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Országos vendéglős-szövetség!
A szövetség létesítésének előmunká
latait a kiküldött 40 tagú bizottság
megkezdte. Gömbös Lajos budapesti
vendéglős kartársunk, a »Székesfőv.
vendéglősök és kocsmárosok ipartársulataa agilis alel nőkének vezetése alatt
a bizottság ülést tartott, melyen a
szövetség létesítésének módját és kö
rülményeit megbeszélve, befejezett meg
állapodásra jutott.
A bizottság kimondta:
1. Kiegészti magát úgy budapesti,
mint vidéki szaklársakkal és erre a
célra felhívást bocsájt ki. A bizottság
ban való közreműködésre önként jelent
kező kartársakat szívesen fogad.
2. Az országos vendéglős-szövetség
megalakulása országos vendéglős konresszus keretén belül történjék.
3. Erre a célra, valamint az egyéb
függő országos vendéglösipari ügyek
megbeszélése végett a jövő év tavaszán,
illetőleg a nyár elején Budapesten tar
tandó országos vendéglős kongresszus
hivandó egybe.
A szövetség céíja és feladata iránt
nincsenek véleményeltérések, ügy a
budapesti, mint a vidéki kartársak már
régen óhajtják a szövetség létesítését.
Az 1907. évi szeptember havában
Szabadkán tartott országos vendéglős
kongresszus egyhangúlag mondta ki a
szövetség megaiapitását és megbízta az
előmunkálatokkal a »Székesfővárosi
vendéglős és kocsm áros ipartársulata-ot. Ez a társulat, melynek amúgy
is országos vezérszerep jutott, most
hozzáfogott az eszme megvalósításához.
Vidéki kartársaink és a fennálló
.szakipartársulatok ú g y a szövetségre,
m int a kongresszusra n ézve most
mér elm ondhatják kívánalm aikat
és b ek ü ld h etik ja v a sla ta ik a t az
em lített ipartársulathoz. A »Fogadó«
is s:zivesen vállalkozik a közvetítésre.
Az anyaggyüjtemény csak elősegíti a
szervezés munkáját. Tisztában kell lenni
az ország vendéglőseinek azzal, hogy
erős központra van szükség, mely
felöleli az egész ország vendéglőseinek
ipari érdekeit; szükség van az erők
egyesítésére, mert máskép egy tenyérnyi
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területet sem hódíthatunk meg a ven
déglősipar érdekében. Aránylag még
kevesen vagyunk szervezve. De a foly
ton súlyosbodó közterhek agyon nyo
mással fenyegetik a vendéglős-kocsmárost. Elmúlt az ideje annak, mikor az
üzlet »magától« is ment. A »sült ga
lambot korszaka már régen letűnt. Csak
idegenkedtünk azt észrevenni s azt hitjük, ha nem vesszük észre, vagy tagad
tuk, hát akkor meg fog szűnni. Ámde
ez nem igy á ll!
Meg kell ragadni az alkalmat, hogy
életképes és a cselekvésre jól megala
pozott szövetség létrejöjjön. Ennek az
iparnak mai szégyenletes állapotán se
gíteni kell! Az uj ipartörvénytől és az
italmérési törvény okos módosításától
várjuk viszonyaink rendezését és jog
viszonyainak szabályozását. Azonban a
mai viszonyok közt erre nincs remény.
Nem szórványosan, nem kisebb testü
letek utján kell a kö vetelés terére lépni,
hanem a sok ezer szakférfiú egyesülete
utján. Ez az egyesület nem lehet más,
mint az összes vendéglősök és kocsmá
rosok országos szövetsége.
Iparunkban van sok h elyi ügyes- bajos
dolog, de van igen sok általános jellegű
országos baj is. A helyi ügyekben az
ipartársulat jár el, az országos ügyek
ben a szövetség A főbajok gyökerei a
törvényben ágaznak el. Ott nyernek
tápanyagot. Melyik helyi szerv (ipartársulal) képes imponálóan fellépni, hogy
a kormány és törvényhozás meghall
gassa ? Ugy-e bár egyik sem ! Hiszen
meg van rá a bizonyíték. A »Székesfővárosi vendéglős és kocsmáros ipartársulatfi igen sok üdvös dologban ter
jesztett már fel emlékiratot a kormány
hoz
eredmény nélkül. A különböző
kérelem szóbeli előterjesztésére a szak
miniszterek szóbelileg fejezték ki abbeli
véleményüket, hogy a vendéglősöknek
igazuk van, - de azért a bajokon nem
segítettek.
Mindezt látva és tudva s ennek az
állapotnak a hátrányait érezve, nem
cselekedhetik az országos vendéglős-kar
máskép, mint ahogy cselekednie kell:
erős, országos szövetséget k e ll lé
tesítenie, mely erkölcsi súlyánál fogva
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Budapest, VIII., Rákóci-ut 13. sz.
mindnyájának érdekében a jogért és
igazságért hathatósan sikra tud szállni.
A kishitűségnek és kételkedésnek immár
nincs talaja De idő sincs már arra,
hogy hallgassunk, vá rju n k és rem éljö n k!Gazdasági viszonyaink naprólnapra rosszabbodnak. A kisebbekszisztenciákat ez az állapot végpusztulással
fenyegeti. Ha a kormány és törvényhozás ezt az állapotot még nem is
merné, hát hangosan kell velők meg
ismertetni. De erre az egyes ember,
vagy a helyi szervezet (ipartársulatj
nem képes. Meghallgatják, minthogy
mindenkit meg kell hallgatni. — de
aztán annál több sem történik.
A vendéglőst és kocsmárost huzzáknyuzzák, mit egyetlenegy más iparág
gal megcselekedni nem mernének. De
aztán nincs is türelmesebb és jámborabb
adófizetője ennek a mi magyar hazánk
nak, mint a vendéglős és kocsmáros.
Mert ha nem ez volna és a helyett
volna benne elegendő energia, hogy a
saját érdekeit egyesitett erővel meg vé
dené, akkor ennek az iparnak viszonyai
nem züllöttek volna annyira, mint a
mennyire elzüllöttek.
Fel a munkára, kartársak ! A zászlót
kartársaink kibontották, (iyülekezzünk
alatta és követeljük azt, ami minket
megillet. Ugyanolyan törvényes védel
met követelhetünk, mint azt más ipar
ágak élvezik. Erre jogunk van és hogy
ezt a jogot kivívjuk és magunknak biz
tosítsuk : m in d n yá ju n kn a k dolgoz
nunk ke ll!

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá
rosok Ipartársulata .hivatalos közleményei
A z ipartársulat hivatalos helyisége
Vili., Rákóci-ut iJ, II. 20 . sz. a. van.
ó r á k : minden hétfőn
pénteken délután 3—fi
------Jo g d tan áeso t 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 tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli
H iv atalo s
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moD, ifj. Kenyeres István, Heinrich
Gyula, Weisz Dániel, Földes Pál, Klein
Bertalan, Goltlieb Hermann, Krausz
Az ip artársu lat mindennemű hiva József Batiz, Weisz Márton, Nagybánya,
talos közleménye kizárólag a „Fo Kun István, Nagykároly és Kardos Mi
gadó" utján közöltetik.
hály, Nagykároly. P ó tta g o k: Zichermann Jenő, Kornblüh Chaim, Berwald
Figyelmeztetés. A bortörvény kivo Izidor. Lebovits Sándor. Közgyűlés
nata minden vendéglőben és kocsmá Márkus Pál titkár indítványa folytán
ban a vendégek részéről könynyen köszönetét fejezi ki a »Fogadó« derék
hozzáférhető helyen állandóan kifüg munkatársának, Fekete Gyulának, 3z
gesztve tartandó. Ennek elmulasztása ipartársulat megalakítása körül kifejtett
büntetést von maga után.
buzgó munkásságáért, valamint a Fogadó
A bornyilvántartás vezetése kötelező. szerkesztőségének az áldozatkész szol
A füzetek nagyobb papirkereskedésben gálataiért ; egyben a Fogadót az ipar
készen kaphatók. Használatba vétel társulat hivatalos szaklapjává válasz
előtt a kerületi elöljáróságnál le kell totta. Több tárgy nem lévén, elnök az
bélyegeztetni. A söntésben kimért bor ülést bezárta. K. m. f.
mennyisége hetenként bevezetendő, a
Veszprém. A veszprém várm egyei
behozott bor azonban a behozatal nap szállodások, vendéglősök, kocsm áján Ennek elmulasztása szintén bün rosok és kávésok ipartársulata e
tetést von maga után.
hó 17-én óhajtotta megtartani közgyűlé
Az Iparhatóság! megbízottak válasz- sét, minthogy azonban a tagok határozattása vasárnap, december hó 12-én, képes számban nem jelentek meg, a
d. e. 9 órától d. u. 4 óráig fog végbe közgyűlés megtartásának napját folyó
menni minden kerületben az elöljáró évi december hó 16-ára tűzte ki.
ságnál. Igazolásul szolgál az adó- C servény Ferenc kartársunk a köz
k ö n y v és az iparengedély. Minden ven gyűlés elé indítványt óhajt beterjeszteni
déglős és kocsmáros, ki az itt említett aziránt, hogy a társulatnak azon tagjai,
két igazolványt magával viszi, választó. kik időközben iparágukat abban hagy
M egválasztható azonban csak az, ki ják, valamint azok, kik lakhelyüket más
a m ú lt évben a 111. és X kerületben vármegye területére helyezik át, továbbra
legalább 60 kor., az 1., II., VII., VIII. is a társulat rendes tagjai maradhas
és IX. kerületben legalább 80 kor., a sanak. Indítványozni fogja továbbá azt
IV., V. és VI. kerületben legalább ;00 is, hogy a vármegyei járások szerint
korona harmadik osztályú kereseti adót albizottságok is alakíttassanak, melyek
fizetett.
Az elnökség. . a társulati tagok szükebb helyi sérel
meit vitatnák meg s kész határozatai
kat jóváhagyás, illetve nyomatékosabb
TÁRSULATI ÉLET.
sürgős elintézés végett a vármegyei köz
pontban működő társulati tisztviselői kar
Jegyzőkönyv, felvétetett Szatmár- elé terjesztik.
németiben 1909 november hó 18-án, a
Pannónia szálloda külön termében, a
Szövetkezzünk!
»Szat már vármegyei fogadósok, vendég
lősök és kávésok ipartársulatá«-nak ala
Modernek vagyunk Modern élet
kuló közgyűlésén. Valkovits Sámuel el viszonyok között, modern erkölcsök
nök a tárgyalás megnyitása után is
mellett, modern felfogással szállunk síkra
mertette az alakulandó ipartársulat a társadalomnak mindama hibái ellen,
célját, felmutatta az elkészített alap melyek össze nem egyeztethetők a
szabálytervezetet és felkérte a tagokat, haladás, a közös emberi haladás nagy
hogy azokra vonatkozó esetleges mó gondolatával.
dosító indítványaikat megtenni vagy pe
Modernek a jelszavaink, küzdünk a
dig azt változatlanul elfogadni szíves klerikáliztnus, küzdünk a feudalizmus
kedjenek. Közgyűlés a felmutatott és ellen, küzdünk törvények ellen, de ennek
ismertetett alapszabálytervezetet min a küzdelemnek van egy sajátos jellege,
den változtatás nélkül egyhangúlag elfo mely modern törekvésnek alapja egy
gadta s nyomban megválasztotta tiszt általán nem lehet és ez az, hogy csakis
viselőit is. valamennyit egyhangúlag a modern jelszavaink vannak, de ezek
következőképen: D iszelnök: Márkus most kétségtelen valami nézetnek, fel
Márton, Szatmár. Elnök : Lengyel Miksa, fogásnak ki fejezői nem indítanak bennün
Szatmár Ű gyv. e ln ö k : Valkovits Sá ket a tömörülésre, mely nélkül ped g
muel, Szatmár. A lelnökök: Fried V. sem deklamálunk, sem pedig magunkat
Ferenc és l'ongrátz Lajos, Szatmár, a modern idők megértőinek tekinteni
Rumpold Gyula, Nagybánya és Wessely nem szabad. Mert kétségtelen, hogy a
Manó, Nagykároly. Ü gyész : Dr Márkus mai korviszonyoknak, e viszonyok közt
Árpád, Szatmár, T itkár: Márkus Pál, élő embereknek a mai szellemnek sok
Szatmár. P én ztá rn o k: Lendek Pál féle meghatározó vonása mellett van
Szatmár. G azda: Schwartz Miksa, Szat egy oly sajátsága is, melyet az emberek
már. Ellenőrök : Kron Mihály, Szat- szövetkezésre való törekvésének nevez
«m áry György. Választm ány: Márkus hetünk. Megtaláljuk ezt mindenütt! Meg
t Sándor, Márkus Zoltán, EUenbogen Si- a politikában, megvan a tudományos
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világban, megvan a mezőgazdáknál, az
iparosoknál, a szociálistáknál, talál
kozunk vele lépten-nyomon, mint esetleg
csak egy falura, csak egy városra kiható
tömörüléssel Megvan minálunk is, ven
déglősöknél. De bár ne lenne meg!
Igazán nem tudom, miként nem érthetik
meg egyszer már karlársaim is, hogy
a mi egy, az csak egy marad s ön
magában minden egyed gyönge is.
Talán megközelítem a valót, mikor
azt állítom, hogy a kellő mértékű s a
tagok számának nagyságával is impo
náló szövetkezetnek hiánya a közönyös
ségben, abban a magyaros nemtörő
dömségben leli magyarázatát. Pedig
a helyzetünk már szinte nevetséges.
Törvényekkel szabályozzák viszonyain
kat, javítani akarnak helyzetünkön, mely
a tőke tultengése folytán már-már elviselheietlen és minden uj törvénynyel
nem jobbítanak, ellenkezőleg, nehezebbé,
verejtékesebbé teszik mindennapi kenye
rünket. Miért? mert egyrészt szegény
ségünknél fogva pénzünkkel s igy tekin
télyünkkel nem találhatjuk meg a mó
dot arra, hogy viszonyaink állásáról,
bajairól világos, igazi képét adhatnék
az illetékes köröknek, másrészt pedig
szövetkezés nélkül kellő számú tag hiá
nyában ez a mellőzésünk mindenki előtt
természetesnek fog látszani. A pénzes
osztály zsebével, a kis ember csak szö
vetkezéssel, egymásra támaszkodva job
bíthat helyzetén, mert a tömeg még
akkor is imponáló, ha olyan elemekből
áll is, melyeket egymagukban a felsőb
bek soha talán észre nem vesznek. •
S ezzel rámutattam helyzetünk leg
öregebb hibájára. Kevesen vagyunk
szövetkezettek s igy gyöngék is termé
szetesen !
Helyzetünk épenséggel sem irigylendő
Mindenekelőtt itt van a legújabb bor
törvény a bornyilvántartásról! A nagy
vendéglősöknek a helyzete ezen tör
vénnyel nem javult, de nem is sulyosodott.
De annál inkább a mienk! Nekünk
nincsenek üzletvezetőink, könyvelőink,
kaszirnőink, kik pontosan vezethetnék
s nyilvántarthatnák a napi fogyasztást,
a beszerzést, — magunk nem is igen
értünk a könyveléshez s igy akarva,
nem akarva, kihágásokat követünk el,
amelyeket a törvény ugyancsak borsosán
sújt. Még lehetetlenebbé teszi viszonya
inkat az, hogy mások is járnak pincé
inkbe: feleség, csapos, gyermek, koma,
stb. s igy a fogyasztás mennyiségének
meghatározása a legnagyobb jószándék
mellett is lehetetlen. Ha lett volna
tekintélyes szövetkezetünk, úgy egyesek
információit, sugalmazásait befolyásol
hattuk volna. Nem hiszem, hogy ezt az
uj törvényt, csak úgy, az illetékes
szakkörök fogalmazták. Lehetett Péter,
lehetett Pál, de kisebb vendéglős semmi
szin alatt nem volt, mert ha igen, úgy
a törvény intézkedései bizonyára más
képen lennének megfogalmazva. Mire
tanít bennünket, tisztelt kartársaim, ez
a törvény? A szövetkezésre, a tömörü
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lésre, hogy a jövőben bárminemű ránk
vonatkozó törvény megalkotásánál bele
szólhassunk, véleményünket mi is nyil
váníthassuk, mert erre okvetlenül fel
jogosít egyrészt az, hogy a mi bőrünkre
hozzák azt a törvényt, másrészt pedig
a tagok számának nagysága, egyesüle
tünk hatalmassága.
(Folyt, köv.)

Haladunk.
Nagy hibában leledzik a magyar nép.
És ez a nagyzás. Régi hiba ez és hogy
mikor gyógyul ki ebből ? még nagyon
bizonytalan. Nálunk Magyarországon
még mindig lebecsülik az ipar munká
sait. Azonban van sok ember, aki jól
tudja, hogy az iparé a jövő, de azért
mégis ha azl mondanék neki, hogy ta
níttasson liából iparost, akkor biztosra
vehetjük, hogy elfintorítja az orrát.
Mindent, csak iparost nem!
Tapasztalatból tudom ezt. Mikor a
gymnáziumból kikerültem és felmentem
Budapestre a vendéglösipart tanulni,
otthon, az én kedves városomban, ba
rátaim, barátnőim mindig azon nyar
galtak, hogy én inas leltem Mikor az
tán haza mentem, oly idegen volt hoz
zám mindenki, hogy megrögzött pessimistává vál'am. De ez már régen volt.
Igaz bár, hogy néhányszor még női aj
kak szememre lobbantották pincér vol
tomat, de én ezzel semmit sem törőd
tem, hanem egész közönyös llegmával
tűrtem azon reményben, hogy az ö vé
leményük alaptalan voltát a közel jö
vőben bebizonyíthatom. És hála a sors
nak, ez meg is történt! Megtanitottam
őkel az ipar munkásainak megbecsü
lésére.
De megálljunk, mert azt hiszem, hogy
nagyon eltértem a mondanivalómtól,
azaz még rá sem tértem a tárgyra.
Szolgáljon mentségemül az a tény, hogy
immár a negyedik iv papirt dobtam az
asztal alá, mig ezt a kis bevezetést,
úgy ahogy van, eltaláltam. Ha azért a
kis sikerért annyit vesződtem, szabad
jon remélnem, hogy szives olvasóim
megbocsátanak, ha esetleg próbára tet
tem türelmüket ilyen sablonos bekez
déssel, mely tulajdonképpen összefüg
gésben sem áll cikkem címének tár
gyával és éppen azért kérem is, hogy
olvassák tovább fejtegetéseimet.
Nem hiszem, hogy csalódnék abban
a hitben, hogy a »Fogadó«, ennek a
mi jó barátunk hasábjain »A Fiumei
pincéregylet« és »Fiumei pincérek asz
taltársaságai' címen megjelent közle
mények általános örömöt keltettek a
vendéglős és pincér körökben. Régi do
log, hogy a nFogadód erősen küzd a
vendéglősipar munkásai kultúrájának
elöbbrevitele érdekében. Régen tudjuk,
hogy a i>Fogadó« sokat küzd kulturá
lis eszmék megvalósításáért. Köszönet
érte a »Fogadó* derék munkásainak.
Ök a vendéglosipar kultúrájának iro
dalmi napszámosai. Ne higyje talán az

olvasó, hogy én mindezeket azért irom
le, mert talán Flór Győző nekem sze
mélyes jóbarátom. Kijelentem, hogy
személyesen nem is ismerem, sőt mi
több: a közelmúltban még egy más lap
hasábjain írogattam. Amit tehát a Fo
gadóról a Fogadónak Írok, nem hízel
gés, nem a jó barátság kedveskedése,
hanem úgy az én és velem együtt sok
más kollégám tiszta meggyőződése.
De térjünk a tárgyra. A »Fogadó*
megírta, hogy fiumei kartársaink egy
letet alakítanak, amelynek főcélja a jó
tékonyság gyakorlása, a nemzetiségi
kollégák magyarosítása. Mennyi poézis,
mennyi báj lakik ezekben az eszmék
ben, melyekből kisugárzik a nemes
s z ív
és a lángoló honszeretet! Meg
menteni a szegény gyermekeket a zord
idő káros következményeitől, felruházni
őket! Mily eszményien szép és nemes
cselekedet ez. És örömmel konstatáljuk,
hogy ez már bizonyítéka annak, hogy
haladunk a k u ltú r á v a l! Az a pici
csapat »mag\ar« pincér mily bátran
harcol! Nem beszélnek sokat, nem kia
bálnak, hanem cselekszenek. Az ö ön
zetlen jószivüségük az eszköz, melylyel
harcolnak. Kövessük őket!
Kövesse őket minden magyar pincéregylet. Fogjon ös-^ze a magyar pincér
gárda, harcoljon a kultúráért, meri
egyedül csak a kultúra az az eszköz,
melylyel a pincérgárda a legmagasabb
szinvonalra felküzdheti magát Köztu
domású dolog, hogy bennünket vendég
lős-munkásokat a társadalom nem
sokra becsül. (Általában ilyen nagyol
nem lehet mondani. A szerk) Persze
ennek oka az, hogy szakmánkban sok
a laikus nemszakember. Igen, küzdeni
kell nekünk is és ha a kuliura lesz a
fegyverünk, akkor becsülést nyerünk a
társadalomban és gyorsabban köthetjük
iparunkat a képesítéshez, aminek igen
fontos és üdvösen ható következményei
lesznek.
És ha majd a közel jövőben (am it
jo g g a l várhatunk) iparunkat a képe
sített iparok közé sorolják, akkor nem
lesz ezer munkanélküli pincér Magyarországon. De ebben a munkában segí
tenünk kell iparunk vezető férfiainak
annyiban, hogy a kulturális eszméknek
mi is hódolunk és ezáltal a társadalom
segítségét és pártfogását kapjuk.
Azért tehát nem volna érdemtelen,
ha a magyarországi pincéregyletek fel
olvasásokat tartanának és arra is töre
kednének, hogy a tanoncokat nemcsak
fizikailag, hanem elméletileg is taníta
nák. És erre felhívom László József
urnák, a győri pincéregylet elnökének
és Dénes Miklós urnák, ugyanezen
egylet titkárának figyelmét! Ez a két
férfiú már harcolt a pincérek érdekeiért,
harcoljanak ezután is.
Előre! Kövessük hát fiumei kartár
sainkat. hogy a közel jövőben ne csak
én meg mások, hanem az egész világ
mondhassa: Haladunk!
Niang K á lm á n .

KÜLÖNFÉLE KÖZLÉKENYEK.
Egy kis késés. Mint előző számunk
ban is említettük, az 1910. »Vendéglösök Naptára« rajzokkal, szép illusztrált
kiállításban fog megjelenni. A naptár
rajzai és illetve a cinkográíiai munkák
a fölhalmozódott ily teendők miatt egy
kis késést szenvedtek, minélfogva nap
tár kiadványunk is, november utolja
helyet! e hó 4-én készül el teljesen,
úgy, hogy december 6 - 7 - r e minden
kinek kezében lesz az 1910-ki »Vendéglősök Naptára « Ezt a kis kését kü
lönben bőven fogja kárpótolni a naptár
tartalma és gyönyörű kiállítása.
Az ÖV vége felé. Az esztendő utolsó
hónapjában vagyunk. Iparos, kereskedő
és gazdaember ilyenkor igyekszik rendbe
hozni dolgait és számadásait, hogy a
következő év teljesen rendben találja.
Ugyanerre intjük a mi t szakközönsé
günket, különösen pedig azokat, akik a
"Fogadón előfizetésével hátralékban van
nak s kiket ez ügyben már több ízben
fölkértünk. Úgy a t. régebbi hátraléko
sokat. valamint azon t. szaktársainkat,
akiknek előfizetése november 15-én és
most vált esedékessé, ismételten is arra
kérjük, hogy a már kapott postautal
ványon szíveskedjenek az esedékes dijat
beküldeni. Az előfizetési dijjal egyszersmint a Vendéglősök Naptára, esetleg
a közlendő újévi üdvözlés dija is be
küldhető. A >:Fogadó« kiadóhivatala, Rákóci-ut 13.
Lapunk kitüntetése, a ^Fogadót*
újabban a napokban alakult »Szatmármegyei fogadósok, vendéglősök és kávé
sok ipartársulata« választotta meg hiva
talos lapjává Szatmári kartársainknak
a lapunk működését illető ezen elisme
rését megköszönjük s arra törekszünk,
hogy a bizalomnak mentül jobban meg
feleljünk.
A versed borászati kongresszus.
November hó 21. és 22-én a magyar
szőlősgazdák borkiállítással és bor
vásárral kapcsolatosan borászati kon
gresszust tartottak. H ertelendy Ferenc
temesvári főispán elnöki megnyitójá
ban azt hangoztatta, hogy arra kell tö
rekedni, hogy a bor mint magyar nem
zeti ital, szorítsa ki a pálinkát. A boritaladó megszüntetése mellett a kül
földi piacok megszerzését ajánlotta.
Dr. D rucker Jenő a borkészletek sta
tisztikáját tartja szükségesnek, hogy az
eladatlanul heverő készleteket ismerni
lehessen. A vendéglösipart csak annyi
ban érdekli a szőlősgazdák ezen kon
gresszusa, amennyiben a vendéglősök
állásfoglalásával homlokegyenest ellen
kezőt kívánnak a termelők. A vendég
lősök a sok italmérés keletkezését kor
látozni kérik, a termelők pedig ennek
ellenkezőjét. Így a két érdek közt
áthidalhatatlan ür van. Van azonban
a termelőknek egy legeslegújabb veszszőparipájuk és e z : a borfogyasztás
emelésével a pálinkafogyasztást kor
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látozni. Ez is amolyan ürügy, mint sok
más, amit saját érdekük szempon tjából az italmérések szaporítására föl
hozni szoktak. Ezen okoskodásu kmel
lett azt kell hinni, hogy ezentúl a
bortörkölyt kifőzés helyett trágyának
fogják használni, nehogy a pálinkát
szaporítsák. Higyje aki akarja, mi nem
hisszük. Jelszó, sláger ez és semmi más.
H y m en h íre k . — Fekete Vince, a fópincéri
gániauak ismert tagja e hó 22-én eljegyezte
őzv. Vince Lajosné szépmiveltségü leányát
Juliskát, Budapesten
Nemesvidai Antal Antal székesfehérvári vendég
lős szaktársunk szépmiveltségü leánya, Mariska
november hó 16-án tartótra esküvőjét Závodnik
Jenő, Bakonysárkány község jegyzőjével, a
székesfehérvári felsővárosi r. kath. templomban.

Ajándék. Szebb és kellemesebb aján
dékot elképzelni sem tudunk a vendéglői
ághoz tartozóknak, mint a »Vendég
lősök N aptárát-, melynek 1910-re
szóló száma igazán meglepő jól sikerült.
Tekintve a roppant nagy terjedelmű
kiadványt, a szakrészeken (melybe bor
törvény, sz-rendelet, hasznos tudniva
lók, szakácskönyv, stb. tartozik,) kívül
s ugyancsak Dagy terjedelmű és szép
rajzokkal ellátott »Szépirodalom« és
oPihenőbena (Mulattató) cimü részeket,
kiváltképen pedig a naptár készítési
költségén jóval alul eső 1 kor. 20 fi11.
dijat, elmondhatjuk, hogy az 1910-iki
^Vendéglősök Naptára« minden rendelő
szaktársunknak egy igazán szép aján
dékát fogja képezni.
Mennyi adót közvetítenek a vendéglŐSÖk ? Sokszor mondjuk, hogy a ven
déglős nemcsak a maga adóját fizeti,
hanem valóságos adószedője is az ál
lamnak. Állami háztartásunk adóered
ményei a legjobb bizonyítékai ennek
a tételnek. És hogy mennyivel többet
kell is fizetnie és az állam részére
beszedni, azt is ugyanezen forrás bi
zonyítja. Pl. nálunk a boritaladó a
fogyasztási adók l l -92°/»-a, mig
Ausztriában csak 3-550/o A szesztermelési adó nálunk 4’9 millió korona,
Ausztriában P5 millió. Az adatok sze
rint 1905 —1906-ban 9 0 magyarországi
sörfőzde közül 48-nak az adója meg
haladta a 20.000 koronát. A szapo
rodás hat ilyen üzemnél van kimu
tatva. Ezeket az adókat is a dolog
természeténél fogva 90°/o-al a vendég
lősök szedik be a fogyasztóktól, átad
ják a sörfőzdéknek és ezek csupán az
adópénztárba való beszolgáltatást vég
zik. Vendéglős sörgyár— jöjjön el a te
országod'
Miniszteri döntés. Felmerült konkrét
esetből kifolyólag elvi jelentőségű
határozatban mondotta k i a magyar
királyi belügyminiszter, hogy az a kocswáros, aki italnemöeket zálogba adott
tárgyak ellenében hitelben szolgáltat ki,
a kocsmai hitelről szóló 1883. évi XXV.
törvénycikk 26. Jj-a alapján nem bün
tethető.
: Ojjótékonycélu pincér-asztaltársaság.
A marosvásárhelyi pincérkar, mint an
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nak idején közöltük, egy a szegény
gyermekek felruházására és a pincérek
fölsegitése céljából jótékony asztaltársa
ság létesítése iránt indított mozgalmat
még a nyár folyamán. Az asztaltársaság
munkálatai: Schodits Ferenc, Stefanovszkv Jenő és Lázár L. Adolf fő
pincérek fáradozása mellett a f. hó 2t-én
éjjel történt alakuló üléssel fejeződtek
be. Az asztaltársaság vezetőségévé:
Schodits Ferenc elnök, Csepcsik Jó
zsef alelnök, Lackovics Ernő titkár,
Holtzer József jegyző és Friedmann
Márton pénztáros lettek megváalsztva.
Az asztaltársaság választmányába a kö
vetkezők lettek beválasztva: Kiss Kál
mán, S te fa n o vszky Jenő, Lázár L.
Adolf, Kohn Mór, M ayer Ferenc és
Kovács Árpád. A jótékony alapú —
szegény kartársak gyermekeit meleg
ruhával ellátó és önhibájukon kivül nehe
zebb helyzetbe kerülő és átutazó kollegákat
segitő — asztaltársaság alapszabályait a
vezetőség a napokban terjeszti a ható
ság elé.
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nála jobban ismert kétes vendégnek,
mint a saját munkatársának, a föpincérnek s hogy ilyen dologért elbocsájtja
azt. A sérelmet szenvedett főpincér
panaszlevéllel fordult hozzánk, amire
— sajnos — nem tehetünk mást, mint
az illető főnök urat felkérni, hogy ne
igy bánjon munkatársaival, mert az ilyen
eljárás teremti meg a sztrájkot és
boykottot. Ez pedig sem a főnök, sem
a személyzet érdekét nem szolgálja.
Kappan koma. Ezen a cirnen emlittetett Lukács Jánosnak, a Székesfővárosi
vendéglös-ipartásulatból való kiakolbólitása, és hogy Gundelék társulatából is
kifelé áll a rudja. Mondom, ez az esel
csak emlittetett, de most már tény és
— Kappan komára nézve - szánalmas
valóság. A dolog pedig annál fájóbb és
szomorúbb, mivelhogy Lukács komát,
a «V. L - a» szellemi irányítóját és
cikk Íróját (. . .) az említett társulat
ból mint választmányi tagot akolbólitják ki. A históriát különben a «M V.
és K. I-r cimü lap is megírta, bár azt
E rd é ly i v e n d é g lő s s z a k tá rs a iu k köz nem mondta meg, hogy K—n komával
érdekű ügyét támogassuk azzal, hogy ne igyunk,
ne adjunk el (legfeljebb 20—30 fillérrel emelt miért éreztetik ama rúd végének súlyos
voltát? Hát csak azért, mert többek
áron) .Borszéki" vizet.
Egy szakácskflnyv-et kap díjtalanul, hallatára azt a becsmérlő kijelentést
aki a „Vendéglősök Naptárát1' megren tette, hogy a kocsmárosság 90%-a
deli. A oVendéglősök Naptára<« a buta! Te-sék azt jól megjegyezni: ez
»Fogadó« előfizetőinek 1 kor. 20 fillér. a lakatosból lett (és nem nagyon régen)
kocstnáros, tesz a szakmáját tanult és
Másnak 3 korona.
Egyik kartellos sörgyár nyeresége. azért eléggé megszenvedő többi vendég
Az osztrák tőkepénzes család tulajdonát lősre ilyen gyalázó kijelentést. Nevezett
képező Dréher Antal sörfőzde r. t. a ipartársulat ez ügyben rk. választmányi
múlt héten megjelent mérlegéből látható, ülést tartott és Hokros Károly kiváló
hogy a gyárnak 11.200.000 korona vendéglős szaktársunk ismerteié a bot
részvénytőkéje mellett a különféle le rányos esetet, megnevezve a jelenlévő
írások, kifizetett tantiémek és beruházá fúl és szemtanukat is. A v. ülés pedig a
sok levonásával 716.460 korona tiszta gyalázó Lukács berendelését és kih a ll
nyereséget mutat ki. Hogy ezt a nyere gatását illetően határozott. Ez ugyan
séget a vendéglősök gyűjtik össze a rá nézve - szerencsét jelenthet, mert a
sörkartell nagyobb dicsőségére, — az Gundel szakállába s a «te is János, én
is János* elvébe kapaszkodó társulati
nem szenved kétséget.
Egy híres fogadós halála. Olaszország »diszszónok« még találhat módot arra,
egyik legismertebb fogadósa, a milánói hogy a becsmérlő nyilatkozatát —
K arvaly.
nHotel Milan« tulajdonosa, Commenda- helyreszónokolja.
A S zu ltán fo rrá s t, melynek kiváló mi
tore Giuseppe Spatz a napokban el
hunyt. Az elhalt fogadós német szü nőségét úgy a legfelső, mint a/, al ;ó körök
— a vendéglős iparhoz tartozók
letésű, s az olaszországi fürdők és elismerték,
jóindulatú figyelmébe ajánljuk.
üdülőhelyek jelentékenyebb fogadóinak
Az uj bortörvény és a fővárosi uj
is tulajdonosa volt. Intim barátja volt
Giuseppe Verdinek, a hires zeneszerző szabályrendeletet, melyekre minden
nek, aki Spatz milánói fogadójában vendéglős szaktársunknak fontos szük
lakott és ott is halt meg. Spatz nagy sége van, egészen díjtalan kapják azok,
nevű barátja iránti kegyeletből úgy in akik az 1910. » Vendéglősök Naptátézkedett, hogy Verdi halottas szobáját ráí« meghozatják.
örökre abban az állapotban hagyják,
M agyarországi Z o n g o ra m e ste re k E g y e
mint az a művész halála napján volt. sü lete a napokban tisztújító közgyűlést tar
tott, melyből kifolyólag a kávéházak, vendég
Főpincér panasza. Temeskubinhan ál- lők, tánctanitók stb. és a rendes tagok részére
lását vesztette K. V. főpincér kartársunk, való ingyenes állásközvetítéssel Trenner Jakab
mert a neki adósmaradt egyik vendég bízatott meg. Az egylet székhelye VI., Király
52. szám, a Terézvárosi nagykávéházban
gel tisztán az érdeme szerint bánt el. utca
van. A gyűlés egyik fontos tárgya a munkadij
Azonban meg nem bántotta, csak a minimumának megállapítása volt. Hosszas vita
be nem mondott fröcscsök árát kérte. után azonban a közgyűlés az ügy bonyolult
Ez annyira megharagitotta az illető voltára való tekintettel a határozat hozatallal
vendéget, hogy bevádolta a föpincért a a választmányt bizta meg.
a Nürnbergi óriás, nemes, édes, hosszú
főnöknél, — az igazat persze el nem TlUn rm
llllu t vastag gvökeretlen, métermázsán
mondva és — sajnálatos állapot, hogy ként 3 0 kor., 25 klg. 10 korona K em énynél,
a főnök többet hisz a főpincér által R eg e te ru sz k a fGarbócbogdány).
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— M eg h u rco lt fogadós. —

A kisebb vidéki lapoknak régi baja,
hogy sokat személyeskednek, aminek
azután se hossza, se vége nincs és a
végeredmény igen drasztikus okiegyenlitésn szokott lenni. Kóros állapot az
is, hogy az ilyen lapok szerkesztői
saját szem élyes ügyüket is az olvasóközönségük untatására pertraktálják és
— ^megállj csak, majd a lapomban
végigvágok rajtad» — kiváltságos hely
zetükkel visszaélnek. Az értelmes kö
zönség persze, az ilyen természetű
»kiszerkesztéseket« igazi értékük szerint
szokta taksálni és nem tulajdonit nekik
mást, mint kirohanást a hasonló esz
közzel nem rendelkező ellen; és egyúttal
hozzá gondolja, hogy az eféle lapok
szerkesztőinek minden más szerszám
csak épen az újságírói toll nem való
a kezükbe.
Ilyen »ujságirói« tollal dolgozik Dömötör
Béla is, a Csornán megjelenő »Rábaközi
Közlöny« szerkesztője, aki Beer Vince
kartársunkat, a Korona fogadónak
előnyösen ismert, derék gazdáját, a
kö; tűk felmerült szem élyes ügyből
kifolyólag említett lapjában megtámadta;
összeírván róla és üzletéről minden le
hetetlenséget, valótlanságot és olyan dol
gokat, amikért becsületsértés és rágal
mazásért büntetőbíróság elé lehet állítani.
Az ily módon méltatlanul megtáma
dott fogadós kartársunknak a csornai
vendéglősök nyújtanak elégtételt a köz
lés végett hozzánk küldött nyilatkoza
tukban, mely igy szól:
N yilatkozat. A »Rábaközi Közlönye
szerkesztője, Dömötör Béla, a múlt
hónapban megjelent néhány lapszámá
ban Beer V incét, a csornai »Korona«
vendéglő bérlőjét, a köztük felmerült
személyes ügy miatt csúnya módon
meghurcolta. Nehogy azonban a t.
közönség azon részét, mely a megtáma
dott vendéglős-kartársunkat nem ismeri,
a támadás félrevezesse, saját elhatáro
zásunkból, anélkül, hogy azt tőlünk
bárki kívánta volna, kinyilatkoztatjuk,
hogy Beer Vince kartársunk tetőtőltalpig kifogástalan, vendégeivel szemben
’) Lapunk múlt számából térszüke miatt kiszorult.
Szerk.

(akik azt megérdemlik . . .) nagyon is
előzékeny, szorgalmas és figyelmes szak
ember az ő üzletében. A rendre és
tisztaságra mindig igen kényes és szi
gorú, a vendégei előtt mindig és minden
hol a legnagyobb népszerűségnek ör
vendve, kifogástalan vendéglősnek volt
és van elismerve. Konyhája mindig
kitűnő jóhirben állott és áll ma is.
Hogy ellenfele ezelőtt ki volt, - arról
nem szólunk. Ennyit kívántunk kartár
sunk érdekében a nyilvánosság elé
bocsájtani. ítéljen mindenki saját fel
fogása szerint.
Csorna, 1909. nov. 4.
Több vendéglős.

ÜZLETI HÍREINK,
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket,
kik a «Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy
levelező-lapon értesíteni.
Borszéki vizet, mely a borviz-kartcll létre
hozója: Fekete Mórnak a vize, egy magyar
vendéglős se igyon és árusítson!
Budapesten a Vili., Gyöngvtyuk-utca
B. sz. alatti Hilberth-féle vendéglőt
Molnár B. szaktársunk megvette és
azt saját kezelésében in. hó elején nyi
totta meg.
Pozsonyban a >»Nemzeti fogadót«
Prüger Gyula széles körben ismert szak
társunk megvette. Az uj tulajdonos a
nagy üzlet 80 szobáját modern kénye
lemmel, központi fűtés, villanyvilágítás,
lift stb.-vel látta el, mig az éttermet és
kávéházal szintén átalakítva és teljesen
ujan rendezi be. Pozsonynak ez a leendő
első nagyszabású fogadója »Savoyu cí
men e hó közepével nyílik meg.
Pálffy Ferenc szaktársunk megvette
a VII., Csengeri-utca 1. sz. a Weisz
Ferenc-féle vendéglőt s azt ujan reno
válva, e hó utoljával nyitja meg.
Nagyszombaton a Grünslein-féle Ko
rona kávéházat Tbalm einer Ferenc, a
nyitrai Schiller-féle kávéháznak hosszú
időn át volt főpincére megvette és saját
kezelésébe e hó elején vette át. Uj kávés
szaktársunknak sok sikert kívánunk.
Fíumében a riva Szaparyn (tenger
parton) levő oMagvar vendéglőt* Lie-

berman Izidor átvette s azt ujan át
alakítva és berendezve nyitotta meg.
Neverkla Róbert ismert szaktársunk
a VI., Podmanicky-uica 51. sz. alatti
Krausz féle vendéglőt megvette s azt
két teremmel kibővítette és egész ujan
berendezve e hó közepén nyitotta meg
ünnepélyesen.
K ilé p é s a cég-bői. Miskolcon a „Böcögő
és Papp* cégből Papp Lajos kilépett. A bárom
nagy üzletet: Korona fogadó, Budapest fogadó
(B icögö-étterem) és az .Abbázia* kávéházat
. Böcögő József* cég alatt Böcögő szaktársunk
maga vezeti. Papp Lajos szaktársunk, aki
társától a legbarátságosabb módon vált meg.
— a fővárosban az üllői úti „Magyar Szalon"
kávéházat vette át Sok szerencsét!

Meisler János szaktársunk, az eszter
gomi Magyar fogadó kitűnő gazdája,
üzletét egész ujan renováltatta és ren
dezte ugyanezen alkalommal.
Szirmay Károly a pozsonyi Vörös
ökör fogado régi gazdája az ottani Széplaki-utcábac levő Derschatta-féle ven
déglőt megvette és azt saját kezelésébe
e hó 1-én veszi át.
Kibővítés. Budapesten az í ilöi-ut
6 1. sz. alatti «Barátság# vendéglőjét
Galambos .1 szaktársunk kibővítette és
uj csinos berendezéssel látta el.
Karácsonyi Lajos vendéglője. Kecske
métnek volt ismert vendéglőse, Kará
csonyi Lajos szaktársunk Zentán,«Központi» címen, egy nagyobbszabásu csi
nos vendéglőt — kávéházzal egybekötve
— nyitott e hó elejével. Karácsonyi
barátunk szakavatottsága és ottani nagy
népszerűsége előre is biztosítja üzlete
menetét. Sok szerencsét!
Pethő Kálmán szaktársunk a VI.,
Podmanicky-utca 75. sz alatt egy csi
nos vendéglőt rendezeti be, s annak
vezetéséi a szakavatott kezű S zilva
Józsefre bizta.
Privigyén Freiberg József ismert
fogadós szaktársunk üzletét ujan át
alakíttatta s elegánsan berendezett kávé
házzal és étteremmel bővitette ki
Sólyom György fogadója. Temeskubinnak népszerű nagyfogadósa, Só
lyom György szaktársunk Nagy becs
kereken megvette a Magyar király
fogadót s azt egész újonnan rendezte
be és ünnepélyesen e hó elejével nyi
totta meg.
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Putzer Ferenc kartársunk a Rákóci-ut
61. sz. alatt egy modern berendezésű
vendéglőt nyitott. A derék gazdasszonv
neje vezette jó konyhája és jó borai
az uj üzletet már is fóllenditették.
Németh Gábor ismert esztergomi foga
dós szaktársunk »3 szerecsen« fogadóját
átalakíttatta és egész ujan és elegánsan
rendezte be.
Fogadó átvétel. Pozsonyban a »Vorös ökör« fogadót Mészáros Ferenc,
volt malackai vendéglős szaktársunk
megvette a azt saját kezelésébe decem
ber 1-én vette át.
Uj Vendéglős. Fővárosi vendéglős
szaktársaink sora egy elsőrendű, derék
uj taggal szaporodott. L arzsovszky
Emil, a legelső külföldi: London, Berlin,
Ostende, Montekarlói stb. fogadók foszakácsa és hosszabb ideig a párisi Maitre
de Hotel igazgatója Budapesten, a V III,
József-köruf 38 sz. alatti Tillinger-féle
vendéglőt megvette és saját kezelésébe
e hó 8-án vette át. Uj vendéglős szak
társunk működéséhez sikert kívánunk!
Keszthelyen a sörházkerti vendéglőt,
annak előzőleg volt gazdája és utóbb
zalaegerszegi főpincér, Juranics Arthur
szaktársunk a múlt hó elejével átvette.
Sok szerencsét!
Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy

az alább keresett cimek hollétét, kartársi
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.lapon közöljék.
Gergő József pincér hollétét egy lev.-lapon
kéri tudatni Virth Ferenc Kőszeg, Elité ká
véház.
Honig Sándor (a szatmári „Németi kávéház*
volt főpincére) hollétét kéri tudatni Honig
Antal, Szatmár, „Németi kávéház".

Fogarason a Mercur fogadót Kohn
Sámuel megvette s azt egész ujan és
nagy kényelemmel berendezve »Transylvaniat címen nyitotta meg e hő
elejével.
Dávidok Félix volt szentgyörgyi ven
déglős szaktársunk Pozsonyban az
Andrássy-uton lévő Veith-féle vendéglőt
megvette.
Dal egy kávéházról. Mint a Fogadó
egyik múlt hónapi száma hírül adta, a
miskolci Böcögö szaktársunk egy nagy
szabású kávéházat nyitott “Abbázia*
címen. Hogy az uj «Abbázia* nemcsak
szépség, de kellemesség dolgában is az
első ily üzletek sorában áll, azt a
miskolciai poéták is igazolják, akik versbe
foglalták az uj kávéházat. Dalaikból a
következő verset mutatjuk be:
Azt mondják itt valamikor
Állott egy szép rózsabokor,
Ennek helyén nem sokára.
Lett tündér Ilona vára ;
De ez sem vala fényesebb,
Sem kedvesebb s kellemesebb
Mint Böcőgő kávéháza —
Miskolc szép Abbáziája . .

K oncser Ferenc aSzondy- és Izabellautcák sarkán levő vendéglőjét ujan
rendezte be. Az uj szép üzletet külö
nösen jó fajborai miatt látogatják nagy
számmal.
BeÓÖ Jó zsef az V., Sziget-utca 4. sz.
alatt. Kotrib József uj vendéglőjének
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vezetését átvette és ünnepélyesen a
m. hó közepével nyitotta meg.
C saládi ö rö m . Az esztergomi Fürdő-fogadó
régi derék főpincérét Umhöh Lajost kedves
neje egy szép kis leánybabával ajándékozta
meg. Az uj honleányt Katicára keresztelték.

M eder Ferenc kartársunk a VI., Szivutca 63. sz. alatt egy csinosan beren
dezett vendéglőt nyitott és azt ünnepé
lyesen a m. hó közepével nyitotta meg.
K onka A n ta l p é k m e ste r, a VI. és VII. kér.
vendéglősök ismert kenyér- és süteménvszállitója a VI., Izabella-utca 79. sz. alatti helyi
séget jelentékenyen kibővítette és újonnan
rendezte be. Konka pékmestert szaktársaink
pártfogásába ajánljuk.

Esztergom ban az Emke kávéházat
Pincés Géza volt trencsénbaáni ven
déglős m< gvette s azt saját kezelésébe
a m. hó elejével vette át.
H e l y v á l t o z á s o k . — Hajcskó
Sándor H.-m.-vásárhelyen a Fekele sas fogadó
fő};, állasát foglalta el. Lenkei József Tordán
a Korona fogadó főp. állását töltölte be. Webet
Ede a zentai Eugen fogadó főp. állását fog
lalta el. Esztergomban a Magyar király fogadó
főp. állását Augusztin Ferenc foglalta el, mig
u. itt az éth. állást Takáts Lajos nyerte el.
A Korona fogadóban Sdmszter Antal lizetőp.
mig segédp. állásokat Dervarits József és Nagy
Sándor foglaltak. Érsekújváron a Nemzeti fo
gadóban Frischmann Ödön főp. mellett a fizetőp.
állást Surányi Emil és a segédp. állást Koltay
József foglalták el. Pozsonyban a Vörös ökör
fogadó főp. állását Grátz Vilmos (lapunk leve
lezője) foglalta el. A „Szenzáció1*kávéház főp.
állását Kraizler János, s a „Szecessió1* kávé
ház főp. állását Vojnár János töltik be. Cser
mák József m. főp., Roth Lőrinc r.-fizetőp. és
Frank István m. segédp. a Láng kávéházban
működnek. A Kopj' vendéglő főp. állását
Rámusdi József foglalta el. Párkánynánán a
vasúti vendéglő 111. o. étterme főp. állását
Thor József tölti be. Szatmáron a Pannónia
kávéház r.-fizetőpincéri állását nyerte el.
Prückier Károly a pancsovai Bohus Kontilovics fogadó kávéháza főp. állását foglalta
el. Zalabil János Kunszentmártonban a Körös
fogadó főp. állását töltötte be. Ben kő Mátyás
Bátyúban a vasúti vendéglő I. II. oszt. étterme
főp. állását foglalta e l ; mellette m. éthordó
Bierbauer István működik. Fischer József
Dárdán a Korona fogadó főp. állását töltötte
be. Székesfehérváron a Korzó kávéház főpincéri áfását Kaszt Mátyás foglalta el. Ugyan
itt az Elité káveház főpincéri állását Kulis
István és a Stignitz kávéház főpincéri állását
Ürge József töltik be. Moóron a Barna szarvas
fogadóban Pataky József főp. mellett m. éth.
Steiner József működik. Biró József S.-a.-ujhelven a Központi kávéház főp. állását töltötte
be. Honig Jenő Debrecenben a Roval kávéház
főp. állását foglalta el.

Hol rendeljünk paprikát?

ORVATH FERENC-

H

=

SZEGED.

S zeg e d i p a p r ik a s z é t f a ü l d é s i telep ,
szállodásod és vendéglősöd paprika szállítója.
(A s e g ed . Ju r á n o v ic s - 'é le T isz a n a g y sz á lló
5 é ven á t v o lt s z o b a fo n ö k e .)
Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

Uj paprika őrlés I
Pártoljuk a szakembert.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni az
igen tisztelt sz á llo d á s és v e n d é g lő s ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbejutottam,
hogy paprikámat saját magam hasittalom
és őrletem meg, ennek folytán a legolcsóbb
árban, a melyben csak v a ló d i sze g ed i
p a p r ik á t a já n la n i le h e t, van szerencsém
előnyárlapomut bemutatni és kérni, hogy
becses rendeléseiket részemre feladni szi" veskedjenek. ^ = = =
PapridámBŐI iőzésüez félannpi szüdséges mini
más papridáBdl!

1909.

Hol.15.

ELŐNY ÁRJEGYZÉK.

1909.
Nov.15.

Valódi szegedi Édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szállodások es vendéglősök részére.)

1 k lg . 8 k o r. 5 0 fiit.

Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rózsapaprika
i k lg . 3 k o r. 20 till.

Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika
1 k lg . 2 k o r. 9 0 till.

Valódi szegedi rózsapaprika erősebb
1 klg. 2 k o r. 5 0 HU.

Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika
válogatott hüvelyekből őrölve

1 k lg . 3 k o r. 8 0 Ilii.
25 klg. rendelésnél 2D fül., 50 klg. rendelésnél 30 fill.,
I0U klg. rendelésnél 40 fillérrel ulcsóbb klg.-ként

Valódi szegedi tojásos királytarhonya
1 klg. 1 k o r.
Torma, szatyor, gyékény, vöröshagyma,
foghagyma, a legolcsóbb napi áron.
A szállított áruk vegytiszták és valódiságu
kért felelősséget vállalok. Meg nem felelő
árut saját költségemen visszaveszek.
Állandóan friss örletii paprika. Tessék próbarendelést tenni.
Paprikáim állandó színtartók, színüket nem feszítik.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

H

érmén János vendéglője
3 „ J ó b o r h o z 16

K . (Zalamegye — Muraköz.)
Kitűnő magyaros házikonyha, valódi bala to u m ellék i é s to ln a i b o ro k . Kőbányai és nagykanizsai s ö rö k , valamint szá lló -sz o b ák . Elő
zékeny kiszolgálás.Vasuli állomás iM urakirály.
P E K

L /A

50° pénzmegtakarítás,

o
féle lik ő ressenciáhól készíti likőreit, u. rn alasch,
a n i z e t t , c h a r t r e u s e , ca ca o , eo g n a c,
c s á s z á rk ö rte , m ara szk in o , vanília stb.
27íéle. 1 liter 1.28. R um 1 liter elkészítve 1.28.
Egyedül kapható K U I Í I C S I 3 K
S Á N D O R N Á L , , Vörös kereszt11
=
drogéria, GYŐR, B aro ss-u to a 21. =

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca
egy év óta állandóan Ön állal szállított paprikával
minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve;
a paprika ..igen jó, kellemes izü, szép szinü és (lem
erős. Az On paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek
ajánlhatjuk. Tisztelettel

S zeged.

.TteM "nag)^íota r!-t.

Tekintetes Horváth Ferenc urnák
(paprika és tarhonya kivitele)
Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön által
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az
áruminőség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté*
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tisztelettel
K n lf t7< iv n r n tt
B o g y ó ' s T au szik
iv o io z s .v a ro n .
„Newyork“ szálloda tulajd.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák
Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte
lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított
paprikával nagyon meg vagyok elégedye.
Teljes tisztelettel
„ ..
M e ix n er M ih á 'y
G yőr.
„Royal* nagyszállodás.
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A Fogadót szerkesztőségén* k!
Hogy vendéglős kartársaim borvásár
lásuk alkalmával né úgy járjanak mint
én jártam és ne juthassanak olyan
eladó firma kezébe mint amilyenbe én
kerültem; szóval: hogy óvatosabbak
legyenek mint én voltam, — kérem ezen
közleményemnek közérdekből becses
lapja legközelebb megjelenő számában
helyet adni.
A rossz sors összehozott engem Csorba
Antal és dr. Németh Kálmán budapesti
ügyvéddel (lakik: IV., Vámház-körut 18 ),
ki mint dr. Kern Lajos szegedi kir,
közjegyző és neje, szül. Günther Mária
megbízottja eladott nekem a nevezett
közjegyző és neje Szatymazon lévő sző
lőjének idei terméséből és általam kivá
lasztandó fajokból 430 hektoliter lefej
tett bort A szerződést annak rendje és
módja szerint megkötöttük, kiegészítő
szerződést is kötöttünk, a vételárt és
az ügyvéd provízióját is kifizettem, de
azért a megvett bort nem adták át.
Mikor a szerződésszerűen megvett bor
átvételéért jelentkeztem, a 430 hektoliter
helyett 75 hektolitert kaptam és a hát
ralékos 355 hektoliter egyelőre még a
holdban van. Kétségtelen, hogy egy olyan
érdekszövetség kezébe kerültem, mely
arra a régi és híres alföldi romantikára
emlékeztet. Kisült, hogy ennyi bora nem
termett az eladó közjegyzőnek és a
szerződés szerint köteles eladó legalább
is ugyanazon minőségű és ugyanazon
határból saját költségén beszerzett bor
ral a Szatymazon elégtelen mennyiség
ben termett bort a megvett mennyiségig
kiegészíteni. Ki volt kötve, hogy tudtom
és beleegyezésem nélkül az eladó köz
jegyző és neje az említett területről
szőlőt el nem idegen ithet és a szüret
megkezdéséig vagy két holdnyi termést
mégis elidegenített. Kitűnt az is, hogy
saját szükséglete címén elvont a szűkös
termésből nagy mennyiségű bort, tehát
nem úgy bánt a kötött szerződéssel
mint törvényt alkalmazó kir. közjegyző,
hanem mint olyan ember, ki a tisztes
séges és becsületes üzletkötéshez foga
lommal sem bir, ki csak pénzt akar és
nem akar érte kötelezőleg elvállalt
egyenértéket adni.
Ezt a minősithetlen eljárást meg kell
bélyegeznem, mert a pénzem kockán
forog Hogy azonban az ilyen huncut
módon még sem lehet bort eladni s
hogy ilyen, majdnem előre tervezett
becsapási szándékkal jogállamban még
sem szabad egy iparost megkárosítani,
úgy a polgári mint a büntető bírósághoz
fordulok védelemért,
v; Kérem a t. Szerkesztőséget, kegyes
kedjék ezen közleményemet magában
foglaló lapszámából különösen a szegedi
és szegedvidéki vendéglős kartársaim
mindegyikének, ki esetleg nem elölizeE ro ra t a la tt kUrlOttekért nem
szerkesztőség.

vállal felelősséget a

7. oldal

tője, a lapot megküldeni, hogy legalább
ők ne -üljenek fel ennek az érdekszövet
kezetnek, hanem már eleve is figyel
meztetve legyenek az őket érhető ve
szélyre, ha az említett jeles eladó
firmától mégis bort akarnának vásárolni.
Egyelőre ennyit!
Budapest, 1S0P. nov. 10-én. Tisztelettel
Breuer Jó z s e f
vendéglős.
Lúgos, 1909. nov. 11.
T. H e ro o g S á n d o r úrnak, C sák to rn y a.
Van szerencsém értesiteni. hogy az ön talál
mánya nagyszerű és alkalomadtán kartársaim
nak nyilvánosan is ajánlani fogom.
Kollégiális üdvözlettel
N e u b an er T ó b iás
vasúti vendéglős.
K a rtá rs a k figyelm ébe.
Felkérem a t. k artá ja k a t, hogy ha esetleg
valami Weiler Nándor főpincérröl (?) tudomás
sal bimak, legyenek szívesek azt egy levelező
lapon velem tudatni. A nevezett főpincér ur
jelentékeny összeg kicsalása után Miskolcról
els zökött- ’ Sztntm iklósi Gábor főp. Miskolc,
K epés fogadó sörcsamoka.
Szeged, 1909. nov. 15
T. H e rc o g S á n d o r úrnak, C sák to rn y a.
Az öntől vásárolt Kristály borszűrővel na
gyon meg vagyok elégedve és azt a legmele
gebben ajánlhatom minden kartájam nakAmidőn ezt van szerencsém b. tudomására
hozni, kérem, szíveskedjék 2 darab szűrőzsá
kot címemre utánvét mellett küldeni. Tisztelettel
K ovács L a jo s vendéglős,
Rudolf-tér 12.

= ~ j-fipdetmény. s
A Győri pincér-egylet
vezetősége tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet
I n g y e n e s e lh e l y e z ő i r o d á j á t
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.
Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és
női alkalkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes
A nem egyleti tagok, női- és stb. segéd
alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket,
— levél, távirati dij, - tartoznak megtéríteni,
úgymint a r. tagok.

A »Györi pincér-egylet« tisztelettel
fölhívja az egész ország vendéglőseit,
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas,
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.
Tagdijak: L oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.,
II. oszt. éttermi, kávéházi-segédek, szakács,
cukrász, kávéfőző és 1-ső szállodai kapus 2 kor.,
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill„ beiratási dij 1 kor.
Szóbeli rendelések és jelentkezések részére
a h iv a ta lo s ó rá k d. e. 8—12-ig, d. u. 2—5-ig
tartanak. V asár- és ü n n e p n a p o k o n d. e.
10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincér
egylet Győr.
D énes M iklós
jegyző.

L ászló Jó zse f
elnök.

E GYR ŐL - T ÁS R0 L.
Régen és nőst.')
— Máma, — mondja Daruházi föpincér, pikolozás közben — semmit se
lehet a régi pincérekből látni. A mai
pincérekben semmi löz, semmi sikk és
semmi ügyesség sincs. A teremburáját
neki! amikor én tizennyolc éves
pincér voltam és a vendég lágy tojást
kért tőlem, két tojást — egyet egyik
s másikai a másik markolni a fogtam
és mire a tojás-pekedliig vittem, már
«kheinveich»-ra főtt.

Kérünk egy Tokajit!
Virágos kedvükben voltak Bogár és
Kócos nagyhevesi elöljárók. Működött
bennük a szesz. Ami ugyan nem is
csoda, ha tekintetbe vesszük, hogy
ezúttal ép a hetedik kocsmába nyitnak
be. Bort, de jóbort kértek. A koesmáros
adott nekik egy literrel.
— Juj, de savanyu ez a lőre! —
mondják egyértelmüleg esküdt uramék
— nincsen-e jobb?
— Van bion! — mondja Fehér
koesmáros. Épen ma hoztam bé egeri
pincémből vagy egy ötszázast.
Adott hál jobbat, de a falu fejei ezzel
sem voltak megelégedve. De az sem
ízlett nekik, amit ezután kaptak.
— A macskák isznak ilyet, nem
Ádam fiai. Hozzon jobbal, mert van
az urnák jobb is enné! Ilyen löreborlioz
mi nem vagyunk — megszokva.
Fehér gazda már egy kicsit szerette
volna kint látni a vendégeit, (mert az
utóbbi keltő, amit fölszolgált nekik, iga
zán a javából valók voltak), de nem
akart velük goromba lenni, tehát csak
szépen mondta, sőt engedelmet is kért,
hogy jobb borral nem szolgálhat.
— No csak ne okoskodjék az ur, —
módja Kócos esküdt — van az urnák
Tokaji bora is.
Hát — gondolt egy hosszút a
koesmáros — őszintén mondva, van
nekem tokajim, még pedig attól a hires
Tokaji Termelő-Társaságtól való, de azt
másoknak tettem el, mert azt véltem, hogy
az urak úgy sem isznak ilyen drága bort.
— Hajja-e Paja bácsi — szól Kócos
— hogy nekünk drága a Tokaji. Bion
nem a, ha két pengő is egy üveggel.
Kérünk hát Tokajit.
Fehér gazda lement hát a pincébe,
de vitt magával jó édes feketekávét is,
és két üres Tokajis üveget, az előbbi
borból teleöntötte, a kávéval megfes
tette, és a vendégei elé szállította.
Azok pedig inegizlelték a bort és
csettintettek hozzá nyelvükkel, majd
megint megizlelték.de ekkor már a kezük
kel is csettintettek, közben vargabetűket
írtak a levegőbe és az egyikük igy szólt:
— Na lássa koesmáros ur, hogy van
magának jó bora is, csak jó akaratja
nincsen, mivelhogy azt hiszi, hogy az
ilyen szegény falusi uraknak, mint mi
volnánk, jó az a borlőre is.
*) Mutató a .Vendéglősök Naptára* Pihenőben ciroll
rétzéböL

FOGADO

8. oldal.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelükre
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg
felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

K. G. T .-F üzes. A záróráig tartó táncviga
lomra a községi bíró adja az engedélyt, azon
túl terjedő időre a járási főszolgabíró. A köz
ségi bíró tagadó határozata ellen felebbezésnek
van helye a főszolgabíróhoz. Ezt rövid utón
is lehet elintézni. Értjük ezalatt a személyes
érintkezést.
Háttá köz. A község költségvetését közszem
lére kell kitennie és a felebbezési határidőt
vagy plakáttal, vagy (iobszóval kell hirdetni.
Ezen határidőn belül megfelebbezhető a vár
megyéhez. Amit a levelében emiit, azt részint
a törvény, részint a vármegye és részint maga
a községi képviselőtestület állapította meg és
mihelyt ez a határozat a vármegye részéről
jóváhagyást nyer, végrehajtan á) és kötelező
minden községi lakóra, tekintet nélkül arra,
hogy meddig fog ott lakni. 82° u sok pótadó,
de azért van elég község, hol 100%-nál is na
gyobb. Ez alól kitérni nem lehet.
B. B. II. -n i.-v á s á rh e ly . Az előfizetés b.
sorai szerint f'lü. febr. l én fog lejárni. Üdv !
— C. V. S z e re n c s . Nagyon helyes volt az
az eljárás. Bárcsak minden szaklársunk igy
járna el, akkor sose kallódna el lap és tör
ténne posta-kézbesítési hiba. üdvözlet!
S. M. C sá k to rn y a . A küldött 18 koronát jövő
év végéig elkönyveltük. Az összeget ezúttal
szives köszönettel nyugtázzuk és — köszönt
jük. — B. R. L. G y .-m e g y e. T. szaklársunk
a nevét elfeledte aláírni, amit nekünk azért
is szükséges tudnunk, mert efféle teendőket
csak előfizetőinknek teljesítünk. — B. M.
B áty u . Lap ment, naptár megy, egyéb
jö tt. Németünk az utolsó na.) okban szenve
dett betegség terhes súlyát még ma is érzi.
Egyebekben — üdv ! — G. V. P o z so n y . Az
említett 12 kor. előf. összeget ezúttal is kö
szönet 1 nyugtázzuk. Teendőkben eljártunk
Üdvözh t ! — F. J . D á rd a. Lap. b. címére
m ent; naptár menni fog. — B. S. S zo m b at
h ely . Előf. ügye jelzett id5ig rendben van.
Üdvözlet. — R. K. A.-sz.-f;*lva. Levél hosszu
és terjedelmes fog m enni; íaptór is megy és
— körülbelül 8 hó mullán - mi is ott leszünk.
Szives üdv! — C. I. É rs e k ú jv á r. X D. f<ip.
Szeged, Newyork kávéház. K. S Kaposvár,
Erzsébetfogadó. „Törés'-hcz gratuláljuk!
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Közszolgálati Ugyvivöség

Elvállal mindennemű megbízásokat. Disz
kréten nyomoz és kutat. Tudakozódik és
informál. Eljár Moratórium cs egyezkedési
ügyben. Behajt követeléseket. Megszerez
okmány és engedélyeket. Közvetíti az álta
lános ingatlanok, valamint minden üzletek
adás-vételét és azok bérbeadását. Folyósít
mindennemű kölcsönöket
- ■-

Budapest, mi., Csengeri-utca 1. H U H II.

Igen jó zamatul
és kellemes izü 100 s n é h á n y a k ó
fehér borom van eladó. L ite r jé t 26
fillérb e számítom, azonban ha jó vevő
jön, abból is engedek. A tisztelt vendéglös uraknak megvételre boraimat bátran merem ajánlani. Bárki veszi meg,
j ó v é te lt csinál. — Tisztelettel
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és jó vendéglői üzlet, mindkettő n a g y
s ö r- é s b o rk im é ré s s e l s állandó régi
törzsközönséggel rendelkezik és Dunán
túl legnagyobb és forgalmasabb városá
nak főhelyén léteznek, — v isszavonu
lás m ia tt elad ó . Az üzletek mind
egyikének vétele 9 —10 e z e r fo rin t.
Tájékozást csak komoly vevők és sze
mélyesen nyerhetnek a , Fogadó“ kiadóhivatalában.
1—4

B a r a b á s G y ö r g y kádarmester |
M o n o sto rap á ti. (Zalamegve.)

-----------------------
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E la d ó v e n d é g lő .
Dunántúli megye székhelyén levő jó
b e s z á lló v en d é g lő , mely á ll: négy
egymásba nyiló vendégszoba, egy konyha
(és külön konyha), 8 sz.-szoba, szép
nyári mulatókért, nyári és téli (fűthető)
tekepálya, ezenkívül kocsiszín, nagy ud
var (elfér 8 0 -7 0 kocsi) stb szükséges
helyiségből — eladó. Az egész üzlet vil
lanyvilágítással van felszerelve. V ételár
18 e z e r fr t. Bővebb tájékozást nyújt a
„Fogadó^ kiadóhivatala.
í —4

A „V endéglősök N a p tárá t*
(1910-re) egy szaktársunk se
felejtse el megrendelni.

l j omnibusz
fele áron alul — helyszűke m iatt
— eladó. Ugyanitt (ezen okból)
több kéSZ kOCSi is olcsón be"
szerezhető
----

6 y ö r g y i baj os
k o c s i-ip a rte le p e , L é v n .
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Értesítés!

Olcsó
hónapos szobák.

n

Olcsó
hónapos szobák

Van szerencsém t. üzlettársaimnak és jó
barátaimnak szives tudomására adni, hogy
folyó hó 21-én a Ferenc József-rakparlon levő
„ S z a rv a s s z á llo d á t" Hermann Benő úrtól át
vettem. Minden törekvésem oda fog irányulni,
hogy mélyen tisztelt vendégeimet egészséges,
száraz és tiszta szobákkal, jó és pontos ki
szolgálással kielégíthessem.
Mélyen tisztelt ismerőseim és barátaim párt
fogásit k é n e
tisztelettel
O
lC
SÓ

M O L N Á R Z S IG A

hónapos szobák.

„Emke'‘ kávés és szállodás.

Haleladás. S
i Alulírott »Tógazdaság« szállít 5 kg. §
| postakosárban 4 kilogramm nemes 2
| pontyot vagy compót és pontyot
jg vegyesen, bérmentve 6 kor. 80
^
fillérért. Megrendelések

| „Tógazdaság" Németujvár
g

(Vas m.) címre küldendők.
?j;
noasocaosg

„MUNDU5EG Y ESÜ LT MAGYAR H A JL ÍT O T T
F A BD T O RG Y Á RAK S.-T.
K ö z p o n ti i r o d a :

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-U. 10.
R a k tá r:

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 15.
T elefon 8 9 - 5 1 .

GYÁRAK: B esztercebánya, Borosjenö.
Kassa, Ungvár, Varasd. Vrata.

Mindennemű hajlított f a b ú to r és
k erti bútor.
A já n lja ká v é h á z i é s v e n d é g lő b e re n d e z é 
s e k r e cs in o s a n k iá llíto tt g y á r tm á n y a it.
Nyomatott HHvjg Sándor könyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. szám

