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Néhány s z a k é r t ő i  V é le m én y - Hivatalos vélemények.

FROHNERS HOTEL IMPER1AL, Wien.

A Kristály 'asztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHL1NG igazgató.

T A R T A L O M .

FelnSMek'oktaidsa.

Egyletek, szövetkezetek. — 
SzervezkedésTuladunSn. Akt

nak a kocsmárosokkal. A 
tokaji medicina. Gorombaság. 
Apró hírek. Gyászrovat.

A német bortörvény tervezete. 

Vizet az öregnek. iK Gi

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáló intezete

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

RestaurantCARL HILLER.BerlinN.W. 
Unter den Llnden 62—63.

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

D LOUJS ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

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

HENRY PRÜGKR 
vezérigazgató.

nyugdijejyc-siiiet.

Hivatalos rész.
A Törley cég alapítványa. V.í-

Különféle közlemények. 
A közös konyha. T. Előfi
zetőinkhez. Bymen hírek. 
Tartsunk rendet. Hogyan bán-

Üzleli híreink. iHelyviltozások. 

Nyíl ttér.

Hétről-hét re. lieszket a lomb 
(Maisad J.> A csibész kiről 

és az ellicit&lt pince. 

Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása. 

Hirdetések.

Dr. Rigler Gusztáv, a kolozsvári 
egyetem egészségtan tanára, az 1902. 
XII. magyar balneológia; kongresszuson 
a forgalomban levő különféle ásvány
vizeknek bakteriológiai szempontból tör
tént vizsgálatáról tartott előadásában 
legtisztábbnak a Kristályforrás ásvány
vizét jelentette ki.

A magyar kir. tud. egyetem 
vegytani intézete a Kristály forrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és magne- 
sium hydrocarbonatos 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. belügyminiszter 1F06. március 6-án kelt 22882. 
számuy .határozatábólA Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz 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 WORL1TZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Az Országos Közegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a> külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.



U. oldal. FOGADÓ 23. szám.

Mincs többé szalbor: Nincs többé töröttből? !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heiyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél, sehol sem hiányozható Kristály- 
szűrő, 100 —150 liter munkaképességgel 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Délivasuti) pályaudvari 
vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél . Polgár M. Budapest, VII.. Wesselényi-utca 17. II. I. Az utánvét mellett küldött Kristály- 
szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik! Az ország minden részéből érkezett elismerő levelek közül van szerencsém az alantiakat közölni. 
Kaposvár. 1006. szepL B0-án. Tek. Hercog Sándor urnák Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazott borszürőt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden
tekintetben megfelelőnek találta. — Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, mién is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogyvármegyci Vendéglősök és Koosmárosok egyesülete nevé
ben. teljes tisztelettel Mayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
M ór s. k. elnök. P. H. ~1 1 1 —  — 1 -----

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli jvasuti vendéglős 
által feltalált és szabadalmazott „Borszűrő“  kipróbálásánál jelen 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem veszít és 15 
percnyi működés alatt 10—12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, 
1VK>7. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

T. étlapiró és vendéglős uraknak.
legmelegebben 
legjobbnak eu*ine 
sok időt é« munkát 
takarító ,,Berkorits“

U ir íio tá c p k  feltfétetetnek a FogadónílUulüuEfV kiadóhivatalában 
■ ■ Vili., Rákóci-ut 13. sz.

S zá llo d a  átadás.
Elénk forgalmi! nagy város nagy-szál
lodája, jutányos föltételek mellett átadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 2—4.

Hirdetés.
J A  budafoki m. kir. pince- 
i  mesteri tanfolyam pineéjé- 

I  ben fo lyó évi december hó 
1; 3-án d. e. 10 órakor tartandó 

| borár verésen eladatik a vin- 

J cellériskolák szőlőiben és az 

I  állami szölötelepeken termett 

J borok egy része, 

í  A venni szándékozók az el

l j  árverezendő borokat az ár- 

jj verés napján megizlelhetik. 

j  A z árverezendő borok 
J  jegyzékét az érdeklődőknek 

i  levelezőlapon közölt kivánsá- 

|  gára a pincemesteri tanfolyam  

f  igazgatósága megküldi.

J A m. kir. pincemesteri tanfolyam 

4 igazgatósága.

i színben levő „tén-
tákat. “. A nélkfllfizhetlen
hektográph-lap mindkét ol- 
dalontőbb«ör használható s egy eredetlról 100-  200 
másolat r.y»rht>iő. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 8—4 nap múlva ismét hasznaiható. 

Hektográph-tekercsek minden uaifj-Hi^han rendelhető

B E K K O V ITS  K Á R O L T  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest. 

¥11.. Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

Dr. Kossu thány  T a m ás egyet 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéröl is 
ajánlott üdítő és szom jcsillapitó

Gsillaglíegyi íorrásuizel
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:
B u d a p e s t ,  III., B é c s i - u t  94.

---- Telefon 78-79. —
Vidékre bérmentes szállítás. * Kapható mindenütt l

- n  r Kávéházi és vendéglői 
berendezést, al páccá és 

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

BUDAPEST, SIP-U. 14.

íj VII. Erzsébet-körut 23.
ÍL Saját gyárt 
U  Több

ÜZLET VÉTEL és ELADÁSI VÁLLALAT
=  Szeged, B okor-u tca  15. szám . - - ........—

<& A  * * *  megfelelő szállodát, vendéglőt, kávéházat vagy kocsmát —  az £ 
£ ország bármely részén — v e n n i  vagy e l a d n i  akar, forduljon | 

=  az ® szakban legbiztosabb értesültséggel működő első alföldi =  ?  

| Üzlet vétel és eladási vállalathoz |
Szeged, Bokor*-utca 15. szám. — í

|  SKULTÉTy LAJOS üzlet vétel és e ladási vállalat tulajdonos. £

A K I

Budapesten bórházat, v illá t, 
v en déglő t házzal együtt, 
vagy vidéki fürdőket, pen- 
siókat venni akar, szívesked
jék irodámhoz fordulni. — 
Keresek  nagy  v idék i g ő z 
fürdőt bérbe. — Bővebben 
Ú J V Á R T  A L A D Á R  irodájá
ban, Budapest, II. ,  KapáB- 
utca 12. — E lőzetes  költség  
---- -  ninoB. ---- _
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IV. évfolyam. Budapest, 1907. deember i.

ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

P IN CÉR  SZAK KÖ ZLÖ N Y

A MAGYAR VEÁ ÉGLŐS- ES KÁVÉSIPAR. A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK,
II SZABADKAI SZÁL .OÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉHÁZTDLAJDQNOSQK ÉS  KOCSMÁROSOK EGYLETE, -  »Z  ARADI PINCÉR SEG ÉIYZÖ - ES  ELHELYEZŐ EGYLET 

H I V A T A L O S  L A P J A .

Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. |j Szerkesztő és laptulajdonos: !! Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Negyedévre 3 kor.______  F ló r  G yőző . Budapest, VIII., Rálcóci-ut 13. az.

Felnőttek oktatása . . .
A letagadok emlékkönyvébe. —

II.

Klső cikkünkben a többi közt mond
tuk: ((Minden cselekedetünkben kell, 
hogy az elfogulatlanság, a jóhiszeműség 
vezessen bennünket. Ez a polgári élet
ben a tisztességnek egyik alapfeltételei 
Ezen az alapon állva, hasonlót kívánunk 
mindenkitől, ki szakmozgalinunkban a 
kritika terére lép Sajnosán kell azonban 
konstatálnunk, hogy a «Magyar Vendég
lős és Kávésiparo laptársunk nem igy 
cselekedett, mikor a Szabadkán tár
tott országos vendéglős-, kocsmáros- 
kongresszusról írván , azt lebecsülni 
igyekezett. «Csődnek», «hiuságnak», 
«céltalannak’', «bnkásnak» stb. ilyen
fajta minősítéssel nyújtott elismerést 
azon fogadósoknak, vendéglősöknek, 
kocsmáiosoknak,kávésoknak és szakipar
társulatok képviselőinek, kik Szabadkára 
tanácskozásra gyűltek össze és foglal
koztak a saját szakmájuk bajaival, 
keresvén az utat és módot a fenálló 
bajok orvoslására.

Hál ez az eljárás egy szaklaptól, 
enyhén szólva: legalább is — furcsa.

.Minden mozgalom, mely szakipari 
érdekeinket előbbre viszi, mely a fen
álló bajok szanálására a nyilvánosságot 
veszi- igénybe s mely a haladást teszi 
feladatává, se nem «csőd», se nem ((Cél
talané, se nem «hiuság» és se nem 
«bukás». Roppant szűk látókörre vall 
ez a felfogás. De különösen akkor, 
mikor olyan rettenetes ellenmondásokkal 
találkozunk, mint a milyeneket a neve
zed laptársunk letagadó közleményében 
produkál.

Azt mondja a többi közt, hogy az, 
amit Szabadkán tárgyaltak, az nem uj 
théma. mert a «Budapesti szállodások, 
vendéglősök és koesmárosok ipartársu- 
lata», melynek élén Gundel János áll, 
mindazt már régen kérelmezte a kor
mánytól, de eddig nem ért vele célt.

Hát mi akar ez lenni? Kérdjük az 
elfogulatlan embereket. Nem őrültség ?

i együk fel, hogy Gundelék mindazzal, 
amit Szabadkán tárgyaltak, tényleg fog
lalkoztak már és tettek is lépéseket a 
kívánalmak egyik-másik részének a 
megvalósítására, —  ismételjük: tegyük 
ezt fel és kérdjük, hát akkor az nem 
volt «csőd», hiuságo, «céltalan-> és «bukás«

és csak most az, mert mások és nem 
Gundelék foglalkoztak az ügyekkel és 
jutottak megállapodásra?

Hát t. laptárs, ez nagyon vastag — lóláb, 
amit igazi értéke szerint kellene taksál
nunk és azt mondanunk: ugyan ne 
ízeljenek, mert az ilyen furcsaságnak 
nem ül fel senki. De azért kérdjük, 
hogy vájjon egy szaklapnak, bármennyire 
is legyen lefoglalva vagy elfogulva, 
szabad-e igy Írni szakférfiakról és azok 
szakmozgalmáról és nem lehet-e az a 
kritika, (ha mindenáron meg kell lennie, i 
ha egyébért nem is, de magáért a szaklap 
reputációjáért, jóindulatú és tárgyilagos ?

Hiszen éppen azokat az iparosokat és 
azok mozgalmát igyekszik ledorongolni, 
(amitől egyébként nem fáziksenki) kiknek 
érdekeit képviselni akarja. Szabad-e az 
ilyen nagyobb szabású mozgalomnak, 
mint a milyen egy országos kongresz- 
szus, anélkül, hogy valaki nevetségessé 
tegye magát, olyan kicsinyes, roppant 
alacsonyan mozgó tíiszurásokkal kelle
metlenkedni? Szabad-e egy szaklapnak 
ilyen igazán furcsa szerepre vállalkozni, 
ha százszor is ilyen szerepet parancsol
tak neki?! Hiszen nyilvános ellenőrzés 
alatt áll és csak kell, hogy hivatásának 
magaslatán állva, önérzete, komolysága 
is legyen. Hivatásánál fogva nem érdek- 
csoportok, egyéni hiúságok féltett szerep
körét, vagy a bálványimádás régen le
tűnt kultuszát van hivatva védeni, hanem 
a magyar vendéglős- és kávésipar 
érdekeit. Már pedig t. laptársunk 
nagyon is ellentmondásba jutott önmagá
val, céljával és vállalt kötelességével.

Ezt a kis oktatást meg kellett koc
káztatnunk. Fogadják mindazok, a kik
nek szól, épp oly szívesen, mint a milyen 
szívesen mi a ((felnőttek oktatására® 
vállalkoztunk.

Közleményünk folytatása rá fog mutatni 
azokra a «vivmányokra», miket az úgy
nevezett avezérféifiak® a szabadalom 
védelme alatt szakiparunk érdekében 
eddig mérlegük javára Írhatnak.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK

Szervezkedés Tuladunán. ( U j ipar-
társulat ) Dunántúli vendéglös-kocsmá- 
ros szaktársaink lassan-lassan mind rá 
lépnek arra a helyes útra, mely a 
közérdekek védelmét, hivatását jelentő 
egyesülésre vezet. Nemrég adtunk hirt

a zalaiak egyesülési törekvéséről (hol 
a keszthelyi Strausz és a zalaegerszegi 
Tosch fogadósok állanak a dolgok élén,) 
s ugyancsak a sopronmegyei szak
társaknak járásonként való szervezke
déséről és a szakszempontból mindig 
első helyen emlegetett vas-megyeiek 
hasonló előkészületeiről. Újabban a 
két utóbbi megye közé ékelt Moson- 
ból vesszük annak érdekes hirét, hogy 
ottani szaktársaink szintén a tömörülés 
útjára léptek. Az egy és mindnyája 
ügyét Bandi Imre fogadós, Buda Ottó 
kávés és Eble Lajos vendéglős Magyar
óvárról és Mosonból: Rögler Lipót fo
gadós, Ecker Ferenc és Tóth Antal 
vendéglősök vették a kezükbe. E tekin
télyes és intelligens szaktársaink azt 
tervezik, hogy a Győr Sopron-Vesz- 
prém-Somogyi társulatok ioz hasonlóan 
és » Moson megyei Vendé lősök Ipartár- 
sulata« címen egy olyan erős és tömör 
területet létesítenek, amelyben Moson- 
vármegyének minden nagy és kis üzlet
embere bennfoglaltatik. A  közjót célzó 
teendők már folynak, s az egyesülés 
érdekében az első értekezlet a napok
ban fog megtartatni.

A kávéházak túltengése ellen cí
men jeleztük a mull számunkban, hogy 
a budapesti kávésipartársulat elnöksége 
kérelemmel járult a fővároshoz, a kávé
házak túlszaporodására nézve. Az ipar
társulat kérelmének sikere volt, ameny- 
nyiben a főváros tanácsa arra való te
kintettel, hogy a kávéházak elszaporo
dása a túlságos jelzőt is áthaladta, 
főlhivta a kerületi elöljárókat, hogy a 
kávéházak nyitására vonatkozó engedé
lyek kiadásánál nagyobbb figyelemmel 
legyenek a helyi viszonyokra.

Vendéglős-ipartársulat Szászváro
son. Erdélyrészi vendéglős szaktársaink, 
lassan de biztosan szintén szervezkednek, 
l ’jabban a hunvadmegyei Szászvároson 
léptek akcióba, ahol a mozgalom szel
lemi teendőit Kovaltsik Simon ven
déglős intézi. Az alakuló értekezlet, me
lyen a létesítendő vendéglős-ipartársulat 
alapszabályait vitatták meg, e hó 19-én 
volt.

Az orsz. Nyugdijegyesületbe Delün 
Samu utján újabban a következő tagok 
léptek be: Vajda Mihály Deés 1000, 
Nagy Miklós Deés 200". Dömötör Mihály 
Brassó 2000, SteinhoíTer Károly Győr 
1000. Németh József Pápa 1000. Kovács
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Ferenc Pápa 600, Varga János Pápa 
1600. Margavits János Szombathely 
3000, Weber Károly Szombathely 1000, 
□reich Rezső Szombathely 1600, Fekete 
Ferenc Sz.-Fehérvár 2000, Gerzsabek 
Károly Fiume 1000, Merker Emil Fiume 
1600, Baracskai Ferenc Fiume 600, 
Dorner Dániel Fiume 800, Papp László 
Fiume 600, Büki István Fiume 60", 
Humer Gusztáv Eszék 1000, Freund 
Sándor Villány 1000, Kindernay And
rás Sz. Kocsard 600 kor.

A Budapesti Kocsmátesok Ipartarsulata
hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyiséire: 
VII]., Rókáéi-iil /j, II. 2 0 . se. a. van.

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

Jogitanáesot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
UllŐi-ut 5. —  A jogi tan ácsad ás a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye ezentúl kizárólag a 
„Fogadó1' utján közöitetik Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

A „Budapesti Kocsmáros Ipar- 
társulat*-ba újabban a következő 
vendéglősök és kocsmárosok léptek 
be tagokul: Gazda Mihály, Rumanik 
János, Izsák Mihály, Szigeti György, 
Fligl Gusztáv. Tóth Antal, Spáring 
János, Fülöp Károly, Ifj. Wojta Karoly, 
Tóth János, Ocskay Jakab, Gruber 
István, Mareényi Gyula, Tolola Imre, 
Kaszás Lajos, Fóliák Samu, Szabó Imre, 
Steidl István, Kinn Lajos, Molnár Lajos, 
Perényi Károly, Major István, Koib
József Antal. Kassai Adolf, Koltai József, 
Bitskey Gerö. Marton József, SághyJózsef. 
Kugler Sándor, Takáts János, Engel
Miksa, Guzmits József, Lázár István,
Poredoslván, özv. Kiss Pálné, Todorovics 
Mihály, Szabó József, Szabó Jenő, Nesz- 
veda Vilmos, Bozóky István, Szent- 
györgyi Sándor, Müllner István. Végh 
János. Szabó Mihály, Lendér Gyula, 
Parsche Rezső, Magyar János. Németh 
János, Neverkla Róbert, Busz Rezső, 
Jurcsik János, Tornásik János, Kiss 
Mihály, Puskás István, Kousz Antal,
Knöptler Márton (p. t.), Kovács József, 
Stojanov Antal, Papp Ferenc. Fliegen- 
schnee Mihály, Schilí Mátyás, Varga 
Győző, Trenk A. Emil, Weisz Ignácz, 
Diósi Pál, Papp Kát oly, Papp József, 
Bak József, Lukács János, Kirchenknopf 
Imié,Fehér József, Várady Pál. Porubszky 
János, Éder Ferenc, Dézsi Ferenc, 
Helfmann Mór és Cserey Károly. —  To
vábbi tömeges belépés folyamatban van.

Pénteki összejövetelek.

A legközelebbi társas összejövetelek, 
(uzsonnák) sorrendje. —  Összejövetel 
mindig délután 4 árakor. — November 
29-én: Miskey Lajos vendéglőjében,
V., Vaci-ut 3ö., Ferdinánd híddal szem
ben (volt Monszpárt-féle vendéglő.) — 
December 6-án: Tompa Lukács ven
déglőjében, IX  . Vendel-utca 11. — De
cember 13-án: Diósy Pál vendéglő
jében, IX., Remete-utca 30. —  Decem
ber 20-án : Gömbös Lajos vendéglőjében 
IV., Városház-utca 10.

A Törley-cég alapítványa.

A Törley József és Tsa pezsgő-gyáros 
cég következő alapítvány-levelet (és en
nek kapcsán 1000 koronát) küldött a 
Budapesti korcsmárosok ipartársu
latnak.

.4 »Budapesti Korcsmárosok Ipar- 
társulatai'. Elnökségének üudupest.

Tekintetes Elnökség!
Cégünk állandó gonddal táplált törekvése 

lévén ama benső viszonyt, mely köztünk és 
a vendéglősük összesége között eddig fenn
állott, minél erősebbé tenni és továbbfejlesz
teni. másrészt a vendéglősök egyesületeit 
társadalmi és emberbaráti törekvéseikben 
lehetőleg támogatni: van szerencsénk tiszte
let tel bejelenteni, hogy a mai napon az Ipar- 
társulatnak 1000, azaz: Egyezer koronát 
küldöttünk postán.

Híven ápolva Istenben boldogult néhai jó 
főnökünk nemes intencióit, ezen összeget 
azon kívánsággal bocsátjuk az Ipartársuiat 
rendelkezésére, hogy az mint: csanlavéri 
Törley József pezsgő-gyáros alapítványa 
örök időkön át mint külön alapítvány kezel
tessék és kamatai évenkint a „Budapesti 
Korcsmárosok lpartársulata“ keresetre és 
munkára képtelenné vált tagjainak adomá- 
nyozandók.

A segély, illetve az alapítvány kamatainak 
elnverhetése céljából a vendéglős-szaklapok
ban .Pályázat* teendő közé: a beérkezett 
pályázatok felett az ipartársulat választ
mánya döntsön és a kamatok minden évben 
megboldogult főnökünk halála napján (vagyis 
mindenkor julius 28-ám és nevének fel- 
emlitésével, cégünk egy megbízottja jelen
létében adandók ki.

Azon meggyőződésben, hogy a t. Elnökség 
ezen alapítványunkat ugyanoly jó indulattal 
fogja fogadni, mint ainily önzetlen szándék
kal tesszük azt mi az emberszeretet oltá
rára : kiváló nagyrabecsülésünk és tiszte
letünk kifejezésével maradunk

ílndapesten, 1907. október 21-én

Törley József és Tsa 
Szente.

Válasz egy kirohanásra.

Ihász György országosan bojkottált 
lapjában, abban a vendéglősökre rá
erőszakolt reklámpapirban, rémségesen 
dühöng afölött, hogy a Törley cég meg
boldogult főnöke nevére és emlékére a 
(■Budapesti kocsmáros ipartársulatnál» 
1000 koronás alapítványt tett. Az ala
pítvány tisztán humánus cselekedet és 
arra van szánva, hogy az örök időkig 
kezelendő alapítvány kamatai a társulat 
keresetre és munkára képtelenné 

vált tagjai segélyezésére fordit- 
tassék.lí

Amint tehát az alapítvány rendelte

téséből világosan kitűnik,kiváló em> -
ba'áti cél és nem az ipartól i 
nyert támogatást. Ihász György az 
bán, abbeli fájdalmában, hogy az P i 
kor. nem neki, hanem jótékony k 
célnak jutott, a legpiszkosabb nm 
gyalázza az ipartársulatot, mely m 
régen szakított vele és már régen 
adta részére az útlevelet.

Milyen alacsony, pimasz gondolkodó 
módot árul el az olyan ember, ki cg- 
tisztán jótékony és nemes cselekedem 
azzal kritizál meg, hogy miután a ki 
vendéglősöknél nem fogyasztanak pezr- 
gőt, hát nem kellett volna az alapi! 
ványt a kocsmáros ipartársulatnak adni. 
(Hát igen, ha neki adták volna, bizonyára 
nem támadott volna.)

Tehát üzleti, merev anyagi érdekeket 
állít szembe a nemes intenciónak, mely 
(•munkára és keresetre képtelenné vált. 
tehát a munkájukkal önmagukat fen- 
tartani nem képes szegényeknek juttai 
egy falat kenyeret, vagy azok éhe
ző gyermekeinek egy pohár tejet és 
talán lél víz idején egy meleg ruhát, 
ezt az intenciót sározza be rút módot: 
És azért, hogy a megboldogult hátra
maradottjai ennek az ipartársulatnak 
adták át kezelésre az alapítványt és 
ezt bízták meg a kamatok kiadásával, 
megtámadja az ipartársulatot, annak 
tagjait: a vendéglősöket és kocsmáit
okat, megtámadja őket egyéni becsületük
ben, lekicsinyíti azokat, kik neki eddie 
kenyeret adtak, kiknek exisztenciáját 
köszönheti.

Már eleve támadja azokat a szeren
csétlen szaktársakat is, kik a sors áltai 
sújtva, az alapítvány kis gyümölcsét 
élvezni fogják. Támadja a nemeslelkü 
adományozót és annak emberbaráti 
intencióját, ki, mikor alapítványát meg
tette, bizonyára nem mérlegelte, hogv 
az a szerencsétlen, ki az alapítványból 
egy falat kenyérhez fog jutni, «bontott-e 
valaha Törlev-pezsgőt» vagy sem.

Undor kell, hogy elfogjon minden 
becsületesen gondolkodó embert az ilyen 
ocsmányság fölött. Mosdatlan szájjal beszól 
ihász György erről az ügyről és piszkos 
kézzel nyúl azokhoz, kik vele nem 
azonosíthatják magukat és igyekeznek 
őt maguktól távol tartani.

A revolverezés bélyegéi hordja magm 
az ilyen frivol cselekedet. Miért báni 
az alapitványozókat, miért bántja ; 
ipartársulatot, mely kizárólag a jól- 
kony célra való tekintettel fogadta el a 
alapítványt, és végül, miért bántja az* 
kát, kik ennek jótéteményére rá leszm 
kényszerítve ? Talán ennyivel kévéséi 
jutott neki ?!

El fásult lélek, beszámithatlan a;: 
képes erre. Es az ilyen embert nem 
tartjuk érdemesnek, hogy vele komolya 
szóba álljunk. Ezeket a sorokat csak 
ő jellemzésére közöltük, hogy szakim 
saink, kik őt erről az oldalról taí: 
még nem ismerik, beláthassanak elfása.
megtévedt leikébe.
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Egy közös pont.
Minden foglalkozás, mindegyik iparág 

.agy szakma oda fejlődött, hogy helyi 

.agy vidéki szervezete egy országos 
testületben egyesülve, elég számottevő 
•- erős arra nézve, hogy úgy általános- 
-ágban, mint az egyes tagokra nézve 
meg tudja védeni a maga érdekkörét 
és meg tudja teremteni azokat az intézmé- 
nveket, melyek az illető foglalkozás 
vagy szakma fenmaradását és esetleges 
felvirágzását biztosítják.

A vendéglősök, kocsmárosok és kávé
suk szinte megértették az idő intő 
szavát és városonkint vagy vármegyén
ként szervezik —  amennyiben szerve
zik — az ipsrtársulatokat.

Mindenesetre nem szabad a dolgot 
lekicsinylő szemüvegen néznünk. Már 
magában véve az, hogy meg van az a 
városi vagy megyei ipartársulat, vív
mánynak mondható. A  kocsmárosokal 
nem oly könnyű egy tömör testületbe 
összefűzni.

A vendéglősök és kocsmárosok egyen
ként intelligens emberek, de testületekbe 
való beilleszkedésre még mindig nagyon 
iskolázatlanok.

A mily nehéz egy város vagy vármegye 
kocsmárosaival megértetni a saját jól 
felfogott érdekét, ép oly nehéz egy orszá
gos aktiót megindítani és ép oly nehéz 
egy oiv országos faktort felállítani, mely 
állandó munkaképességével mindenkor 
elég hivatott és elég alkalmas lenne 
arra nézve, hogy úgy az általános 
érdekek szükségletét, miként az egye
sek ügyes-bajos dolgait ott fönn a köz
pontban megoldani és kielégíteni tudná. 

A vendéglősöknek és koesmárosoknak
— mint minden más iparágnak — 
városonként és vidékenként különféle 
érdekei vannak Ebben az elágazó érde
kekben azonban ügyesen ki ke I keresni 
azt a pontot, hol az összes különböző 
érdekek találkoznak. Hogy ez mennyire 
nem sikerült még idáig, az kitűnt a 
szabadkai kongresszuson is

' boritaladó leszállításáról és a szesz- 
H‘- ' d volt szó A központ azt java- 
" '■ hogy a boritaladó eltöröltessék
<" a szeszadó felemeltessék. A mi az 
országnak a bor vagy a szeszfog yasz- 

a vonatkozó eloszlását illeti, bizo- 
m ;:a a szeszre fog jutni a nagyobb 

’-'eti kiterjedés. Hogy az oiv-zág 
! - yobb területe és nagyobb népessége
- .'.fogyasztó, mint borfogyasztó, azt 

ia csak nem pesti az ember —
! •'■den statisztika nélkül meg lehet érteni.

■■ ország északnyugati-, északi-,
1 keleti- és a keleti-megyék koesmá- 
1 évek óta lázas félelemmel borzadnak 

;-a a szeszadó felemelésének a híré—
ó>: nehézkesen bár, de úgy ahogy 

indítottak annak behozatala ellen 
- kongresszus, —  lévén az véletlen
ből borfogyasztó vidékek kocsmáro- 
'ól összeállítva —  fogja magát és 
ondja azt a hallatlan határozatot, 
/ a szeszadó emeltessék fel, mintha,
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pl. az államkormány nem lenne elég 
bölcs és elég ügyes az egyes adónemek 
felemelésében a kocsmárosok nélkül is.

Szabadkán megalakult a vendéglősök 
kocsmárosok országos szövetségének bi
zottsága is. Ez talán meg fogja találni 
az utat arra nézve, hogy az érdekek 
összeállításával meg lehessen találni 
egy oly közös pontot, hol minden vidék 
speciális érdeke is megóvható legven.

Ez meg lesz akkor, ha ez az orszá
gos bizottság lelkiismeretesen fogja hi
vatását felfogni, ha a városok és megyék 
módot fognak nyújtani a kebelükből ki
került bizottsági tagoknak arra, hogy 
az ülésekben részi vehessenek és végre 
ha a központiak is be fogják látni, hogy 
Pesten kívül még egy világ terül el, 
hol szinte élnek és dolgoznak koes- 
márosok.

Hadd lássuk tehát már a medvét, 
hadd lássuk tehát azt a bizotlságot és 
hozzuk ott helyre ami eddig elromlott 
és amit eddig nem sikerült helyre hozni 

Fried Mór.

Otthon és másutt.
— berlini levél. -

Mielőtt Berlinbe jöttem, az volt a 
szándékom, hogy a külföldi viszonyok
ról aféle tájékoztató könyvecskét fogok 
összeállítani s ha módomban áll: kiadni. 
Ugyancsak e célból Francia- és Angol
országot is szándékom volt megpróbálni, 
hogy a külföldről nyújtott tájékoztató, a 
mi szakmai viszonyainkat illetőleg, annál 
liiiebb és kimerítőbb Jegyen. Ez a szán
dékom azonban kútba esett; annyiból 
tudniillik, hogy a nagy-némethoni vi
szonyokról is sikerült annyi tapaszta
latot szerezni, hogy én innét, ha elke
rülök, immár csak haza, az én szép 
Magyarországomba kívánok kerülni. Hej, 
de milyen nagy igazsága van annak a 
magyar közmondásnak, hogy: '-mindenütt 
jó, de legjobb otthon!« Ezt a szép igaz
ságot különben csak mi. akiket sorsunk 
külföldre vetett, tudjuk valódilag meg
érteni.

Arany az otthoni, nem, — a gyémánt 
és az ólom közt levő különbséggel ha
sonlítom össze az illeni állapotokat a 
hazaiakkal szemben. Magyarországi kol
legáim el sem tudják képzelni, hogy a 
hazai pincérviszonyok mennyivel jobbak 
és mennyire fölötte állanak a berlini 
és általában a külföldi viszonyoknak 
Azt a bánásmódot, amiben az illeni 
pincérek részesülnek: kutya bánás
módnak lehet nevezni a hazaihoz 
képest. Ami ezt a lealázó sorsot és 
helyzetet legjobban jellemzi, erre nézve 
csak egy esetet emlitek meg. Egy itteni 
nagy üzletben az egyik és immár három 
éve alkalmazott pincér, amikor üzletbe 
jött, az első üzletvezetőnek elfelejtett 
jóreggelt mondani. Stante pede el lelt 
bocsájlva.

A szolgálatra nézve ugyanaz a jel
lemzés alkalmazható. Egy éthordó többel 
dolgozik itt egy nap alatt, mint egy

magyar éthordó otthon egy hétig. Igaz. 
hogy a keresete is több valamivel, de 
viszont az is áll. hogy az egészségüket 
sok év alatt se rongálják annyira össze 
magyar kollegáim, mint az itteniek egy
két hónap alatt. Ami persze azt is je
lenti, hogy a kényelmes teendőt telje
sítő magyar pincér sokkal többre halad 
a maga kevés keresetével, mint a német 
pincér az összerongált egészségével. 
Egyébként a többkeresel itt is csak a 
nagyobb üzletekre áll. mig a kisebb 
egyforma üzletekben a keresetviszonyok 
is hasonlók.

De nézzünk át a kávéházi részbe. Itt 
cifrák ám még csak az állapotok. Itt 
van pl a Friedrichstrasseban egy kávé- 
ház. melynek 16 pincér alkalmazottja 
s az alkalmazottaknak 15 — 16 óra 
munkaidejük és az egészb:n egy órás 
pihenőjük van. Fizetésük egy hóra 150 
márka (180 kor.) koszt nélkül és min
den mellékkereset nélkül. A pincéreket 
a főpincér űzeti. Es moA jön a cifra 
világ.

Ebből a 150 márka fizetésből minden 
pincér, naponkint 1 70 márkát < 2*04 kor ) 
adózik fizetni a gazdának Ez a lizetés a 
k -vetkezőkreosztódik: 50 pf. (60 űll.) egy 
fehér kabát és kötény mosásra, 50 pf. 
törésért, 40 pf. takarítás és 30 pf. pohár- 
törülésért. A pincér eszerint visszafizet 
egy hónapban ö l márkát és a fizetéséből 
marad neki 90 márka, magyarul: 
118 korona 80 fillér koszt nélkül.

De a cafelieri élelmesség nem csak 
a pincérekre terjed k i: ugyanígy köteles 
leadni 10 márkáját a ruhatáros, 5 már
kát a képeslevelezőlapos fiú. 6-ot a férfi- 
és 4-et a női klozefes és ezeken kívül 
többet-kevesebbet mindazok, akik az 
üzleti közönségtől élnek és keresnek, 
úgy. hogy ezekből a visszafizetésekből a 
gazdának 19,725 márka körüli az évi be
vétele. Ha tekintetbe veszszük, ennek a 
kávéháznak 16 ezer márkás évi bérét, 
könnyen kiszámíthatjuk, hogy az üzleti 
alkalmazottak keresetéből eszközölt le
vonások nemcsak a bázisért, hanem az 
adó, a világítás stb. mellékkiadásokat, 
is annyira fedezik, hogy a kávés ily 
célra, a ti-zta üzleti haszonból 500 már
kát se kényszerül fordítani.

A valóságnak megfelelő ezen állapo
tokat azonban csak az itt alkalmazás 
i>a.ii levők (és az üzletükön kívül is ér
deklődök' tudják; a viszonyokat nem 
ismerők azt hiszik, hogy itt — tudja 
Isten! - milyen arany a pincér! hely
zet Egy hazai kollegám, ki a »Fogadó«- 
ban nemrégen a rólam szóló előlépte
tési hirt olvasta, szintén azt hitte és 
azzal jött hozzám, hogy segítsem állás
hoz, a mi üzletünkben. Tettem is volna 
ezer örömmel már csak azért is, mert 
a kartársam nem idegen, hanem az én 
hazám beli: csakhogy ebben több aka- 
dály gátolt. Az első, hogy itt több jó 
bizonyítványt kérnek s a másik és még 
ennél is súlyosabb ok: a protekció. A 
mi üzletünkben ugyanis eddigelé száz 
és néhány protekciós pincér van elő
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jegyezve, helyváltozás esetére. De ez a 
mienkhez hasonló más nagy üzletekben 
is igv van, ami egyszersmint azt is iga
zolja, hogy a kemény bánásmód dacára 
számtalan százan vannak azok, akik 
egy-egy olyan állásra, ami nálunk kö
zepesnek se nevezhető, aspirálnak.

Én részemről csak annak adhatok 
kifejezést, hogy otthon, kiki becsülje meg 
állását, magát és üzleti főnökét és ne 
kívánkozzon külföldre. — Nekem itt, mint 
könyvelőnek (egy 1Ö0 pincérrel dolgozó 
üzletben ez aféle I !-od üzletvezetői állás) 
kedvező a helyzetem, de azért ha ott
hon csak egy kevésbé is jobb kis fö- 
pincéri állás kínálkozik, szívesen fogom 
azzal elcserélni, mert az mégis otthon 
van, ahol —  mint a költő mondja — 
sokkal jobb a fekete, mint másutt a 
fehér kenyér.

Heib Vince.

KÜ ÖNFELE KÖZLEMÉNYEK.
A közös konyha.

Közös konyha itt, közös konyha ott 
és közös konyha mindenütt . . . Mahol
nap már közöskonyhából fog áltani 
az egész világ azaz: Magyarország, és itt 
minden, még a levegő is. amelynek 
hűvös egében már a madarak is a 
közös konyháról dalolnak és csiri- 
peiuek. Ami ugyan egy füst alatt 
azt is jelenti, hogy a közöskonyha 
kérdése ma a legnépszerűbb kérdés, s 
hogy azért mindenki él-hal és lelke
sedik, bárha nagyon az is igaz, hogy 
az eszme megvalósításának nemes 
munkájában más se vesz részt, csak 
a lateiner nép, a társadalomnak ez 
az elite osztálya. Amely legjobban 
érzi és sínyli az élet nehézségeit. .

Tudni szükséges, hogy a közös
konyha eszméjét a hivatalnoki osztály 
körében találták föl, (s állítólag — 
asszonyok . . . )  ami aztán a sajtónak 
annyira megtetszett, hogy a közös
konyha előnyéről, nagy költség meg- 
takaritásáról dicshimnusz-szerű közle
ményekben szólott és szól ma is minden 
nap, minek folytán a hivek seregestül 
támadtak és ma már nemcsak tiákosli
geten, Nagy becskereken, hanem Miskol
con, Szegeden, Budapesten és sat. helyen 
is közösülnek a nagy el nyöket biztosító 
konyha érdekében. Ezek a nagy elő
nyök persze, csak a lapok hasábjain 
léteznek es nem a valóságban, ahol 
egészen másként fest a helyzet. A nóta 
vége ugyanis az, hogy a közöskonyha 
ideája egy lehetetlen idea. és a 
nagy hü-hóval létesített ezen konyhai 
intézmények sem a költség megtaka
rítás. sem a kielégítés tekintetében 
nem tudják a várakozást kielégíteni.

Mindezt egyéhként a legékesebben 
a rákosligetiek és a szegediek bi
zonyíthatják. akik, mint értesülve 
vagyunk,»keveset« meg »rosszat« is kap
nak, tehát sehogyan sincsenek meg
elégedve a közöskonyhájukkal. Ezt iga
zolja a-Szegedi Naplő»-nakegy panaszos

közleménye is, melyet a múlt napokban 
igv kezdett be:

«Alig pár napja nyílott meg a szegedi 
közöskonyha, s a közönség már is 
panaszkodik a mindenféle nehézséggel 
küzdő intézmény ellen. ..«

De bele szólt a vitába ugyanezen 
lapnak a -Hüvelyk Matyi* mellékletén 
a kecske-bótos is, aki bár humorosan, 
de igen hiien, így jellemezte a közös- 
konvhai állapotot:

•í gy nézőm pajtás, hogy a közös
konyha aligha nem jobban sikerül, 
mint a közös vámterület . . . Engödel- 
met kérők 1. . .»

Mi is ezt kérünk, hogy a közöskonyhá
ról ily nem tetszőén, de való értelmé
ben irtunk, amit ugyan leginkább azért 
tettünk, hogy több érdeklődő vendéglős- 
olvasónkat megnyugtassunk arra nézve, 
hogy a közöskonyha veszedelmétől, 
vendéglősöknek nincs mit félni, nincs 
mit tartani.

Tisztelt előfizetőinket, kiknek múlt 
számunkkal és a mai számmal posta- 
utalványt vagy levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. — Barátain
kat és osmeröseinket kérjük, hogy a 
"Fogadót® szíveskedjenek körükben 
terjeszteni.

Hymen hírek. — Bandi József, a 
temesvári Hungária fogadósa dec -9-én 
tartja esküvőjét Strohm Annuskával, 
lllils Gyula fogadátulajdonos és fővárosi 
kávés szépmiiveltségii nevelőleányával 
Zweig Mór, a bajai Központi-fogadó 
tulajdonosa, a múlt napokban tartotta 
egybekelését özv. Singer Lipótné, a 
dunaföldvári Központi fogadó volt tulaj
donosnőjével.

Tartsunk rendet. A bpesti kávés
ipar társulat elnöksége a napokban kör
levelet intézett a tagokhoz, arra kérvén 
őket, hogy a fővárosi vendéglősök és 
kávésok közti jó viszonyra és az érvény
ben levő kávéházi-iparról szóló törv. ren
deletre való tekintettel ne szolgáltas
sanak föl üzletükben sem meleg éleit, 
sem bort(fröcscsöt)nyiltedényben. Amikor 
pedig ez a figyelmeztetés megjelenik, a 
Hóval kávéház ablakaiban nagy reklám 
betűk hirdette, hogy. — itt meleg étel, 
leves, sör-bor étlapszerint és jutányosán 
kapható!.. .  Hát,a Kovái fogadó Schmitt 
igazgatójától, ki a hazai viszonyokat 
eddig se volt képes megismerni, elég 
rossz élelmesség ez, de ugyancsak 
helytelenül cselekednek a rendet ekként 
megbontó és egyszersmint törv. kihágásba 
ütköző ama többi kávésok is, akik a
K.-ipartársulatot a fenti figyelmeztetés 
kibucsájtására bírták.

Hogyan bánnak a vendéglőssel ? 
Prém József kecskeméti vendéglős 
190ö évi júniusában italmérési-enge- 
délyért folyamodott a Budapestvidéki 
pénzügyigazgatósághoz. Az engedélyt

megkapta —  1907. évi április haván 
bán, tehát 1 0  hónapra a kérvény, /.e 
idejétől. De addig, amig ezt megk; ; 1,, 
háromszor összesen 210 koronára !>ir- 
ságolták, noha az italmérési illm. 1 
is megfizettették vele. A kincstárnak 
tehát ebből semmi kára nem veit 
de azért büntetni muszáj! Arra nem 
történik gondoskodás, hogy a kérvé
nyező ne legyen kénytelen 10 hóna no.' 
az engedélyre várni. Vagy talán az. rt 
késik az engedély, hogy bírságolni 
lehessen? Eziránt nem intézkedik n 
törvény. Prém szaktársunk kérvénynvei 
fordult a pénzügyminisztériumién:, 
hogy legalább mérsékeljék a birság. t.
—  ha egyáltalán fizetni kell, mivel 
nem az ő mulasztása, hogy 10 In.na
pig várakoztatják az engedélyre.

A tokaji medicina. Tudvalevő, hogy 
a tokaji hegyeken termett isteni nedűt 
a gyógytárakban mint orvosságot keze
lik, ámde külföldön nem csak a gyögy- 
tárak, hanem a miszakmánkkal kapcso
latosan is ezen a néven: Medicina Tok-.r- 
jer árulják ha árulják. Mert a való
ság tulajdonképen az. hogy valódi tokaji 
bort nagyon keveset adnak ei, de untul 
többet abból a medicinából, amit az 
osztrák és német kereskedők gyárta
nak. (E tekintetben —  a külföld; 
kereskedők is igen nagy mesterek, i A 
tokaji bornak e nagy mérvű hamis 
tásáról ugyan a német kormány, mm' 
a múlt évben irtuk, a vám- és keres
kedelmi szerződéssel kapcsolatban tör
vényt alkotott, mely a tokaji medic na 
pancsolókat érdemük szerint sújtja. 
E törvény értelmében büntettek meg 
a múlt napokban egy berlini kereske
dőt. aki állítólag Magyarországból, de 
nem a tokaj vidékéről származó edes 
bort tokaji gyógy bor elnevezéssel hozott 
forgalomba. —  Ez persze csak egy es.*!, 
de hány számtalan eset van még, ami
ről nem vesznek, de nem is vehetnek 
tudomást a hatóságok, mert a fogyaszt., 
publikum inkább mégegyszer annyi 
komisz medicinát vesz be, mintsem 
az eredetét kutassa és miatta illetek. - 
helyen panaszkodjon.

Kimaradtak. A mai lapunkból \ 
Pozsonyi pincér-egylet újjáalakulása -
— *A komáromi finánc- — A koma
romi vendéglősök szikvizgyára*.
-Az italmérés államosításain— és tm a 
a«Kül közl.n rovatába tartozó közien - 
ményeink a jövő számra maradtak

Az Irgalomháza, melybe vallási i- 
lönbség nélkül felvétetnek a gy.V - 
hatatlan betegek, azon kéréssel ínnal 
a t. szakközönséghez; kegyeskedjek a *- 
rácsony alkalmából e szánandóki'.is 
megemlékezni. A könyörületes szcp mt 
számokra szintén karácsonyfát fog í  ' - 
litanj. —  A könyöradományokal Hu lá
pest, III. kér, az irgalomházi főnök-ég
hez kérjük küldeni.

a kolera. Andrássy Gyula gróf bel
ügyminiszter az Oroszország felől fe
nyegető koleraveszedelem dolgába* a

23 szám
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következő rendeletet intézte az összes
varmegyékhez:

\ járványos betegségekről való ismereteink 
, l .Snladása a védekező eljárások módosulását 
is magával hozván.szükségesnek láttam a kolera 
elleni védekezés körül követendő eljárást sza
bályozó 18»2 okt. ‘-'4 én '.8771. sz. a. ki lt itteni 
rendelettel kiadott Utasítást az ázsiai kolera 
tárgyában* átdolgoztam! az országos községi 
tanács védeménye alapján hatóságok és hatósági 
közegek számára, hogy a köles a elleni védeke
zés módjának ismeret a a nagy közönség köré
ben is terjesztessék. Tekintettel arra hogy az

siai kolera behun-oiásái ak veszélye hazánkat 
Oroszország felöl isméi fenyegeti, szükségesnek 
látom, hogy az említett füzetek megfelelő he
lyen már most kiosztassanak. Jelen utasítást 
a hatóságoknak szigorú miheztartás vételt 
adom ki Egyidejű eg az 18trJ. évi 7S771.. 
18!H évi 7('7*i5. és lS'.Kt. évi TtiO'iS. szám alatt 
kiadott belügyminiszteri rendelőtök hatályukat

Vigyázzunk a tisztaságra és tartsuk 
tneg pontossan ugy a konyhában mint 
a vendéglőben a közismert egészség- 
ügyi ovószabályokat. hogy azt a nya
valyát távol tartassuk magunktól.

Gorombaság-. A közönség körében, 
sok panasz hailik a pincérek sértő 
modora, tiszteletlen magaviseleté ellen. 
A panaszoknak többé-kevésbbé igazat 
kell, hogy adjunk, mert tényleg, pincér- 
ségünknek egy. bár elenyésző része, 
nagyon alul áll azon a műveltségen, 
amivel foglalkozása kapcsán a közön
ségnek tartozik. Viszont azonban a 
közönségnek is el kell azt ismernie, 
hogy sorában még több. sőt sokan 
vannak azok, akik müvelellenség 
hiányában nagyon vissza élnek mind a 
I" Ízléssel, mini a pineérség tűre! névéi. 
A napokban egy liuszti föpincérlöl kap-
• unk panaszos sorokat, melyben ezt 
Írja: Kgv itteni, — Sz y .1 "nevű — 
ügyvéd nov. 14-én. amiért az előző 
napon történt gondnoki sörözés ( illető 
tiszteletére a féle ünnepély; költségéből 
fönmaradt 5 K 20 f. kértem, mit kü- 
lftmben a dr. urnák ugyancsak az előző 
nap: figyelmeztetése folytán tettem, a 
lehető legdurvább és legyalázó szavak- 
■■ itett. Hát kérjük, az ügyved 
urnák ez a gorombasága több a közön
séges illemnemtudásnál. Neveletlenség 
ez, még pedig abból a fajtából, amely 
a kocsis! és béresi műveltség közt 
!<'•'ez batármesgyét. És ez a művelt 
közönségre, kevésbé sem vet jovilágot 
e-~ így nem lehet csodálkozni azon, 
'"'-V itt-ott kissé a pim-érek is gorombák 
e- neveletlenek.
, hírek. — A szerelem vége.

a iroh és !. ir»at-ti lm -- író- 
sz-r.dmebfll kifolyólag Németh Károlyt, utó»|>b

111 %ti Bristol fiztítöpineérél letartóztatták. 
. mindenféle szerelemnek. vége szokott 
‘ "  ii. és ennek - nagyon furcsa vége lett.

■ • ■ lások. Iglón a Vig . . -
- ' "  koronája érkezett postán, melyért az ott 
, 'imazoU Kovács László uevit boriiut küldte 

horfiu azonban, miután még szerencsésen
• •• ottani szabótól is ellopott egy ollóm 
1 id, megugrott, hátrahagyván üzleti munka- 
r .'-yvét. A rendőrség eddig nem bírta el-

Kárvallott szaklársunk közíigyelembc 
■ ; 'Ja a jómadarat. — Jó szivarokat akart 
szivarozni egy Szamosujvárolt 2 és fel évet

most letöltött 2t> üveg «■iiliaiic, aki Najvk;
lián a Magyar király f i t'iiiiérc 1
szekrényéből ki jlenielni a közel
koronás’ Irafikoi . d« i szolga rázörge
házat s a tolvaj t F. K lop segítségé Vt
fogták. Így rí éhéinv ős-zetört szivaron
nem esett kár.

Gyászrovat. —  Polnieky Lajos 
nagyszombati volt fogadós a múlt hó
napban Mécsben jobblétre szenderiilt 
Id. Brunovszky József rákospalotai és 
Budapesten is ismert vendéglős, novem
ber hó 25-én jobblétre szenderült. te
metése nov. 27-én. az ottani kö
zönség és az ipartársulat tagjai nagy 
részvétele mellett történt Id. Goda 
István, volt sál fai nagykocsmáros, f. 
hó 26-án Szombathelyen, 85éves korá
ban elhunyt. A széles körben ösmert 
kocsmáros temetése 28-án történt nagy 
részvét mellett Az elhunytban a szombat
helyi Bors Viktor m.-atyját, Goda An
tal szentesi fogadós édesatvját. Halász 
János fogadós, Szentesről ipát és Goda 
Gyula bpesti áll tisztv. nagyatyját gyá
szolják. — K hó !ö-án hunyt el Buda
pesten Galambos Lajos vendéglős szak
társunk. Haiála váratlanul következett 
he: az ép-egészséges szervezetii embert 
hirtelen fellépett idegbaj tette tönkre. 
A vég lisztességen számos vendéglős és 
egyéb tisztelői vettek részt. Brürkner 
Józsefné szül. Vohralik Anna, Briiekner 
József vendéglős szaktársunk neje. e hó 
22-én hunyt el 52 éves korában. A teme
tésen, mely Budafokon ment végbe, nagy
számú fővárosi vendéglős is vett reszt. 
Béke poraikra!

A német bortörvény tervezete.
Németországban most tettek közzé az 

uj bortörvény javaslatának tervezetét, 
amit már vagy kél év óta készítetlek 
elő. A törvény hatályát kiterjesztik az 
egész Németbirodalomra és a nemzet
közi szerződésekre is bizonyos befolyást 
fog gyakorolni

A tervezet első szakasza a mai tör
vény szerint meghatározza a bor fogal
mát K szerint a bor a szőlő levéből 
szeszes erjedés utján előállított ital. A 
második szakasz már ujitas a meglevő 
állapothoz képest, mert megállapítja, 
hogy a bortermeléssel foglalkozó vidékek, 
a szövetségi tanács áltál külön megne
vezett borvidékek:e osztandók fel. Kz 
lesz irányadó a borok megjelölésére 
nézve. —  A harmadik az okszerű pince- 
kezelésről szól. Bort javítani csak éret
len állapotban szál ad és pedig csak 
annyi tisztitolt és színtelen eukorral, 
illetve cukoroldattal, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy olyan bor állittassék elő, 
mint aminő az illető vidékeken a nor
mális esztendők termese sav és szesz
tartalom tekintetében. Égy ötödnél töb
bet azonban hozzáadni a borhoz e 
célból nem szabad. Az éretlen bor euk- 
rozását csak az illető borvidék területén 
belül szabad eszközölni, amelyen a bor 
termelt es pedig rendszerint a szürettől 
a naptári év végéig. Kivételes esetekben

ez a határidő január végéig meghosszab
bítható.

Beteg boroknál, amelyeknek ujraer- 
jesztése szükséges, e határidőkön túl is 
megengedhető a eukrozás, ehhez azon
ban esetröl-esetre a hatóság engedélye 
szükséges — A negyedik szakasz az 
okszerű pincekezelés keretén belül hasz
nálható többi borjavitó eljárásokat sza
bályozza. Igen fontos a tizenhetedik 
szaka-z, amely szerint a borok földrajzi 
megjelölése többé nem minőségi jelzés 
lesz. liánéin származási megjelölése, é 
megjelölésnek alkalmazkodni kell a bor- 
videkekbeosztásához. — A nyolcadik sza
kasz teljesen eltiltja a mesterséges borok 
készíti---ét — A tizennegyedik szakasz 
eltiltja, hogy az olyan innivaló szeszt, 
amelynek alkoholját nem kizárólag bor
ból csinálták, a kereskedelmi forgalom
ban cognaenak nevezzék.— A tizenötödik 
szakasz szerint minden bortermelőnek és 
borkereskedőnek kötelessége könyvet ve
zetni. amelyből kitűnjék: 1. a saját 
termésű és a mástól szerzett bor meny- 
nyisége; 2. az eladott vagy más módon 
elidegenített borok mennyisége: 3. a 
pincekezelésbez beszerzett szerek meny- 
nyisége, ideértve a cukrot is: 4. a szál
lítok és vásárlók neve, lakása é? a 
szállítások ideje. A szövetségi tanács 
felhatalmaztatik, hogy a följegyzések 
formuláréját előírja.

A tizenhatodik szakasz a pincét sza
bályozza. A borraktározó helyeken, ha 
a bor mellett más italok is vannak ott, 
a hordókon tartalmuk megjelölendő. 
Palackozott boroknál egységes megjelö
lés is elég. — A tizenhetedik szakasz sze
rint a szövetségi tanács kimondhatja, 
hogy egyes vidékeken vagy helyeken 
egységes, ellenőrzést gyakorol külön 
szaktisztviselőkkel. Ugyanezt az ellen
őrzést egyébként az élelmiszerek rend
őrsége gyakorolja. Végül a 21—24. 
szakasz szigorú büntető intézkedéseket 
tartalmaz.

v i z e t  az ö r e g n e k !
— Irta: Karvaly Gábor. -  

Szervusz Gyurka von Ihász! Köszönt- 
lek a legmelegebb érzelemmel, hogy 
ál melegítsem azt a fagyos szivedet. 
Eszem a lelkedet, Gyurka liam ! Szégyent 
hozol öreg fejemre, mert nem fog raj
tad a baráti szavam, mert nem akarsz 
okosodni, javulni. Mar megint ostoba
ságot követtél el! Miért nem vigyázol, 
hogy a kakas csípjen meg! Miért Íratsz 
olyan szamárságokat a lapodban .- Hál 
nincsenek már tiszta pillanataid, hogy 
ellenőrizhessed a: t a zagyvalékot, amit 
a hirdetőid támlapjában kiadsz -

Hát ide süss, Gyurka liam ’ Elmondom, 
hogy milyen nagyszerű dolgokat irt a 
te iródiákod abban a legutóbb meg
jelent támlapban. Irt egy nagyszerű 
verset, a vendéglős ipar érdekeben, mely
ben elmondja a következő mesét: Hol 
volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
házaspár. A férti részeges, lump volt,
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a nő pedig okos és szellemes asszony. 
A nő megunta a férje sok szeszfogyasz
tását és az ebből fakadó durvaságait, 
faképnél hagyta és elvált tőle. Ebből a 
szerencsétlen házasságból származott egy 
az anyjára jutott kis leány, de a sze
génykét az Isten jobban szerette, mint 
a mindig becsodálkozott volt apja. magá
hoz vette és angyalka lett belőle. Az 
asszony később magához méltó férfihez 
ment nőül és boldogan él. A faképnél 
hagyott részeges ember pedig bánatában 
megbolondult Hégi tragédia, mely azon
ban mindig ismétlődik.

Ez a kiváló szakba vágó, vers annyira 
meghatotta az egyébként keményszívű 
pénzügyminiszterünket, hogy elolvasása 
után nyomban leszállította a boritaladót 
a felényire!

Azután irattál, illetve aláírattál egy 
cikket Steiner Fái szaktársunkkal, mely
ben többek közt javaslat foglaltatik arra, 
hogy a fenálló vendéglős-, kocsmáros- 
iparlársulatok egyesüljenek. Ez a tárgy, 
látod Gyurka fiam, komoly dolog volna, 
ha más és nem a te lapodban jelent 
vo'.na meg. Mert komoly dolog és Ihász 
Gyurka lapja, nem fér össze egymással, 
így hát Steiner Fái barátunk hiába 
adta kölcsön az ő becsületes nevét.

De mikor az egyik cikkedben a tár
sulatok egyesítéséről beszélsz, a másik 
cikkedben már köpdösöl mint a bagó- 
leső, az egyesülendő egyik ipartársulatra. 
Hát mi a becses véleményed Gyurka 
fiam ? Ki veszi komolyan a te bukfen
ceidet. Hiszen, nem is tudod, hogy miről 
íratsz a támlapodban, és én ezt, mint a 
le cimborád, nagyon restellem.

Megtámadod az egyik ipartársulatot 
és annak vendégiős-kocsmáros tagjait, 
mert a Törley-cég alapítványt tett nála, 
elszegényedett, munkára képtelenné vált 
vendéglősök, kocsmárosok segítésére. 
Gyurka fiam, evvel az irigykedéseddel 
betetőzted az eddigi butaságaidat. De 
nem akarok emiatt szigorúan birálgatni, 
hanem mondok valamit. Vagy inkább 
súgok valamit, azt t. i. amit néhai Rigó 
Ferenc súgott Khuen-Hédervárynak. 
Tudod, mire gondolok! Hát azt mondóm, 
alkudjunk meg 50 százalékra, hogy 
tudom, voltaképen miért dühöngsz annyi
ra az alapitvánv miatt. Téged, te kis 
hamis, nem az bánt, hogy a Törley-cég 
tette ezt az alapítványt, sem az nem 
bánt, hogy a budapesti kocsmárosok 
ipartársulata azt elfogadta, hanem téged 
az bánt és érint érzékenyen, hogy nem 
neked ju to tt az h pénz. Ugye el
találtam, Gyurka tiam! Mert csak én 
ismerhetem a te fájdalmaidat, én, ki 
veled együtt oly sokszor és oly tragiku
san ereztem fájdalmas oldalnyHálásokat, 
mikor kettesében lódítottak ki bennün
ket a kocsmákból

fivérünk tovább! Mondd cimboráin, 
mért akarod nevetségessé tenni a sza- 
kácsokut abból az alkalomból, hogy 
önmaguknak szaki apó1 indítanak? Miért 
fáj ez neked : H szén abból neked nincs 
károd, lapodat nem járatják, nem kér

nek belőle, mert sokkal okosabbak, sem
hogy a te bolondgombáidat magukba 
szedjék. Félsz a konkurenciától ? Ne 
félj Gyurka fiam! Vannak még gazdag 
vendéglősök és sörgyári fötisztviselök 
kiknek arcképét hozhatod és a magas 
égig felnyúló émelygős dicshimnuszokat 
zengedezhetsz — az alapos jó remény
ben. Tudod fiam. hogy szemesnek áll a 
világ és a koldusnak alamizsna. A 
vurcnik még nem haltak ki. Tehát 
ne bántsd a szakácsokat, mert nagyon 
elsózhatják a levesedet. Ez pedig megint 
fájna nekem!

No de aztán örömöd is van Gyurka 
koma!

És ezt az örömöt éppen az szolgál
tatta neked, akit még nem nagyon ré
gen pajeszos zsidónak mondtál és ki
fakadtál annak határtalan szemtelensége 
miatt, hogy ő belekontárkodik a te 
mesterségedbe, hogy azt meri mondani, 
hogy ő a vendéglős-ipar érdekeit szol
gálja. Ez aztán neked való pecsenye, 
és lenyeled, hogy majd megfulsz rajta, 
még akkor is, ha akármennyire fog- 
hagymaizií is. Te vén bűnös! Jól esik 
neked, hogy ez a másik koma neki
ment a szabadkai kongresszusnak. Mert 
eddig azt Kitted, hogy csak neked fáj a 
gyomrod attól a kongresszustól és ime, 
most látod, hogy még másnak is a 
gyomrában fekszik. És ennek örülsz mint 
a puposhálu, mikor az ő púpjánál na
gyobbat lát máson. No de van is okod 
az örömre Gyurka fiam, mert még egy 
kongresszus és — a te lapodnak is meg 
neked is befellegzett!

Addig is fogadd tőlem a megszokott 
és immár köztetszésbe átment őszinte 
köszöntésemet, mely igy szól: Vizet az 
öregnek!

Ü Z L E T I  H Í R E I N K .

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

Várady József vendéglője. Várady 
József volt terézköruti és iglófüredi 
vendéglős megvette az oktogon-téri 
Frindl-féle vendéglőt. A szakavatott kezű 
és előnyösen ösmert vendéglős ez uj 
üzletét e hó 30-án este vette át saját 
kezelésébe.

Berecky Lajos, mint utóbbi számunk
ban jeleztük, a győri Fehérhajó fogadót 
megvette. Kitűnő fogadós szaktársunk ez 
uj üzletét nov. 20-án vette át és ün
nepélyesen ugyancsak ekkor nyitotta meg.

Nyíregyházán az Otthon étterem és 
kávéházat Friedmann Miksa szállodává 
fogja átalakítani. Az építkezés már folya
matban van s a 30 vendégszobás ét- és 
tánctermekkel rendelkező fogadó elkészü
lése és berendezése jövő május 1-re van 
tervezve: a helyiségek központi fűtéssel 
és villanyvilágítással lesznek ellátva.

Ekkamp Gyula pest! vendég, 
üikszád fürdőnek érdemes és néps i 
vendéglőse, Ekkamp Gyula, megvett, 
fővárosi ismert Pálmaliget nagyvendc^ 
és kávéházal. Ekkamp szaktársunk?. . 
minálunk, szívesen üdvözöljük.

Peck János.előnvösen ösmert sopn. 
kávés szaktársunk, a sokáig bírt -- 
nevéről ismert kávéház épületét örök 
áron megvette.

Pozsonyban a Nemzeti szálloda éttr-i 
meit a m. hó folyamán átvette Kel!■ r 
János vendéglős, kinek hosszabb időn át 
Bécsben volt jól látogatott vendéglő 
Keller János szaktársunk ez újabb űzi* 
tét már is szép lendületbe hozta.

Herkulesfürdőn a Kurszalon és a 
Ferenc-udvar éttermeinek bérletét Er
délyi Frigyes, a Kurszalon eddigi ven
déglőse nyerte el.

Uj kávéház Budapesten. Mint elő
zőleg jeleztük, Mayer János, ismert 
főpincér szaktársunk az I., Szt. János- 
tér 4 sz. alatt egy modern nagy kávé- 
házat rendezett be, melyet ünnepélyesen 
aPalota kávéház« címen e hó 20-án 
nyitott meg.

Juray Imre előnyösen ösmert sopror - 
megyei főpincér és utóbb gálosi vendég
lős, mint értesülünk, a soproni sörgyári 
vendéglőt január hó 1-én átveszi.

Chriszten József, malackai vendéglős 
az oltani városi nagyszállodát kibérelte. 
A jó hírnevéről ismert fogadós szaktár
sunk ezen üzletét január 1-én veszi 
saját kezelésébe.

Uj fogadós. Bandi Imre, a fővárosi 
»Angol királynö«-nek volt főszakácsa s 
az ismert temesvári Bandi József foga
dós fivére, Magyaróváron a Feketesas 
nagy fogadót átvette. A szakavat. t 
kezű fogadós jó magyar konyhája *-s 
saját sziiretelésü jó  moóri boraival 
népszerűségét már is megalapítót: a. 
Gratuláljuk.

Kassán a Központi fogadót Na. 
Adolftól, Glück Lajos volt kavocs.v i 
vendéglős szaktársunk megvette s t 
saját kezelésébe a m. hó folyam i 
vette át.

Brassóban, a kút-utcában, közve! i 
a honvéd laktanya mellett, Chn> »  
Gergely, a Schvarzburg vendéglő i 
szerű gazdája egy szép emeletes I : 
épittetett, s abban egy modern be: -
dezéssel ellátott éttermet és söröse - 
kot létesített. Az uj vendéglő ünnep > 
megnyitása nov. 2-án történt.

Fogadó vétel. Sopronban az Es.- - 
házy vendégfogadót Wehofer E 
ottani vendéglős szaktársunk örök n
megvette. Az uj derék tulajdoné- 
letét november 1-én vette át d
kezelésébe. Kívánunk sok szerem-

Rózsahegyen az úri-kaszinó vf il
lője bérletét Eizenberger Márton : 1
kassai főp. nyerte el. Uj vendéglős • •-
társunk a jó  nevű üzletét a múlt I >  
bán vette át.
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Aradon a Kováts és Novotny tulaj
donát képező »Vadászkürt« vendéglő 
iijjá. építése nemrég nyert befejezést. A 

lirnevü vendéglő derék gazdái nem 
kíméltek sem költséget, sem fáradságot, 
a.nivel sikerült is nekik elérni, hogy az 
üvegtetős télikert és egy tágas nagy 
étteremből álló szép üzletük most Arad
nak egyik legszebb látványosságát ké
pezi.

Kováts József, a m. hó elejével a 
szondi vasúti-vendéglőt Farkas Jánostól
átvette.

Petrozsényben az »Emke« szállodát 
újonnan átalakítva és több szobával 
kibővítve Sohr és Weisz szaklársaink 
újból e hó közepével nyitották meg.

Üzlet áthelyezés. Peck Lőrinc, ismert 
soproni vendéglős szaktársunk, a vár
kerület-utca 8. szám alatti Liezingi 
söívsarnokát újévkor a Várkerület-utca 
5. sz. alá fogja áthelyezni.

Buda Ottó kávéháza. Magyaróváron 
a Kloiber-féle Központi kávéházat Buzin 
Ottó, az ottani Feketesas fogadónak 
huzamosl. időn át jónevü gazdája meg
vette. Kitűnő szaktársunk a régi üzle
tet az átvétellel ujan renovállatta és 
rendezlelte be.

Ig'lóna Központi kávéházat Breitbarth 
Lajos, a szepesi városi nagy vendéglő 

Ionosa megvette, s azl saját 
kezelésébe január 1-én fogja átvenni.

Ungváron a Korona szálloda étter
mei! Csillag Sámuel szaktársunk, az 
oltani Úri kaszinó vendéglőse bérelte ki. 
Az ismert vendéglős szakavatottsága és 
j" konyhája a jó  nevű üzlet menetét és 
j" hírnevét biztosítja.

Wiedeman János, a soproni Pannónia 
fogadó derék tulajdonosa, a fogadójával 
szemben lévő kávéházát a m. hó folya
mán újonnan renováltatta és ugyanek
kor uj berendezéssel és tekeasztalokkal 
szerelte föl.

Károlyi Béni ismert nevű szaktársunk, 
Halmiban megvette özv. Fink Ferencné 
nag\ vendéglőjét. Károlyi .szaktársunk 
a jobirnevü üzletet nov. 1-én vette át 
kezelésébe. Kívánunk sok sikert.

Csillag Antal vendéglője. A nagy
kan, iák és szekszárdiak ismert foga-

s utóbb Rozsnyó- és Stoósz-für- 
dok. , derék vendéglőse, Csillag Antal 

' íe az eddig Takács János szak- 
tai- által birt Mattoni-féle (Erzsébet- 
kna ; e) sósfürdöt. Csillag szaktársunk 
”la’ vette az ismert fürdő ven- 

t s annak helyiségeit most rendezi 
e • ;n, de az ünnepélyes megnyitást 

csar. a tavaszszal eszközli. Á jóbort 
sz' k közül már is sokan mennek
42 Csillagjuk# után. Sok szerencsét!

t Samu előnyösen ösmert soproni
' : --IIS *zaklársunk éttermi helyisé- 

f ’í a ‘̂ H-as párt tagjai rendes össze- 
:ket tartják, a m. hó elejével 

J. renováltatta és rendeztette be.

Uj vendéglős. Zámolyi Dénes, a 
kiscelli GrilT fogadónak huzamos!) ideig 
volt főpincére, kibérelte Pápán a város 
tulajdonát képező Korona nagyvendéglőt. 
Uj vendéglős szaktársunk a jónevü 
üzletet január 1-en veszi át saját keze
lésébe. Kívánunk sok szerencsét:

Prausz György, a tatai Otthon kávé- 
háznak huzamosabb ideig volt derék 
gazdája a m. hó elejével ugyanott átvette 
az uradalmi „Központi sörcsarnnk‘ -ot. 
Prausz szak társunk ez újabb üzletét 
már is föllenditette.

Szamosujváron a honvédhuszártiszti 
kaszinó vendéglőjét Vojth József 
szaktársunk október 15-én saját keze
lésébe vette át.

Szombathelyen a Vadászkürt vendég
lőt Rábold Ádám, a Szabária fogadónak 
huzamosabb időn át volt alkalmazottja 
vette át Az uj vendéglős jó  borai és 
konyhájával óhajtja üzlete jó nevét meg
alapítani.

Zsolnán, mint előzőleg irtuk. Rémi 
Rezső az állomásnál egy uj fogadót épít
tetett, mely a múlt hónapban nyílt meg. 
A 2ö kényelmes szobával, több földszinti 
étterem és egy tágas, modernül beren
dezett kávéházzal rendelkező szép foga
dót nemcsak az ottani intelligencia, de 
az utazó közönség is nagyon szívesen 
látogatja. A közelebb 50 szobára kibő
vülő fogadó központi fűtéssel és acetilén 
világítással van ellátva.

Eigner Károly, a nyíregyházai Otthon 
sörcsarnok és étterem vezetését átvette. 
A debreceni Bika fogadónak hosszú 
ideig volt főpincére és utóbb a nyíregy
házai Kiskorona vendéglőse szakavatott
sága, az üzlet jomenetét biztosítani fogja.

Eperjesen a Nemzeti fogadót Stig- 
litz Bernát volt alsó-kubini vendéglős 
megvette. Az uj tulajdonos üzletét saját 
kezelésébe november 1-én vette át.

Cserey Károly vendéglője. Szilágy- 
somlyónak volt kedvelt fogadósa és az 
erdélyi jó magyar konyhájáról ismeri 
vendéglős, Cserey Károly szaktársunk, 
ki még tavaly Budapestre költözött, 
az István, (most Klauzál)-tér 17. sz. 
és a Kisdiófa-utca sarkán épült uj 
palotában egy modern nagy-vendéglőt 
rendezett be, melyet ünnepélyesen e 
hó közepével nyitott meg. A jó kony
hájáért már is keresett Cserey ven
déglő üzletvezető-főp. állását Nyitray 
Elek tölti be. Kívánunk sok szerencsét.

Sátoraljaújhelyen az Ösbudavár fo
gadót Goldstein Lajos, az iglói sörcsar
nok volt bérlője megvette s azt kezelésébe 
január 1-én veszi át.

Hódíts Ferenc ismert soproni kávés, 
mint értesülünk, az Krzsébet-kerti (Neu- 
hof) nagy vendéglőt kibérelte. Ugyan
csak Hódíts szaktársunk, kávéházát nem
rég egy olyan nagyszabású zenemüvei 
(orchester) szerelte föl, amely egyszerre 
két katonai zenekart van hivatva helyet
tesitteni.

F O G A D O 7. oldal.

Sybert János kávéháza. Sybert 
János ismert fővárosi kávés, ki utóbb 
az Uj- és Hajós-utcák sarkán alapított 
egy nagyszabású kávéházat, megvette 
a Ráday-utcában lévő Raday-kávéházat. 
A szintén nagyszabású üzletet Sybert 
szaktársunk egész ujan renoválva és 
rendezve a mai nappal nvitott meg. Uj 
vállalkozásához sok sikert kívánunk.

Családi öröm. Takács Lajos főpincér szak
társunkat (terek neje. egy egészséges leánykával 
ajándékozta meg. Az újszülött Sárika Hevet 
nyert a szent keresztségben.

Vendéglősből mészáros. Leyrer Jó
zsef ismert szombathelyi főpincér és 
volt vendéglős, Szombathelyen a Kör- 
mendi-u. 23. sz. alatt mészárszéket nyi
tott. A tanult pincér-mészárost az ottani 
vendéglősök is szívesen támogatják.

Kerestetnek 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egv lev. 
lapon értesítsék.

Horváth Gábor volt marusvásárhelyi tőpincér 
hollétét özv. Meder Antalné (Marosvásárhely. 
Meder szálloda) kéri tudatni.

M aci; József, volt orsóval főpincér és An
gyal Mihály volt nagyváradi éthord' il Hét 
Szent mik ősi József főpiucér (Csíkszereda. 
Vigadó szálloda) kéri tudatni.

Pimperl láims utóbb Komáromban volt fö- 
pincér hollétét Nika Antal vendéglős (Budapest 
IV.. Váci utcai kéri tudatni.

Bankó Ferenc hollétét t utóbb az eperjesi 
Berger kávéházban volt alkalmazvai Rccker 
K a r o l1. . B j -  . - r ,  t ű m , t i  .

Lövinger Sándor és Hajduska József a 
nyitra: Nemzeti szállodában is volt 
hollétét Ecker Endre iNagyszombal, Hermán 
étterem) kéri tudatni.

Guih József föp. hollétét egy j
N. J. iá Fogadó kiadójába) kéri tudatni.

Mogryoróssy Ignác a nyíregyházai 
Bessenyei kávéház volt föpineére, az 
ottani Nemzeti szálló kávéháza és ét
terme vezetését átvette. Uj vendéglős 
szaktársunknak siker! kívánunk.

Kaveház átvétel. Eperjesen a főtéren 
lévő Elefánt-féle kávéházat Frecbtmann 
Salamon, az ottani Newyork káveház 
volt derék gazdája megvette s azt újon
nan átalakítva és berendezve „Központi41 
címen a múlt hónapban nyitotta meg.

Handier Nándor Sopronban megvett'1 
a déli vasúti állomásnál lévő „üélivasut“ 
szállodát. Az uj fogadós vendéglője jó- 
menetelét jó konyhával és jó borokkal 
kívánja biztosítani

H e l y v á l t o z á s o k .  — Roscnkrantz
Vilmos Budapesten az Orient fogadó köny
velői állását foglalta el. — Zsolnán a Rén i 
fogadó lőpincéri állását Horváth Lajos fog
lalta e l : a vasúti vendéglő 111. étterme 
főp. állását Patkó István tölti be; u. i. az 
étteremben Wukits Ferenc föp. mellett Zajovics 
F 1 és Draskovics i 
műkődnek : a Riesz fogadó főp. állását Neuhold 
Dezső foglalta el. Ungváron a Hungária kávé- 
ház föp. állását Dikkcr József tölti b e . a 
Korona fogadóban Rothen Ferenc mint éthordó 
nyert alkalmazást. Beregszászon az Emke 
kávéház fizető]', állást Herkó János tölti he 
Igtón a Tátra kávéltáz föp. állását Liehentrití 
Károly foglalta el. Liptószentmiktóson a Korona 
fogadó főp. állását Fekete György foglalta el; 
mellette mint éth. Lukács Jenő működik : a 
Liptó kávéház főp. állását Szabó Béla, a Mayer 
sörcsarnok lizetöp. állását Sditüszlcr Márton 
töltik be. Ruttkán a vasúti vendéglő éttermé
ben Manca József föp. mellett az éth. állási
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Hosoff Jenő tölti be ; a Wachsberger fogad.', 
föp. állását Szende Gáspár foglalta t-i. Rózsa
hegyen a vasúti vedéglő étterme föp. állását 
Dulien Ferenc tölti be : a Gsmoja fogadó föp 
állását Hajdú József és a Városi fogadó szobap. 
állását Németh Péter foglalták el. Vágujhelyen 
az Arany szarvas fogadó föp állását Stricker 
Rezső foglalta el Nagybitsén a Holler fogadó 
föp. állását Muhr Sándor foglalta el. Pozsony
it un a Magvar Király fogadóban Reimann 
.ló/.séf föp. mellett a/, éth. állásukat Sdlüszler 
Károly és Gamel Ferenc foglalták e l: a Nem
zeti tógádó föp. állását Wützler Viktor, a Vörös 
ökör fogadó föp. állását Schrantzl Mátyás, a 
Kárán étterem föp. állását Edlinger Lajos és 
a Lerchner étterem föp. állását Schmuck 
Lőrinc töltik be. Turócszentmárlonban a 
Patseli fogadó föp. állását Schwáb Gyula fog
lalta el Érsekújvárt az Oroszlán fogadó főp. 
állását Schwurtz Frigves tölti be : a Nemzeti 
fogadó föp állását Wolf Lipót és mellette a 
szobap. állást Joö Imre foglalta el: a vasul, 
vendéglő III. o étterme főp. állását Pevelz 
Óvnia t»lti be Esztergomban a fürdő fogadó
ban Umftöh Lajos főp. mellett az éth. állást 
Hermann Zsigumud és a Magyar király fogadó 
szobap állását Habettler Lajos töltik be. Tren- 
csénben az Erzsébet fogadó kávéházabm 
Szioiársik A. János föp. mellett a r -fizetőp. 
állást Marsdiatl József foglalta e l: u. i. az 
étteremben Schreiner Lajos mint étli. működik : 
a áchcidler étterem föp. állását F.igenbrod 
Lajos foglal'a el. Eperjesen a Fekete sas 
fogadóban Kedrovics Mihály főp mellett a 
szobap. állást Polgár Mihály, az éth. állásokat 
Nika Ágoston és Kleinmann József foglalták 
e l : a vasúti vendéglő fóp. állását Muhr J"/se! 
tölti be. Klentz Jenő a karánsobesi Zöldfa 
kávéház föp állását foglalta el. Szombathelyen 
az Elité kávéház tőp. állását Tasdiler György 
töltötte be: a Szabária fogadó étterme Főp. 
állásál ideigl.B a log  (Pakurár) Tivadar tölti 
be: u. itt no. éthordók ifj. Wéber Károly és 
Utreich Dezső foglaltak állást: Kováts Ferenc 
a Széchenyi fogadó főn. állását foglalta e l : 
Láng Ferenc a vasúti vendéglő éttermében 
Köllbaum Gyula főp. mellett tu. fizetőp műkö
dik : Hohkedán Sándor a Vadászkiirt vendéglő 
fizetőp. á lását nyerte el. Baumgartner Károly 
Abbáziában, a Breiner penzion-ban in. töpin- 
cér működik Komáromban a Magyar király 
fogadó főp. állását Erber János tölti be: Her
mán Ferenc a Tiszti kaszinó étterem főp. ál 
lását foglalta el. I .  itt a Korona kávéházban 
Nagy Márton főp. és m. segédp. Búkor Károly 
foglaltak állást: a Prandtner vendéglőben Pék 
Gyula in. fizetőp. működik. Magyaróváron a 
Feketesas fogadó föp. állását Marschal Mihály 
foglalta e l: u. itt a vendégszobái főp. állást 
Poyer János mig a Trieszt város vendéglő föp. 
állását ifj. Varga István töltik be. Sopronban 
a Pannónia fogadó szobaföp állását Kuli na 
Károly töltötte be: a Pál S. vendéglő föp. ál 
lását Tremmcl Samu és a sörgyári vendéglő 
föp. állását Kirchknopf Imre töltötték be. 
Győrött a Fehérhajó fogadó föp. állását Mal
ii inger Ferenc foglalta el: a Lloyd éttermi föp. 
állását Opitz Rudolf töltötte be Töpfcl Má
tyás Pápán az Otthon kávéház föp. állását 
töltötte be.

Pályázati hirdetmény.

A Máv. Eszék állomásán lévő vendéglő 1908 
május 1 tői számítandó öt évre bérbe adatik. 
Ajánlatok szabályszerűen lebélyegezve és meg
felelő bizonyítványokkal fölszerelve, december 
17-én déli 12 óráig a Máv. szege ’i üzlet- 
vezetősége általános osztályához (főnökség) 
címezve küldendők be I . ott december lü-ig 
bánatpénz fejében 20j ; kettőszáz) korona 
teendő le. A vendéglőre vonatkozó részletes 
feltételek a nevezett üzletvezetőség forga mi 
es kereskedelmi osztálya (II. em. 1« ajtói 
tudhatok meg.

K- lt Szeged, t il)’ . december hó 1-én.
A z  its letvezetöség.

N Y I L T - T É R . * )

Tek in tetes HercoQ Sándor vasúti nandégüs urnák, Csáktornya.
Igen tisztelt Kartárs úr!

Borszürőjébő). mint nékem már egyet kül
dött 40 koronása!. < / i \ ó  ■■ :
k i leni ö z s i  gyszinlén 1 drbot 2 
zsákkal Szeműn Gyula úr címére küldeni.

Dombóvár. P 07 november iO-án.

Raisz Ferenc vasúti vendéglős.

Igen tisztelt Singer urak!
Fogadják legöszintébb elösmerésemet az 

Önöknél vásárolt 2 tekeasztalért, mondhatom, 
hogy tekeasztalaik minőségre és bármely 
tekintetben az első helyet foglalja el a hazai 
gyártmányok ke./.tt. Tiszteidtől. Zinmny.

Slreicaer Ferenc Központi szálloda.

20.000 koronával
egy alföldi megye-székhely városának e:só és 
konkurrem-ia nélküli nagy szállodájához társ 
kerestetik Fölvilágositással szolgál a „Fogadó" 
kiadóhivatala.

Intelligens képzett pincér
ki jelenleg is nagy külföldi üzletben van alkal
mazásban ; üzletvezetői-, fő- vagy szobapiucéri 
állást kíván elnyerni s eziránt ezúton lordul 
a t. szállodás es vendéglős urakhoz. Szives 
megkeresések a ..Fogadó" kiadóhivatalába 

—  — —  kéretnek.

E'sS a egye tlen  nagy fogadója  forgal 
inas vidéki városnak eladó. Komoly vevők 
értekezhetnek a .Fogadó* kiadóhivatalában.

•> E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget 
a nzerkeHZtS&ég.

HÉTRŐL —  HETRE.

Reszket :i lom b . . .

Reszket a lomb a vihartól.
Fél a kis leány a csóktól;
Fél talán, hogy majd megtudja.
Ezt a bűnét édesanyja . . .

Ne félj, rózsám — pici ajkad 
Nyújtsd bátran, ha csókot kaphat,
De csak nekem, senki másnak —
Én nem szólok éd’s anyádnak . .

Matsád J.

fl csiBészRirálp meg az ellicitált pince.
Szombathelynek egyik ifjabb és törek

vőbb kávésa, Frischman Ernő, mikor 
átvette a Széli Kálmán-utcai Széli 
Kálmán kávéházat, többrendbeli állítás 
szerint azt hangoztatta, hogy nemcsak 
a volt Szabáriás (Kovács) kávéházát, 
de a többit is megfogja buktatni. S hogy 
célját érje, a téli saison nagy részét 
ott töltő színészekkel kivánt kedvező 
kontaktusba jönni, hogy t. i. a színészet 
révén csöppenő és rendszerint jó mula
tós vendégek az üzletébe szokjanak. 
Azonban, Basch Vili a megmondhatója, 
hogy ez csak terveztetett, de máskent 
végeztetett: mert dacára, hogy a törekvő 
kávés a saját kezével sütötte N —i 
színigazgatónak is a finom Winersniclit, 
azért mégis bekövetkezett a csőd, úgy, 
hogy még a pince is dobra kerüli. Ek
kor történt aztán a »CsibészkiráIv«

szinrehozatala, s amidőn csibészőfeL — 
géhez az a kérdés intézíetett, hogy In. t 
menjenek betörni, ez egyszerűen a-t 
felelte, hogy : —  Csak a «Széll Kálmán 
kávéház» pincéjébe nem, mert ott min
dent ellicitáltak. - A színészettel leírni 
elérte a törekvő kávés azt, — talán 
hála fejében hogy színre kerüli, 
amiben ugyan ránézve semmi dicsérete.- 
sincsen. — A morálja pedig mindennek 
az, hogy amikor a saját boldogulásunkra 
törekszünk, ne kívánjunk másokat, 
hozzá ha azok a mások még szakim- 
sak is, tönkretenni.

Hazug-ság- — nem kollegiális kifejezés
A •Fogadón szerkesztője és Matsád 

Jánosdolgozótársának am hö*28-án tar
tott sajtóperében a vádlott védőügyvédje 
dr. László J., azt az állítást kockáztatta 
meg és erősítette nagy hanggal, hogy a fő- 
magánvádlók ügyvédje, dr.Gyenes Maim. 
a lelek közt való kibékülést szorgal
mazta.

— Na hát, ez hazugság! Mert a 
kibékülés ügyében a védő-ügyvéd és 
nem az ő részéről történt a fölszólitas. 
— mondta dr. Gyenes, jogos íolháboTu
dásában.

— Ez nem kollegiális kifejezés 
jegyezte meg László védő.

Hát bizony nem az, de való, k«m 
cedálom én is, —  M T.

Szerkesztői üzenetek.
Ny. J. Palota. Azok a soklábu bogarak pin

céjéből ugv iríhatok ki, hogy 2 -3  üres fiv.-__!-- 
kevés borszeszt önt, azt jól összerázza, hogy 
az üvegek minden része szeszes legyen ; a/, 
üvegeket aztán fektesse a földre, hogy a 
különösen szerető százlábúak beléjük mássza
nak : rövidesen egyetlen ily pincebogárra 
fog akadni. — A pil.-igazgatóságnál intézem: ■ 
ügyben levél megy. — Szives üdv.

S F. Sz.-Sziget. Azt írja, hogy tapaszaié
ból tudja, hogy a rosszindulatú támadás - 
gyanúsítások rendszerint a közérdek ügyébt n 
dolgozókat érik s ebből azt következteti. I ■
J. K. elnök is ama derék emberek közül v.i 
és szivbőii köszöntését küldi neki. — 11a! 
szaklapunknak teljesen igaza van. Olyan in > 
kas, önzetlen s a mi fő: intelligens elnök, m t 
•I. K. kevés van. Ami ugyan elnöki mii 
dúsén is meglátszik. Köszöntését átadtuk 
az övét a mienkkel kapcsolatban itt küldjii!

H. S. Csáktornya. Közlendőket lap megjeleli.. - 
előtt legalább is 4 nappal kérünk. Most..' 
rendben van. — V. J. Győr. Közleményét be
iktattuk. Hasonló tudósításokkal minél gv< 
bán. — F J. Zombor. Szives értesítésért kősó ' 
és — köszöntés. — B J. Nlisko’cia 
levelezőn föifödözött kompánia minden t in
jának hasonló szives köszöntésünk! — D. M 
Győr, Az iga ságot dokumentáló ötsoros 
lloktáciúját átadtuk Karvalynak, aki ezért u £ 
üdvözletét tolmácsolja és hasonló — d< '■ - 
nélküli — szives jókat kíván. Mi is. — G. J. 
Arad Az elöfiz. ügy rendben vau : lap o - 
sen megy. Üdv! — Sz. G. Unjvar. Tele 
annyira, hogy a lap terén újévig seniiu '•)- 
gulás se mutatkozik. A verset is az ki " es 
a latorcai buborékot Minden tarsolyába 
Szives köszöntés. — G. K. Szászrégen 0 
előfizetés rendben volt és van. A lap !-t : 1''
vagy a: ottani postai kézbesítésnélkail' O ' u
el. Másik ment. Üdv!

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




