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Néhány szakértő i vélem ény.

FROHNERS HOTEL IMFERIAL, Wien.

A Kristály asztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHL1NG igazgató.

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

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

LOUFS ADI.OX tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

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

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R T A L O M .

Országos vendéglős szövetség. j! 

Hivatalos rész.

Egyletek, szövetkezetek. —
A  pécsi közgyűlések. A kassai

nj ipartanra:

Megazivlelésre méltó szavak.

Keserű a labd cs.

Nyílt levél Gu idei Jánoshoz.

Különféle közlemények, ij
Gseftelés a nvoRdijegyeeűlei- 1
ben. Előfizetőinkhez. Figye
lem. Hymcn fairek. Sajtóhiba. 
Mizériák az italmérési enge
délyek korái. Borkiállítás. 
Törley hagyományai. Szesz
adó reform. Antialkoholista 
óhaj. Iskola. Eltiltott borderitö

szer. Oltás. Bokros Károly 
muzsikája. Megfeledkezett 
pincérek. Gyászrovat.

Egy megszűnt pincér-egylet. 
Oroszországból

Gymi bá' zengeménvei.
Üzleti híreink. (Helyváltozások.) 
Nyilttér.
Hétröl-hé>'~.

A szabadkai napok cián. A 
Mirn'j Rfirterer, meg a sza- 

j  ballkai kofák. I . .  . sz Gyurka 
i Pécsett. A protekció meg a 
] savanyu káposzta.

’ Szerkesztői Szenetek.

! Üzletek vétele és eladása.
| Hirdetések.

Hivatalos vélemények.

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáló intézete

a Kristályforrás 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, caleium- és magne- 
sium hvdrocarbonatos ásványvíznek 
minősítette.

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

kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eudig 
ismert vizekét Ostendében. . .

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

A magy. kir. belügyminiszter 1906. március 6-án kelt 22882. 
számú határozatából. A Kristáiyforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezeliviz kitűnő és rendkívül értékes.

0 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.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristály-forrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
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Nincs többé szalborl Nincs többé töröttbor ! i
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét lölhivom az Általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet /

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  M  j
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős álíal kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de *J 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- C 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A mai modem bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály- ll 
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  11} 

(Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél: Polgár M. Budapest, VII., Wesselényi-utca 17. II. 1. 5

k  utániét mellett küldött K rit tá lj- izü ríb íz  kezelési utasítás mellékelt. t \ k l  HBgrendeléseket sziiesságböl közvetít a  „ F ri „Fogadó" kiadóhivatalâ )̂

T. étlapiró és vendéglős uraknak.
legmelegebben ajánoin a 
legjobbnak elismert és 
sok időt és mánkat meg
takarító ,,Herkovits“ -féle

Hektográph-lapok

* minden színben levő „tin
tákat “. A nélkülöz heUen 
hektogriph-lap mindkét ol- 
dalontóbbnzör használható s egy eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s  3—4 nap múlva ismét használható. 

Hektográph-tekeresek minden nairyeágban rendelhető

B ER K O V ITS  K A R O L Y  Sokszorositó-ké- 
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest. 

Yli., Síp-utca 11. Árjegyzék ingyen.

A K I
Budapesten bérházat, villát, ve n d ég
lőt házzal együtt, vagy vidéki fürdő
ket, pensiókat venni akar, szíveskedjék 
irodámhoz fordulni. —  K eresek  n a gy  
v id ék i gőzfürdőt bérbe. —  Bővebben 
U J V Á B Y  A L A D Á R  irodájában. Bnda- 
peBt. II., Kapás-n tca  12. —  Előzetes  

—  kö ltség ninos. -----

V e n d é g lő ,
Budapesten, nagy munkás-vidéken 800 
frt évi bér mellett, eladó. Italfogyasztás 
kimutathatólag 600 hektó. Az üzlet : 
végső ára 1 8 0 0  frt. Bővebb fölvilágo- i 
sitást • nyújt: M A T IC 8  8ÁND0B, 

Budapest, V I.. Fóthl-ut 23. —

Kassai Adolf vendéglője
Bpest, IV., Semmelveiss-u. 19.

(Röser-Bazár.)

Magyar konyha. Kis adag ételek. 

Tiszta ital.

A szaktársak találkozó helye.

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

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában, 3—8

oRieueiei nyeri. = -
Kapható,minden elsőrangú füszerkeres- 
kedésben, kávéházban és vendéglőben.

Dr. Kossuthány Tamás egyet, 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üdítő és szomjcsillapitó

CsillagRegyi íorrásuizet
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 
=  mely szénsavval tellittetik. =  

F O R R Á S :
C S I L L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:
Budapest, III., Bécsi-ut 94.

= =  Telefon 7 8 - 7 9 . -------
Vidékre bérmentes szállítás. «  Kapható mindenütt I

1

r Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

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

S zállo da átadás.
Élénk forgalmú nagy város nagy-szál
lodája, jutányos föltételek mellett átadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 1—4.

E lad ó  kávéház.
Pancsován a ,.Corzó" kávéház 3 biliárd
asztallal, teljes berendezéssel, családi 
ügyek miatt készpénz lelizelés mellett 
eladó Az üzlethez szükséges tőke IGOOt) 
korona. Évi haszonbér 2200 korona. 
Szerződés tetszés szerint. Értekezhetni 
F Á I  J Ó Z S E F  kávéház- 
tulajdonosnál, Pancsován. 2 -8

K á v é h á z .
Dunántúl, élénk, nagy kereskedelmi vá
rosában biztos exísztenciáju jófor- 
galmu kávéház átvehető. Vételár : 
1050 frt, biztosíték: 15i>0 frt és ház
bér: 1500 frt. Cim a kiadóhivatalban.

K ávém érést
800-tól 1000 frtig keresek 
megvételre a fővárosnak 
jobb, élénkebb utcájában.
Ajánlatokat R. I. jelzéssel a 
oFogadó» kiadóhivatalába kérek.

a község tulajdonát képező nagyven
déglő, szobákkal, étterem, táncterem és 
kávéházzal, a .vendéglős elhalálozása 
folytán eladó. Üzletvételhez 20 ezer ko
rona szükséges. Cim a kiadóhivatalban.

Eladó berendezés.
Még keveset használt kávéházi
berendezés, köztük egy föliró- 
kassza, két drb Szeifert-féle 
tekeasztal és több különféle 
márvány-asztal és ezeken kívül 
egy jókarban lévő szállodai 
társaskocsi 'omnibusz) jutányo
sán eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Szállodai (vendéglői) üzlet
mely áll egy jóforgalmu kocsmából, 
(pálinkamérés) nagy étterem és kávé- 
házból (szeparéval) és 5 kiadható | 
szobából, teljes fölszereléssel együtt, 
más vállalkozás miatt sürgősen átadó. | 
-  ■■ Cim: a kiadóhivatalban. =
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PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

Á  M A G Y A R  VENDÉGLŐS- É S  KÁVÉSIPAR, A  BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK,
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Szerkesztő és laptulajdonos: 
F lór G yő ző .

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

A vendéglősök orsz szövetsége
A Szabadkán tartott országos ven- 

déglŐs-kocsmáros-kongresszus,mintazt 
már megírtuk, kimondta az országos- 
szövetség szükségességét, megállapította 
annak célját és megalakította. Ez tehát 
befejezett dolog és hátra van csupán 
a határozatnak foganatosítása, amit a 
„Budapesti kocsmárosok ipartársulata,“ 
megbízatásához képest, el is fog végezni.

Alig lett azonban ez a határozat 
Szabadkán kimondva, jóformán a lapok 
sem adták még hírül és már is kez
detét vette ellene az aknamunka.

A kevésbé beavatott szaktárs azt 
fogja kérdezni: hát lehetséges az, hogy 
szakköreinkben aknamunkára vállalkoz
zanak emberek egy olyan üdvös cél 
ellen, mint a milyent az országos 
szövetség tűzött ki maga elé?

Igen, ilyen aknamunkára vállalkoztak. 
A fennálló, de se nem élő se nem haló, 
a vendéglősök érdekeivel nem törődő 
szövetségnek nevezett, de voltaképen 
kirándulásokat rendező testületnek Pé
csett tartott közgyűlésén, annak érde
mes elnöke, Gundel János „széthuzás- 
nak;‘ mondta a szabadkai kongresszust 
és a szövetség megalakítását. Gundel 
ur „Mungója“ , Ihász Gyurka, ennél már 
tovább ment. Neki természetesen sírnia 
kell, mert igy kívánja a szerepe. Tehát 
kisírja magát, azután igyekszik az újabb 
és életerős mozgalom résztvevőit le
kicsinyelni, nevetségessé tenni s azután 
ajánlja, hogy a belügyminiszternél kell 
lépéseket tenni arra nézve, hogy az 
uj és igazi szövetség alapszabályait ne 
hagyja jóvá.

A „M. V. és K. I.“  cimü laptársunk, 
melynek szerkesztője a végkimerülés
ben szenvedő és Ihásztól már elsiratott 
szövetség titkára, egy budapesti kisven
déglőstül aláíratott nyilatkozatot a sza
badkai kongresszus és határozatai ellen 
és azt mint egy derék kocsmárostól 
származó közleményt megjelentette.

Egyszóval: az aknamunka javában 
folyik, de a vakondokat ismerjük és 
éppen azért mégis jósolhatjuk, hogy 
az az akna fel fog robbanni és maga 
alá temeti a vakondokat és a velük 
rokonfaju egyéb —  ellenségeit az újabb 
mozgalomnak. Az ó-szövetségahistóriáé 
az uj szövetség duzzad az egészségtől 
és irányítja a gyakorlati modern életet.

Hogy hasonlatot tegyünk, olyan ez a

változás, mint a kormányváltozás. A 
letűnt úgynevezett 67-esek addig ma
nipuláltak míg az ország szekerét 
kátyúba vitték. Jött azután a 67-esek 
által lenézett, lekicsinyelt és kigunyolt 
48-as függetlenségi párt, mely azóta 
vaskezébe vette az ország ügyét és 
kivezette a bajból, hogy egészséges 
fejlődésnek indíthassa.

Igv vagyunk mi a régi. maradi bá
csikkal és szereplési vágyaikkal ami
hez bizony egy mákszemnyi joguk sincs.

Ihász és érdektársaink kétes szerepe 
ebben az ügyben nem jöhet tekintetbe. 
Még a Judás szerepe sem. Hiába keresi a 
belügyminisztert, hiába hullatja a rá
parancsolt könyzáport, hiába izetlenke- 
dik, —  az uj szövetség létrejött, alap
szabályai meglesznek és azután ez a 
szövetség fogja kényszeríteni Iliászt és 
Vidékét, hogy becsületesen szolgálja 
a vendéglős ipart és ne válasszon a 
vendéglősök közt, kiknek akar az ő saj
tója lenni és kinek nem: kiket akar 
dicsérni és magasztalni és kiket lebe
csülni. Ez a szövetség fogja neki diktálni 
a kötelességét és azt fogja vele meg
értetni, hogy vájjon van-e létjogosult
sága vagy nem.

A vendéglősök haladása és a ven
déglős ipar fejlődése nem függ ilyen 
hátramaradott bácsiktól, mint a milyen 
• Ihász György és Vidéke*. A kérdés 
csak az lehet, hogy vájjon ezek a bá
csik magaviseletük után maradhatnak-e 
még a felszínen és meddig. Az uj 
szövetség kezébe fogja venni a vendég
lősök mozgalmának és intézményeinek 
vezetését és akkor majd: hadd hulljon 
a férgese.

olhász és Vidéke* lejártnak tekint
heti azokat a kedélyes állapotokat, 
melyek alatt a kvaterkázás és pezsgő
zés közben vélték a vendéglősök bajait 
orvosolni. A frázisok, még ha tizen- 
hármas színűek is, csak frázisok ma
radnak. Eddig nyújthattak ezek a frázi
sok és csakis ezek hulladékot Ihász és 
Vidékének, de ezekből ezentúl nem 
lehet ám harapni, ezekből ezután nem 
lehet here életet vinni.

Es hogy ezt már is észreveszik, 
bizonyítja Ihász és Vidéke könyezése 
és az a félreismerhetlen menedékke
resése Gundel János ur közvetlen fe
délzete alatt.

De ez még csak ideig-óráig tarthat.

A Vendéglősök Lapját ért boykotton 
hiába erőlködik Ihász és Vidéke vic
ceim. Keserű, nagyon keserű labdacs 
volt az, amit le kellett nyelnie, ha 
akár be is cukrozta azt a labdacsot. 
Ez olyan morális pofon, amit csak 
az nem bir kellően értékelni, aki a 
közmorált még csak hírből sem ismeri. 
És ezen még a keserűséggel mege
resztett viccek sem változtathatnak. 
A pofon igen tanulságos és a memento 
móri egészen pozitív előszele.

Az uj szövetséggel uj alaphoz jutot
tunk. A vendéglős iparban ez a sző 
vétség uj korszakot, fordulópontot 
jelent. A frázisokat felváltja a tetterös. 
egészséges és aldásthozó közös mun
kája a modern vendéglősöknek, kik 
nem ámittatják többé magukat semmi
féle befolyástól, sem nagy, sem kis 
nagyságoktól, sem Ihásztól és a vele 
azonos aggsági gyengeségben szenve
dőktől. Aki nem velünk, az ellenünk 
és annak többé nem lehet szerepe a 
vendéglősök társadalmában.

Az uj szövetség nagy cél elérését 
tűzte maga elé. Az eszköz meg van, 
fel kell azt használni.

Az uj szövetség célját a szabadkai 
kongresszus a következőkben állapí
totta meg.

1 A magyar szt. korona országai területén 
jelenleg fennálló és ezentúl még létesítendő 
szállodás, vendéglős, kávés és kocsmáros-ipar- 
társnlatokat. ipari-egyesületeket, mint egymás
hoz szoros kapcsolatban álló és szakszerűié" 
egymáshoz tartozó ipari helyi szervezeteket 
és ezek tagjait országosan egyesíteni.

2. Az ekként országosan egyesitetttársulatok 
és egyesületek tagjainak ipari, anyagi és tár
sadalmi érdekeit a törvények kéretén belül 
minden irányban fejleszteni és védeni.

i .  A szállodás, vendéglős, kávés és kocsma 
ros ipart gazdasági szempontból haladásában 
elősegíteni és mint ipari tényezőt a köztudatba 
átvinni és ezen az alapon megszilárdítani.

4. A tisztességtelen verseny ellen tagjainak 
védekezését támogatni.

5. Az italmérési törvények és szabályok 
egységes végrehajtását elősegíteni. Ezen a-té
ren tapasztalt hiányokat és a gyakorlatban 
mutatkozó szükséges intézkedéseket az illetékes 
hatóságoknak tudomására, illetve javaslatba 
hozni.

(i A szaktársuiaí ok és tagok közt a kartársi 
szellemet ápolni és fejleszteni.

7. Mindezekre való tekintettel rendes szövet
ségi közgyűlésein kivfil, időnként országos 
szakkongreszusokat összehívni és azokat szak
ipari ügyek közös megbeszélésére előkészíteni.

8. Ezen iparágban a szakoktatást előmozdí
tani, szakiskolák felállítását szorgalmazni és 
tehetségéhez képest azok fentartását támogatni.
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». Közös beszerzési intézményeket, úgymint 
központi borpincéket és egyéb a szakmához 
tartozó áruknak készletben tartására központi 
raktárakat létesíteni.

10. Szaktársulatok és egyesületek alapítását 
támogatni és azokat irányítani.

«Ihász és Vidéke*' Itt tények beszél
nek és nem frázisok. Ezt kocsmárosok 
és vendéglősök határozták önmaguknak, 
kik minden stréberkedést és beavatko
zást a legerélyesebben visszautasítanak;

A Budapesti Kacsmarosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
I l i i ,  Rákóei-ut IJ, II. 2 0 . ss. a. van.

Hivatalos ó rák : minden hétfőn, 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

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

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

Pénteki összejövetelek.
A legközelebbi társas összejövetelek. 

(uzsonnák) sorrendje: —  Okt. 4-én: 
özv. Halász Mártonná vendéglőjében, 
Kőbánya, Felsőpálya-utca 3. (Kápolna
téri villamossal a Ligettérig. —  Okt. 
11-én: Pálíi Lajos vendéglőjében,
IX., Gubacsi-ut 21.

Taggyüjtő alkalmaztatik. — 
Jelentkezés az ipartársulat 
helyiségében: VIII., Rákóci-ut 
13. II. 20.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

A péesi ünnepségek egy részéről 
lapunk legutóbbi számában már be
számoltunk. Hátra van még a « Pécsi 
vendéglősök ipartársulatának* zászló- 
szentelési ünnepélye, a budapesti pin- 
cériskolának működéséről szóló jelentés 
és a pécsi pincér iskola megnyitása.

Kövessük ezt a sorrendet.
Az ipartársulat zasslósséntelési ün

nepsége szokásos módon folyt le. Az 
ünnepséget a legalkalmasabb időben 
rendezték, amennyiben a vendéglősök 
országos nyugdíjintézete és a vele 
kapcsolatos egyéb számadási-gyűlések 
mégis nagyobb számban szólították 
tagjait Pécsre, kik természetesen a 
nevükre vésett zászlószegek átvétele 
által bizonyos kötelességet vállaltak 
az ünnepségen való részvételre. És ez 
nemcsak erkölcsi értékkel bir. A zászló
anyai tisztet Csertő Antainé viselte, a 
zászlószentelést Magenheim József
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apátplebános végezte. Az ünnepély 
külső fényében is elég díszes volt. 
Pécs-város és Baranya-megye előkelő
sége, a hivatalok elöljárói kivétel nél
kül képviselve voltak. A zászlószente- 
lési ünnepély után az ipartársulat 
saját helyiségében villás reggelire látta 
a vendégek nagy részét.

A budapesti pincérszakiskola ügyét 
IValter Károly, a szakiskola fáradha
tatlan igazgatója ismertette. Első sor
ban azt indítványozta, hogy a kolozs
vári szakiskola alapítóinak, nevezete
sen : Nagy Gábor, Tauszik Alajos, 
Gráf János és Feszi József szak
társainknak mondjon köszönetét a 
közgyűlés áldozatkészségükért. Az in
dítványt lelkesedéssel elfogadták. Fi
gyelemre méltó a jelentés következő 
része. »A  képesítéshez kötést minden 
vendéglősnek követelni kötelessége, 
mert a fogadóst és vendéglőst is 
egyéni és erkölcsi súlya szerint be
csülik meg. A vendéglős maga is tár
sadalmi tényező lett. A müveit, szak
képzett vendéglős lesz a biztos alap, 
melyen rendületlenül fog állani a 
jövő vendéglősipar, mely idegenfor
galmi, nemzetgazdasági, hygieniai és 
nép-élelmezési szempontból olyan 
szerepkörhöz jut, melvlyel azelőtt so
hasem birt.« —  Megszívlelendő szavak, 
melyeket mi már sokszor hangoztattunk 
és amit a Szabadkán tartott országos 
vendéglős-kongresszus is éppúgy mint 
a tavaly Budapesten tartott hasonló 
kongresszus határozatilag ki is mondott.

A jelentes szerint a múlt évben 
mindössze csak két szakiskolát nyi
tottak és pedig : Kolozsvárott és Nagy
váradon. A szegedi szakiskolát bizony
talan időre megszüntették. Eddig 8 
szakiskola van az egész országban. 
Bizony nem nagy vívmány. A buda
pesti szakiskolát tavaly 300 tanuló 
látogatta. A jelentés végül Gliick Fri
gyes kiváló szaktársunk érdemeit mél
tatta. ki a szakképzés nagy pártfogója 
és előmozdítója.

A pécsi szakiskola megnyitása.
A  pécsi ünnepségek közt talán a leg
fontosabb és kulturális szempontból a 
legjelentékenyebb a pécsi pincériskola 
ünnepélyes megnyitása volt. Az ünne
pélyt a kir. tanfelügyelő nyitotta meg. 
majd Littke Lőrinc, vette át a szót, ki 
a :öbbi közt ezeket mondta:

Az iskola célja magában foglalja a 
modern műveltség és általános tudás 
fejlesztését a növendékekben. Erre van 
szüksége a legnagyobb mértékben a 
modern vendéglősnek, hogy prosperál
hasson és nem csak arra, hogy szak
szerűen kiképeztessenek a növendékek. 
Ezek segélyével képes csak helyt állani 
a világforgalomban és ezeknek révén 
birja csak a közbizalmat is kiérdemelni. 
De visszont ezzel bir a hazának úgy 
közgazdasági, mint más tekintetben 
szolgálatot teljesíteni Végül köszöni a 
bizalmat, amellyel őt az elnöki állással 
megtisztelték. Glück Frigyesnek ragyogó
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példája után fog indulni. Az ő eszméit 
és törekvéseit fogja követni, hogy meg
feleljen annak a várakozásnak, amelyet 
beléje helyeztek. IValter Károly szólt 
aztán és megköszönte Littke Lőrinc 
szives fáradozását. Vázolta a szakis
kola történetét. Ismertette az iskola 
fontos célját és azon tényt, amelynél 
fogva hivatva van az idegen forgalom 
előmozdítására.

A kassai uj ipartársulat. Mint elő
zőleg említettük, a kassai szállodás, 
vendéglős, kávés és kocsmáros szak- 
társaink társulatot alakítottak és pedig 
—  » Kassai szállodások, vendéglő
sök, kávésok és kocsmárosok ipar- 
társulata* címen. — A beiratási dij : 
2 kor. A tagsági d ij: évi 12 korona. 
Az ipartársulatnak eddig 105 rendes 
tagja van. A társulat tisztikarát a kö
vetkezőkből alakították meg. Elnök: 
Bügler Jenő, jegyző: Dávidkb János, 
pénztárnok: Kálmán Gyula, ellenőr: 
Zipszer József, ügyész: dr. Nyulássy 
János. Választottak még kO rendes és 
8 póttagot a választmányba. Az ipar
társulat utóbbi választmányi ülésén 
elhatározta, hogy a szabadkai kong
resszuson hozott határozatokhoz csat
lakozik, azokat magáévá teszi. A kon
gresszuson képviseltette magát három 
taggal. —  Elhatározta továbbá a tár
sulat. hogy hivatalos közleményeit a 
• Fogadó'-bán közli.

Keserű a labdacs . ..
Keserű, de le kellett nyelniök és 

ebben hiába vigasztalják magukat, 
mert az csak olyasmi, mint mikor va
laki elég ügyefogvott arra, hogy ön
magát tegye bolonddá.

A M. V. és K. I. cimü laptársunk 
mintegy elégtételül irja, hogy vannak 
még derék vendéglősök és ezt csak 
abból következteti, hogy Csuti Gyula 
vendéglőssel aláírattak «az igazság ér
dekében® amolyan «tájékoztatást», amit 
aztán elküldték a *Rábavidék* cimü 
lapnak, mert az ismertette a Szabadkán 
tartott vendéglős-kongresszust. No hát 
ezzel egy kicsit túllőtt a célon lap- 
társnnk, ha csak azt a vendéglőst 
tartja *derék»-nek, aki a szabadkai 
kongresszus ellen agitált.

Ugyancsak az igazság érdekében egy 
másik derék vendéglős is informálta 
a « Bábavidék® cimü lapot. Informálta 
pedig a következőkkel.:

A „Rábavidék* tek. Szerkesztőségének !
Egy itteni szaklapban olvasom, hogy Csut 

Gyula budapesti vendéglős aláírásával b. lap
jához a vendéglősök mozgalmából kifolyólag 
valami tájékoztató-félét küldtek, ami a lapban 
állítólag meg is jelent.

Engedje meg t. szerkesztő ur, hogy az Úgy 
érdemére nézve én is tájékozhassam az/.ai az 
egyszerű szándékkal, hogy a szerkesztőség 
tiszta képet alkothasson magának az egész 
dologról. Budapesti székhellyel vagy 8—10 
év óta áll fenn egy vendéglős-országos-s/.'1 e- 
ség, mely a kisebb vendéglősök ügyeivel nvin 
igen törődik. Konzervatív maradiság vett rajta 
erőt oly annyira, liogy alig vannak tagja.. Az 
italmérési iparban azonban a bajok annyira 
lábra kaptak, hogy a kisebb vendéglősök saját
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Jétuk érdekében kénytelenek voltak hatáskö
rükben szervezkedni. Országos szövetségük 
eddig nem volt, tehát szabad és független 
kongresszust hívtak egybe tavaly Budapestre 
az idén szepL 4-re Szabadkára, melyeken 
bajaikat és serelmeiket előadván, határozatokat 
hoztak, melyek emlékirat alakjában a kormány 
ele kerülnek.

Ez a mozgalom nem csak indokolt, hanem 
jogosult is. A vendéglősök meggyőződtek ugyan- 
is arról, hogy az említett s leginkább a na-'v 
vendéglősök szövetsége érdekükben mit sem 
tesz, ön magú.í saját elhatározásukból a cselek
vés terere leptek, mely munkálkodásuk mindig 

es nagyobb vendéglős-köröket von
magához.

Magától értődik, hogy valamely egyesület 
szabályos közgyűlése sohasem birh’at kongresz- 
szus jellegevei, hanem az mindig csak közgyű
lés, melyen kizárólag a tagok bírnak jogokkal 
S eppen azért érthetetlen hogy az érdekeltek 
(.suti tiyula kisvendéglős aláírását használják 
fel (lyen, mondhatni nevetséges misztifikációra.

A dolog tisztán áll. A kis vendéglősök saját 
karukon tapasztalták, hogy a kormány sohasam 
°g az italmérési törvény revíziójával foglal
kozni, ha azt nem mint a vendéglősök összes
ségének megokolt kívánságát látja maga előtt. 
I.s ezen meggyőződésből kifolyólag eddig két 
kongresszus hordta egybe az indoklás anyagát 
I.s ezt folytatni fogják a többi kongresszusok 
is mindaddig, míg célt crnek. A szabadkai 
kongresszus megalakította a , Szállodások, 
vendéglősök, kocsmái osok és kávésok orzságos 
szövetségét , mely hivatva lesz ezeknek az 
iparagaknak követőit csoportosítani és ezeknek 
a szaJcmaknak a fejlődését hathatósan előmoz
dítani. Ezt pedig nem lehet magánérdeknek, 
hanem kiváló közérdeknek minősiteni.

Ezen az oldalon nem a gomblyuk-fájdalmak 
nyilvánulnak, hanem a törekvés a mindennapi 
kenyérért.

Kérem a t. Szerkesztőséget, ezen felvilágo
sítást b lapjában közzétenni, hogy az érdekelt 
szakkörök is tiszta képét lássák az ügynek.

Annak eldöntését, hogy melvik in
formáció telel meg az « igazság érde
kének)), mi rábízzuk a vendéglösök- 
kocsmárosok többségére, kiket kivétel 
nélkül tartunk olyan derék emberek
nek, mint laptársunk Csuti Gyulát 
egyedül tart annak. De azt hisszük, 
a közel jövő is fogja ezt a vitás pon
tot helyesen megvilágítani, csak ne 
lessék idegeskedni.

Nyílt levél.
Nagyságos Gundel János urnák, 
a je renc József-rend lovagjának, 
mint a  » Budapesti szállodások, ven
déglősök és kocsmárosok ipartár
sulata* valamint a » Magyar ven
déglősök szövetsége« nagy-tekintetű 

Elnökének
Budapesten.

Van-e tudomása róla a t. Elnök 
urnák, hogy a saját külön hivatalos 
orgánuma, a » Vendéglősök Lapja< cí
met viselő sajtókarikatura, állandóan 
támadja faunra Károly urat, a » Bu
dapesti kocsmárosok ipartársulatának* 
elnökét, csupán azért, mert ennek a 
szaktársulatnak elnöke. Azeló'tt nem 
bántotta, hanem csak azóta, amióta 
szaktársai bizalma az elnöki tiszt
séggel ruházta fel. Igaz ugyan, hogy 
a cselekedet jellemzi legjobban az 
egyén karakterének kvalitását, de 
mégis, mint a » Budapesti kocsmárosok 
ipartársulatánako hiv, lapja, köteles

séget vélünk teljesíteni, mikor a saját 
külön lapjának eme fenegyerekesice- 
dését és ízléstelenségét t. Elnök ur 
tudomására hozzuk; mert ez a követ
kezetes támadás többek előtt azzal a 
látszattal bir, hogy felsőbb inspirációk 
folytán történik. Mi ezen a téren nem 
követhetjük a »V. L.« kvalifikálhatat- 
lan eljárását, mert máskép a ,fogat- 
fogért« elvénél fogva a másik szak
társulat elnökét kellene kikezdenünk, 
éppúgy minden ok nélkül.

Ezt a levelet azért intézzük l. Elnök 
úrhoz nyilvánosan, hogy szakköreink 
is szerezzenek tudomást ezen pokoli 
színjátékról.

Budapest, szeptember hó.

A  »Fogadód
szerkesztősége.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Gseftelés a nyugdijegyesü létnél.
Az élelmesség, a jó üzleti szellem 

elengedhetetlen és tőfeltétele minden 
kereskedelmi, minden ipari vállalatnak. 
Meg az olyan vállalkozásoknak is, 
amelyek nem kizárótag az adásvétel 
törvényei szerint, hanem morális ala
pon, az úgynevezett « közérdek* céljá
ból létesülnek. A helyesen fölfogott 
üzleti elv áll tehát, a mi közös válla
latunkra, az Országos Nyugdijegye- 
sületre is. (Ez is vállalkozás: közvál
lalata a vendéglős-iparhoz tartozóknak, 
akik kis rátákban, bizonyos összegeket 
fizetnek azért, hogy 35 év múlva egy 
eleve megállapított nagyobb összeget 
kapjanak j

Tehát, a jó üzleti szellem elkél a 
mi nyugdijegyesületünknel is, sőt szük
séges is, hogy az ott alkalmaztassék, 
de. csak helyesen fölfogva és olyan 
értelemben, hogy az erkölcsi alap se 
szenvedjen csorbát. Nem cselekszünk 
az erkölcsi alap rovására azzal, ha az 
iparunkhoz tartozók érdekében alakult 
intézményt akként akarjuk gazdagítani, 
hogy a velünk összeköttetésben álló 
azon eég- és vállalat tulajdonosokat, 
akiknek ez az összeköttetés ezreket és 
milliókat jövedelmez, — tiszteleti ta
goknak bevesszük az intézménybe és 
bizonyos nagyobb összegű dijakat 
tizettetünk velük. Azonban visszatetsző 
és nagyon is kifogásolható az. ha 
ezeket a vállalkozókat, tehát üzletem
bereket a morális elvek ellenére az inté
zet élére (s ezzel magunk fölé) állítjuk 
és csak azért, hogy gsejteljenek, hogy 
termékeik számára még nagyobb teret 
szerezzenek. Mintha erre nem volna 
más elég közlekedési ut vagy alkalom.

Az országos nyugdíj egyesület veze
tőségének egyik tiszti csoportja, a 
fölügyelő bizottság, csupa idegen, nem 
a mi iparunkhoz tartozó egyénekből 
áll. Gyáros, kereskedő és egyéb cég
képviselők töltik be a tisztségeket. 
Mit keresnek ezek ott! Mi célból, mi 
érdekből lettek ezek oda állítva? A

Francois pezsgőgyár, a szandrik-gyárstb 
sőt még a Terna. (Szuly A. személyé
ben), a közönséget kizsákmányoló 
kartelszövetségek szellemében alakult 
ezen uj kereskedői vállalat is a felü
gyelőségben van. Mit keresnek ezek 
ott és különösen: mit keres ott a 
Terna. a T  . . e . . r-na ’ .. Tálán, hogy 
fölügyeljék a pontatlanul fizető ven
déglősöket és pincéreket? Vagy talán, 
hogy eleget tegyenek a fölügyelettel 
járó nehéz és nagy tudást igénylő 
föladatoknak ...  amelyekhez a vendéglős 
iparhoz tartozók kevésbé intelligensek 
és kevésbé megbízhatók. Tehát, nem 
bízunk önmagunkban ? De hiszen ak
kor a saját vállalkozásunkban, a 
Nyugdijegyesületben se bízhatunk ?

Azonban ez még sem állhat, de le
hetséges, sőt legvalószinübnek látszik 
az a körülmény, amit a logikai rendh: n 
vezetett következtetés is világosan mu
tat sa mint föntebb is említettünk, hogy 
a nyugdíjintézet fölügyelőségét képező 
Terna stb. cégek, az alapítói vagy más 
címen Űzetett dijakért ellenszolgálta
tást kívánnak. Reklámot s ezáltal 
üzletet csinálnak maguknak a — 
Nyugdijegyesületböl. De igy vagy úgy. 
a dolog egyre megy. a fő, hogy az elv, 
ha más módon is. érvényesüljön. S 
ebben, hála adassék Platónak, nincs 
hiány. A nyugdijegyesületben a jói üz
leti szellem alkalmaztatik. . . Amit ha 
kissé jobban szemügyre veszünk, úgy 
tűnik föl nekünk a Nyugdijegvesület, 
mint az a templom, amelyből annak 
idején Krisztus urunk kénytelen volt 
kiverni a kufárokat.

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céljára a„ Fogadó1, 
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 „Fogadó1-1 szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A ..Fogadó11 kiadóhivatala.

Figyelem ! Vendéglős és kocsmáros 
szaktársainkat saját érdekükben fel
hívjuk, hogy minden esetet, melybei: 
az üzletüket ellenőrző rendőri közege 
túllépik az ellenőrzés határát és okve
tet lenkedő s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségünk 
tudomására.

Hymen hírek. — Kováts .lenő, iker
vári nagyvendéglős szaktársunk, aug.
29-én tartotta egybekelését Mihály 
Szidikével, a vasmegyei Oriszentpé- 
teren. — Gr ősz Károly a sárvári Bá
rány vendéglő tulajdonosa eljegyezte 
Magyarász Mariska kisasszonyt. Ma
gyarász J. ottani földbirtokos szép 
leányát. Az egybekelés október 3-an 
fog megtörténni. —  Babochay * >dön bu
dapesti vendéglő? szaktársunk e hó első 
felében vezette oltárhoz Fát a Margit 
kisasszonyt, Veszprémben. Abrai/a:
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Rózsika kisaszonyt e hó elejével elje
gyezte Klein Soma, Budapestről.

Sajtóhiba fordult elő a múltkori 
számunkban. Az „Egy pohár bor mel- 
lett“  eimü közleményünk első soraiban 
e helyett —  Borbély György, Ma
gyarországnak egyik legjobb publi
cistája — ez állt: B. Gy. a Magyaror
szágnak stb... A szedő hibájából eredő 
ez az »a« névelő tehát a » Magyar Paizs* 
derék szerkesztőjét a ..Magyarország4' 
napilap újságírójává tette meg. Mely 
hibát (bárha mi nagyon örülnénk 
annak, hogy ez ne hiba, hanem valóság 
volna) ezen soraink javítanak helyre.

Mizériák az italmérési engedélyek 
körül. —  Azokról a mizériákról, 
amelyek az italmérési ággal kapcsolat
ban fordulnak elő nap-nap után és 
vannak majd mindenütt napirenden: 
lapunknak majdnem minden á-ik 4—ik 
száma megemlékezik. Azonban hiába 
a fölszólalás, a panasz: a bajok nemhogy 
szűnnének, hanem még szaporodnak, 
dacára, hogy ma már a hatóság is 
komolyabban kezd foglalkozni a dolog
gal. De csak foglalkozik és nem igen 
cselekszik vagy ha cselekszik, ebben 
sincs valami nagy köszönet a hivatásos 
italmérőkre nézve. Siófok község főbí
rója, pl. úgy foglalkozott e rendkívül 
kényes kérdéssel, hogy Szilvatka nevű, 
soha pincét, konyhát nem látott egyén
nek az engedélye ügyében ugyancsak 
meleghangú (és sikerrevezető) ajánlat
tal élt a pénzügyiigazgatőnál, valami 
Rozsos nevű. muraközi horvát főtisz- 
telendő-apát közbenjárására. Szilvatka 
ur tehát, megkapta a »fölüsleges« 10-ik 
engedélyt, könnyen, minden nehézség 
nélkül, mig a pincér sorból kikerülő 
tanult szakemberek, óriási nehézségek 
és utánjárások után tudnak csak enge
délyhez jutni. A Siófoktól nem messze 
eső Keszthelyen már engedélyt se kér
nek. Csőre és Hermán Lajos nevű pa- 
lackos-szatócsokenélkül mérik a drága 
lőrét. Utóbbit nemrég megcsípték a 
fináncok,(de nagysokára) és 25 koronára 
marasztalták el. Az a Csőre szatócs 
arról nevezetes, hogy szőlőérés idején 
na*jy betűkkel teszi ki az ablakába, hogy: 

íesmust itt kaphatói” Hát lehetséges : 
surtpatackban édes mustot mérni? U. itt 
a kath. legényegylet vendéglőse: Rátz J.- 
nének is csak zártpalack mérésre van 
engedélye, de azért méri a bort zárat- 
lanul, nyitva-bontva ugv, amint mérik 
mások százan ebben a vendéglősre, 
kocsmárosra legkevesebb ót arasztó 
szép Magyarországon.,. Ugyancsak itt 
van már az ideje a most alakuló 
szállodások és vendéglősök országos 
szövetségének, annak az intézménynek, 
amely az ilyen és hasonló mizériák
kal szemben a vendéglős-kocsmáros 
érdekeit mindenkor és minden körül
mények ellenére meg fogja védelmezni.

Borkiállítás. A Délvidéki Földműve
lők Gazdasági Egyesülete a tél folya
mán Temesvárott borkiállítást rendez,

a melyen részt vehet a Délvidék bár
mely bortermelője.

Törley hagyományai. Egy vidéki 
fogadós szaktársunk irjaakövetkezöket:

A „Fogadódból értesültem, bogy Törley 
József elhunyta alkalmából több ami szakmánk
hoz tartozó egylet (társulat) különféle összegű 
hagyományokban részesült. A hagyományozott 
egyletek sorában nem találtam a Budapesti 
kocsmáros-ipartársulatot. Ezt úgy látszik — ki
felejtették. Hogy mint történt ez, nem kutatha
tom, de kétlem, hogy ez a boldogult nemes in
tenciója lett volna. A Fogadó azonban és 
ugyanazonképen az Ipartársulat, ezt a kis 
esetet nem vették észre. Erre vonatkozó meg
jegyzést ugyanis sem itt nem láttam, sem az 
ipartársulatnak Szabadkán volt tagjai:ól nem 
hallottam. (Azt ugyan tapasztaltam a pezsgő
zések alkalmával, hogy a „Törley pezsgő" ne
vet következetesen elhallgatták). Csak ezt 
akartam figyelmeztetésként megjegyezni. Af. K

Szerk. megjegyzés. Ez a körülmény 
a mi figyelmünket tényleg elkerülte. A 
B. K. ipartársulat pedig nem vette fi
gyelembe, de nem is vehette, mert ez 
a társulat nem az eféle hagyományok
ból, hanem a saját erejéből akar és 
fog nagygyá épülni.

Szeszadóreform. A magyar mező
gazdasági ssesztermelők országos egye
sületének igazgató-választmánya leg
közelebb tartandó ülésén állapítja meg 
a szeszadóreformmal kapcsolatos kor
mányintézkedések tekintetében sürgő
sen szükségesnek mutatkozó teendőket.

Antialkoholista óhaj... Szenttamá
son a napokban az antialkoholisták 
gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, 
hogy a pénzügyi és keresk. miniszte
rektől kérni fogják, hogy a kávéházakat 
és kocsmákat szombat estétől hétfő 
reggelig zárják be. igazán nagyon 
szerény óhajt. Ajánljuk ezeket a sze
rény óhaju antikohikat a bácskai újsá
gok figyelmébe.

Bokros Károly muzsikája. A pécsi köz
gyűlésekkel kapcsolatban a Littke cég nagyszerű 
uzsonna-lakomát adott, amelyre a helyi és vi
déki szaktársak majd mind megjelentek. Miután 
aztán megtapasztalták a külömhözö emeleti 
rendben elhelyezkedő pezsgős helyiségeket, 
neki ültek falatozni, iszogatni. Az iszogatás 
alkalmával, nagyon természetes, toasztok is 
hangzottak. Ott volta mi elnökünk is, a nyug- 
dijegyesületnek régi és megint uj elnöke, Bokros 
Károly, aki tudvalévőén, nemcsak kitűnő elnök, 
szónok és jó fogadós, de ugyanilyen muzsikus 
is. A jelenlevők észrevették és elkezdtek 
halljukozni: — Halljuk Bokros Károlyt! — 
A szintén jó kedvű elnök a biztató szavakra ide 
néz, oda néz, majd egyszerre csak föláll, 
kilép a sorból és a cigányprímáshoz megy, a 
kinek kezéből kiveszi a hegedűt és a bandához 
fordul: Ácsi, vigyázzatok! — Azok pedig vi
gyáztak és húzták utána a lassú merengőt, 
majd a vig csárdást, aminek hallatára megint 
mozdult a sor s a sorból kilépő Gundel János 
özv. Littkénchez megy és táncra perdül vele. 
A jelenlévők pedig nézték-nézték ezt a gyönyörű 
jelenetet, a kedves két öreg táncát, melynek 
kellemétől eltelve mondogatták egymásnak, hogy 
minden szónoklásnál szebb és többet érő — 
Bokros Károly muzsikája...

Iskola. Az 1908-ra szóló „Vendég
lősök Naptára" mint előzőleg jelentet
tük, 1907 december hóban jelenik meg 
s a mi szakközönségünknek nélkülöz
hetetlen könyvét fogja képezni. A 
„  Vendéglősök Naptára” egyik fontos

és érdekesebb részét a községi (városi) 
hatóságokhoz, a pénzügyi igazgatósá
gához és a minisztériumokhoz intézendő 
kérvények, beadványok és föllebezések 
mintái fogják képezni, melyek fölösle
gessé teszik, hogy bizotnyitvánvok 
beszerzése, italmérési engedély elnye
rése és egyébb kérvények megírása 
végett vendéglős és kocsmáros máshova 
forduljon. Ezzel lesz kapcsolatban a 
„Pincér nyelvtanmely négy nyelven : 
magyar, francia, angol és németül 
ismerteti az idegen (külföldi) vendégek 
látogatásánál szükséges szavakat és 
mondatokat. Ennek az érdekes résznek 
a befejezőjét fogja képezni az ételek 
nevét ismertető, újból átdolgozott és 
kibővített négy nyelvű ételszótár. A 
„V.-Naptára“  tehát, a mi osztályunk
hoz tartozóknak iskolája is lesz és ezért 
is előre fölhívjuk közönségünk figyel
mét ezen hasznos és érdekes kiadvá
nyunkra.

Eltiltott borderitö-szer. Andrássy 
Gyula gróf belügyminiszter körrendele
tét bocsátott ki, melyben kijelenti, hogy 
a borok, szeszfélék stb. derítésére szánt 
Hein-féle «Schnellklárung» elnevezésű 
készítménynek úgyszintén minden eink- 
gálicet vagy sárga vérhigsót tartal
mazó borderitő szernek behozatalát és 
elárusitását a fóldmivelésügyi, keres
kedelemügyi és pénzügyi m. kir. minisz
terekkel, valamint az osztrák kormány
nyal egyetértve, egészségi okból eltiltja.

Oltás. A fővárosi „Adria" szikvizgyár a 
vállalatnál alkalmazásban lévő irodai valamint 
a műszaki, úgyszintén az összes kocsisokat be- 
olttatta a Béesböl Budapestfclé kacsintgató himlő 
járvány ellen. A fővárosi szaktársainknak tehál 
az Adriával való érintkezéstől mit sem kell 
tartani.. .

Magukról megfeledkezett pincérek
Korándy Ferenc szombathelyi vendég
lősnél Schmidt András és Cságrán 
Ferenc pincérek meglopták Levrer 
József főpincért. A zsákmány ugyan 
nem volt nagy, összesen 24 kor. és a 
szivarkészlet. De ennyit is elégnek 
tartott a törvényszék arra, hogy 6—6 
hónapi börtönre Ítélje a magukról meg
feledkezett két pincért.

Gyászrovat. —  Mayer József, a 
belvárosi (Egyetem-utca 5.) Erzsébet 
királyné fogadónak általánosan tisztelt 
bérlő-tulajdonosa, szeptember 13-án 
reggel 38-ik évében, rövid szenvedés 
után jobblétre szenderült. A temetés 
15-én, vasárnap délután történt a 
közönség és az ösmert fogadós nagy
számú ösmerőseinek részvétele mellett. 
Az élet delén elköltözött szaktársun- 
kat özvegye, sz. Kiss Anna és Józsika 
fiacskája siratják.

Labrentz Gusztáv, a pécsi Mátyás 
király fogadónak ismert tulajdonosa, a 
m. hó elejével elhunyt. A  régi jónevü 
fogadóssal szakosztályunk egy kiváló 
tagját vesztette el. Halálát özvegye 
gyászolja.

Wild Péter, az ismert balatonfüredi 
nagy vendéglős, szept. hó 22-énhosszas
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betegeskedés után, 74 éves korában 
jobblétre szenderült. Az elhunyt vég- 
tisztesége, nagy részvét mellett, e hó 
23-án d. után történt.

Horváth György, föpincóri karunk egyik derék 
és intelligens tagja, e hó közepével Szigetváron, 
hosszas betegeskedés következtében elhalálozott. 
A legszebb ifjúságában, 26 éves korában el
hunyt főpiacért szaktársai és nagy gyászoló 
közönség kisérte el végső utján. Keresztjére, 
Kaszás Lajos budapesti vendéglős „Kaszás 
l.ajos és neje“  fölirattal díszes koszorút küldött.

Jankay Sándor, az Egger-féle hely- 
eszközlő-iroda vezetőjét szomorú csapás 
érte édes anyja halálával, aki e hó 
15-én költözött el az élők sorából. 
Temetésén az ismerős szaktársak nagy 
számmal vettek részt.

Körmenden Donner Géza vasúti fo
gadós szaktársunk neje sz. Szép Gizella, 
augusztus 21-én elhunyt. Temetése 
nagy részvét mellet történt.

Kőszegen Karner Samu kávés, ki 
a Lehner kávéházát nemrég vette meg, 
szept. 15-én hirtelen elhalálozott. Te
metése 16-án történt nagy részvét 
mellett.

Megszivlelésre méltó szavak!
— A vendéglős-ipar érdekében. —

Szakiparunk modern fejlődése két
ségtelenül megkívánja a szakoktatás 
meghonosítását és fejlesztését. A ven
déglős-kar úgy szak mint általános 
képzését ezek az iskolák vannak 
hivatra elősegíteni, noha sajnosán kell 
konstatálnunk, hogy eziránt szakköre
ink igen közönyösen viselkednek.

Erre az ügyre vonatkozólag Grunvald 
Mór, szaktársunk, a aSomogymegyei 
vendéglősök és kocsmárosok egyesüle
tének') buzgó elnöke, egyik kaposvári 
lapban a következő, megszívlelendő 
közleményt jelenttette meg.

Napjainkban, midőn a korszellem helyesebb 
irányítása folytán, a tultömött tudományos 
pályák helyett tömegesen bocsájtják a szülők 
gyermekeiket a független és tisztességes jövőt 
biztositó ipari pályákra, szükségesnek látóin, 
hogy a pályaválasztás előtt állók ügyeiméi a 
vendéglős-iparra is felhívjam.

Nemcsak a külföldön, de hazánkban is, úgy 
a fővárosban, mint a nagyobb vidéki városok
ban, áldásosán működő szakiskolák, e pályát 
az általános műveltség és ipari szaktudás tekin
tetében minden más előkelő ipari pályával egy 
színvonalra emelték. Az egyes iparágak között 
tehát a vendéglösipari pálya is méltán foglal 
helyet. Igen sok szülőt visszatart még ma is 
gyermekeik ipari pályára adásától az, hogy 
iparosoknál elhelyezett gyermekeikről még 
3-4 évig nemcsak, hogy teljesen gondos- 
kodniok kell, de a legtöbb esetben még tandij 
cimén is jelentékeny összegeket kell fizetniük.

A vendéglősipari' pályánál nemcsak, hogy 
nem áll ez, hanem még mint kiváló előny szökik 
szembe, hogy a tanuló állandóan önérzetét 
emelő csinos öltözetben járhat, belső házi teen
dőket (melyek között bizony igen furcsák is 
felsorolhatok volnának) nem végez, hanem állan
dóan iparával foglalkozhatik és pályája már a 
belépés napján, a szó teljes értelmében kenyér
kereső pálya lesz, mely a szülők válláról a tar
tás gondját teljesen leveszi. De nemcsak a tartás, 
hanem a nevelés gondja alól is megszabadítja
a szülőket.

Hogy e pályán az ipari oktatás mellett, a 
nevelés és továbbképzésről Kaposvárott is

minő gondoskodás történik, arról tanúskodik 
a somogymegyei vendéglősök egyesülete által 
fenntartott szakiskola, mely Endrei Ákos fő- 
gimnáziumi tanár igazgatása alatt áll, akivel, 
az előadói funkciót Hónai Samu polgári iskolai 
tanár osztja meg. Midőn az oktatásban és to
vábbképzésben oly magas színvonalú isko
lára a szülők és érdeklődők figyelmét felhívom, 
egyúttal Kaposvár értelmes és müveit pincér- 
társadalmához is fordulok, azon kéréssel, hogy 
miután ezen szakiskolában az oktatás teljesen 
ingyenes, az iskolai órák pedig olyankor tar
tatnak, midőn az előadások látogatása a ren
des foglalkozást nem igen gátolja, iratkozzanak 
be, lehetőleg mindnyájan e szakiskolába végül, 
mivel tanulni bármely korban sem szégyen, ne 
idegenkedjenek az iskolától azon vendéglősök 
se, akik magukra nézve üdvösnek Lartják isme. 
reteik kiegészítését.

Egy megszűnt pincér-egyletről
Tek. szerkesztőség! Teljes tisztelet

tel kérjük, szíveskedjen b. lapjában 
alábbi közleményünknek helyt adni, 
amelynek megírására és közzétételére 
az itteni pincér-egylet megszűnését 
illetve a helybeli Iparos-ottjionba való 
beolvadását' jelentő s a Szatmárott 
megjelenő Szamos-ban * Ej félutáni gyű
lési címen napvilágot látott, ezek a 
sorok késztettek bennünket:

Első pillanatra valami anarchista, vagy 
épen nihilista szövetségre gondol az olvasó 
ezen cim elolvasása után, pedig sokkal ártat
lanabb a dolog; 2000 és egynéhány koronáról 
van szó, — mit a szatmárnémeti pincér-egye
sület pénteken éjjel 1 órakor Tankóci Gyula 
főkapitány elnöklete alatt tartott ülésén adott 
át az Iparos Otthonnak. — Beolvadt ugyanis 
a pincér egyesület az Iparos Otthonba, mely 
most hatalmas szép palotát szándékozik épí
teni, melyben mindkét egyesület kényelmes 
otthont talál.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ne ér
tesítsük vidéki szaktársainkat arról a 
közgyűlési határozatról, amelyet a folyó 
hó 12-ér. éjjel a városháza termébe 
egybehívott közgyűlésen a város fő
kapitánya illetve a Szatmárnémeti 
Pincér-egylet diszelnöke ajánlott el
fogadásra. De mindenekelőtt tudni kell, 
hogy a sz. p.-egyiet vezetősége közel 
egy év óta még egy kis értekezletre 
sem hívta egybe tagjait. Ez persze 
elég szomorú dolog és nagy mulasz
tást jelentő a vezetőségre, hogy egy 
évekkel ezelőtt oly szép virágzásnak 
induló egyletet igy hagyott veszendőbe 
menni. így az sem csodálható, hogy 
az egyletnek nincsenek tagjai, akik azt 
kellőképen pártfogolnák, dacára hogy 
ez egyletnek jelenleg is egy megfelelő 
és elhelyezéssel egybekötött irodája, 
gazdagon kiállított könyvtára sat. fel
szerelésen kívül 2000 koronát meg
haladó készpénze van, amiből vilá
gosan látszik, hogy az egyesület élet
képes és megfelelő vezetőséggel sikerrel 
teljesíthetné föladatát. Megjegyezni 
óhajtjuk, hogy a szatmárnémeti pincér
egylet a Mope. fiókját képezte, midőn 
pedig ez az egylet megszűnt létezni, 
újból a régi egyletté alakult és »Szat
márnémeti Pincér-Egylet« címen tovább 
gyakorolta jogait.

Ma, midőn a pincér is azon fáradozik,

hogy a társadalomban az öt megillető 
helyet elfoglalja, a szatmárnémeti 
pincéregylet vezetősége félre dobja e 
csekély erejét is, elfogadván csendes 
némasággal egy oly határozatot, amely 
mint jogától, mint anyagi javától meg
fosztja. Fölhívta ugyanis az egylet 
diszelnöke, Tankóci Gyula főkapitány 
ur a tagokat, hogy hagyjanak fel az 
egylet jelenlegi vezetésével és vagyo
nukkal csatlakozzanak a már m.eglevő 
Iparos-Otthonhoz és egybeolvadásukkal 
alakítsanak egy közös szállót, eme 
célból engedje át teljes vagyonát az 
Iparos-Otthonnak és vele egy fedél 
alatt ülésezzen, és ha akar (herber- 
kezzen.) A tiszta értelme pedig ennek 
az, hogy az ugyancsak csöndes maga
tartása, szatmári pincér-egylet tagjai 
még az eddig létező csekély jogaikat 
se gyakorolhassák tovább, amiért ugyan 
cserében és vagyonuk fejében a ván
dorlegényekkel, ha a körülmények úgy 
hozzák magukkal, egy szobában hál
hatnak.

Mindezek után pedig azt volna jó  
tudni, hogy mi indította a főkapitány 
urat arra, hogy ilyen nagy csapást 
mérjen a szatmári pincérségre. Csak 
talán nem az a körülmény, hogy an
nak idején a szatmári p.-egylet disz- 
elnökéül választotta.

Jellemző, hogy itteni szaktársaink, 
egynek kivételével, a régente híres és 
jónevü szatmári pincér-egyletnek e 
megszűntét jelző határozatot mind el
fogadták. Nem tudni, hogy saját meg
győződésük vezette-e őket erre. vagy 
mi, — mely körülmény azonban szé
pen bizonyít amellett, hogy — hala
dunk. Csak aztán meg ne irigyelje a 
rák, hogy versenyt haladunk vele.

Szatmár. 1907. szeptember hó.
Kirelmer Antal és 

Balogh yózsef.

Vizet az öregnek.
A mi szeretve tisztelt kollégánk, 

ihász Gyurka, (mert akár tagadja, akár 
nem, mégis pincérből lett szerkesztő 
és ha visszafejlődött, arról bizony- 
isten nem tehet a pincérség) tehat 
kollégánk, szükségét érzi annak, hogy 
a direkt az ő tiszteletére nyitott eme 
rovatunkat: »Vizet az öregnek,* ál
landósítsuk. Folyton keresi az alkalmat, 
hogy kedveskedjünk neki s minthogy 
az öregek iránti tiszteletnek »hivei 
vagyunk.* tehát —  bort ainugy is 
már sokai ivott, de még nem eleget, — 
vízzel kínáljuk meg.

A mi kedves kollégánk megint ki
mulatta magát — Pécsett és valószí
nűleg haza is hozott valamit emlékül, 
mert azt mondja » vezércikkében.* 
hogy a Littke cég adott dús lakomája, 
"örökké emlékezetes marad azok előtt, 
akik abban részt vettek «  Ebből azt is 
lehet következtetni, hogy olyan nagy
fokú volt a beiurrantás, mint eddig 
még soha, mert csak az ilyesmi
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maradhat örökké emlékezetes. És hogy 
Ihász Gyurka ott volt-e? No-ná: nem 
volt o tt! Ha nem lett volna ott, hogy 
írhatta volna meg vesércikkben a saját 
külön tapasztalatát ? Mi ?!

És ebben a derült, pezsgős hangulat-, 
bán rémségesen szellemeskedik velünk 
mulattat minket is, akik nem voltunk 
részesei az » örökké emlékezetesének. 
De aztán micsoda szellemeskedés e z ! 
Csak ugv szikrázik a humortól. (Ugv 
éljen az ő drága feje.)

íme itt van az >örökké emlékeze
tesnek* a nyavalyatörése! Azt irja: 
• Szabadkai szinlap A pártütők, avagy 
utazás a holdba. Víg operett három 
felvonásban. írták: Janura, Flór és 
Matsád stb. Mi ? Nem ragyogó szelle
meskedés e z? ! Azután következik: 
•Szózat a magyar vendéglősökhöz. A 
legújabb pártütés ellen. Mi történt 
Szabadkán ? stb. Borzasztó, kedves 
kolléga! Bámulatos szellemesség! No 
de a koma eszéből másnak nem kell, 
mert bizony nem nagy hasznát lehet 
annak venni. Ez különben nem újság 
ő előtte, azt ö jobban tudja mint én.

De megálljunk csak egy kicsit. Te 
szép hoppmester! Hát nem ismered 
azt a régi dolgot: »ha te ütöd az én 
zsidómat, akkor ütöm én a te zsidódat.* 
Hát nem mondanád meg hol van a 
gazdád: Gundel Jánosnak, a vendég
lője? Mi ugv tudjuk: abban a hold
ban, amelyben te oly remek operettet 
irattál. Janurának mégis csak van 
vendéglője, ő mégis csak aktív ven
déglős, ha miatta akár meg is pukkadsz, 
de a te gazdád már régen pihen a 
jól megérdemelt babérain. Hát te még 
ezt sem tudod és mégis haragszol, ha 
vízzel kinálunk téged?

A pécsi mulatságokon, azokon az 
»örökké emlékezeteseken* olyanoknak a 
nevét is említed fel a jelenvoltak közt, 
akik ott sem voltak. Ez különben megbo
csátható, mert az ember sokszor jut
hat abba a helyzetbe, hogy duplán 
lát különösen ott, ahol annyi potya 
pezsgő volt.

Hát aztán az az «intelem az elnöki 
székből.* Ugyan mondd meg, hogy 
rajtad kívül kinek szólhatott az?! 
Hiszen a cselekvés szabadsága min
denki számára meg van, koma, csak 
a tiedre nem!

Meg aztán mért nem írtad meg azt 
is, hogy ugyanaz az elnök, a te urad 
és parancsolod azt is mondta, hogy a 
szövetséget nem pártolják s ha to
vábbra is igy lesz, akkor fel .kell 
oszlatni.

Meg aztán Lukács János indítvá
nyát mért nem közölted úgy. ahogy 
ő azt mondta. Ugyanis azt is mondta, 
hogy a társulati tagok első kötelessége, 
a tagdijakat pontosan belizetni, mert 
a társulatnak is vannak kötelességei. 
Hát aztán mért nem írtad meg azt 
is, hogy a te szövetséged mi módon, 
milyen határozattal intézte el Molnár 
Gyula, Belenkey Bálint, Siklósi Ede és

Nagy Lajos szaktársak okos indítvá
nyát. Ugyebár azért nem irtad meg, 
mert nem volt róla mit írnod, mert 
a te imádott szövetséged előtt a leg
okosabb indítványok is csak a falra- 
hányt borsó sorsára számíthatnak.

Látod kolléga! Ne írass te operettet 
a holdban, mikor magad is holdkóros 
vagy és ne vedd tőlünk rósz néven, 
ha azt kiáltjuk feléd : Vizet az öregnek!

Gyuri bá’ zengeményei. . .
Ihász Gyurka versben zengi.
Hogy Pécsett győzött a sereg,
S hogy meg van mentve — ö mondó — 
A vitézi becsület.

De hogy miként, nem tudja, ’sz nem, 
Tapasztaló csak — a foga :
Mivelhogy csak a „b a n k e tfra "

És — ( berúgni ment oda . .  .)
Füles Matyi.

ÜZLETI  HÍREINK.
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 levelező
lapon értesíteni.

Kaszás Lajos füredi vendéglős.
Kaszás Lajos, a budapesti Muhr-féle 
nagyvendéglő népszerű gazdája, meg
vette a balatonfüredi Vild-féle nagy
vendéglőt. Az ismert nagyvendéglő 
vétel- és bérügyletének megkötése a 
múlt szerdán volt. Kaszás szaktársunk 
mindkét nagy üzletét személyesen fogja 
vezetni. Uj vállalatához is hasonló nagy 
sikereket kívánunk.

Domokos Ignác vendéglője. Tapol
cán a város tulajdonát képező szállo
dát Z?í>;«ö»^wlgnáczalaegerszegi ismert 
és jóhirnevü szállodás bérelte ki, me
lyet újonnan renoválva november 1-én 
fog ünnepélyesen megnyitani.

Nemsits Samu előnyösen ösmert 
barcsi vendéglős szaktársunk a horvát- 
részi Kaproncán egy nagyobb vendég
lőt vett, amelyet ujan berendezve a 
m. hó elejével nyitott meg. Jóhirnevét 
már a testvérhonban is megalapította.

Váradi Lajos, előnyösen ösmert 
újvidéki vendéglős szaktársunk, az 
ottani vasúti vendéglő bérletét újabb 
5 évre ismét elnyerte.

Brunner Pál vendéglője. A sok 
ármányt és mindenféle kellemetlenséget 
legyőzve, Bru/mer Pál ismert érsekuj- 
vári szaktársunk, ottani több vendéglős- 
kocsmáros nagy megelégedésére, a város 
központjára eső vendéglői éá kocsmai 
helyiségeit megnyitotta.

Guttgessel Lajos szak társunk a 
pécsi tettvei nagyvendéglőnek volt 
derek gazdája, mint az előző számunk
ban jeleztük, u. ott a Polgári-kör ven
déglőjét e hó elejével vette át.

Kaposváron a Fiume kávéházat 
Schreiber Lipót szaktársunktól Szattler 
Rezső megvette Az uj gazda újonnan 
renoválta ez alkalommal a nagy 
üzletet.

Vendéglő átvétel. Szegeden, a pap
rika piacon lévő Kováts Péter-féie 
vendéglőt Szalay Lajos vette át. A 
megnyitást a m. hó elején eszközölte.

Uj nagykávéház a fővárosban. 
Budapest I. kerületében. Budának leg
szebb részén, a királyi várpalotára és 
a budai hegyekre néző Szent János-tér 
4 sz. alatt épült uj palotában, Maver 
János ösmert főpincér szaktársunk 
most rendezi be a fővárosnak legújabb 
nagy kávéházát. A budapesti előkelő 
kávéházak színvonalon álló és ugyan
csak minden kényelmi igényt kielégítő 
ezen uj fényes üzletet kitűnő gazdája 
e hó közepével fogja ünnepélyesen 
megnyitani.

Siposs Kálmán szaktársunk, a felső- 
visói társaskör volt vendéglőse, a 
mármaros-megvei Rahón átvette a nagy 
vendéglőt. A  derék szakember ez uj 
jónevü üzletét e hó elejével vette sa
ját kezelésébe.

Muraszombaton a vasútállomás 
mellett, Szeredy József csinos szállodát 
építtetett és azt szépen berendezett 
étterem, vendégszoba és kerthelyisé
gével a múlt hónapban nyitotta meg.

Kolb József előnyösen ösmert fo- 
pincér, utóbb csarnok-téri vendéglős 
szaktársunk, a Rákóci-ut 15. sz. alatti 
Fehérló fogadó éttermét kibérelte és uj 
kényelmes berendezéssel ellátva e hó
21-én este nyitotta meg. Kolb szak
társunk, az egy idő óta zárva állt 
üzletnek régi jó hírnevét és pedig 
pompás italai és kitűnő gazdasszonv 
nejének jó  magyar konyhájával újból 
megfogja alapítani. Kivárnunk sok sze
rencsét !

Pécsett, a Mátyás király fogadót 
Labrents Gusztáv elhalálozása folytán 
özv. Labrentz Gusztávné vette át sa
ját kezelésébe. A régi, jónevü fogadó 
üzletvezetői teendőit Sckmidt Ferenc 
szaktársunk teljesíti.

Sopronban a régi és jó  hírnevű 
Nádor vendégfogadót Keglovich József, 
kőszegi vendéglős megvette. Az uj 
tulajdonos ezen üzletét január 1-én 
fogja átvenni.

Kolozsváron az uj színházzal szem
beni Thália sörcsarnok és étterem 
nagy tágas helyiségeit, Schneider J. 
mint előzőleg irtuk, kávéháznak ala
kította át és rendezte be. Az elegáns 
üzlet megnyitása a m. szombaton tör
tént. A nagy és szép kávéház üzlet- 
vezető-főpineéri teendőit Zarka Mihály 
szaktársunk teljesiti.
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Takács János vendéglője. Az
Erzsébet királyné (Mattoni-féle) sós- 
fürdönek előnyösen ösmert derék ven
déglőse. a Sándor-téren a Könyvnyom
dászok és betűöntők egylete építtette 
palotában lévő nagyvendéglőt kibérelte. 
A több helyiségből álló és az u. ott 
nyíló «Intim szinház»-ai is kapcsolat
ban álló nagyvendéglőt, melybe Takáts 
szaktársunk a fővárosi sörgyárak leg
jobbja : a Polgári sörfőzde sörét vezette 
be, — a derék gazda a napokban fogja 
megnyitani.

Grosz Károly a sárvári Korona 
szállodának volt derék főpincére a 
Kereszt-utcában egy több helyiségből 
álló csinosan berendezett uj vendéglőt 
létesített, amelyet » Bárányához cí
mezve a múlt hónapban nyitott meg. 
Kívánunk sok szerencsét.

Sümegen a Polgári-kör kávéházá
nak bérletét az uj pályázókkal szem
ben az eddigi kávés, Ordán István 
nyerte el.

Takáts József, volt győri főpincér, 
az előnyösen ösmert «őt Takács»-ok 
egyike, a mosonyi Lébenyben, az ál
lomás melletti vendéglőt megvette, s 
azt saját kezelésébe e hó elejével 
veszi át. Uj vendéglős szaktársunknak 
sok sikert kívánunk!

Vasnádasdon a Sinka-féle vendég
lőt Kovács Ferenc derék szakember 
megvette s azt saját kezelésébe a m. 
hó folyamán vette át.

Uj kávés. Fried Jenő, huzamosbb 
ideig a komáromi Nagy- és utóbb a 
losonci Beneth kávéháznak volt ked
velt főpineére megvette a veszprémi 
*Elite« kávéházat. Uj kávés szak tár
sunk előkelő nagy üzletét e hó 15-én 
fogja átvenni. Vállalkozásához kívá
nunk sok szerencsét.

Baján, a Damjanics utcában lévő 
vendéglőjét Kutsera István szaktársunk, 
a mai igényeknek megfelelő, ujan be
rendezte. A szép üzlet jómenetét Ku- 
tsera gazda saját termésű jóborai bizto
sítják.

Uj nagyfogadó. Székesfehérváron 
az Árpád fürdő és a takarékpénztár 
között fekvő nagy területen, Széchenyi 
Viktor gróf főispán egy hatalmas, nagy 
fogadót építtet. Az uj szálloda Hübner
N. fővárosi műépítész tervezete szerint 
épül. A nagy étterem, sörcsarnok és im- 
ponzáns kávéházzal rendelkező fogadó 
központi fűtéssel, viüany világítással és 
lifttel lesz ellátva.Ennek a minden tekin
tetben modern nagyfogadónak Grosz 
Ödön lesz a gazdája, aki a maga ügyes 
életrevalóságával az üzleti vezetést és an
nak kitűnő menetét ugyancsak biztosítja, 
s akinek ez uj és legnagyobb sikerű 
vállalkozásához gratulálunk!

Devecserben a „Fekete farkas4- cimü 
nagyfogadót Tuth József ottani sörház 
vendéglős megvette, melyet saját ke
zelésébe október 1-én vesz át.

Kiscellben (Celldömölk) Bálint Ist
ván a Feketesas szállodában huza

mosbb időig volt főpincér u. ott a 
Sági-utcában lévő saját házában egy 
több helyiségből álló csinos vendéglőt 
alapított. A  jónevü vendéglőt a kis- 
celli publikum szívesen keresi föl.

Családi öröm. Bornstein Józsefet, a téesői 
korona fogadó volt gazdáját neje egy derék 
leánykával ajándékozta meg. Az uj honleány 
a szent keresztségben Erzsiké nevet nyert,

Felsővisón, Mármaros megyében a 
Társaskör vendéglő helyiségeit Grosz 
Sándor ismert mármarosszigeti kávés 
vette át. Grosz szaktársunk jó kony
hája és tiszta italaival a jónevü üzlet 
menetét biztosítja.

Magyar András Baján, az Erzsébet 
királyné ut 24 sz. alatti vendéglőjét 
a múlt hó elejével megnagyobittatta. 
Magyar szaktársunk üzletét jó kony
hája, de legkivált kitűnő móri borai 
miatt igen sokan látogatják.

Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett szaktársuk hollétéről, kar- 
társi szívességből a megtudni óhajtókat egy 
lev.-iapon értesítsék.

Gellert (Griin) Samu hollétét Oppeltz József 
főpincér Versee, Baross szálloda, kéri tudatni.

Kenyeres Gyula hollétét, Tonnesz Ferenc 
főp. Zalaegerszeg, Bárány szálloda kéri tudatni.

Forscáner Adolf hollétét Horváth József főp. 
Zombor, Vadászkürt szálloda

Zsöksch Sándor utóbb Alsúlendván 
a Korona szállodában volt főpincér, 
Vas-Péterhegyen, szemben a vasútál
lomással, egy több helyiségből álló 
csinos vendéglőt építtetett, melyet 
ünnepélyesen november 1-én fog meg
nyitani.

Vendéglő nyitás. Devecserben, üzv 
Kakas Istyánnné, a „Fekete farkas41 
nagyfogadó volt bérlője a Deák-téri 
saját házában egy több helyiségből 
álló szép vendéglőt rendezett be, ame
lyet ünnepélyesen október l-én fog 
megnyitni.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Győrött a 
Fehérhajó fogadó főp. állását Herits Gusztáv 
tölti be- Takáts István a Hungária (Acél) ká
véház főp. állását újból elfoglalta. Töpfel 
JJátyás u. itt a Vigadó étterem lőpincéri ál
lását töltötte be. Mandl József Nagyváradon a 
Bazár-étterem főp. állását foglalta el. Szay- 
bald Ignác újból az újvidéki Erzsébet fogadó 
főp. állását foglalta el. Mellette Ács Ferenc 
étlapiró, Grosz Ernő és Paulat István s.-éth. 
állást nyertek. Szombathelyen az Elité kávéház
ban Fickó József a r.-fizetőp. állást foglalta el. 
Barcson a Korona fogadó főp. állását Kovák 
Károly töltötte be. L'. itt az éth. állást Péntek Ist
ván nyerte el.jVűgrysz0//;bű/(>arcaHeru)un-féleét
termek főp. állását Ujváry Mátyás (nem Jánosi 
tölti be. Sopronban a Pannónia fogadó főp. állását 
Exinger Gusztáv (levelezőnk) töltötte be. Hor
váth Gyula a Csitkovits kávéházban fizetőp. 
állást töltött be. Tremmel Samu a Pál ven
déglő íöp. állását foglalta el. Biernbauer Ká- 
rolv a sörgyári vendéglő főp. állását töltötte 
be. Persics Leó a györ-ebenfurti vasúti ven
déglő főp. állását foglalta el. Hoschopf Ferenc 
a Bosenstingl vendéglőben éth. állást nyert. I 
ilv minőségben Schmal Gyula a Magyar Király 
szállodában működik. A kaszinói sörcsarnok 
főp. állását Joá József foglalta el. Hammer 
György m étlapiró a Pannónia fogadóban 
működik. Muraszombaton a Bobrav fogadó főp. 
állását Pressler Viktor foglalta el. Mellette az 
éth. állást Gorza Iván nyerte el. Zalaeger
szegen az Arany bárány fogadóban Tonnesz 
Ferenc főp. mellett az éth. állást Puer Géza, 
a s -pincéri állást, Molnár József foglalta el.

ü. itt a kávéházi főp. állást Rabatti Ferenc 
tölti be. A Gőndöcs vendéglő főp. állását 
Gosztonyi Ferenc és a Korona fogadó főp. 
állását Sáry József töltik be. Sárváron a 
Korona fogadó főp. állását Csempész Lajos. 
Jánosházán a Korona fogadó főp. állását Rit- 
tér Imre és Tapolcán n Bidaton fogadó föp. 
állását Unger Mihály töltötték be. Szentgott- 
hárdon a Korona fogadó főp. állását újból 
Parthenschlöger Lajos foglalta el. Máté Zsig- 
mond Orsován a Sehveitzer fogadó föp. állá 
sát foglalta el. Szentmiklósi Gábor Dcésen a 
Hungária szállodában m. étlapiró foglalt állást 
Gebhardt József szaktársunk Baján az Eri 
kaszinó főp. állását tölti be. Bognár Mihály a 
szolnoki Nemzeti fogadó kávéháza r.-fizetőp. 
állását töltötte be.

N Y IL T -T É R .* ) 

Nyilatkozat.
Tek. Herceg Sándor urnák vasúti vendéglős 

Csáktornya.
Az öntől vásárolt borszürövel minden tekin

tetben megvagyok elégedve. Szfiröképessége 
várakozásomat felülmúlta: ugyanis kristály 
tisztán szűr és a leszűrt bor izéből és erejéből 
nem veszíti, fogadja köszönetemet és kartársi 
üdvözletemet

Jejtl M
vendéglős"

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 6. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelemmel 
rendezte be. üzleti telefon szám : 16— IS. Lakás 
telefonszám : 1»—73. Szives megkereséseket fenti 
címen kér, tisztelettel Grosz Ödön

Budapest. IV., Sen u ir lie lsz -  (UjviUgj-utca E.

Egy egész jókarban ‘S u S S r
mely fatüzelésnél 20 percenkint 20 kiló kávét 
pörköl, 120 frtért eladó. Sohov&nets 
János kávés, Budapest. IV.. Koronaherceg 
utca.

HÉTRŐL —  HÉTRE.

,1 s z a b a d k a i n a p o k  u tá n .

A „V. Z..“ -ja emlékkönyvébe.

Hiába volt minden, minden 
Sok stréberség, aknamunka,
Még's a szabadkai zászló.
Jutott méltó diadalra.

tutrikusnak az a sorsa,
Intrikáljon nyakra-főre.
Hogy aztán boykottot kapjon 
Szegény zavaros fejére . .

Ki van mondva már a szózat,
S .gyűlése' a jövő évnek : 
jövőre itt szózatolják.
Vizet, vizet az öregnek!

A Műm', a Röderer meg a szabadkai 
kofák.

— Igaz történetek. —
A szabadkai vendéglus-kongresszu- 

son tudvalévőén majd minden nevesebb 
cég képviseltette magát. Ott voltak 
a «Mumm» és «Röderer» cégek kép-
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viselői, Hertz Károly és Vosetsky Sán
dor. akiket jobbára az Andrényi-Ungár 
Mór társaságában lehetett látni. Kik 
lehetnek ezek a jóképű urak ? —  kér
dezték többen, a sokaságból. Az egyik 
nagy kávéház tulajdonosa azonban 
jól ismerte az urakat, sőt a pikkolónál 
föl is emlitette, hogy a »külföldik« fogy
tán vannak, bár ugyan —  tette hozzá, 
most nincs szándékában rendelni, mert 
újabban csak a hazai gyártmányoknak 
van kelendőségük. —  Na, mondták 
erre egyszerre mind a ketten, ha ez 
az újabb rendelése egy hónap alatt 
az utolsó üvegig nem kél el, nem tar
tozik érte egy fillért se fizetni! —  
All right! —  szólott a kávés és nyom
ban 400 üveggel rendelt; ebből is és 
amabból is 200-at.

Történik pedig e hónapnak a közepe 
táján, egy szép hajnalon, hogy ugyan
ezen kávéshoz betér az egyik ismert 
bácskai milliomos és 100 üveg pezsgőt 
rendelt de — magyart! Igen ám, de a 
magyar pezsgötegy másik bácskai nábob 
az előbb itta meg. — Igen, igen saj
nálom — mondja a kávés, csak kül
földi van. —  M it? csak külföldi ?! . . .  
Külömben hozassa föl az egészet, 
vitesse ki a piacra s a menyecske-ko
fák elé két-két üveggel, a vén kofák 
elé egyet-egyet állíttasson, ami pe
dig fönmarad, igyák meg a fiakere- 
resek. (így legalább megboszulom, 
nem lesz külföldi pezsgője és ha akar 
ha nem akar,hazait kénytelen adni! — 
gondolá magában a milliomos).

A  mi kávés szaktársunk pedig be
söpörte a 450 üveg pezsgő árát (ennyi 
volt neki összesen) azután lefeküdt és 
másnap intézkedett a pezsgő rendelés 
iránt: Kérek ebbül is, meg amabbul 
is 200-at küldeni! . . .

I  . . . z Gyurka Pécsett.
Ihász Gyurkáról, a vendéglősök által boy- 

kottált Y.-L.-ja szerkesztőjéről, aki a pécsi 
közgyűléseket illetőleg annyira exnonérozott, 
hogy csak mindenki oda fordítsa szivét és ne 
hallgasson a világbolonditó szabadkai kon
gresszusra ; mindenki azt hitte, hogy a fönt 
nevezett gyűlésekkel kapcsolatban legalább is 
aféle vezérszerepet tölt be. S mit tapasztaltunk 
mi, akik ott megjelentünk ? Hogy 1 sz koma 
sem a nvugdijegyleti, sem a szövetségi gyű
léskor és sem a pécsi tanonciskola megnyitá
son avagy a zászlószentelésen, egy szóval; 
sem a pécsi közgyűlések elején és se a végén nem 
volt jelen. Ökigyelme, ugyanis épen csak a 
bankettre érkezeti meg, onnan pedig, miután 
egy-kettőre beru—ott, és igy nemcsak Gundel 
és Bokros környezete, de még a Steiner Pál 
és a Lukács János „ Szolnok" szaktársak tár
sasága sem szívelhette — nyomban vissza
utazott. A nagyhangú és a 7— 8 oldal hirde
tésből álló lapját mással írató és mindenkibe 
belekötözködő Ihász Gyurkának — ebből állott 
pécsi szereplése.
A protekció m eg a savanyú káposzta.

A protekció jó dolog, annak külö
nösen akinek az érdekében történik, 
nem is szólván protekcióval kapcsola
tos érdekről. Megesik ugyan néha, (rit
kán) hogy a protekciós tudománya visz- 
szafelésülel,vagy az egyikre, vagy a má

sikra nézve. Ugv például, amint ez a 
napokban Tuladunán, nemes Bebeben 
történt.Ügye akadt itt a főispánnak, mely 
esetet az ottani előkelőség ünnepé ava
tandó, egy nagy, 100 terítékes bankett 
rendezését határozta el. A bankettel a 
nagyobb vendéglők ellenében egy kisebb 
üzlet nyerte el —  protekció folytán ter
mészetessen és azzal a kötelességgel, 
hogy minden úgy lesz, hogy még a király 
se lakmározik különben. A bankett ét
rendje pedig állt ezekből: 1., becsinált 
leves, 2., savanyu káposzta és 3.. rántott 
borjúhús. — Pompás egy koszt! —  mesés 
egy konyha! — jegyezte meg egyik nota- 
bilitás is, a másik is. Közben az egyik 
helyi vezető, aki ezt a bankettett is prote- 
zsálta, fölköszöntötte a főispánt és 
köszöntőjében azt szerénykedett meg
tudni, hogy Öméltósága mint van meg
elégedve a tapasztaltakkal. —  Úgy 
mint a jelen bankett jó  savanyú 
káposztájával! —  mondta a főispán. 
A  huszárja pedig ebben a pillanatban 
tette jejentését, hogy a nagyfogadóban 
megrendelt ebéd — tálalva van.

Szerkesztői üzenetek.
L. A. Lepsény. A hozott határozat szerint 

kerül az ügy a kérvénybe. Ilyen üzleteknek 
nemcsak ezentúl nem adandó italmérési-enge- 
dély, hanem azoktól is visszavonandó, akik 
eddig szereztek engedélyt, lgv szól a kong
resszus határozata és igy kell annak a memo
randumba kerülni Üdvözlet.

Kisbándori P. Baranya. T. szaktársunk azt 
kérdi, hogy jöhet összefüggésbe Szt. Péter 
Bácskával és Bácska — a Vend. Naptárával ? — 
Egyszerűen és ugv, hogy egyszer az Éggel is 
megesett az a fura história, hogy az Ur pin
céjének egész borkészletét, valami 40 ezer 
hektolitert, meghamisítottak, ügy t. i., hogy 
az a kereskedő, aki az Éggel állott borszállitási 
összeköttetésben, a 40 ezer hekt. borba csak 
25—30 ezret adott tisztán, a többit pedig viz 
stb. keverékkel pótolta. Az Égbe, persze rájöttek 
erre a turpisságra, de későn s miután a ten
ger sok rósz lőrét a Balatonnak eresztették, 
az Ur SzL Pétert, magát küldte ki a szükséges 
borok beszerzésére. így került Szent Péter 
Bácskába és ennek esete — amennyiben a 
vendéglős foglalkozáshoz áll legközelebb — 
igy jött összefüggésbe a csupán vendéglős- 
ipari ügyekkel foglalkozó Vendéglősök Naptá- 
rávál. — Egyébként üdvözöljük !

L. S. Földvar. Ezen esetben nagyon helyesen 
járt el, ha a jelzett pezsgő ki nem szolgálta
tását a .márna sürgettem meg a rendelést*-cl 
okolta meg. így megmaradt a kecske is, meg 
a káposzta is, azaz : a pezsgés vendég .. . így 
egyébként már nemcsak egy vendéglős-kávés 
járt el és miként az ön érdeke,_ az ő üzleti 
érdeklik se szenvedett csorbát. Üdvözöljük.

K. J. Szeged. Naptárra vonatkozó b. rende
lését jegyzékbe vettük.

W. K. Szombathely. Szanati T-ot tudomásul, 
közléseket sorra vettük. Máskor számosabb 
hasonló tudósítást. Üdv ! — Adria Bpest. Beoltási 
kérésüknek — mai számunkban — eleget tet
tünk. — G. M. (vagy micsoda) Piski. Mindenek
előtt ha valamit tudni óhajt, a saját nevét 
és azt is írja ki olvshatóan, amit tudni akar. 
Johnson A. címéről egyébként, nincs tudomá
sunk. — M. Gy. N.-várad. Fogpiszkáló ügyben 
levél ment: beszerzésre ez a cim Telel meg. 
Üdvözlet. — B. M. Szolnok. Lap is, levél is 
ment. Szives üdv ! U. M. N.-szombat. La
pot és emléklapot küldtünk. — H. J. M. S. ur 
által kiutalt 12 kor. előfizetést köszönettel 
nyugtatjuk.

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások] kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összekötte lésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly iizletvevö feleknek 

nyújtunk.

Az üzletek iránt érdeklődőket csakis válaszbélyeg 
ellenében értesíti a kiadóhivatal.

Étterem, sörcsarnok nagyrorgalmu vidéki 
városban (megyei székhelyen) — visszavonulás 
miatt — eladó. Vételár 5000 frt.

Kávéház, nagyforgalmu bácskai városban 
a legmodernebb s izléseseb berendezéssel 
eladó. Vételár 20 (húsz) ezer korona, mely 
összegnek 60°/o-ka fizetendő a vétel alkalmá
val Évi bér 800 (nyolcszáz) korona. 41

Eladó szálloda. Balatoni téli és nyári 
jómenetü szálloda, étterem, kávéház és 10 
szobával, jutányosán eladó. Évi bér a terhek
kel 2000 frt.

Nagyforgalmu alföldi város főterén 
lévő és évi 250 hl. sört fogyasztó „vendéglő és 
sörcsarnok" jutányos föltételek mellett átadó. 
— Vételár. 5000 kor. Évi bér . 1800 korona

Nagy erdélyi városban egy a laktanyák 
mellett lévő jó menetelü kávéház és vendéglői 
üzlet — más üzlet miatt — jutányosán eladó. 
Vételár 4000 kor. házbér 2000 kor. Az üzlethez 
a sörgyár 1000 koronával járul.

Élénk forgalmú nagy községnek egyet
len szállodája, jómenetellel, jutányosán átadó.

Nyilatkozat. A szept. 1. számban kö
zölt Aradi p.-egylet jkönyvére nézve kinyilat
koztatom, hogy én az egylet pénztárosi tisztét 
nem fogadtam el, igy az egyletben funkciót se 
teljesitettem. Budapest, 1F07. szeptember hó.

Unterreiner Vince.

F0GAD0 HIRDETŐ.
Ezen rovatban 4 sorig terjedő hirdetések dijja évi 24 

korona. Előfizetőknek ugyanez 12 koronába kerül.

lilits Gyula *
Horváth István Szeged, Kossuth L. sugár ut.
Fodor Berci Gellérthegyi „Kioszk1* nagy vendéglője: 

Budapest
Pock Ferenc „Kercsztes-pők" vendéglője, közel a 

vasúthoz.

Béois Lajos

Major balázs
Cviiu Cin«hnn>; ló . .

Kaszinó vendéglője, étterme -ö- 
rődéje Veszpróm, főtér.

füszepkeres- 
kedése zrzrr

Grünhut Gábor „Sárga csikó" vendéglője, ká-i-r 
étterme í Baja Mátyás-király tér.

Sümegit Géza vendéglője, Ceméte-iiirdő.
A FOGADÓ „ALMANACH" ja  (vendéglős sza

kácskönyv, S nyelvi! ételszótár) megrendelhető a 
-Fogadó- kiadóhivatalában. Ara 2 korona.

Benraí Albert £&£
Fried Salamon „Kis korona" vendéglője, Nyíregyháza. 
Harró Ferenc vasúti vendéglője és szállodája, Alvlnc. 
u a n v  Rvrirnu  vendéglős kartellen kivid álló 

U jU lö j f  .szikvizgyára-., Budapest, VII., 
1* Kazincy utca 32.

Wilhelm Jakab vasúti szállodája az állomásnál, Léva. 
Szayer Antal Aranyszarvas szállodája, Apatin.

FI Főpincér
gyakorlott szakember, ugyanilyen 
nagy üzletekben alkalmazott és mi 

■ ■ — -  —  bizható - -  ~
két éthordó

keres vidéki jobb vendéglőbe alkalma
zást. Szives megkeresések a .Fogadó"
~ kiadóhivatalába kéretnek. — J

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




