután azt mondja: Tekintetes ur! Az 
ÍJrmössi pincéje valóságos bőrgyár. Ha 
ott kutatnak, ngy elég anyagot fognak 
találni, amivel az a lelketlen ember 
bort hamisít és becsapja a kocsmáro- 
sokat. Annak nincs ám szive, hogy 
olyan tisztán adja a bort. mint én. 
Azért gazdagodik, én meg szegény 
ember maradok. (Noha Borhegyinek 
bárom háza van a városban)

A borvizsgáló-bizottsági tag megkö
szönte az útbaigazítást és mosolyogva 
távozott, mintha azt mondta volna, 
ismerlek vén róka."
Borhegyi úgy érezte magát, mintha 

mázsás kő esett volna le róla. Jóleső 
mosolygás közt tért vissza borc ináló 
munkásaihoz cs elmondta nekik a 
történtet s hogy mennyite megijedt. 
De jóizü nevelés közt elmondta embe
reinek azt is, hogy Ürmössit jó  beáz
tatta. Az most rajta fog veszteni és 
akkor egy konkurrenssel is kevesebb 
lesz. Borhegyi mégis csak bessületes 
ember marad Mi ? (röhögött.) Emberei 
persze hogy mondták, liogy az összes 
borkereskedők közt nincs nála becsü
letesebb.

—  Kár volt annyira megijedni a 
téjsurnak —  mondja Miska Osmerem 
ezeknek az uraknak a nagy tudomá
nyát.

— .Mikor a Gálicko pincéjében dolgoz
tam, történt egyszer ilyen dolog. Javába 
csináltuk a keveréket, mikor hirtelen 
betoppant a borvizsgáló-komissió. A 
pincemester kóstoltatta velük a bort. 
az egyik azonban gyanús szemmel nézte 
az én munkámat. Egyszerre csak kérdi, 
hogy mit csinálok.

— Hát kérem — mondom neki — 
ez egy keverék a hordópenész kiirtá
sára. —  Milyen anyag az V kérdi — 
Azt mondtam, hogy én nem ismerem, 
de azt tudom, hogy az állami vegyész 
állította ezt össze és ezzel kell kimosni 
a dohos hordót. —  És beválik ez? — 
kérdezte. — Nagyon is —  feleltem 
neki. Én is, ö is megvolt elégedve, ott
hagyott és elment a többi után bort 
vizsgálni. Akkor már nyolc transzport
hordó készen volt. Oda persze nem 
vezették őket kóstolni és mikor távoz
tak, megdicsérték a pincememestert, 
hogy olyan tisztán kezeli a Gálickő 
ur borait. —  Mikor az urnák ezt el
mondtuk. annyira megörült, hogy mind
egyikünknek 5 frt borravalót adott.
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Miska elbeszélése annyira jól esett 
az öregnek, hogy lelkesedésében kérte 
az Istent, hogy az ily borvizsgáló
bizottságot legalább addig tartsa élet
ben. amig ő él. mert annál jobbat, 
szakértöbbet még a mesekönyvben sem 
lehet találni Hű és kipróbált munká
sainak hetibérét nyomban felemelte 
egy írttal, de azzal a kikötéssel, hogy 
terjesszék az ő pincéjének jó  hírét, 
már t. i annyiban, hogy sehol a vilá
gon nem kapni olyan tiszta és hami
sítatlan bort, mint Borhegyi pincéjében.

— cs.

ÜZLETI  HÍREINK.

A szezon.
Nyári vendéglősök, nyári üzletek.

A lehető legrosszabb szezon volt 
a tavalyi (hála Isten, hogy elmúlt); 
esett is fagyott is ugv, hogy egyes 
tátrai fürdői éttermek még júliusban 
se nélkülözhették a — kályhát. Az 
idei talán jobb lesz s talán pótolja 
valamennyire az elmúlt rosszat, amely 
bizony hasznot nagyon kevés vendég
lősnek és pincérnek hozott. Aki kere
sett is, az is csak hogy rá nem fizetett. 
De az idén majd másként lesz, az 
abnormális, rossz esztendőt végre is 
jónak kell követni — reménykedtek 
zöldbeli vendéglőseink és pincéreink. 
Adja az Ég, hogy reménységük meg
valósuljon.

A hivatalos —  főszezon, belépése 
junius 15-én volt. Az idő azóta jobban, 
nyáriasabban viseli magát. Nem mint 
az első húsvéti belépésnél, amikor a 
bazsarózsát nyitó napsugarak helyett 
záporeső hullott a t. publikum nyakába, 
elmosván úgy a fővárosban, miként 
a vidéken minden zöld üzletet. S 
ebből a kellemetlenségből —  Takáts 
Jtiuos, az Erzsébet királyné (Matton i- 
félej sósfürdö vendéglőse szintén kivette 
a részét, mit azonban azóta — pótolt 
Derék szaktársunkat ugyanis oly szép 
számban látogatják, hogy erősen kezd 
aggódni, hogy a lágymányoson innen 
és túl is ösmert 9-féle fajta jó  borral 
tele pincéje megtöltéséről még egyszer 
kell gondoskodni. —  Fodor Berci, a 
Gellért-hegyi nagy „kioszk11 kitűnő 
gazdájának is kezd nehézzé válni a 
sürü le- és fölrándulás a magas oldal
ról (a napi anyag beszerzés miatt,) de
—  Szabó Lajos, Hűvösvölgy legnagyobb 
és legszebb vendéglőjének, a „F ácán 
nak derék szakember gazdája, valamint
—  Erdélyi Lajos, az Óbudán túli hires 
Római-fürdő ismert vendéglőse sem 
panaszkodhatnak a fő szezon előtti 
forgalomra, (ami ha a házbért nem is, 
de a berendezési költségeket kiforgal
mazta.)

Vidéki szaktársaink ennyi előnyt 
se mondhatnak a magukénak. Ott 
csak most kezdődik a — nyár. Bár 
Siófokon a telepi fogadók és ven
déglők kiváló bérlő-igazgatója: Várady

Gyula, nemkülönben a „Fogas“ fogadó 
tulajdonosa (a derék veszprémi elnök) 
Cservényi Ferenc szaktársunk már egy 
hóval előbb újjá rendezték nagy helyi
ségeiket. — Lelle ifjú fogadósa, Boda 
Mihály szaktársunk szinte pünkösd 
felé hozta rendbe vendéglői (és cuk- 
rászi) üzletét, mig a Bogláron fürdő- 
zők régi „Vasút szállodá*‘-ját Berger 
Vilmos gazda már az előszezonban 
előkészítette: ugyan ekként cselekedett 
Marton Vilmosul, a Központi szálloda 
derék tulajdonosa is. Boglár uj foga
dósokat is kapott. Haasz Rezső és 
Szusz G)wla ismert főpincérek vették 
át a Balaton fogadót, melyet szép uj 
berendezésével még az előszezonban 
nyitott k meg. — Schaller János téli 
és nyári fogadósa Fonyódnak, ép mint 
Páca Ferenc a hévízi „Mexikó11 foga
dónak. vagy miként Heinrich Bernát, a 
tárcsái „Koronádnak: az ő üzletük 
tehát a vendég várásra mindig készen 
áll. — Bricher Jánosnak, Héviz nagv- 
vendéglősének csak szezon i és nagy 
kiterjedésű az üzlete, igy a ■ ondja is 
és a rendezni valója is több volt. —  
Strausz Miksa szaktársunk, a keszt
helyi Balatont szemlélő Hullám nagy
fogadó derék tulajdonosa is a főszezon 
megnyíltával nyitotta meg gyönyörű 
üzletét. Ugyan e teendőt a városban 
lévő Amazon, Helbeck, Hungária, 
Stampjl- Tulipán, Leutner, Talabér, 
valamint a Sörgyári kert fogadók és 
vendéglők már pünkösd tájban elintéz
ték, mely üzleteket, a Zala gyöngyét 
képező Keszlhelyen nyaralók ugyan
csak ápril-májusban szoktak lefoglalni. 
—  Balatonfürednek szintén uj fogadósa 
van: a debreceni Harangi György, ki 
az Eszterházy fogadót ápril hóban 
vette á t: ugyancsak debreceni kitűnő 
gazdaszony neje vezette jó konyhájára 
bizonyára tulabalatonról is sokan átfog
nak rándulni. Lobi Lajos szaktársunk, 
a „Balaton14 derék fogadósa e hó kö
zepével nyitotta meg üzletét. — Béla 
király földjén, a regényes Eperjes 
melletti „ Ceméte-fürdővendéglőjét az 
egri Sümegh Géza május elején, mig 
Ehn József, a tr.-teplici Kurszalon, 
Teplic, Ausztria és Gambrinus fogadók 
ösmert gazdája ez üzletek megnyitását 
e hó 15-én eszközölte.

A váradontuli Félix - fürdő ele
gáns bérlője és fogadósa, Komzsik 
Alajos szaktársunk május 15-én, ugyan
csak ily időtájban rendezte az űnnepies 
megnyitást Kemáts János, a Szent- 
László (Püspök)-fürdő kitűnő bérlője 
és vendéglőse is. —  EÁamp Gyula, a 
festőművészeket csalogató Nagybánya 
tájába eső Bikszád-fürdő vendéglőse, 
piros-pünkösdkor rendezett megnyitást, 
mint annak idején a „Fogadó*1 ezt 
meg is említette.

A  Tátra- Fátra hegységek egy
némely magaslatát, a királyhágóntuli 
Retyezát és a borgói havasok csúcsait 
hó lepi . .  . Hiába tündökli és ragyogja 
be ezeket a napsugár, itt még hüvö-

ses van . . .  így Borszék, Tusnád, 
Szováta, Élőpatak, Vízakna sat. erdélyi 
fürdői fogadós és vendéglős szaktár
sunk szezonja csak julius 1— 15-én 
kezdődik, de akkor aztán elkezdődik 
és tart a munka úgy, hogy a szezont 
záró „Anna bál“-on Erdély és Magyar- 
ország szépei se ropják gyorsabban 
és ügyesebben a csárdástáncot. — 
Öszin-tén kívánjuk, hogy ennek a »nagy 
táncnak« sikere is ilyen — megfelelő 
legyen.

Kérelem. T. szaktársainkat, úgy a 
főnököket, mint a pincéreket kérjük, 
hogy az üzletváltoztatásokat, üzletnyi
tásokat stb. valamint a konditió — 
(hely) változást szíveskedjenek mindig 
legkésőbb három nappal a lap meg
jelenése előtt a szerkesztőség tudo
mására hozni.

Figyelmeztetés. Azon t. előfizetőink, 
kik a »Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt egy leve
lező-lapon értesíteni.

Kávéház vétel. Budapesten a Keleti 
pályaudvarral szemben levő »Keletit* 
kávéházat özv. Schanser Samunétól 
megvette Szántó Sándor, a V II. kér. 
Erzsébetvárosi kaszinó vendéglőse. A 
vételár: 145 ezer korona. Szántó szak
társunk az üzletet augusztus hó 1-én 
fogja saját tulajdonába átvenni.

Miskolcon, mint értesülünk, Bokros 
Károly kiváló szaktársunk „Korona1* 
fogadóját Nagy Lajos, volt aradi szál
lodás megvette. Az uj tulajdonos a 
jövő hó elején fogja átvenni az üzletet.

Mikossy Imre, előnyösen ismert fő
városi vendéglős (és volt zombori fo
gadós) szaktársunk a Vili., Júzsef- 
köruton levő nagyvendéglőjét újból 
saját kezelésébe vette.

Gazda változás. Budapesten, a fehér
vári utón lévő „Gellért11 kávéház, gazda 
változáson ment át, amennyiben az 
eddigi tulajdonosok: Laukó és Gerstl 
különváltak s a nem rég és ugyancsak 
nagyon modern csínnal berendezett 
szép üzletnek az egyedüli tulajdonosa 
Gerstl Ferenc szaktársunk lett. Kívá
nunk sok szerencsét!

Kolling: Kristóf, zsombolyai fogadós 
Herkulesfürdőn a Rezső udvar és Ste
fánia szálloda bérletét elnyerte. Kolling 
szaktársunk az átvételt e hó 15-én 
eszközölte.

Weszely István, a Wesselényi-utca 
54 sz. alatt egy uj vendéglőt rendezel 
be nagy csínnal, amelyet e hó elejé
vel adott át a közforgalomnak. W  eszek 
szaktársunk saját termésű kis körösi 
boraival üzletét már is szép lendületű 
hozta.

Nyitrán a pilzeni sörcsarnok veze
tését Hendl Ferenc szaktársunk vette 
át. Hendl kartársunk kitűnő szaktu
dása és kitűnő gazdasszony nejének 
jó konyhája az üzlet jómenetét biz
tosítják.
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Vendég-lő vétel. Budapesten a VII. 
kér. Dob-utca 70 sz. alatt lévő Lamatsh- 
féle (utóbb romantikus híréről neveze
tessé lett) vendéglőt RottenbergerSán
dor vette át. Az üzleti jómenetet jó 
konyhája és boraival biztosítja.

Szálloda vétel. Piánk Ferenc az 
oravicai korona fogadónak hosszú időn 
át volt bérlője a szállodát megvette 
örökáron. A vétel 80 ezer korona ár
ban történt. Piánk szaktársunk a szál
lodát ez alkalommal egész uj modern 
berendezéssel látta el.

Kmetykó Lajos, mint utóbbi lapunk
ban jeleztük, a budapesti Elité nagy kávé
házat, saját tulajdonába és kezelésébe 
a mai napon vette át. Kmetykó szak
társunk üzletét egészen ujan renovál- 
tatja, mely idő alatt az Elité zárva 
marad.

Novotny Károly ismert huszti és 
utóbb fővárosi vendéglős, újból a huszti 
kaszinó vendéglőjének vezetését vette 
át. Novotny szaktársuuk ismert jó 
konyhája biztosítja vendéglője mene
telét.

Korzó kávéházak. Most legújabban az ilyen 
kávéházak léptek életbe, — Budapesten, ahol 
minden kissé ut- és körútnak nevezhető 
helyen az ezen helyekhez címzett “ Korzó“ >k 
nyílnak és rendeződnek. Így nyílt régeb
ben a ligetben „Ligeti" az Aréna-uton „Aréna" 
a lágymányos táján „Lágymányosi" stb., mig 
most a Tökélynek keresztelt Csömöri-ut és 
Stefánia-ut sarkán nyílik hasonnevű „Stefánia 
korzó" kávéház. Ez újabb üzletet pedig Klein 
testvérek rendezik be s úgy gondolják, hogy 
a Stefánia körút publikuma kellően fogja mél
tányolni Korzó kúvéházukat.

Fogadó vétel. Ifj. Ternovits József, 
előnyösen ösmert pécsi vdndéglős szak
társunk B -szt.-Lőrincen a Központi 
vendéglőt megvette. Ternovits szaktár
sunk a jó  hirü üzletet október 1-én 
fogja saját tulajdonába átvenni.

Tegyey Kálmán, szakosztályunk 
előnyösen ösmert tagja »Nádpatak« 
gyógyfürdőt és vendéglőjét újból bérbe 
vette. Az inteligens modorú és szak- 
képzettsége miatt kedvelt vendéglős 
szaktársunk a Nádpatak-fürdő látoga
tottságát máris jelentékenyen föllen- 
dltette.

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

Borbély Kálmán — a miskolci Grand szálloda 
volt főpincére — hollétét egy lev. lapon Fritz 
József főp. (Miskolc, Grand szálloda) kéri tu
datni.

Gölniebányán az indóbázzal szemben 
Farkas Ignác, volt iglói vendéglős 
e célra épített uj házban egy a mai 
kornak megfelelő csinos vendéglőt és 
kávéházat rendezett be. A szép üzletet 
a gölniciek szívesen látogatják.

Uj fog-adó — Béesben. Az osztrák 
fővárosban a Kaerntner-Ringen lévő 
báró Königswarter házat egy angol 
és egy bécs-frankfurti pénzcsoport 
meg akarja vásárolni. Az óriási telek

tömbön egy a bpesti Royal-nál 3-szorta 
nagyobb fogadót építenek.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Lapíts Ist
ván, Berlinben a .Wiener Restaurant' főp. 
állást töltötte be. Gombár István Csapon 
a vasúti vendéglő főp. állását újból elfoglalta. 
Mellette Horváth Gyula m. éth. nyert alkal
mazást. Marosvásárhelyen a Korzó-kávéház 
főp. állását Schöriberger .-Sándor az újvidéki 
Grand Mayer kávéház volt főpincére és ugyan
itt a Transylvania kávéház főp. állásáv Fábos 
Ödön foglalták el. Pcintler Gyula Kolozsváron 
a Központi fogadó éttermében foglalt állást. 
AkOSSy Imre Kassán a Molcsánvi kávéház lőp. 
állását foglalta el. Mátyás Gábor a győri Lloyd 
kávéház főp. állását töltötte be Lusztig Gyula 
Élőpatak-fürdőn a központi étterem főp. állását 
foglalta el. Tarcsa-fürdön a Gyógvház-vendéglö 
föp. állását Berán Ferenc foglalta eL 
Mellette m. éthordók Ulreidi Rezső, Sövegjártó 
József és Szanyi J. működnek. Takács Ernő u. 
itt a szobafőp. állást tölti be. A Sóshegy ven
déglőben Székely Károly főp. mellett Taschler 
András és Burányi Emil foglaltak éth. állásL 
Guzsváry Gyula Varasd-Teplic fürdőn a 11 sz. 
fogadó főp állását foglalta el. Köteles Mihály 
Kovászna-fürdön a PitrofT-féle sétatéri étterem 
főp. állását töltötte be. Szováta-fiirdön az 
István király fogadóban Mandl J. főp. mellett 
újabban Meggyessy Géza és Ellekes F. éthordói, 
Weisz Rezső segédp. és Harcsa György s.-ét- 
hordói állást foglaltak. A Fritz-féle (alsó sz.) 
vendéglő főp. állását Groh Adolf töltötte be. 
Pálfy Károly Érsekújvárt a vasúti vendéglőben 
foglalt állást Mezöberényben a Magyar király 
fogadó föp. állását Brenner Jenő foglalta eí. 
Hévízen a nagyvendéglöben mint éthordók: 
Szentmiklósi Gábor, Horváth József, Vince 
Lajos, Szabó Géza és Pásztor Jenő és mint 
s-éth. ifj. Horváth József és Döme István 
működnek. Gyer/yd/í/f^eMürdön a nagyven- 
déglö főp. állását Blum Jenő töltötte be. mig 
u. itt Kováts József és Weisz Kálmán m. éthor
dók működnek. Mint s.-éth. Blum Sándor nyert 
alkalmazást — (Kolozsvár ,.Halász Testvérek* 
helyeszközlő irodája jelentése) Tordán a Ko
rona fogadó föp. állást Schatier József foglalta 
el. Karfunkel József 0.-Szt.-Gvöigy-lürdön a 
nagyvendéglö főp. állását foglalta el Ugyanitt 
Jurkovits Tamás az 1. cukrászi állást tölti be. 
Schwartz József a petrozsényi Wagner-fogadó 
föp. állását foglalta el, u. itt m. éthordó Alexa 
János nyert alkalmazást Király Károly a 
Büdöspalak-fürdői nagyvendéglö fizetőp. állását 
foglalta el Kolozsváron a Roval-kávéházban 
Knőpfler Vilmos főp. mellett Markovits Lajos 
r.-szám. és Rosenberg Dávid s.-pincér nyertek 
alkalmazást, isimai Fdrenc Tordán a Japán- 
kávéház föp. állását foglalta el. Merzák Sán
dor a sz.-koesárdi vasúti vendéglőben éth. 
állást foglalt. Donéval József Zsibón a Wesse- 
lényi-fogadó főp. állását foglalta el — Szamos- 
ujváron a Göncy-kávébázat Zöld Gyula fog
lalta el. Savanyukut-fürdön a Belevue-fogadó- 
ban Kalina Károly föp. mellett Szabó Pál, 
Kampiner József és Baumholzer János éthor 
dók foglaltak állást. A Landgraff-vendéglőben 
Ritter Imre föp. és u. itt m. éth. Joó József 
működik. A Zollner-féle vendéglőben Wulsck 
József föp. és a Seccesio-kávéházban Printy 
Adolf lőp. foglaltak állást. U. itt Edclmayer 
Aladár s. számadó és Kohn Kálmán s-pincér 
nyertek alkalmazást. — Tompos József Tus
nádon a Kurszalonban az étlapirói állást fog
lalta el.

N Y IL T -T É R .* )

Elismerő nyilatkozat.

. Tekintetes Horváth Ferenc urnák
Szeged.

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már 
cca egy év óta állandóan Ön által szállított 
jdüdikával minden alkalommal teljesen meg

voltunk elégedve; a paprika igen jó, kellemes 
izü, szép színű és nem erős. Az ön paprikáját 
mind tiszta jó  árut, bárkiuek ajánlhatjuk. 
Tisztelettel „Tisza" nagyszálloda r.-t.

Juránovics Ferenc

Adás- és vétel 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 G. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelemmel 
rendezte be. üzleti telefon szám: 10 -  1*. Lakás 
telefonszám : 1*—73. Szives megkereséseket fenti 
cimen kór, tisztelettel GrOSZ Ö d ö n

Budapest, IV., Senmehelsz- (Ujiilíg)-utca 6.

Nyilatkozat.
T. Herceg Sándor urnák

Csáktornya.
Örömmel értesítjük Önt, hogy az Ön által 

küldőt bo:szűrőt 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 
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Schwartz Jónás és Fia 
vendéglősök.

HÉTRŐL —  HÉTRE.

A jó  konyháról.
Róza néni tokánya.

Fogadósok, vendéglősök (jobban mond
va : fogadósnék, vendéglősnék . . .) úgy 
vannak a jó  konyhával, mint a szép 
leány az ő széoszégével. A szép leány 
hírét viszi mindenki: a szellő is, a 
madár is és az is, a ki nem látja. 
Ugyancsak igy a jó konyháét.

Az ungvári ligeti vendégló kony
hájának a hire szintén igy száll: szellő 
hátán, madár szárnyán Még a Csapról 
Ungvárra járó kávésmasina is azt 
futyöli és sustorogja, hogy Rozi 
néni tokányának sehol sincsen párja. 
Pedig bizony Róza néni, az ungvári 
Széchenyi liget vendéglőse: Nagy Lajos 
szaktársunk kitűnő gazdasszonv neje, 
senkinek se mondja (mint a hogy ezt 
cs. barátunk derék bor gyáros-kereske
dője teszi) hogy vigyék el hírét és 
nevét az ö konyhájának. Azért mégis 
ismeri minden ungi és ungontuli ember 
a Róza néni konyháját, ép amint ezt 
(és a jó konyháknak magától szálló 
hirét) az itteni eset igazolja.

Bimbay Bálint ur, kelengye cikkekben 
utazik s nem régen Ungváron járt és 
betért egy ottani étterembe és — Róza 
néni tokányt kért —  Kérem — mondja a 
pincér — nekünk van magyar, mészá
ros, erdélyi és mindenféle tokányunk, de 
Róza néni-féle nincsen. — Ugyan már, 
ne tessék bolondozni —  szól Bimbay 
ur — hisz csak Ungváron kapható ez 
a Róza néni tokány! — Igen itt, csak nem 
nálunk, hanem a Széchenyi ligetben.
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Bimbay tehát ment a ligetbe — ép 
egy fél óráig. Ahogy megérkezik, (poro
sán. kimelegülve) az őt köszöntő hölgy
től Bóza néni tokányt kér. Az illető hölgy 
(maga volt a vendéglősné) lebeszélni 
igyekezett a vendéget, hogy friss tokány 
csak d.-után 5—6 órakor készül, s most 
inkább. . . . »Hogy méltóztat gondolni
t. Nagysád, hogy én délután 6 óráig 
várjak, amikor déli tokány miatt direkte 
kisbereznáról utazom ide!? —  Füllentett 
az ürmányos utazó, de célt ért, mert 
Búza néni mit tehetett mást, kiment 
a konyhába (s miután Ferenc úrral, ki a 
kisgazdasszonnyal az étlapot állította 
össze, e teendőjét bevégeztette) készített 
olyan tokányt, hogy olyant Bimbay (a 
mint ö beszéli mindenkinek) még vőle
gény korában sem evett. Minden.

Két szál rózsa . . .
szá l rózsa , e gy ik  p iro s, 

M á s ik  halvány.

B e szé lté l-e  ve lü k  te k is  

B a rn a  leány.

}da beszéltél m it m ondott a —  

P i r o s  v irá g  ?

j-fogy v a n  a  ki sze re lm esen  

G o n d o l reád.

M ig  a m ásik, a z  a  sá rg a  

A z t  m ondhatta:

J to gy  c sa k  te v a g y  a n n a k  féltő 
Gondolatja . . .

Maisad János.

A főherceg és a  — Fogadó.
Hogy a múlt uapokban József Ágost kir. 

herceg és neje meglátogatták az esztergomi 
Központi kávéliáz tulajdonosát, hamar Ilire 
ment, s az esetet a fővárosi lapok is ineguj- 
ságolták. úgy azonban, hogy semmi köszönet 
se volt benne Ugyanis mind Központi szállo
dát és Neubauer Mihályt (hasonnevű kávéház 
volt régi gazdáját) és kapcsolatban mindenféle 
tücsköt-! ogarat említettek. De azért az eszter
gomiak előtt nagy és egyik és másik helyen 
is különféle vitatkozás tárgyát képező volt az 
eset. Egv társaság például azt találgatta, hogy 
József Ágost főherceg mint tudja, hogy Neu
bauer János móst esztergomi kávés V A 
társaság egyik tagja, egy ottani előkelő birtokos 
(és híres vadász) erre a következőket mondta.

— Nagyon könnyen. Én ugyanis, mint aféle 
vadász ember, néha-másszor a kir hercegi 
uradalomban is megfordulok; egy alkálommal a 
tisztartói hivatalban voltam, s ott valami 
„Fogadó" cimü lap tűnt a szemembe. Ez a lap 
a Ká\ésok és a vendéglősök lapja s abban 
minden olyan eset, hogy ki hol és milyen ven
déglőt vagy' kávéházat vesz, bent foglaltatik. 
Érdeklődtem a dolog iránt, hogy vájjon erre a 
lapra itt, kinek van szüksége ?

— Hát bizony — felelte tisztartó barátom — 
ezt a lapot még őfensége is át-át nézi, ép 
aminthogy érdeklődik minden kis dolog iránt, 
ami itt az uradalomban lélezik és történik. . .

A dolog tehát világos — fejezte szavait a 
földbirtokos: a mi királyi főhercegünk az eset
ről — (bár ugyan tudhatta ezt magától a ká
véstól is) — elsősorban a „Fogadódból értesült.

Friss süteményt.. I
— Azok a kreisleros vendégek.

Nyár van és — meleg. A melegség 
ugyan nem valami kellemetlen dolog, 
csak ne izzasztana és szárítana oly

nagyon és hirtelen. A sárbogárdi va
súti vendéglőben is alig hogy föl vágják 
a vendéglős derék gazdaszony neje sa
ját kezeivel sütötte hófehér friss ka
lácsot, a másik pillanatban már vékony, 
hártyaszerü száradás észlelhető rajta.

—  Miféle száraz sütemény ez ! — kiált 
az éthordóra egy falusi kreisleros. Én 
a kávét nem a kávé kedvéért, se a 
maga szép szeméért, hanem a kalács 
miatt eszem... Az angyalát neki, 
adjon friss kalácsot, ezt pedig szolgálja 
föl annak, a ki sütötte!

— De kérem, akarja fölvilágosí
tani az éthordó, — ezt a kalácsot ép 
most szeltem föl, de a hőség — hőség; 
az ilyen harmatgyenge süteményen 
azonnal észrevehető a nagy hőség 
hatása. . .

—  Bizonyosan maga is szociálista! — 
kiált megint az illedelmes emberre a 
kreisleros — aiért bánik ilyen komi
szul a vendéggel!

—  Én ugyan nem vagyok az, — 
mondja szerény hangon az éthordó — 
de ez a neveletlen viselkedése belőlem 
is a legforradalmibb szociálistát csi
nálhatja. . .

Közben int egy vendég az éthordó
nak — Nézze kérem, vigye oda annak 
a m a  fráternek ezt a kalácsot, ennek 
már egy kicsit a belseje is megszáradt.

— Köszönöm! — mondta az éthordó 
és máris a Kreisleros-vendégénél van.

Méltóztassék, ez egészen friss süte
mény! —

— No lássa! —  mondta a fiatal 
kreisleros, (miután a jól száraz kalá
csot jól körül tapogatta) —  ezt előbb 
is megcselekedhette volna És — szent 
volt a béke.

Kimaradtak. Mai számunkból anyag
halmaz miatt—  több közlemény a jövő 
számra maradt.

Szálloda é s  vendaglö bérlet,
Szatmár egyik évtizedek óta fenn
álló, jóhirü és látogatott - - - -

=  szállodája, ----
étterem m el, kávéházzal, szép 
tágas kerthelyiséggel és udvarral 
teljesen berendezve, augusztus
hó 1-től bérbe kiadó, esetleg el
adó. Bővebb felvilágosítást nyújt

BEER MÓR kereskedő
" Szatmáron. :— "  1

Szabadkai F riss Újság.
Független polit. napilap. Szabadka és 
Bácsmegve legolvasottabb napilapja. 
Megjelenik naponta 5600 példányban. —
Szerkeszti: Pusztai Béla. — Előfizetési 
űr: Egy évre 14, félévié 7 korona.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akis a hozzánk in'í-zett levelükre fele 
letet nem kaptak: a szükséges válás-t jelen rovatunkban 
laláilialják. A szeik. üzenetekben csak előfizetőinknél. 

válaszolunk.

G H. S. Déva. A Törley-pezsgő bojkottra vo
natkozó közleménye már idejét múlta, azaz 
hogy nem is volt annak időszerűsége, mert 
hiszen a Törley-cég és a szervezet vezetői a 
skandalozussá fölfujt eset után alig pár napra 
rá kibékültek. A pezsgős zenebonának tehát 
már réges-régen vége van, de annak egyéb
ként sem Törley, hanem Mfillér Gábriel zsentri- 
kaszinős volt az okozója, akire a Törley-üune- 
pély bufféjének a rendezése lett bízva; e 
szerint cikkének bombáját egyenesen csak 
Müller Gábriel urra irányíthatná (persze a 
másik 2 cég feldicsérése nélkül). Mi azt ajánljuk, 
hogy ezidőszerint ne bombázzon se ide, se oda, 
hanem várjunk, amig a most lezajlotthoz ha
sonló pezsgő-háború támad, amikor aztán az 
addig megőrizett közleményét mindenféle kö- 
rülményeK ellenében is közzé tesszük. Egyébként 
üdvözöljük.

B. P. B.-Mágocs Sorsjegyei nem lettek ki
húzva. Azonban munkatársunkat, aki ezt a 
jelentést hozta, erősen biztatni kívánták, hogy 
a sorsjegyek tulajdonosának lehet reménye 
úgy szerbiai jegyei, miként az említett .nyu
galom" iránt. Szives üdv ! — Z. GY Sz.-Újvár. 
Kért lapok küldve lettek — S. J- Szeged, l.e- 
vélbeli értesítés ment. — D. M. Győr. A menet
rendet szives tudomásul vettük és a dombó
vári 635-teI okvetlen teljesítjük ígéretünket. 
Szives üdv! -  K. V. Kecskemét. Legszeb ese
téhez szívből gratuláljuk ! — B. F Tarosa A 
jelzett lapot megindítottuk. Üdv! — Sch. J. 
Bpest. Tekintve, hogy lapunk oly nagy számú 
és előkelő munkatársakkal rendelkezik, — be
küldött közleményéhez hasonlót csak ezektől 
vagy tényleges előfizetőnktől fogadhatunk el

Q

Eladó zenemű
(OrscheBtrion).

Egy jókarban levő legnagyobb zenemű, 
melv kiállítási tárgyiévén,annak idején 
4500 forintért lett vásárolva, 50 drb 
kottával — az üzlet átadása folytán 
szabad kézből jutányos áron eladó.

MIKOSV IMRE vendéglős,
Budapest, József-körut 50. szám.

"8X” Hirdetmény.
Tapolca nagyközség elö ljáró
sága, közzé teszi, hogy a vá- 
=  ros tulajdonát képező —

s z á l l o d a
kávéház, szálló-szobák és 
mellékhelyiségekkel együtt 
nyilvános árverésen bérbe ada
tik 1907 okt. 1-től kezdődő 
6 évre. Feltételek az elöl
járóságnál m egtudhatók; az 
árverés napja 1907. aug. 
3-ának d. u. 2 órája. 

Tapolca, 1907. junius 26.

Horváth Jenő Harangozó Lajos
főjegyző. kbirö.

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




