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

a budapesti kocsmArosok ipartArsulatAnak hivatalos közlönye.

Előfizetési d í j : E gész é v re  12 korona. 
F é lév re  6 korona.

Szerkesztő és laptulajdonos

Flór Győző.
I Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, V il i . ,  Rákőci-ut 13 sz.

Néhány szakértői vélemény.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, Wien.
A Kristály asztali vizel vendégeink 

kellemes ize miatt kedvelik

RÜHLING igazgató.

Restaurant CARL HILLER, Berlin NW. 
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 úgy tisztán magában, mint 

borral vegyítve.
HENRY PRÜGER 

vezérigazgató.

T A R

Fel a kongresszusra. |—cs.)

Figyelmeztetés.
A szabadkai vendé-lősőfc lpartár-

A vendéglősök tervezeti szikviz- 
gyára

Egy megérdemelt kitüntetés.
Hivatalos rész.
Egyletek, szövetkezetek. 

Kongressvusi enökök. — Két 
zászló szentelés, üj ipartárfu- 
lat Nagyszebenben.

Bokros Károly ünneplése.

Szempontok. (Az országos szó- j 
vétség tárgyiban.!

Vendéglősök Naptára. (1908-ra i
Különféle közlemények. jj 

Előfizetőinkhez. — Figyelem. ; 
Hymen hírek. A pécsi kiálli- l| 
lésről. Vendéglősök szikviz- 1

T A L 0 M.

I kupak gyára. Magyar Szőlős
gazdák t. útja. 01h*>. Sok a

| kocsma.. Csd vissza. Szegedi
II vendéglősök bajai. Siófok láto

gatottsága. A kartáisi szere
tet . . Szerencse a szerencsét
lenségben. Különféle bogarak. 
A kaszinók visszaélése ellen. 
Iroda és raktár... Vizet az 
öregnek. A bíbarcfatvi Kossnth

I gyógyfürdő. Gy ászrovai.
Csatangoló kutyák — facér pin

cérek.

Üzleti híreink, jHelyváltozások.i

Nyilttér.

Hétröl-hélre.

Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása.

Hirdetések.

Hivatalos vélemények

Budapest székeslőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáló intézete

a Kristáiyforrás ásványvizet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
chemiai 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 Kristáiyforrás ásvány
vizét jelentette ki.

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

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

kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig

ismert vizekét Ostendében.
CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

A magy. kir. belttgyminiszter 1906. március 6-án kelt 22882 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

0 es. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.
A Kristálvforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtaiéit.

FRANZ von WORLITZKY 
cs. 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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mNincs többé szalbor! Nincs többé töröttből? !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az

KRISTÁLY
általam föltalált <s szabadalmai r

SZŰRŐ
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős i . tal kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heivrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bori is kristály-tisztává teszi. A Kristály- 
szűrő zománcozott vasból készült és igv tisztán tartása gondot alig igényel. A mai modern bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály -

§
 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  

íDélivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél Polgár M. Budapest, VII.. Wesselényi-utca 17. II. 1. 

................... kfiláült Kristály-sziirctöz kezelési utasítás mellékeltetlk! Megrendeléseket szívességből Unitiij U  utánvét mellett költött a „Fogadé" kiadóhivatala, j j

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben aján om 
legjobbnak elismert é 
sok időt és munkát meg 
tukarité „Berko\-its“ -féle

Hektográph-lapok

Iákat “. A nélkülöz hűtlen 
bektográph-lap mindkét o 
dalontBbbször használhat* 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
kézé fektetjük s 3—4 nap malva ismét használható.

Hektográph tekercsek minden nagyiá^oan rendelhető 
B E R K O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest, 

V ll- Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

Konyhai fölirónő
erdélyi nagy szállodába fölvétetik. Írásbeli 
ajánlatok Újhelyi szállodatulajdonos urnák, 
= =  Sepsiszentgyörgy, intézcndők. -  — -

Bérbeadó pensiok Abbáziában
1. 24 szoba, 6 transman szoba teljes berende
zéssel bér 6500 írt. ár 24000 írt. — 2. 17 szoba 
finom berendezéssel bér 400‘< frt, ár 16000 frt. 
—  3. 15 szoba, ét- és olvasóterem ára 6000 
frt, — 4. Villa berendezve, 10 szoba pensio 
= = = = =  nélkül bére 2100 frt — . ~
UJYÁRY ALADAR 

fürdő ingatlan forg. iroda:
=  Budapest, II., Kapás-utca 12. =

T. vendéglős és k o c s m á r ó l " " ^
szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi ÍJ

Moóri boraimat II]
Bizalmas megrendelést vagy szemé

lyes közvetítést Is eszközlök

Stoffer Mihály,
sorház-vendéglős, Moór (Fehér megye, t

Nagy vidéki város
központján egy rég fönnálló és állandóan 
jómenetelnek örvendő szálloda 14 szobá
val, sőrcsamok és étteremmel átadó. — 

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában, s—í

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 t é z e l  
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

Csillaghegyi íorrásuizet
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 <  á s v á n y v í z n e k  m in ő s í t e t t e  
—  m e ly  s z é n s a v v a l  t e ll i lte 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 st ,  III., B é c s i - u t  94.
= =  T e le fo n  78— 79. ■ ■ -  

Vidékre bérmentes szállítás. •  Kapható mindenütt
Jr ■■ 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

j

5
 olaj arczképfestészeti műterem

B R D S T  B É L A  B u d a p e s t
- VII. Erzsóbet-kőrut 23.

Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkek 
Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve.

=  Vendéglőt, —
= 0

j ó  f o r g a l m ú t
keresek megvételre, kisebb városban, 
vagy jó községben. Ajánlatokat „Vevő" 
jeligével a kiadóhivatalba kérek. 1-3

Szálloda, eladás.

Sárosmegvc egyik nagyforgalmu városának 
egyedüli modern emeletes, a városi színházzal 
kapcsolatban álló szállodája 12 szobás étterem-, 
kávéház-, kaszinóval és az egész elegáns 
berendezéssel együtt eladó. -  A szállodához 
szép nagy kert, 2 kughző, külön termek (szeparéi 
egy jó  menetelü parasztkocsma, a szállodás 
lakása stb. artozik. - Bankettek, lakodalmak, 
tánc- és mindenféle mulatságok a szállodában 
tartatnak. Évi forgalom : 48 ezer korona. é
leihez 8000 korona szükséges. — Bővebb fel
világosítást nyújt: Hurth Testvérek a Hun
gária szálloda bérlője, Bártfán. o_8

d

Üzleti társ
kerestetik 15 ezer koronával nagy fór 
galmu fogadó, étterem és kávéházzal 
bíró üzlethez. Komoly reflektánsok bő
vebb felvilágosítást a „Fogadó" kiadó- 
hivatalában nyerhetnek. (Válaszbélyeg 
■ 1 • ~ melléklendő. = =

=  Nagy szállodai üzlet =  '
látogatott erdélyi nagy fürdőn, a fogadós 
családja és az összes személyzet részére 
szükséges lakásokon kívül 34 kiadható 
szobája, nagy étterme, bor- és sör- 
csarnoka van, — az üzlettől való visz- 
szavonulás miatt - eladó. Vételárhoz 
ezer forint szükséges. Bővebb tájékozást 
nyújt a .Fogadó“  kiadóhivatala. Válasz

Eladó kocsma.
Kardos József VII., Bethlen-utca 4. 
sz. alatti kocsmája eladó. Bővebbet 
IX., Gr. Haller-utca 24. szám alatti
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A BUDAPESTI KOCSNlAROSOK IPARTÁRSULATANAK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos:
Negyedévre 3 kor. F ló r  G yő ző .

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, Vili., Rákóci-ut 13. sz.

Föl a kongresszusra!
— Menjünk Szabadkára. —

A szállodások, vendéglősök, kocsma- 
rosok és kávésok országos kongrtsszusa 
esévt szeptember hó 4 -én tartatik Sza
badkán. Az egybehívó szabadkai ipar
társulat szétküldte a meghívókat és 
felkérte a szaktársakat, hogy jöjjenek 
el a kongresszusra minél nagyobb 
számban, vegyenek részt a tanácsko
zásokon és a hozandó határozatokon, 
hogy ilyen módon egyesült erővel 
szerezzenek érvényesülést ennek az 
iparnak.

Mint a felhívásból látjuk, a kong
resszus igen komoly és szakiparunk 
életérdekeit érintő fontos tárgyakkal 
fos foglalkozni.

Első helyen áll az italmérési-jöve- 
dékről szóló törvény módosításának 
sürgetése. A  baj forrása tehát ebben 
gyökerezik és erre kell a mérvadó 
köröket figyelmeztetni, ha esetleg még 
nem tudnák.

Minden szakmának megvan a lehe
tősége, hogy egyesülés utján igyekez
zék sérelmes ügyeinek orvoslását sür
getni. Es ezt annál inkább kell tennie, 
ha a baj okát felismerte. Az ipari- és 
kereskedelmi szakmák mozognak is, 
szervezkednek és elég hangosan eme
lik szavukat, hogy megértsék őket ott, 
hol megszokták a hallgatásukat és 
ezek kötelességek teljesítését követel
ték (ölük.

Ez a korszak azonban letünőben van. 
A gazdasági viszonyok alakulása, az 
egvének és érdekcsoportok kapzsisága, 
a tőkések mindig nagyobb térfoglalása 
és a másik oldalon mindebből kelet
kezett létérti küzdelem csatasorba 
állítja a gyengébbeket, azokat t. i., 
kiknek eddigi képviselete, szószólója 
és érdekeinek védelme sehol sem volt, 
és most sincs. Belátják végre, hogy 
magukra vannak utalva, saját kezükbe 
van letéve sorsuk és boldogulásuk 
irányifása, mintegy önmagától fakadó, 
önmagától kiinduló mozgalom keletke
zett a vendéglős-kocsmáros iparban is.

A visszavonulás, a hallgatás nem 
alkalmas a tarthatatlan és tűrhetetlen 
állapot megváltoztatására. A tűrés és 
hallgatag megalkuvás a viszonyok mind 
súlyosabb alakulásával nem csak, hogy 
nem vezet ki bennünket a bajok út
vesztőjéből, hanem ellenkezőleg, mind

jobban járhatlanná teszi számunkra 
az utat, melyen érdekeink megvédését, 
szakiparunk fejlesztését és megélheté
sünk biztosítását keresnünk kell.

És éppen ezért szükséges, hogy 
ébredjünk és bátran lépjünk a cse
lekvés terére. A társadalom parcellá
zása a tőke térfoglalásának az ered
ménye. Érdekellentétek keletkeztek, 
melyek az anyagilag gyengébbeket 
megsemmisítéssel fenyegetik. És ha ez 
a gyengébb nem akar egészen aláme
rülni a létérti küzdelemben, akkor 
egyesült erővel kénytelen a küzdőtérre 
lépni, hogy magát védelmezhesse.

Szakiparunkban olyan állapotok kap
tak lábra, hogy rohamosan haladnak 
az elviselhetetlenség felé. Ki bírná ezt 
az alakulást feltartóztatni, ha csupán 
csöndes megadással nézi és a fülét 
sem mozgatja mikor a csapások özöne 
mintegy tátongó űrt nyitnak a szá
mára. hogy abban megsemmisüljön.

Ha felismertük, hogy a baj orvoslása 
az italmérési jövedékről szóló törvény 
módosításával lehetséges, követelnünk 
kell a módosítást. Követelni társadalmi 
és erkölcsi súlyúnk egész erejével és erre 
egyesülnünk, szervezkednünk kell!

A törvény csak addig maradhat el
lentétben a gyakorlati elet követ élmé
nyeivel,amíg azellentétek fel nem ismer
tetnek. Ha ismeretesek, akkor a törvény
módosításával megszüntetendők az ellen
tétek És itt az ideje, liogv az ellen
tétek megszüntetésére törekedjünk.

A szabadkai kongresszus hivat'a 
van szakiparunk haladását egy lépés
sel előbbre vinni. Foglalkozni fog a 
szervezés ügyével is, amennyiben az 
országos szövetség létesítését is napi
rendre tűzte. Fogla kozni lóg a fenn
álló bajokkal és sérelmekkel, hogy 
megokolja a törvény módosítása iránti 
kívánságát. Rá íog mutatni a tisztes
ségtelen versenyre, amire a pénzügyi 
hatóságok módot és alkalmat nyújta
nak és a mely versennyel szemben a 
tisztességes és tőkével nem biró ital
mérő nem vehei fel a harcot.

A vendéglős-kocsmáros kar tekinté
lyének emelésére kívánni fogja en ek 
az iparnak képesítés kötését. Köve
telni fogja a boritaladó eltörlését, az 
az adó és illeték ügynek igazságosabb 
és méltányosabb alapra való fekte
tését.

És mindezek a fontos kérdések és 
ügyek szükségessé teszik, hogy minél 
többen vegyünk részt a kongresszuson.

A ki e hó 15-ig nem jelentette be 
magát, tegye meg utólagosan, de ott 
legyen minden komoly és törekvő 
szaktársunk.

hói a kongresszusra! Föl Szabad
kára !  — cs.

Figyelm eztetés! Szükségesnek tart
juk szaktársainkat figyelmeztetni, hogy 
a Szabadkán tartandó országos ven
déglős-kongresszus tárgyában bizonyos 
ellenséges oldalról félrevezetni és el
hitetni akarják velük, hogy a magy. 
vendéglősök és szállodások szövetsé
gének évi közgyűlése, mely 'zept ember 
11— 13-án Pécsett tartatik. kongresszus 
lesz. Ezen a közgyűlésen <sak a szö
vetség tagjai vehetnek részt. Lehet, 
hogv az ellenséges Oldalról, miként ezt 
tavaly a Budapesten tartott kongresz- 
szus előtt tették, a napilapok nyilt- 
terében és hirdetései közt erre vonat
kozólag holmi értesítések és nyilatko
zatok is fognak megjelenni. De figyel
meztetjük szaktanainkat, hogy ezeknek 
a félrevetésekn^k ne üljenek fel és 
bármint is nyilatkoznának vagy hir
detnének. vegyék tudomásul, hogy a 
szállodások, vendéglősök, kocsma rosok 
es kávésok 0 -szagos kongreszusa esévi 
szeptember 4-én, Szabadkán tárta
id-, amelyen minden szaktársunk részt 
vehet, ha magát előzetesen a szabadkai 
ipartársulatánál bejelenti.

A szabadkai vendéglősök ipartár
sulata ugyan ezen ügygyei e hó 5-ki 
választmányi ülésén foglalkozott. A 
választmánynak ide vonatkozó és la
punknak szánt határozatát lapzárás
kor vettük és így azzal csak jövő szá
munkban foglalkozhatunk. Ebből a 
határozatból egyébként az érezhető ki. 
hogy a szabadkai ipartársulat nagyon 
sajnálja a közel évtizedes vend. szö
vetség vezetőségét, amely óhajait a 
tudatlan és hátramaradott ,.Y. L.-ja‘ - 
utján hozza nyilvánosságra.
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A  vendéglősök tervezett szik- 
vizgyára

Az „Artézia“ karlel köteléke.
A budapesti vendéglősök és kocs- 

márosok mozgalmat indítottak arra 
nézve, hogy a szikviz-kartel kizsák
mányolása alól szabadulhassanak. És 
minthogy ezt az üdvös célt csak ugv 
érhetik el, ha a saját fogyasztásukra 
önmaguknak szikvizgyárat állítanak 
fel, hát elhatározták, hogy erre a célra 
szervezkednek A mozgalom halad előre 
és közeledik a megvalósításhoz.

Ezt a jogot a szaktársainktól senki 
a világon el nem vitathatja, hanem 
inkább mindenki, aki nincs kartelhez 
kötve, csak üdvözli ezt az életrevaló, 
törekvést. A kartel karmai közül sza
badulni igen lényeges dolog, úgy er
kölcsileg, mint gazdaságilag. A kartel 
magában véve erkölcstelen egyezmény, 
mert kényszerhelyzet elé áliitja a fo
gyasztót És ha a vendéglos-kocsmá- 
ros osztály legalább abból a kartelből 
igyekszik menekülni, amelyhez leg
könnyebben fér. hát akkor nemcsak 
jogával él, hanem egyszersmind ön
maga iránt kötelességet is teljesít.

Első látszatra ez a törekvés nem 
nagyjelentőségű. Legfeljebb fillérekről 
lehet szó. Ha azonban mélyebben ku
tatunk, akkor bizony nagy dolgot ve
szünk észre. A legfontosabb ebben 
mindenesetre az, hogy a kartel hatal
mas léket kap. A kapzsiság terjedését 
egy kissé mégis feltartóztaija, ha pél
dául 4— 500 koesmáros-vendéglős nem 
fogyasztja többé a kartel szikvizét, 
hanem a saját gyárában készültet Ez 
az erkölcsi oldala a dolognak De ki 
állhat jót érte, hogy a kartel hama
rosan nem szökteti-e fel még 1— 2 fil
lérrel a szikviz árát ?

Ezért még az »Artézia«, de még a 
kartel-imádó Ihász Gyurka sem állhat 
jót, hanem ellenkezőleg, feltehelő, hogy 
nekik is érdekükben áll a kartel meg
izmosodása és zavartalan működése.

Azonban a jelzett törekvés gazda
sági oldala is megérdemli, hogy szem
ügyre vegyük.

Nézzük csak, a mai kartelszerü-árak 
mellett a kis üveg szikviz ára 5 fillér. 
Vegyünk alapul 1— 1 vendéglősnél át
lagos napi forgalmát 50 üveggel. Tehát 
naponként kiad szikvizre 2 kor. 50 
fillért. Egy hónapban kiad erre 75 ko
ronát. egy évben kerek 900 koronát 
Ezen alapszámitás mellett kiad éven
ként 100 vendéglős 90,000 koronát.

Vegyük most, amint kivan mutatva, 
kis üveg szikvizet a vendéglősök sa
ját gyárukból 2  fillérért kaphatják. Az 
évi megtakarítás egy— egy vendéglős
nek a fentebbi alapszámitás szerint 
5 4 0  kor. —  1 0 0  vendéglősnél éppen
3 4 .0 0 0  korona.

És ennyi pénz nem kell egy szikviz- 
gyár létesítéséhez.

Nem vetendő meg tehát az anyagi 
haszon, ami a vendéglősök saját szik-

vizgyára utján a fogyasztó vendéglősre 
háramlik.

Ez a számítás olyan világos, mint a 
hogy a 2-szer kettő négy.

És dacára ennek, azt íratja magá
ról az az »A rtézi., hogy minek a 
vendéglősöknek uj szikvizgyár, mikor 
itt van Ő, mint a nagyvendéglősök 
gyára és Ő nincs a kartelben, noha 
a vize éppen olyan drága, mint a többi 
kartelben levő szikviz,gyáré.

A dolog tiszta, flz „Artézia" bent 
van a kartelben és ez oknál fogva 
nem adhatja olcsóbban a vizét, mint 
a többi.

És ezt a tényt csűri-csavarj a Ihász 
Gyurka az ő 4—500 példányban meg
jelenő és előfizet > hiányban szenvedő, 
címében nagyhangzásu lapjában, a 
»Vendéglösök Lapjaban«. Beállt leta
gadni azt, ami tény. Nem ku’ atjnk azt 
sem, hogy ingyen "teszi-e, vagy azért 
a hirdetés általányért amit az »Arté- 
ziátóU kap, akarja-e lóvá tenni a ven- 
déglős-kocsmárosokat. Nem kutatjuk 
azt sem, hogy az »Artézia« adott-e 
Ihásznak olyan megbízást, hogy a va
lóságod tagadja le, bármint legyen 
azonban, annyi bizonyos, hogy az 
«Artézia« Ihász Gyurkának köszön
heti hogy a tervezett vendéglős szik
vizgyár ral kapcsolatban az <■ Artézia* 
is a vitába került. Mert ha ez a kar- 
telvédö »szerkesztŐ« nem tolja elő
térbe az «Artéziát*, hát bizony ez ép
pen csak úgy lett volna ignorálva, 
mint a többi kartelben lévő szikviz
gyár.

Ihász Gyurka, a többszörösen bukott 
képviselő-önjelölt azonban nem elég
szik meg azzal, hogy — ugyan senki 
által figyelembe nem vett — lapjában 
előtérbe nyomja az *Artéziát° és 
imádja a kartelt, hanem még azokat 
személyükben is támadja, kik a ven
déglős szikvizgyár létesítésének esz
méjét vetették fel és szítják annak 
mozgalmát.

Tárgyilagosan, a dolog nagy pénz
ügyi ellenvéleménynyel nem képes a 
tárgyhoz hozzászólni, erre nézve már 
régen cserben hagyta gondolkozási és 
számítási képessége, tehát hogy magát 
akár mint érdekelt, akár mint ingye
nes vigée hallathassa. — a fődolog, 
hogy felszínen tarthassa magát —  neki 
megy a nála minden tekint el ben ma
gasabban álió egyéneknek, gyanúsítja, 
rágalmazza és lekicsinyíti őket. Mint
hogy azonban rajta kívül a lápját alig 
olvassa valaki, nem sokan vesznek 
tudomást az Ő főrmedvényeiről.

Szegény Ihász Gvurka ! Hát ennyire 
jutottál mint .szaklap*. Tárgyilagos
ság helyett mocskolnod kell. A helyett 
hogy támogatnád a vendéglősök 
ügyét, bemutatod magadat mint azok 
ellensége. Bemocskolni mindent, amit 
a vendéglősök tesznek a közérdek javára, 
hogy annál jobban mutathassad vitéz
ségedet —  ki előtt ?

Ha hálás akarsz lenni a hulladéko

kért a kartel iránt, ne sározd be a 
kocsmárosokat mert eddig azuk is adtak 
neked kenvereU A  te vallásod is azt 
tanítja, hogy ne dobáld kővel azt, aki 
neked kenyeret ád.

e g yle te k , szövetkezetek .

Kongresszusi díszeinek, ök. A Sza
badkán. szeptember hó 4-én tartó 
országos vendéglős kongresszus végre
hajtó bizottsága a kongresszus disz- 
elnökévé Hock János és Mukits Simon 
dr. ország, képviselőket választotta. 
Az ugyanakkor tartandó zászlószente- 
lési ünnepély diszelnökségére dr. Bal- 
lagi Aladár és Vargha Károly orsz. 
képviselőket kérte fel a bizottság.

Két zászlószentelés. A szabadkai 
szállodás, vendéglős, kávés és kocsmá- 
ros ipartársulat vezetősége még koráb
ban elhatározta, hogy az ipartársulat 
részére az alapszabályok jóváhagyása 
után zászlót fog beszerezni. Szabadkai 
szaktársaink a díszes zászlót már 
megrendelték s annak fölszentelési 
ünnepélyét a szabadkai országos kong
resszussal kapcsolatban fogják meg
tartani. A zászlóanyai tisztet, Licht- 
nekktr Károly ottani fogadótulajdonos, 
az ipartársulat tiszteletbeli elnökének 
neje vállalta el.

A  pécsi- és baranyai vendéglősök 
ipartársulata a szeptember 11— 12-én 
ott tartandó Orsz. Vend. szövetség és 
Orsz. Nyugdijegyleti közgyűlésekkel 
kapcsolatban, szintén zászlószentelést 
tart A zászlóanyai tisztséget itt Csertő 
Antalné, az ipartársulat helyettes el
nökén ik neje fogadta el.

Uj ipartárs1 lat. Mint előző számaink
ban hírül adtuk, a bajai szállodások, 
vendéglősök és kocsmárosok társulási 
mozgalmat indítottak Bajai szaktársa
ink e hó 12 én tartották ipartársulatuk 
alakuló közgyűlését, melyen ideigl el
nökké Ziech Henrik szaktársunkat, a 
bajai vendéglősök nesztorát, pénzt, r- 
nokká és jegyzővé Agai Emilt, és 
ügyésszé dr. Szirmay ügyvédet válasz
tották meg. Egyben elhatátároz ; k, 
hogy a Szabadkai országos kongresszus
ra többen fognak résztvenni.

Nagyszebenben „Magyar .Önsegélyző 
és Önképző pincéregylet14 címen ia- 
kilottak át a régi orsz. p. egylet n. 
szebeni fiókját, melynek újonnan ki
dolgozott alapszabályait a m hó te jé 
vel terjesztették föl jóváhagyás v :.ett 
a minisztériumhoz. Az uj alapszabály 
a tagokat 3 osztályba sorozza s • I. 
osztálynak 19 kor. 20 fül. a II ik 14.20 
és a íll oszt. 9 kor. 60 fül. évi tagsági 
dijjat tartozunk fizetni. Az újonnan 
alakult egyesület az önképzés és ön
segélyzésen kívül tagjait helyeszköz
lésben is részesíti.
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í  Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége 
VII., Almássy-tér 9 . ss. a. van.

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

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllöi-ut 5. —  A jogi tan ácsadás 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 tarsas összejövetelek 
(uzsonnák) sorrendje: — Augusztus 

•23-án: Lininger Mihálynáj V. kér., 
Vácí-ut '52. — Aug. 3U-án. Bhimen- 
stedter Kálmánnál, IX., Soroksár i-ut 108. 
Szept. 6 - 1  n : özv l ’auschert Mihály ne 
vendéglőjében, IX., Liliom-utca 9. — 
Sz -pt /3-án: Hekker Aá olyn >/,
Nagydiófa-u. 19 —  Sz-pt. 20-án:
C-illug Ármin vendéglőjében. V II, 
Rottenbiller-u. 21. — Szept. 2rt •■n : 
-Jnkuos Jánosnál, II., Krisztina-körut 
109. (Déli vasúthoz járó villamos ko
csin). — Oki. 4-eri: öze. Halász 
Már'onné vendéglőjében, Kőbánya, 
■lászberényi-ut 20.

Választmányi ülés. A Bp. koesmá- 
rosok ipartársulatának választmánya e 
hó 12-én tartotta választmányi ülését, 
melyen jelenvoltak: Janura Károly el
nök. Bayer János, Sági József, Fehér 
Sándor, Braun Béla, Kerekes Pál, Flu- 
dorovits István, Vickó Pál, Schmauder 
■lúzsef és Tompa Lukács, igazolva távol 
volt: Gömbös Lajos, Spitzer István, 
Fehér János, Jankó Ferenc, Bartusohek 
Ernő és Nagy Ignác. A válasz m. ülé
sekről távolmaradó 4 tag helyébe a 
póttagok sorából behivalik: Csémy he
lyett Roth Manó, Ghvala helyett Hohl 
Sebestyén; Doffing helyett Scháffer Hu- 
bert és Tieber helyett Braun Ármin A 
napirend során a választmány örven
detesen tudomásul vette a Szabadkára 
ezé vi szeptember hó 4-re egybehívott 
'-országos vendéglös-kongresszuitu és el- 
haiarozía, hogy azon nagyobb számban 
re-zt vesz és a tagokat külön aláírási 
lv utján hívja fel a résztvételre. i Iha- 
tároztatott, hogy a tár-ulat címével el 
i ' a zománcozott jelvények készítendők 
; agok részére, melyeket a tagok ön
költségen szerezhetnek meg. A meg
rendelésre bizottság küldetett ki. Uj 
■ ..okul felvétettek: Nagy Géza, Deák 

■ sztáv, Kilián Géza, Horváth István, 
í ndwégh József. Novich György, Wim- 

'■ «r István, -Kiseher István, Klötzl Ká- 
r ’ly, Strósner József. Balogh Simon,
'•i irton József és Molnár Sándor. Több 
apróbb ügy elintézése után az ülés d.
u. l/s7 órakor véget ért.

A segélyalapra befolyt: Gregorits- 
nál 4.— , Spitzernél 6.20. Janura Ká
rolynál 4 32, Bischof Pálnál 7.ö0, Mé
szárosnál 3.60, Vickónál 2.60, Bartu- 
scheknél 2 kor Összesen 30 kor. 52 f. 
Hozzáadva a »Koesmáros« utolsó szá
mában kimutatott 551 kor. 40 fillért, 
van összesen 5 8 1  kor. 9 2  fillér.

A megérdemelt kitüntetés.
A Szabadkán alakult szakipartársu

lat, mind azt már jeleztük, Lichtneckert 
András, ki váló .szaktársunkat választotta 
tiszteletbeli elnökévé Azt a választást, 
díszoklevél kapcsán küldöttség tolmá
csolta szaktársunknak és a következő 
tudósításunk a küldöttség eljárásáról és 
a díszoklevél átadásáról számol be.

A szabadkai szállodások, vendég
lősök, kávéháztulajdonosok és kocsmá
rosok egylete f. évi julius hó 2! napján 
tartott közgyűlésén Lichtneckert And
rást, a szabadkai Bárány szálloda és 
kávéház tulajdonosát egyhangúlag az 
egylet örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta s elrendelte, hogy ezen 
tiszteletbeli elnökségről a választmány 
díszoklevelet állítson ki és nagyobb 
küldöttséggel juttassa át a tisztelet
beli elnöknek.

A választmány a díszoklevelet meg
szerezte és f. évi aug. hó 3 napján 
a szabadkai szállodások, vendéglősök, 
kávéháztulajdonosok és kocsmárosok- 
nak legalább 30— 40 tagból álló kül
döttsége azt át is adta a népszerű 
tiszteletbeli elnöknek

A küldöttség szónoka az egylet 
ügyésze: Dr. Pleszkovits Lukács volt, 
aki a következő üdvözlő beszédet 
mondotta:

„Igen tisztelt Elnökünk!
A szabadkai szállodások, vendéglősök, 

kávéháztulajdonosok és kocsmárosok 
egylete, mihelyt alapszabályai kormány- 
hatóságilag is jóváhagyattak, legelső 
köteleségének ismerte saját hivatása, 
működése és küzdelmeihez egy ideált, 
egy példaképet választani és ennek 
szellemében és védőszárnyai alatt 
cselekedni mindent, arait a kormány 
által is jóváhagyott alapszabályai sze
rint működése céljául kitűzött

Alapszabályaink szerint legnagyobb 
kitüntetés, amit jogosítva vagyunk adni, 
a tiszteletbelielnökség. Eztalegnagvobb 
kitüntetést egyletünk legelső véglegesen 
megalakult közgyűlése megadta annak 
a férfiúnak, akit egyletünk összes tagjai 
hivatásukban, működésűkben és küz
delmeikben példaképül követni akarnak 
és megőrizni fognak.

Lichtneckert András urat egyletünk 
legelső 1907 julius 2l-én véglegesen 
megalakult közgyűlése egyhangúlag 
őszinte lelkesedéssel tiszteletbeli elnö
kévé választotta és utasította a választ
mányt. hogy a tiszteletbeli elnök-égről 
díszoklevelet állítson ki és ezt önnek 
küldöttség adja át.

Eljöttünk tehát a közgyűlés e meg

hagyásának eleget tenni és kérjük, hogy 
ezen egyszerű, de nagyon is Őszinte 
tiszteletből és lelkesedésből megszülem- 
lett díszoklevelünket a mi tiszteletünk 
és lelkesedésünkhöz hasonló jó szívvel 
vegye át és az abban foglalt szavainkat 
tekintse ne egyedül megtiszteltetésnek, 
hanem leginkább lassa az oklevél 
szavaiban teljés Őszinteségünket és 
szilárd elhatározásunkat, hogy mi egyes 
egyedül az ön működését vettük példa
képül. s hogy mindnyájan szakiparunk
nak azt a becsületességet s azt a tö
kéletességet igyekszünk elérni, amelyet 
önnél nemcsak e város minden polgára 
hanem e város falain kívül is városunk 
minden ismerőse elismer.

Egy egész életet, teljes 40 evet ál
dozott Lichtneckert András ami szak
iparunknak. Fáradozásaiért széles ez 
országban teljes elismerés kiséri. Ma
gunknak akarjuk őt lefoglalni: az ő 
nagysága és feltétlen becsületessége 
vezérünk legyen, mert csak ily vezér 
képes a közkatonákat, az ő szaktársait 
is diadalra vezetni.

Díszoklevelünk átadásánál is egyedüli 
főkivánságunk : Isten éltesse diszelnö- 
künk-*t. hogy necsak vezérelje lelkes 
csapatát a sok küzdelemben, hanem 
vei k együtt a diadalt is elérje. Isten 
éltesse Lichtneckert András tisztelet 
beli elnökünket! ! “

E beszéd után az egylet elnöke: 
Szuvajdzsits Obrád szintén mondott 
lelkes beszédet s ennek kíséretében 
átadta a díszoklevelet, mire Lichtnec- 
kert András mélyen meghatva köszönte 
meg a kitüntetést és jó  időn át ven
dégeiül látta a küldöttség tagjait.

Lichtneckert András díszoklevelének 
tartama a következő:

,.A szabadkai szállodások, vendég
lősök, kávéháztulajdonosok és kocs
márosok egyletének alulirt tisztikara 
ezennel bizonyságot tesz mindenki 
előtt, hogy egyletünk 1907 évi julius 
hó 2l-én tartott közgyűlése Lichtne
ckert András urat, aki egy emberöltőn 
át mindenkor szakiparunk felvirágoz
tatásáért küzdött és küzd. aki úgy 
a hivatásával járó életpályán, mint a 
társadalmi életben nevének közbeesü- 
lést érdemelt ki, a kir. kormány által 
jóváhagyott alapszabályaink 15 jj-ának 
fj pontja alapján a legnagyobb lelke
sedéssel egyhangúlag egyletünk tisz
teletbeli diszelnökévé választotta meg 
kimondván azt is, hogy az ő közbecsü- 
lésben álló nevére első sorban a mi 
egyletünk tagjai, az ő szaktársai aka
runk büszkék lenni s egyszersmind 
szakiparunk felvirágoztatása körüli 
küzdelmeinkben, életpályánkon és tár
sadalmi életünkben az ő működését 
kívánjuk példaképül követni és magunk
nak megőrizni Szabadka, 1907 évi 
julius hó 21 napján.

Szuvajdzsits Obrád s. k. elnök, 
Domszky Antal s. k. alelnök. Ivic-h Já
nos s. k. alelnök. Dr. Pleszkovich Lukács 
s. k. ügyész. Dr. Ács Jenő s. k. titkár
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Bokros Károly ünneplése.
ítucsu — egy jó gazdától.

Mint olvasóinkkal már közöltük, 
Bokros Károly szaktársunk eladta a 
Miskolcon virágzásra fejlesztett »Ko- 
rona« fogadóját és egyelőre — pi
henni tért.

Mint miskolci levelezőnk írja, meg
ható és lélekemelő ünnepélyesség mel
lett történt a napokban a bucsuzás. 
A  nKorona* udvarán a szálloda hatvan 
alkalmazottja főnökükkel, Bokros szak
társunkkal és két fiával, Ltszló és 
G é zá v a llefényképeztették magukat, 
hogy mindnyájuknak maradandó em
lékül szolgáljon a fénykép annak bi
zonyítására. hogy főnök és alkalma
zottak közt a kölcsönös tiszteleten és 
becsülésen alapuló szívélyes viszony 
állhat fenn.

A fénvkép felvétele után Bokros 
Károly a következő beszéddel búcsú
zott el az alkalmazottaktól:

Szeretve tisztelt munkatársaim!
Mielőtt végbucsut mondanék és vég

leg visszavonulnék eme szép és min
den tekintetben modern vállalattól, 
kell, hogy hálás köszönetemet nyilvá
nítsam a magam és gyermekeim ne
vében mindannyiufenak azért a lelkes 
odaadó és hűséges támogatásukért, 
amiben mindenkor részesítettek. Midőn 
vállalatomat megkezdettem, főtörekvé- 
setn az volt, hogy Miskolc város tár
sadalmának és az átutazó közönségnek 
egy minden tekintetben kifogástalan, 
korrekt és disztingvált szállodát nyis
sak. Eme törekvésem, hála az Önök 
odadó munkásságának, sikerült is, és 
ma, amidőn jövendő főnöküknek át
adom a »Korona* kulcsait, teszem azt 
azzal a áatározott kérelemmel, hogy 
ezt a becsületes hű gárdát részesítse 
ő is abban a szeretetben és tisztelet
ben, mint ahogy tőlem is kiérdemelte 
Fogadják ismételt köszönetemet és ké
rem önöket, hogy tartsanak emlékük
ben meg, mint ahogy én is fiaimmal 
együtt kedvesen fogok visszagondolni 
az együtt eltöltött szép időkre. Isten 
vitesse Önöket.

Ezekre a szép és önérzetes szavakra 
a személyzet nevében Kőváry Jenő 
szaktársunk, a ház egyik legrégibb 
alkalmazottja a következő beszéddel 
válaszolt:

Szeretett felejthetetlen jó  gazdánk !
Midőn e nehéz órában együtt lát 

valamennyiünket, hogy Isten hozzádot 
mondjunk Önnek és kedves gyerme
keinek, kik mindig apjuk nyomdokait 
követve figyelmesek, barátságosak, jók 
voltak hozzánk, fogadják lelkünk mé
lyéből fakadó hálánkát atyai jóságáért, 
nemesen érző humánus bánásmódjáért, 
amit minden egyes alkalmazottával 
szemben mindenkor tanúsított. Vezé
relje a mindenható Isten kedves gyer
mekeivel az élet jövendő utjain bol
dogságban, erőben, egészségben és ha 
majd kipihente magát és agilis tevé

kenységének uj teret talál, amit a 
magyar vendéglős-ipar dicsőségére 
minél előbb kívánunk, adjon csak egy 
parányi jelt és hivó szavára ott leszünk 
valamennyien, mert igazságosabb, ne
mesebben gondolkodó gazdánk nem 
lehet, mint n volt. Áldja meg a min
denható Isten minden jóval, vigye 
magával soha nem múló hálánkat és 
szeretelünket. Isten éltesse!

Az éljenzés lecsiilapultával Kőváry 
Jenő a személyzet nevében szép és 
értékes ezüst dohányzó készletet és 
egy gyönyörű ezüst szivartárcát nyúj
tott át emlékül Bokros Károlynak. A 
szivarlárcába minden alkalmazottnak 
a neve van belevésve.

Bokros Károly tiszteletére Böcógő 
József fogadós szaktársunk is ma
gánlakásán rendezett megható és fé
nyes buesuestélyt, melyen jelen voltak 
Bokros Károly, fiai László és Géza, 
a ház úrnője és a házi gazda, továbbá 
Szüsz Károly, Kellner Lajos, Kőváry 
Jenő és többen. A második fogásnál 
felállt szerete t házigazdánk és a kö
vetkező beszédet mondta: Igen tisztelt 
Bokros ur! Távozása alkalmával öröm
mel ragadtam meg az alkalmat, hogy 
szerény hajiékomban legmeghittebb 
barátaival és hű munkatársával üdvö
zölhessem. Mi, miskolci vendéglősök 
és kávésok, akik nemes intencióit meg
értettük, tudjuk azt, hogy mit nyertünk 
ittlétével és mit veszítünk távozásával. 
Az itt töltött esztendők alatt igazán 
úri viselkedésével és korrekt gondol
kozásával a miskolci társadalom előtt 
tiszteletet és becsülést szerzett a ven
déglős iparnak. És most, amidőn fájó 
szívvel Isten hozzádot mondunk, teszem 
azt azzal áz őszinte kívánsággal, hogy 
rövid időn belől egy nagy vállalat' 
élén üdvözölhessük a vendéglős-ipar 
dicsőségére. Az úristen sokáig éltesse 
kedves családjával együtt.

Az éljenzés csillapulása után Bok
ros Károly a meghatottságtól remegő 
hangon köszönte meg az őszinte sza
vakat annak kifejezésével, hogy érzi, 
mennyire fáj neki a távozás, mert 
tudja, hogy a miskolci szaktársakkal 
mindig egyetértésben és kölcsönös be
csülésben állt és ennek emléke nyo
mokat hagyott lelkében. —  Számos 
felköszöntő fejezte be a szép és emlé
kezetes e s t é l y t . ______________

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK
Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 

kiknek az előfizetés céljára a,, Fogadó1''' 
mai számával utalványt vagy Jevélbeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijat szívesked
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

Barátainkat és ős mer őseinket kérjük, 
hogy a „Fogadó'-1 szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A „Fogadó" kiadóhivatala.
A pécsi kiállításról. A rósz idő 

keresztül húzta a kiállítási bizottság

számítását —  a kiállítás nem ütött Le. 
A tekintetben t. i. hogy: kevés a lá 
togató. Ellenkezőleg a kiállítókkal, akik 
ugyancsak kitettek magukért. Anrr i 
szép és érdekes dolgot hamarjában 
vajmi kevés kiállítás mutatott föl, mint 
Pécs, ahol a mi szakmánkat leginkább 
érdeklő szőlőszet, borászat és pincé
szettől kezdve az utolsó gazdasági ág 
kézműiparig a modern fejlettségre 
valló és remekebbnél remekebb alko
tások kötik le a figyelmet. Mindez 
azonban mindhiába — ha kevés a 
kiállítást látogató közönség . . .  A kiál
lítást rendező bizottság ép e lég fon
tosabbról feledkezett el gondoskodni, 
vagy tán el se felejtette, csak a — jó 
időre hagyta Azt gondolta, hogy ö nem 
cselekszik a la Barnum és Bailay: 
nem reklamál, nem hirdet. Majd ad az 
Isten jó  idői és lesz publikum annyi, 
mint a . . .  De se jó idő nem lett, se 
publikum. Az előre nem látás, a rende
zőség fukarsága — megboszulta ma
gát. Mindezek dacára, (vagy talán ép 
ebből folyólag) kik a kiállításra el
látogattak, nem lehet panaszuk, söl 
—  mind a legnagyobb elragadtatás 
hangján szólhatnak az ott látottakról. 
Igaz, itt a fontos rész Vágó Sándor 
pénztári ellenőré, aki a kiállításra ér
kezőket a legnagyobb figyelmes kész
séggel igazítja útba, vagy ha ideje 
engedi, kalauzolja ö maga a közönsé
get. megmutatva, és magyarázva az 
érdekesnél érdekesebb látnivalókat. 
Ami tisztelet és elismerés jut a kiáll, 
bizottsági elnökségnek, az mind e ré
ven, a derék férfiú szeretetteljes eljá
rásából származik. De ezen a réven 
nemcsak a kiállítási bizottságnak szól 
az elismerés, hanem a pécsi vendéglös- 
ipartársulatnak is, amelynek legbelsőbb 
teendőit Vágó Sándor titkár már évek 
hoszzu sora óta végezi. Minderről 
egyébként, amint nekünk volt, úgy a 
mi közönségünknek is lesz módjában 
meggyőződni a szeptember 11 — 11-ik: 
nagy közgyűlések alkalmával.

F igyelem ! Vendéglős és kocstnáros 
szaktársainkat saját érdekükben fe l
hívjuk, hogy minden esetet, melybe, 
az üzletüket ellenőrző rendőri közege 
túllépik az ellenőrzés határát és okv< 
tétlenkedő s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségiht 
tudomására.

Hymen hirek. Kontz Jenő, Szó 
kelyudvarhelyen a sétatéri Kioszk fi - 
pincére, a napokban tartja eljegyzései 
Benedek Ilonka kisasszonnyal, Benedek 
Mózes, ottani előkelő iparos szép leá
nyával. -  Hock Jenő ismert n.-váraoi 
főpincér, a napokban jegybe lépett 
Kornélia kisasszonynyal, özv. Iván Ju ' 
magánzónő bájos leányával. - -  He> 
István, az eperjesi Berger kávéház 
pincére, e hó 20-án tartja esküv 
Mitterman Vilmával, Mitterman Járá s 
eperjesi lakatosmester szép műveltre : i 
leányával.
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Vendéglősök szikviz-kupak gyára.
Az aradi vendéglős-ipartársulat kebe
léből már régebben alakult és igen 
szép sikerrel működő Aradi vendég
lősük szikvizgyári szövetkezete* ugyan
csak részvényt, alapon egy a szikvi
zes üvegek kupakját ellátó gyárat lé 
tesít, mely célra 20,000 kor. összegű 
1000 drb 20 koronás részvényjegyet 
bocsájtott ki. — Aradi vendéglős szak
társainknak ez a ténye a legjobb bi
zonyítékát képezi az ő üzletükkel kap
csolatos gazdasági kérdések és ügyek 
iránti helyes érzéküknek, amit egyéb
iránt közelebb a még fontosabb értékű 
szövetk. borpincék és sörraktárak lé
tesítésével is érvényesíteni fognak. 
Aradi szaktársainknak nagy előnye 
hogy az ipartársulat élén a mostani 
helyettes Kováts István (alelnük) el
nökkel oly egyének állnak, akik a tár
sulatot a régi avult alapon nem csak 
hogy létezni, hanem a mai modern 
szellem és a vendéglősség létérdekei
nek megfelelően kívánják fejleszteni 

Magyar szőlőgazdák tanulmány
útja. A M. Sz. 0. E. Németországba 
rándultak tanulmányútra. Megnézik a 
nagyobb szőlőterületeket, pincegazda
ságokat és tanulmányozzák az export
üzleteket. Hihetőleg sok hasznosat és 
gvakorlatosásgot fognak hazahozni.

01 h e . . .  Méltóztatnak ludni, mi ez? 
Hogy sokat ne törje senki a fejét, 
megnevezzük: ^Országos liga a hanzli 
ellen«. —  Vagyis kérjük tisztelettel —  
országos ligával akarja kiirtani a 
hanzlit egy a legsötétebb józsefváros- 
ban alakult társaság. Már a módját is 
kieszelte, hogy miként fogja örökre 
tönkre silányitani az ivó emberiségnek 
ezt a legnagyobbik átkát. Ügy, példá
nak okáért, hogy a nemes kompánia 
minden vendéglőben, ahol megjelenik 
oda megy a söntésbe és a csap elé áll, 
(merjen aztán hánzlidolgozni, az 
a fránya csapos!)... Csak aztán úgy 
ne járjanak, mint az erzsébetvárosi 
Ualarabér sörödé 3 derék szál boes- 
koros vendége. Ezek is a csaphoz 
mentek és energikusan ráparancsoltak 
iiendeguzra, a borlegényre :— »Dem tri 
pahár de beere,kuráte (tisztán)! — Dá,dá, 
-  mondja Bendegúz s a már jól <■ beön- 

'ott« két pohár elé egy tiszta poharat 
' elvez nagy ügyesen és nagy mozdu
lókkal ereszti a »kurate« beer-et. Saz 

atyafiak kiszolgálták önmagukat abban 
' jóleső tudatban, hogy most a lehető 
legeslegtisztább sört kapták.

Sok a kocsma Kolozsvárott. Kolozs
várról Írják, hogy az ottani rendűr- 
- 'pitányt megszállta az antialkohoii - 
tóság őrangyala és azt súgta neki, 
r,gy sok a kocsma. Ennek következ

ében vagy 54 italmérési engedélynek 
bevonását javasolta a pénzügyigaz- 

atóságnak. Az érdekeitek a sérelem 
'•voslüsáért a pénzügyminiszterhez 

akarnak menni, kinek kifejezett elve 
ugyanis az, hogy »nem sok, de jó  kocs- 
márosok kellenek.«

Siófok látogatottság-a. Ezév aug. 
5-ig Siófoknak 8560 vendége voit. 
Ezid.i szerint u «Sió>-szállóban 22, 
a «Huliám»-szállőban 4-0, a «Központi» 
szállóban 50, a fiirdötelepnek 87 és a 
községnek (tnagánházaknnk) 161 fürdö- 
ver.dég lakik. Ezek közt 17 külföldi.

Üsd visiza! (Őrnagy vendéglős és borfia-) 
A brassói Transylvania étterem és kávéháznaK 
a valódi gazdaja — aűéle csöndes társ — 
Stephani őrnagy, mig Krausz Mitzi önagv- 
ságáé csak a vendéglői engedély. Így tudja, 
így mondja ezt mindenki Brassóban. (Hz is 
csak azt bizonyítja, hogy a fogadós-vendéglős 
iparnál a csodabogaraknak se szeri se száma I
De a brassóiak csak erről az oIdaiáró
rik az őrnagy ural; inig arriil. bog
vendöglős hogya:n viselkedik és raikéllt I
a fi■gadós- kaviis mesterséget, csak az
kaluiazott pince:ség tud tamiiág;ot len
két úgy éjjeli 2 órától, amikor a köz
hazatérésre kényszeríti a záróra. — 4 ő, 
sokszor egész ő óráig ugyancsak haptákba 
állit maga körül, s jaj annak a szegény m- 
spckciós fölszolgálón :k, aki a cigányokkal, a 
rendőri- és egy finánc biztostól körülvett 
őrnagy-kávést csak két per-nvire is felügye
letlenül hagyná. (ügy kell öli mellette állni, 
mint a cövek, mondják a panaszok ) Mindez 
azonban csak kis eset az ; lábhihoz képest. 
Az étterem volt főpincére az egyik haszonta
lan viselkedésű, a föpincér és az éthordók 
lettéit besúgó borimnak egy ismételten való 
rósz magaviseletéért nyaklevest ígért A fiú 
erre szaladt az őrnagy-vendéglőshöz, ki midőn 
hallja a dolgok azt mondja és arra buzdí
totta a borfiut, hogy a főpin ért egész bátran 
pofozza vissza. A föpincér ugyan megtette 
megjegyzéseit a tapasztalati in vendéglös-őr- 
nagvgyal szemben, de azt — bárha szándé
kában volt — elfeledte megkérdezni őrnagy- 
vendéglős főnökétől, hogy azt a panaszos 
közbakát is arra uszitaná-c, hogy a káplárját 
vagy főhadnagyát szidja vagy üsse vissza. A 
föpincér különben a legújabb síiUetü ven
déglős-gazdájával nyomban leszámolt és a fa
képnél hagyta.

Szerencse a szerencsétlenségben.
Végzetessé válható szerencsétlenségtől 
menekült meg Leitner Ferenc, a nagy
váradi »Kék macska« népszerű vendég
lősének családja és házi népe, a múlt hó
26-ára virradó pénteken éjjel Éjjeli 
2 —3 óra tájban ugyanis Leitner szak- 
lársunk édes anyja gyanús reesegésszerü 
zajra ébredt föl, és nyomban feiköltötte 
az egész háznépet Alig tartott egy 
percig, már kint voltak az udvaron, 
amikor a vendéglőnek lakóház része 
romba dűlt Az összeomlást a szom
szédház épitése alkalmával való mély 
aláásásától származott talaj meglazulás 
okozta.

A kartársi szeretet igen szépen nyilatko
zott meg Szombathelyen, hol a pincér-szaktár- 
saink Hafner Frigyest, a .Szabária* kávéház 
18 év óta működő pincérét, névnapja alkal
mával lelkes ovációban részesítették. E hó 
18-án ugyanis a pincérség szinc-java a „Szé- 
csénvi * szálloda éttermében sikerült mulatságot 
rendezett Hafner kollegájuk tiszteletére, akit 
küldöttség hozott a banketre Az első felkö- 
szöntöt Wéber Károly főpincér rnondia és 
élénk szavakban emelte ki az ünnepelt érde
meit, ki meghatottan köszönte meg kartárs ii 
ügyeimét A felköszöntők azután egymást kö
vették és a kis társaság a legjobb hangulatban 
maradt együtt a hajnali órákig. Többek közt 
jeleu volt: Hajcskú Sándor, Klein Adolf, Weber 
Károly, Takács Sándor és neje, Kovács Ferenc, 
Torda Lajos, Hofbauer János, Skarbar József, 
Hassa Ferenc, Hússá Lajos, Koltai Ferenc, 
Deutsch Nándor, Csögör Márton, YVolf István, 
Hoilentoller János, Dornnek Gyula, Yáradi S.,

S-hiffer J., Breier Gyula, Kovács Sándor és 
többen.

Kaszinók visszaélése ellen. Somogy- 
vármegye vendéglőseinek egyesülete 
tneg a tavasszal intézett panaszt a 
pénzügyiminiszterhez a kaszinók ital- 
mérési visszaélései ellen. Ennek a pa
nasznak elintézéséül a kaposvári pénz- 
ügyigazgatóság következő végzést kül
dött az egyesületnek: „A nagyméltó- 
ságtt magyar királyi pénzügyiminiszíéri- 
umhoz előterjesztett panaszos beadva 
nvuk elintézéséül azzal értesittetnek, 
hogy a nagyméltúságu magy. kir. 
pénzügyiminisztérium folyó é i  junius 
30-án kelt 56022. sz magas rendeleté 
szerint méltánylást érdemlő érdekeik 
figyelembe vételére mindenkor számít
hatnak, hogy jogosult panasz vagy 
sérelem esetén a visszaéléssel szemben 
a törvény és a szabályok teljes szi
gorral vétetnek alkalmazásba, amint
hogy a hárságyi olvasókör s annak 
üzlet vezetöjeellen jövedéki kihágás miatt 
a vizsgálat szinten megindittatolt s az 
foganatban van.'1 Szinte megható ez a 
jóindulat!

Külómbözö bogarak. Minden em
bernek van valamilyen bogara. Egyik
nek ilyen másiknak amolyan. Bcnkovszky 
Károly pincérembernek pl. az a bogara, 
hogy a főpincérei után össze szokj a 
szedni a számoló cédulákat, a gazdá
nak bemutatja és kisüti belőlük, hogy 
mennyivel történt több számolás. Az 
idén a tusnád-fürdűi Gyógyház |Kur- 
szalon) vendéglőben volt éthordói alkal
mazásban s ott ugyancsak szabadjára 
ereszté furcsa bogarát. Itt is összeszedte 
az eldobált számoló cédulákat és ll'eurr 
József főnökénél minden áron heakarta 
artaui Lásár Adolf főpineért. Mikor 
pedig ezt fopincére megtudta és a fő 
nőknek ép egy hivatkozott vendeggei 
bizonyította be a helyes eljárását: a 
bogaras éthordót azonnal elbocsájtotta. 
Lázár A. főpincér többi föpincér szak
társainak további jóindulalu ügyeimébe 
ezúton ajanlja a furcsa bogarairól 
leszokni nem akaró Bcnkovszky éthordót.

Vizet az öregnek! Ihász G\örgy 
szeretve tisztelt kartársunk lapja leg
utóbbi számában megörvendezteti szak- 
társainkat azzal a hírrel, hogy kie
melkedett a mocsárból és attól most 
undorodik. Pedig kár neki undorodni, 
mert a mocsarat csak tisztára lemos
hatta. mikor hat oldalon végig «Kris- 
tályvizben« lubickolt. Az a fránya hir
detési általány, csak az ne maradjon 
el, hát akkor semmi baj. Vagy talán 
nem -! De hát ne izéljen a koma, 
mert azt a mocsarat, melyben ót az 
ő volt munkatársa, aki őt közelebbről 
ismerteti, mint bárki más, olyan för
telmes módon megfenyegette, azt bizony 
még most sem mosta le magáról. 
Pedig mennyi vízben úszott' De ha 
esetleg emlékező tehetsége cserben 
hagyta volna, hát kollégiatitásból se
gítségére leszünk és megmondjuk az 
ő volt munkatársának a nevét: Vámosi
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Emilnek hívják. Tetszik még rá em
lékezni ?! Ne keressen más szemében 
szálkát, mert azt nem találja, hanem 
nézze a magáéban a gerendát. És 
« hogy milyen aljussáéra képesek 
némely emberek», azt kartell!! koma, 
mi már régen figyeljük ám. A szeg 
már kibújt a zsákból.

Irodt és raktár áthelyezés. A szállo
dások és vendéglősök szállítójaként ismert 
budapesti Hennán L. J. ezüst és alpacca 
áruk gyári raktára, iroda és raktári helyisé
geit, a IV., kér. Eskü-ut 6. sz. alól a közeli 
Vád-utca 8. sz. alá helyezte át. Az ismert 
cég uj helyisége a nagy forgalmú utca kö
zönségének valóságos látványosságul szolgál.

Gyászrovat. — Szívós Lajos marcali 
fogadó tulajdonos, mint nagy sajná
lattal értesülünk, a múlt hó 27-én 
46 éves korában, vérmérgezés követ
keztében hirtelen elhunyt A  javakor- 
ban levő életerős es nagy köztiszte
letben álló fogadós halála mély meg
döbbenést keltett barátai és nagy számú 
ismerősei körében. Az elhunyt derék 
férfiúban Szívós Zzigmond tóvárosi 
vendéglős szaktársunk fivérét gyászolja 
— Szarvason mint utólag értesülünk, 
az ottani Petőfi vendéglő tulajdonosa, 
Pán József, a szarvasi vendéglősök 
nesztora, a múlt hó végén jobblétre 
szenderülL Temetése a közönség 
nagy részvéte mellett történt. -  Hál- 
mágyi Arnold, a temesvári vendéglő
sök ipartársulata ügyvezetője és hely- 
eszközlője a múlt hó utolsó napjaiban 
jobblétre szenderült. Temetése nagy 
részvét mellett történt. —  Messze a ha
zától, Bulgáriában gyilkosságnak esett 
áldozatul Schseier J. magyar pincér. 
Nyugodjék békében szegény kartarsunk 
az idegen földben. —  Mock Péter e 
hó 8-án Herkulesfúrdőn elhalálozott. Az 
elhunytban Mock János brassói föpin- 
cér szaktársunk édesatyját gyászolja. —  
Áldás és béke poraikra.

Kimaradtak. A mai számunkból 
több fontos közlemény, anyaghalmaz 
miatt a jövő számra maradt. A szep
tember 1 -én nagyobb terjedelemben 
megjelenő «Pogadó»-Ta. olvasóink ügyei
mét eleve is fölhívjuk.

Csatangoló kutyák — facér 
pincérek.

lEgy erdélyi lap otromba támadása. I

L borka szezon van, vagyis olyan 
időszak, amikor az újságoknak nincsen 
miről írni. Mindazáltal írni mégis 
csak kell, s hogy írhasson az étet 
robotmunkása. . .  mit tehet mást, 
el megy csatangolni, pardon: sétálni 
a városban és — szemlélődni. S mit 
tapasztal szemlélődés közben ? Csatan
goló kutyát, facér pincért és hopp!
van miről Írni az élet robotmunkásá
nak és a következő számban ír is egy 
fene nagy hasábot oly értelemben, 
hogy a csatangoló kutya is facér pin
cér és a facér pincér is —  csatan
goló kutya. És ezzel egy az általános 
műveltség és a finomabb ízlést még

kevésbbé sem értő ujságirócska igé
nyének —  elég van téve.

Mindez kiilömben egy erdélyi és 
komoly újság számba menő napi
lapra, a kolozsvári megjelenő « Ellen
zék ire  vonatkozik. Az uborkaszezon
ban ez a lap tüntette ki magát azzal, 
hogy ízléstelenség tekintetében elment 
odáig, anova a krajcáros boulevardi 
lapok se szoktak —  még tévedésből 
se —  eljutni. Az állatot az emberrel, 
illetve a pincért a csatangoló kutyá
val hozta közvetlen hasonlati vonat
kozásba. A fentiekhez hasonló címek 
alá foglalt «A  kutvákn jelzéssel ugya
nis igy elmélkedett ennek a lapnak 
valamelyik erősén megtántorodott írója:

. .  . Már jubilálni tudnánk — mint annak 
idején a János vitéz (!!!) abból az alkalom
ból, hogy a mostanival legalább szászor irtunk 
a kutyákról. Azokról a kutyákról, melyek szél
iében. hosszában csatangolnak gazdátlanul, 
biléta nélkül a városban, mint a facél pincé
rek . . . Amennyi kócos, ronda, lompos kutyája 
van Kolozsvárnak, az mind ott lóg a korzón 
és . . .

Mondani se kell, hogy erre a durva 
hasonlatra helyesebben, otromba táma
dásra megmozuult a kolozsvári pin- 
cérség, de fölháborodtak az ottani 
előkelő üzletek tulajdonosai is, (akik 
egvtől-egyig mind pincérek voltak) 
nemkülömben a müveit közönséghez 
tartozók is, kiknél ugyancsak nagy 
visszatetszést szült nevezett lapnak 
ez a bántó ízléstelensége. S ezt az 
általános fölháborodást meg koMett 
érezni az # Ellenzékem '. is, mert 
másnap megjelent számában v-Tudomá- 
sulo címmel aféle mentegetőzést közölt 
12— 14 sorban —  a félreértések és 
ellentétek elsimítása végett. Ez a közle
mény azonban amolyan a hibát beis
merni nem merő gyára mosakodás-lé 1 e 
voit, a mi a kedélyeket még jobban 
fölkorbácsolta s a pincérséget egy sür
gős gyűlés összehívására késztette. A 
kolozsvári pincéri kar Márton Vilmos 
p.-egyleti alelnök, a «Központi» fogadó 
fópincére elnöklése mellett tartott gyű
lésből aztán egy több tagból álló kül
döttséget menesztett a sértő lap szer
kesztőségébe. A küldöttséget Magyart 
Mihály a lap felelős szerkesztője fogadta 
és a küldöttség vezetője: Márton Vil
mos szavaira a legnagyobb sajnálko
zását fejezte ki a megjelent sértő 
közlemény fölött, amely — mint mondá 
—  tudta nélkül és ismeretlen kéztől 
tévesen került a lapba. — A következő 
nap pedig ezek a sorok láttak nap
világot az Ellenzékben:

Elégtétel a pincéreknek.
M i is elégtételt kérünk !  !

A kolozsvári pincéreket nagyon rosszul érin
tette egy az „Ellenzék1 -ben mngjelent beküldött 
bír, melynek az Írója a kóbor kutyákat a facér 
pincérekkel hozta hasonlatba. Tekinteltel arra, 
hogy a pincérek is a mi társadalmi osztályunk, 
bán teljesítik a nehéz és terhes kötelességüket, 
becsületes munkával keresik a kenyerüket 
feltételezem, hogy a hir-irója a pincéri kart 
sérteni nem akarta hanem rosszul választotta 
meg hasonlatát. A szerkesztőségünk szintén

rosszalja és elitéli azt a famozus hasonlatot.
Mi a tegnapi számnukban a beküldőit téves 

hirt korrigáltuk is ilyen irányban s most ezen 
határozott és elitélő kijelentésünkkel azt hisz- 
szük, hogy az ellentéteket kiegyenlítettük.

Hanem most már azt kérdezem az önérze
tükben oly mélyen sértett pincéri kartól, 
megengedhetőnek, tisztességesnek és ildomos
nak tartja-e, hogy ezen ügyből kifolyólag éppen 
egy vendéglős a fórumra álljon és általánosság
ban az újságírókat piszok, rongy, szemét nép
ségnek nevezze ? Mert bocsánatot kérek, ha 
azt a pincéit meglehet sérteni azzal a hasonlat
tal, az újságíróra, illetőleg az újságírói karra 
éppen olyan súlyos sértést képez a vendéglős 
ur kiruccanása. Mert az az újságíró nem piszok, 
nem rongy, nem szemét népség, hanem az 
élet robotinunkása, kinek sem ideje, sem módja, 
hogy az életalkonyatra - kihizzék.

Aunak a vendéglősnek nevét nyilvánosságra 
nem hozom, mert tartozom eddig tisztelt sze
mélye iránt annyival, hogy nevét nvivánosan 
mc-g ne hurcoljam, hanem az újságírói karon 
elkövetett súlyos sértést, mely nem holmi kóbor 
kutyákhoz való hasonlatból áll, a mai napon 
bejelentettem az újságírók szindikátusának, 
amely tudni fogja, hogy a vendéglős ur sér
tegetéseivel szemben, hogyan szerezzen az 
újságírói karuak kellő elégtételt.

Végül pedig tekintettel arra, hogy a pincérek 
közül többe a engem gyanúsítanak annak a 
hírnek a megírásával, kijelentem becsület 
szavamra, hogy én azt nem írtam, sőt annak 
megjelenéséről, amíg nem íigyelmeztettek tudo
másom sem volt.

az „Ellenzék11 muakatársa.
Benkö Sándor,

Ezt a kettős cimü és csillaggal is 
kettéosztott közleményt, mint az alá
írás és a közlemény megszerkesz
tése is tanúsítja, a lapnak egy fiatal 
munkatársa irta. A sértő közlemény 
írójának ugyancsak őt mondják, s 
mint ilyennel, több vendéglőben meg
esett vele, hogy a pmcérség nem 
szolgálta ki s midőn panaszával a 
vendéglőshöz fordult, az ugyancsak 
megérdemelt sorsára hagyta. Egyik 
első (és általa is tiszteltnek nevezett) 
fogadós pedig —  aki annak idején 
több jóban részesítette az újságírót — 
amikor e helytelen tettére nézve ki
oktatta, többek hallatára megjegyezte, 
hogy az újságírók közt sokkal nagyobb 
a salak. mint a pincérségben. —  Azonban 
uborka szezon van s ilyenkor „ferdi- 
tésre“  és mentül több közleményre 
van szüksége az olyan ujságirónak, 
aki tálán a jelenlegi állásában való 
létét is az e szakmához tartozóknak 
köszönheti.

Ezekből értheti meg az olvasó a 
fentebbi csillagos közleménynek azt a 
részét, mely az ott említett vendéglős
sel szembeni szindikátus fenyegetés
ről szól. Amire ugyan az illető és 
ugyancsak nagy köztiszteletnek örvendő 
(A )  vendéglős azért se fektethetett 
súlyt, mert a szindikátusnak legelőször 
azt az újságírót volna szükséges lehe
tetlenné tenni, aki a közízlést és 
műveltséget hasonló durva módon sért. 
közleményeivel a sajtó tisztes mun
kásainak is szégyenére válik.



16. szám. FOGADO 7. oldal

Ü ZLETI H ÍREINK.

Kérelem. T. szaktárcáinkat, ugv 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 levelező
lapon értesíteni.

Kapeller Mihály fogagója. Kapeller 
Mihály volt rózsahegyi vendéglős, a 
ceglédi Nemzeti szállodát, mely pár év 
előtt épült egész újonnan, Pécsei Gusz
távtól megvette. Kitűnő és nagy szak- 
avatottságától előnyösen ösmert Kapel
ler szaktarsunk a gyönyörűen berende
zett és jómenetü fogadó üzletet julius 
utoljával vette át.

Krassy Félix előnyösen ismert fő
városi főipncér, ki ebben a minőségben 
10 évi g a „Br istol“  szál lodában működött, 
e hó l-én átvette a belvárosi „Magyar 
király*4 szálloda éttermeit. Uj vendég
lős szaktársunkat gratuláljuk.

Brassóban, az Európa fogadó étter
mét Fór kert Gusztáv, utóbb a Kertsch- 
villának volt derék vendégi se vette át. 
Forkert szaktársunk elismert jó kony
hája uj üzletének jó menetelét biztosítja

Uj fogadó Sepsiben. Pogáts Vilmos 
szaktársunk a sepsiszentgyörgyi vasúti 
vendéglő ismert gazdája egy modern 
fogadót építtet, melyet 18 vendégszobá
val és elegáns, nagy étteremmel Hun
gária címen november hó elejével fog 
a közforgalomnak átadni.

Nagyszebenben a főhelyen levő 
Pankievics-féle éttermeket Landman 
Henrik ottani jónevü vendéglős szak
társunk átvette.

Fettieh Gyula vendéglője. A fővá
rosi ismert Mikossy-féle vendéglőt, a 
József-körut és Baross-ufca sarkán, 
Fettieh Gyula, a Bodó kávébáznak hu- 
zamosbb időn át volt nappali főpincére, 
megvette, üj vendéglős szaktársunk a 
nagy üzletet most renováltatja s egész 
ujan e hó közepével fogja megnyitani.

Fog-adó megnyitás. Hahn Sándor 
újvidéki szaktársunk, mint előzőleg je
leztük, a Futtaki-uteában újonnan épült 
fogadóját, csinos berendezésű vepdéglö 
és kávéházzal julius 3 l-én nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Nagyváradon a Pannónia fogadó 
éttermének vezetését, a Széchenyi fo
gadó volt tulajdonosának leánya, Élő 
Jánosné vette át a m, hó folyamán.

Schw 1 zer Adolf fogadója. Schweitzer 
Adolf, Lippának hosszú időn át volt fogadósa, 
mint annak idején megírtuk, a marosvásárhelyi 
Transylvaniafogadó tulajdonosa lett. Schweitzer 
szaktársunk a nyár elején átvett fogadót egész 
uj rendezéssel — a szobákat valóságos feje

delmi kényelemmel — szerelte föl, mig a kávé
házat ugyancsak kiváló ízléssel festette A ki
tűnő fogadós áldozatkészségét régi ösmerősei 
látogatásukkal nagyban méltányolják.

U| kávés. Wiener Sándor ismert fő
városi főpincér a Rákóci-uton levő 
»Adria« kávéházat megvette. Uj kávés 
szaktársunk üzletét most renováltatja 
és uj berendezéssel látja el

Uj fogadósok. Wéber Márton és Árva 
József, a brassói Transylvania étterem 
és kávéház volt főpincérei a medgyesi 
nagy fogadó bérletét elnyerték. Uj, de
rék fogadós szaktársaink a régi jóhirü 
fogadót a mai kor igényeinek meg
felelő egész uj berendezéssel látják el 
és ünnepélyesen október elejével fog
ják megnyitni. Vállalkozásukhoz kívá
nunk sok szerencsét

Pferchy Ferenc ismert kolozsvári 
szaktársunk vendéglőjének kerti helyi
ségeit a saison kezdetével újból ren
dezte és alakította át. Pferchy szak
társunk üzletét a holt saison dacára 
is igen nagy számmal látogatják.

Renováció. Budapesten a «Király» 
kávéházat, kitűnő gazdája, Kallós 
Márkus, e hó folyamán újonnan renovál- 
tatta, mely munkálatok a napokban 
fejeződtek be. Az amúgy is virágzó 
kávéház publikuma Kallós szaktársunk 
áldozatkészségét még sűrűbb látoga
tásával méltányolja.

Tusnádi hírek. Tusnád-fürdőn a Cukrászda- 
kávéházat az idén és a jövő idényekre Kolb 
István kitűnő szaktársunk, a sepsiszentgyörgyi 
Kossuth-kávéház tulajdonosa bérelte ki. — 
A gyógy ház I Kurszalon) uagyvendégiőt ugyan
ott Veber József, volt kolozsvári kávés szak- 
társunk bérelte ki, mig a Svájc vendéglőt az 
idén is Werner Kárcly szaktársunk, a tavalyi 
bérlő kezeli.

Pécskán a Központi (Kaszinó) ven
déglőt Palöcv Pál, az aradi »Kispipa« 
volt derék vendéglőse a napokban át
vette. Palócy szaktársunk az üzlete jó 
nevét már is megalapította.

Uj fővárosi vendéglős. Frits János 
ismert fővárosi f.ipincér szaktársunk, 
az Erzsébet-tér 3. szám alatti jónevü 
Kürthy féle vendéglőt megvette. Uj 
vendéglős szaktársunk a jómenetü 
üzletet augusztus l-én vette át. Kivá- 
ni'P1' sok szerencsét!

Sepsiszent> yöre> ön a jóhirü Zöldfa ven
dégfogadót és vendéglőt a m. hó elejével 
Bálint István vette át. A derék fogadós üzle
tét szívesen látogatják.

Sátoraljaújhelyen, mint korábban 
irtuk, a Központi kávéházat Skergula 
István szaktársunk eladta. Az uj tulaj
donos, Sfi:tser József (E. erjesről) az 
üzletel most rencváltatja, és uj elegan
ciával szeptember elsején fogja meg
nyitani.

Balogh Simon ismert fővárosi ven
déglős u itt a IX. kér., Csarnok-téren 
levő Bittner-féle vendéglőt Kolb József 
szaktársunktól megvette. Az uj tulaj
donos üzletét e hó elejével vette át.

Uj vendéglős. {Inger József, a Pan- 
kieviez étteremnek hosszú időn át volt 
főpincére u. o. a Rizskása-utcában levő

Landmann-féle vendéglőt megvette. Uj 
vendéglős szaktársunk a jóhirnevü 
vendéglőt a m. hó elejével vette át saját 
kezelésébe. Kívánunk sok szerencsét!

Szintay Bálint, ismert belvárosi 
(volt váci-utcai) vendéglős, a József- 
köruton lévő Ligety-féle vendéglőt 
vette át. Szintay szaktársunk jó bora 
s konyhája az üzlet jómenetét biz
tosítja.

Makón, a Szegedi-utcában K. Szabó 
József ismert föpincér kávéházzal egy
bekötött uj vendéglőt rendezett be 
Az uj üzlet máris szép látogatottság
nak örvend.

Uzletátalakitás. Sepsiszentgyörgyön a váró 
si nagy fogadó étterme és kávéházi helyisége 
közelebb nagyban megváltozik. Újhelyi fogadós 
szaktársunk a tágas éttermet nagy eleganciá
val kávéháznak, mig a jelenlegi kávéházal ki
bővítve étléremrné alakíttatja át. Az átalakítási 
teendők október elején nyernek befejezést

Kánya Géza, ismert aradi vendéglős 
szaktársunk, városi sörcsarnok- és ét
termét a m. hóban ujan renováltatta 
és rendezte. A gyönyörű terasszal ren
delkező szép üzletet az ottani közön
ség szívesen látogatja.

Sándor István fogadója. Székely
udvarhelynek volt ismert fogadósa. 
Sándor István, Segesváron átvette a 
Frank-féle szállodát. Sándor I. szak
társunk ismert jó székely konyhájával 
a szász főváros ezen fogadói üzlete jó 
hírnevét már is megalapította.

Budapesten az Arena-utőL sz. alatti 
Domschitz-féle vendéglőt Hajs hmetid 
Tamás megvette s azt saját kezelésébe 
a m. hó folyamán vett át. Dom-chitz 
szaktársunk a sepsiszentgyörgyi v.-ven- 
déglő kezelését t'ogla átvenni.

Családi öröm. Didcer Gézát, a miskolci 
Böcögő-ncpkert derék főpineérét. egy igen de
rék fíu-babával ajándékozta meg kedves nője. 
Az újszülöttnek Böcögő .lózset lett a kereszt
apja, ennélfogva József illetve — Pista nevet 
nyert a szent keresztségben. A keresztelőt 
egyébként szép ünnepség keretében e hó 8-án 
tartották meg.

Sz^n’ pétery Gusztáv, ismert erzsé
betvárosi fogadós, a főtéren lévő saját 
házát szállodának alakíttatta át és ren
dezte be. A linóin Ízléssel berendezett 
étterem s kávéházzal bíró fogadó, mely
nek nagy hiányát érezte az ottani úri 
közönség — minden részről nagy láto
gatottságban részesül

Groszfeld Manó a dévai Nemzeti 
Kaszinónak volt derék üzletvezetője, 
Piskin átvette az Aranyszarvas ven
déglőt. A jó kezekbe került üzletet az 
üzletbeliek is szívesen látogatják.

Czigányprimásbcl vendéglős. Az 
Emke kávéházának hosszú időn át volt 
jónevü prímása, farkas Pali megunta 
h folytonos hegedülést, vendéglős lett. 
Még pedig Budapesten, ahol a lipöt- 
köruti volt Ladányi éttermeket vette 
át Kaján Emil volt főpincérrel egyiit. 
A jó főpincérből és a jó  cigányprímás
ból lett vendéglősök külömben, az 
üzletet egészen fölienditették.



8. oldal FOGADÓ 16. szám.

Fogadó átvétel. Schlesinger Mór, a 
kolozsvári Biazani-fogadó vendéglőse, 
e hó elejével R óna i János szaktársunk
tól a fogadót megvette. Schlesinger 
fogadós szaktársunk az utazók által 
is kedvelt jónevü üzletétujanberendez.ve 
és megfelelő sikerrel folytatja tovább.

Kerestetnek. I .  olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett szaktársak hollétéről, kar- 
társi szívességből a megtudni óhajtók egy 
lev.-lapon értesítsék.

Vécsey Jenő hollétét, ki a tavaszszal a nagy
váradi étteremben m. éthordó volt alkalmazva, 
egy lev. lapon B. J. tőpincér (S.-A.-Ujhely) 
Színház étterem kéri tudatni.

Aradon az ismert »Kispipa« ven
déglőt Sseltman  Lajos volt meny háza
in rdői ismert vendéglős, e hó elején 
átvette. Szeltman szaktársnnk jó kony
hája az üzlet jó hírét és menetét biz
tosítja.

Uj söresarnok Szegeden. A Somo
gyi-utcában egy újonnan épült szép 
magyaros stilü házban Üveges Mihály 
ismert alsóvárosi vendéglős, csinos bor- 
és sörcsarnokot rendezett be, melyet 
• Szőlőfürthözo címezve a múlt hóban 
nyitott meg.

Uj kávéház a kincses városban.
Kolozsvárit, az Unio-utcában Tuck ler 
Andor egy a mai modern igényeknek 
megfelelő kávéházat rendez be. Az uj 
szép üzlet szeptember elejével nyílik 
meg.

Hódmezővásárhelyen, mint koráb
ban irtuk, özv. Haláss Istvánná az 
ottani »Fekete sas« szállodának volt 
bérlője, ugyanott átvette a jóhirnevü 
»Nemzeti fogadót.« A jó konyhájáról 
híres, ismert Halásznét uj üzletében is 
úgy az ottani, mint az átutazó közön
ség is nagyban támogatja. A szolid és 
gyors kiszolgálásról pedig Valeszkay 
Gyula főpincér gondoskodik.
Helyváltozások. — Békéscsa

bán a Fiumc-fogadó főp. állását Kriván Illés 
foglalja el. Szarvason az Árpád-fogadó kávé
házi főp. állását Mogyorósi István tölti be.
U. itt m. segédp. Darócv János működik. A 
„Petőfi" vendéglő főp állását Mihályi Dániel 
tölti be. Nagyváradon a Pannonia-fogadó ét
terme főp. állását Cipóih Ferenc foglalta el.
U. itt az étlapirói állást Cervenkovics István, 
mig a s7ohaföp, állást Leblovics Sándor töltik 
be. Csiz-fürdő éttermében Magéi Gyuia élh. 
állást nyert. Nagyszebenben a Waldm.mn ( volt 
Pankievitzl éttermek föpincéri állását Sonn Péter 
foglalta el. II. itt 7rímmel József és Matucsek 
Lajos éth. állást töltöttek be. Marosvásárhelyen 
a László fogadó főp. állását Weisz .1. Dezső 
töltötte be. I'. itt Lackovits Ernő és Bierhauer 
István m. éthordók és ifj. Bergner Gusztáv m. 
s.-étb. működnek. A Transylvania kavéházban 
Fábos Ódon főp. mellett Kiss Mihály s.-pin- 
céri állást foglalt. Hügel János a Meder-fogadó 
főp. állását tölti be. Az Európa kávéház főp. 
állását Schwartz Mór töltötte be. U. itt m. s.- 
pincér Moskoviis József működik. Brassóban 
a sétatéri étterem főp. állását Indxey Gusztáv 
töltötte be. U. itt mint éthordók Mayer Vilmos 
és Rózsa János működnek. A Trausvlvánia 
étterem föp. állását Lugossy Jenő töltötte be.
U. itt a kávéházban Lukács Sándor rr. regg. 
fizetőp. működik. Kolozsváron a Gárdonyi-feá- 
véház föp. állását Löwy József tölti be. A 
Hiazini fogadóban Pregilzei Antal főp. mellett 
Trebicky Mihály és Gábor László mint éth. 
működnek. U. itt a szobap. állást Gaál József

töltötte be. Breiner Sándor az Európa kávé
házban a r.-Gzclöp. állást nyerte el. Zár ka 
Mihály szaktársunk a Thalia nagyvcndéglfi íöp. 
állását foglalta el. Pferchv Ferenc éttermében 
Pferchy József főp. melleit ni. éthordók Tóth 
Lajos és Gaál István működnek. Leó János 
a Pannónia fogadóban újból éth. állást foglalt. 
Szombathelyen a Nemzeti kávéház föp. állását 
Leyrer József töltötte be A Széli Kálmán 
kávéház főp. állását újból Nika Samu foglalta 
eL Hajcskó Sándor Komáromban a Központi 
kávéház főp. állását töltötte be. Segesvárt a 
Csillag-szállodában Mállner József és a Muhsam- 
kávéházban Maurer Mihály működnek. Erzsé
betvároson a Takarék-szállodában Novak Ist
ván föp. mellett Kurticsán János m r.-lizetöp. 
foglalt állást. S.-A.-Ujhelyen a torzsási kirán
duló főp. állását Radák János és a vasúti 
vendéglő (Ili. o.) főp. állását Németh József 
töltik be.

A Soroksári búcsú f. hó 15-én lesz, 
de a mulatságok csak 7. hó 18— 19-én 
lesznek megtartva. Az eseményre sorok
sári szaktársaink nagyban készülnek

HÉTRŐL — HÉTRE

4 m i  c s á r d á n k .

Csendes a mi csárdánk 
Hang se hadik benne.
Busán ül a csárdás 
Bent a kármentőbe.

Szomorú a világ! —
Mereng el a lelke,
Nem úgy fordul miként —
Hajdan a kereke...

Pusztulóba minden —
Híre nincs vendégnek;
Ha jönnek is néha, —
Csak hitelbe kérnek.

Pedig a fináncok 
Nem várnak adóval,
5  nem törődnek üres 
Csárdával, kontóval. . .

Hej. rossz ez a világ.
Gyászos idő járja !
Sóhajt a mi csárdánk,
Szomorú gazdája .. .

Matsád János.

Cp

A töpörtös pog-áesa.
— Igaz történetek. —

— Ezt egyék nagyságos asszony, 
ebből parancsoljon! — szól egy jó 
magyar zalai vendéglős szaktársunk 
egy alaposan bebangyulált hölgyhöz, 
aki 3 kis borzasának ép akkor osz
totta ki a pár minutával előbb sült jó  
töpörtös pogácsákat.

A töpörtös pogácsát jóízűen majzoló 
gyermekek derék anyja pedig (mikor 
vendéglős szaktársunk tovább megy) 
elkezd a Médi nevelönövel civakodni, 
hogy a kóserájban nem jutott nekik 
sem hely, sem enni való . ..

N Y ÍL T -T É R .* ) 

Nyilatkozat.
Herceg Sándor urnák, vasúti vendéglős

Csáktornya
Tisztelt Kartárs Ur!

Van szerencsém értesíteni, hogy a krisiálv 
szűrő pontos kezelésével teljesen tisztában 
vagyok, amidőn ezt szives tudomására hozom, 
kijelentem, hogy annak célszerűsége ellen 
semmi kifogásom nincs, miért is bárkinek 
őszintén ajánlom. Pápa, 1907. augusztus 3-án 
teljes tisztelettel

Brunner János
vendéglős.

Adás- és vétel iroda.
Grosz Ödön. a magyar fogadós ós vendéglős 

szakmában a gyors üzleti lebonyolításairól 
legjobban ismert szálloda, vendéglős, kávé
házi üzletek eladás- és vételi irodája* tulaj
donosa, ez utón is tisztelettel értesíti az ér
dekelt fogadós, vendéglős és kávés urakat, 
hogy a IV., Semmelveisz-utca 6. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelemmel 
rendezte he. Üzleti telefon szám: 16—18. Lakás 
telefonszám : 19—73. Szives megkereséseket fenti 
cimen kér, tisztelettel G rosz  Ö dön

Budapest, IV., Semmelire isz- (Ujvllíg)-iitca 6.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre fele 
letet nem kaptak, a szükséges választ jelen rovatunkban 
találhatják. A szérk. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
Böngésző. T. uraságodnak egy e tekintetben 

fölötte fontos körülményt ajánlunk a figyelmébe 
Hogy a böngészgetésnél a legjobban nagyobbiló 
szemüveget alkalmazzon. Ha igy jár cl, a ju- 
lius lő-ki számunk átböngészésénél, okvet
len rájött volna arra, hogy a „Fogadó" ép a 
napisajtó hibáját köszörülte ki akkor, amidőn 
— nem a bihari menyasszonyos liánéin a be 
tanikus és rovargyüjtő Rotschild Walternek 
herkulesfiirdői tartózkodásáról emlékezett meg.

G. B. Apáthi. Var a Antal makói szaktársunk 
által készített szalámiból bátran rendelhet, 
mert kitűnő izü és a többi gyártmánynál ol
csóbb is. Az ár iránt tessék közvetlenül hozzá 
fordulni. — H. S. Temesvár. Szives tudósítá
sait készséggel vesszük, de kérjük, hogy a 
papírnak csak az egyik oldalára tessék írni. 
(A hátulsó oldal üreseu hagyandó.) — S. V. 
Helyben. Teljes igaza van, ha kifogásolja, hogy 
egy magyar borkereskedő cég magyar ven 
döglősnek német üzleti levelet ir. Az ilyen le
veleket minden válasz nélkül vissza kell kül
deni, hadd tudja meg. hogy ilyen módon szóba 
sem állnak vele. — Előfizető, Kaposvárott. H 
a kávéházból ideiglenes kisegítésre és rövid 
időre az illető az étterembe küldetett és ez
által a kávéházbeli borravalójától néni eseti 
el, az éttermi ilyen jövedelem nem őt, hanei 
azt illeti meg, akire az illető asztalok ellátás 
egyébként bízva van. Ha azonban a kávéház 
bán azon idő alatt más szedi a kvótát, aki 
ő az éttermi jövedelmet bátran megtarthat 
Erre ugyan nincs szabály, de ez a vélemé
nyünk. — Rác J. Nagykörös. Csak előfizeti' 
nek teljesítjük az olyan kívánságot, min' 
amilyennel Ön hozzánk fordult. — R. Gy. Pápa 
Hiányzó lap ottani postán kallódhatott t i : 
másikat menesztettünk. — H. V. Berlin. 
Paksaméta jött, jelzett lap küldetett. Köszö t 
és — köszöntés. — G. M. Piski Az 500-n; I 
a karambol csak akkor végez, ha erre előze
tesen közös megállapodás történik. Egy-b 
esetben a „báb" á szabályos befejező. — K.
J. Sz.-Udvarhely. Ezt a verset — Szülőföldem 
szép határa — Meglátlak-e valahára! ' : r 
réges-régen megírták. — Olyan versel vágyód
jon t. vőlegény szaktársunk hegedülni, ■ 
Ivent még egy poéta se hegedüli Egyéb , ; t 
üdv. — S. J. Ungvár. Mi eddigelé még ser mi 
névsort se kaptunk. Ha megkapjuk, nvou-.'.n 
értesítjük. - M. J. Késmárk. A teljesített szí
vességért szives köszönet és üdv !

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




