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RÜHLING igazgató.

R estaurant CARL HILLER, Berlin  N.W.
Unter den L inden 62—63.

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

L0U1S ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.
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vezérigazgató.

T A R T A L O M

Vendéglősök sörgyára.

Szempontok, ipari válságunk 
vizsgálatához.

Hivatalos rész.

Egyletek, szövetkezetek. —
A vasvármegyei vendéglősök 
szervezkedése. A sopronme- 
gyeiek szervezkedése.

A bürokratizmus.

Szakoktatás.

K ülönfé le  közlemények. 
Előfizetőinkhez. — Figyelem.
Mi a kartell V Adományozás. | 
Kártya-düh. Az aradi pincérek j 
memoranduma. Kupaktanácsi j 
ésszel. Emlékkönyv. Aki soha j 
sincs megelégedve. Magyaré- ]

zat. Vizet az öregnek. A fo
gadó és az istennyila. József fő
herceg Miskolcon. Apró hírek. 
Amerikai husspekuiáció. Res
taurant Hitler. Lefoglalt tejes 
kocsi. Mikor ö mulat A bibarc- 
falvi gyászrovat.

Fürdők és üdiilö helyek.

Méltóságom alkalmazottak. (Szcnt-
Miklósi G.)

Üzleti híreink. [Helyváltozások.!

Nyüttér

Hétrö l-hé tre .

Szerkesztői üz enetek.

Üzletek vétele és eladása.

Hirdetések.

Hivatalos vélemények

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszerv izsgá ló  in tézete

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

Dr. R íg ler Gusztáv, a kolozsvári 
egyetem egészségtan tanára, az 1902. 
XII. magyar balneologiai kongresszuson 
a forgalomban levő különféle ásvány
vizeknek bakteriológiai szempontból tör
tént vizsgálatáról tartott előadásában 
legtisztábbnak a Kristályforrás ásvány

vizét jelentette ki.

A m agyar k ir. tud. egyetem  
vegy tan i in tézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és magné
zium h yd ro ca rb o n a to s  ásványvíznek 
minősítette.

The SPLENDID HOTEL Ostende.

A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek leg
kedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig 
ismert vizekét Ostendében.

CHARLES VÁSÁRHELYT igazgató.

0 es. és Aposto li k ir. Fe lsége  UDVARI GAZDASÁGI h iva ta la , W ien.

A  Kristályforrás igen kellemes izii és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von W0RL1TZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A m agy. k ir. b elügym in iszter 1^06. március 6-án kelt 22882. 

számú határozatából- A Kristály forrás  közegészségügyi szempontból 

mint clvezeliviz kitűnő és rendkívül értékes

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
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Kincs többé szalbor! Nincs többé töröttből- ! fi
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársain! figyelmet iőlhivom az általam föltalált és szabadalmat nyert porszűrőre, melyet g

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  M  j
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős 'Ital kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de ’ i  
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- C 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A mai modern bortermelésnél sehol sem hiányozható. Kristály- y  

Ű szűrő, 100—150 liter munkaképességgel 30 korona és 150— 2C0-ig 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C E G  S Á N D O R  m 
?  iDélivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél Polgár M. Budapest, VII., Wesselényi-utca 17. II. I. C

I I  Az utániét sellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltedé I '  Megrendeléseket szívességből közvetít a „Fogadó" kiadóhivatala.

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben aján’om a 
legjobbnak elismert és 
sok időt é» munkát meg
takarító ,,Berkovits“ -féle

Hektográph-lapok

< minden színben lévé „ten- 
tákat “. A nélkülözheUen 
hektográph-lap mindkét ol- 
rialontSbbször használbató a egy eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható.

Hektográph-tekerosek minden Daeyeáirbaa rendelhető 
B E R K O V IT S  eCÁK O LY  Sokszorositó-ké- 
szüiékek, Hektograph- raktárában Budapest. 

VU., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

A L K A L M I  V É T E L .
Felsö-Magyarország legrégibb nyaraló és viz- 
gyógy intézete 30 kát. hold fenyves közepén 
(maga az erdő 30.000 frtot megér) 12 épület, 
50 berendezett szobával, teljes vendéglő és 
s/.obai felszerelés (4000 koronát ér, potom 
50,000 frtért eladó. Földszint 30 fürdő és 
gőzfürdő. Pensiók, fürdők az egész monarchiából 

eladók.

UJVARY ALADÁR

fürdő ingatlan forg. iroda:

= -  Budapest, II.. Kapás-utca 12. =

fjj T. vendéglős és kocsm áros ^
II szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi 11

[J Moóri boraimat llj
^  Bizalmas megrendelést vagy szemé- -

lyes közvetítést is eszközlök
Stoffer Mihály,

sörház-vendéglős, Moór (Fehér megye.

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

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. 2—8

Tessék próbamegrendelést tenni! 
Világhírű szegedi édes paprikát csakis 

HORVÁTH FERENC nél
szállodások 9S vendéglősé* pipriki 

“ “•“tójánál lehet kapui 
Szegeden.

TELEFON 64-21.

Photo-em ail-, fényképnagyitó- és 
o la j arczképfestészeti műterem

. B R U S T  B É L A  Budapest,
j II VAX. Erzsébet-körút 23.
’ (L Saját gyártmányú különlegességek reklám cikkekben. . 

I Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve. 1

”  Hirdetmény.
Tapolca nagyközség elöljáró
sága közzé teszi, hogy a vá

ros tulajdonát képező =

szálloda
kávéház, szálló-szobák és 
mellékhelyiségekkel együtt 
nyilvános árverésen bérbe ada
tik 1907 okt. 1-től kezdődő 
óévre. — Feltételek az elöl
járóságnál megtudhatók; az 
árverés napja 1907. aug. 
3-ának d. u. 2 órája. 

Tapolca, 1907. junius 26.

Horváth Jenő Harangozó Lajos
f ő j e g y z ő .  k b i r ú .

Dr. Kossuthány T am ás e g y e t , 
t a n á r ,  a z  o r s z á g o s  c h e m i a i  in té z e t  
v e z e t ő je  a z  o r v o s o k  r é s z é r ő l  i s  
a já n lo t t  üdítő és szomjcsillapitó

esillagüegyi forrásvizet
m in d e n  k á r o s  a n y a g t ó l  m e n t  t e r 
m é s z e t e s  á s v á n y v íz n e k  m in ő s ít e t t e ,  
—  m e ly  s z é n s a v v a l  te l l i t t e t ik . —  

F O R R Á S :
C S IL L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e st ,  III., B é c s i - u t  94.
-------- Telefon 78-79. =====

Vidékre bérmentes szállítás. * Kapható mindenütt!

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

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

BUDAPEST, SIP-U. 14.

1

Szálloda, eladás.
Sárosmegye egyik nagyíorgalmu városának 

egyedüli modern emeletes, a városi színházzal 
kapcsolatban álló szállodája 12 szobás étterem-, 
kávéház-, kaszinóval és az egész elegáns 
berendezéssel együtt eladó. — A szállodához 
szép nagy kert, 2 kuglizó, külön termek (szeparé) 
egy jó  menetelő parasztkocsma, a szállodás 
lakása stb. 'artozik. — Bankettek, lakodalmak, 
tánc- és mindenféle mulatságok a szállodában 
tartatnak. Évi forgalom: 48 ezer korona. Átvé
telhez 8000 korona szükséges. — Bővebb fel
világosítást nyújt: Hurth Testvérek a Hun
gária szálloda bérlője, Bártfán. i_s

Hirdetések!- felvétetnek a„Fogado 
. k ia d ó h iv a ta lá b a n  

Budapest Vili., Rákóci-ut 13 szám.

es
S z a t m á r  e g y i k  é v t i z e d e k  ó t a  f e n n 
á l l ó ,  j ó h i r i i  é s  l á t o g a t o t t --------------

—  szállodája, =
é t t e r e m m e l ,  k á v é h á z z a l ,  s z é p  
t á g a s  k e r t h e l y i s é g g e l  é s  u d v a r r a l  
teljesen berendezve, augusztus 
hó 1-töl b é r b e  k i a d ó ,  e s e t l e g  el
adó. B ő v e b b  f e l v i l á g o s í t á s t  n y ú jt

BEER MÓR Kereskedő
Szatm áron. :
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Vendéglősök sörgyára.
A »Magyar Hirlap« megcsinálta a 

vendéglősök sörgyárát —  de csak a 
saját szerkesztőségében. Először néhány 
soros közlemény jelent meg róla, — ez 
a múlt hó vége felé volt. Azután hosz- 
szabb cikket közölt Dreher, Haggen- 
macher és a többi sörkartellisták ellen, 
felemlítette a megindult és most egy 
kissé pihenő mozgalmat, melynek célja 
a vendéglősök sörgyárának alapítása. 
Elmondta mindazt, amit mi számta
lanszor mondtunk. Mondott semmi újat 
és kevés régit —  és azután hirtelené- 
ben elhallgatott mint a kánikulában 
évenként megjelenni és eltűnni szokott 
fiumei cápa.

Az egész amolyan kis kirohanás volt 
a sörkartell ellen. De mert a napila
poknál ez nagyon ritka tünemény — 
ők tudják, hogy miért, hát a »M. H « 
közleménye szakköreinkben némi fel
tűnést keltett, azonban minden jelen
tőség nélkül.

A közleményeknek egyébként még a 
nyomuk is eltűnt anélkül, hogy a leg
csekélyebb komolyságot tulajdonították 
volna neki. Legalább szakköreink nem 
tulajdonítottak neki komolyságot. És ez 
természetes is. Mert mikor a vendég
lősök sörgyárának mozgalma folyt, mi
kor tehát az érdekelt és elsősorban 
arra hivatott vendéglősök foglalkoztak 
a vendéglősök sörgyárának alapításával, 
akkor a napilapok »mint a közérdek 
őrszemek hallgattak mint a csuka. Csak 
akkor Írtak a mozgalomról néhány — 
•’> - 10 sort, mikor azt megfizették nekik. 
Közérdekből egy betűt sem közöltek. 
Tehát a mozgalomban résztvett szak
férfiak előtt némi feltűnést keltett a
M. H « másfélhasábos cikke.

Tudakozódtunk a körülmények után: 
megtudni óhajtottuk, hogy ki vagy kik 
állanak a hirtelenében felbukkanó sör
vári mozgalom háta mögött; kik ve

szik fel az alapítás munkálatainak fo
nalát, ott, hol a működött bizottság azt 
cl hagyta. De nem sikerült megtudnunk. 
Vagy titokban tartják, és ez elég furcsa 
nlna, vagy pedig csak ötletszerűen ke- 

'ölt tollhegyre az egész — tartalom 
nélküli és igy állítólagos mozgalom, 
akár csak a fiumei cápa.

Nem tagadjuk azonban, hogy még az 
'.yen ötletszerűen felvetett közlemény is 

tesz némi szolgálatot a sörkartell osto

rozására. De a megejtett nyomozás ered
ménytelensége és az a ténykörülmény, 
hogy nem találtunk senkit, egyetlen egy 
szak'értiut sem a »M. H.« sörgyárala- 
pitási„mozgalma“  mögött, az ötletszerűen 
megjelent közleményeknek komolyságot 
nem lehetett és nem lehet tulajdonítani.

Csak a „Vendéglősök Lapja11 ijedt 
meg. Veszélyt látott már abban a köz
leményben is és nyerített, miként a ló, 
mikor a farkas szagát érzi. Azt. mondja 
ez a lap, hogy a milliomos sörgyári 
vállalatokkal szemben nem lehet a 
gazdasági harcot felvenni, hanem tör
vényt kell sürgetni a kartell ellen. Naiv 
lélek.

Amint ezek a vállalatok jöttek létre, 
éppúgy jöhet létre egy uj vállalat is, 
különösen olyan, melynek fogyasztói 
egyszersmind a részvényesei is. A  „V. L.“  
úgy látszik még nem ludja, hogy a nagy
tőke vállalatainak kartellszerü egyez
ményeit a kormány iparpolitikai és 
finánciális érdekekből nem bántja; 
ezekbe az egyezményekbe nem avatko
zik bele, hanem azon elvnél fogva, hogy 
a magyar ipart nem a főzőkanalak 
iparának fellendülésétől várják, az ipari 
töke térfoglalását és terjeszkedését nem
csak nem korlátozza, hanem még elő 
is segíti.

Azonban a vendéglősök sörgyárának 
minden alapfeltétele megvan arra, hogy 
létrejöjjön és prosperáljon. Csakhogy ez 
nem ötletszerű hírlapi cikkekkel, hanem 
az érdekelt italmérők vállvetett munká
jával fog létrejönni. És erre a legbizto
sabb alapot az alakítandó , Vendéglősök 
és Kocsmáéosok Országos Szövetség s“ 
fogja képezni.

Ha a napisajtó ezt a mozgalmat 
támogatni fogja, akkor fontos országos 
érdeket, fontos közgazdasági haladást 
támogat, amire egyébként némi köle- 
lessége is van.

De erről majd akkor beszélünk, mikor 
a kérdés ismét komolyan kerül napi
rendre.

Szempontok ipari válságunk 
vizsgálatához.

A„Kocsmáros“ f.évi áprilisi számában 
az országos szövetség eszméjének 
fontosságát nagy szakértelemmel vilá
gítja meg. A rövid cikk sok tanulsággal 
szolgálhat mindannyiunknak: s mivel 
a Vendéglősök és Kocsmárosok orszá

gos kongresszusa a küszöbön van, 
időszerű lesz az eszmét minden olda
láról alaposan és körültekintően meg
világítani.

Mindenek előtt önként jelentkezik 
a kérdésben, mi szükségünk van nekünk 
a külön szövetségre? És ha van, mely- 
okok teszik azt szükségessé ?

Másodsorban az képezi megfontolás 
tárgyát, vájjon egy megvalósulandó 
szövetség mily anyagi és erkölcsi 
javakat nyújt tagjainak? Képes-e a 
fennálló bajoknak gyökeres orvoslást 
nyújtani?

E két nagy szempont körül kell 
vizsgálódásainkat megindítani, hogy 
helyes eredményre jussunk. Egy soro
zatba fogjuk ezt felölelni, melyben 
mindenekelőtt az első szempontot fog
juk tárgyalni és keresni a feleletet 
arra. van-e és ha van, mi szükségünk 
van nekünk külön szövetségre?

A tavalyi országos kongresszus a 
gazdasági fejlődés legelevenebb élet
erére talált, mikor megérezte és észre
vette a zavaros homályban, hogy a 
régi fejlődési alap számtalan uj kiága
zásai és ereeskéi közt a legfejlődés- 
képesebbés igy legjobban kihasználható 
az az irány, mely a kis kaliberű ipa
rosokat a nagy haszonra dolgozók 
érdekeitől n ;m elválasztja, hanem azzal 
egyenesen szembeállítja. E felfedezés 
a kocsmáros kartársak helyes érzékét 
bizonyítja, mely minden jóakaró (?) 
és tudományoskodó önző érvekkel 
szemben ösztönszeriien megmarad fel
fedezésének helyeslése mellett. S ez a 
helyes öntudat annál becsesebb, mert 
minduntalan kísérleteznek szavakkal, 
érvekkel, atyai tanácsadásokkal és 
cikkekkel a nagyvendéglősök és ha
sonlók — nálunk is és minden téren, 
— hogy bebizonyítsák nekünk érdeke 
ink közösségét; és egyben borzasztó 
és sejtelmes perspectivákat is rajzol
nak elénk, ha tőlük elválva külön 
utakon járunk.

A minap pl. egyik zsoldosuk nevet
ségesnek találta még ezt az elnevezést 
is: *kisvendéglös».

Ezekkel tehát gyökeresen végeznünk 
kell, a látóhatárt a kartársak előtt 
áttekinthetővé és tisztává kell tennünk. 
Azért e cikksorozatnak célja az lesz, 
hogy a szövetség eszméjének tárgya
lásánál e szervileg beletartozó kérdést 
is tisztázza.
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Azonban egy ember nem mindenre 
képes és nem Iát meg mindent. Azért, 
arra kérjük a kartársakat, kogy hasz
náljunk ki minden módot arra, hogy 
ezen fejtegetéseknek haszna, értéke 
és érdemleges hatása legyen. Vidéki 
és helybeli kocsmáros tegye meg 
egyaránt hasznosnak és újnak vélt 
észrevételeit, akár úgy, hogy fejtege
téseinkre helyesbítő megjegyzéseket 
tesz, akár pedig ettől függetlenül is 
előadja tudnivaló gondolatait. így. aztán 
a tárgyat egyrészt kimerítjük, másrészt 
egyesek tudása kitisztázódik és e tisz
tázott alakban mindannyiunknak köz- 
kincsévé lesz és végül a megpendített 
kérdés — mint a vízbe dobott kötél 
után származó hullámgyürük mind szé
lesebb körben terjed el és foglalkoz
tatja a lelkeket s igv önjavunk iránt 
az oly örvendetesen megindultközérdek- 
lődést teljessé fokozza.

Kérjük még egyszer a kartársak 
hathatós hozzájárulását.

J a n ó ra  K á ro ly .

A Budapesti Kocsmarosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

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

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

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

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

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

A legközelebbi társas összejövetelek 
(uzsonnák) sorrendje: — Julius 19-én : 
Mészáros Imre vendéglőjében, I X , 
Soroksári-ut 57. — Julius'26-án: Vtck'o 
P á l vendéglőjében, IX., Soroksári-ut 41.

Az ipartársulat közgyűlése.
A »Budapesti kocsmarosok ipartársu- 

lata« által e hó 12-én tartott rendkí
vüli közgyűlést, melyen a társulat 
alapszabályait módosította.

Spitser István alelnök nyitotta meg 
a közgyűlést, üdvözölvén a szép szám
ban megjelent társulati tagokat és 
előadja, hogy az alapszabályok né
mely szakaszának módosítását a vi
szonyok szükségessé teszik, tehát ez 
képezi a közgyűlés feladatát.

A jegyzőkönyv hitelesítésével Braun 
Béla és Czada Adolf társ. tagokat 
bizta meg.

A társulati titkár felolvasta a mó
dosítandó szakaszokat, a módosítás 
szövegét, amit a közgyűlés részletes 
tárgyalás folyamán egyhangúlag elfo
gadott.

Módosítva lett a társulat címe, a 
tagság kötelező tartama és a közgyű
lési határozatképesség megállapítására 
szükséges tag számarány. Történt 
még néhány apróbb stiláris módosítás.

A közgyűlés tagjainak figyelmét fel
hívta az elnökség arra, hogy a ^Bogadóa 
az ipartársulat hivatalos közlönye, mely
ben a társulat minden hivátaíos köz
leménye közöltetik. érdekében áll te
hát minden tagnak, hogy a » Fogadót* 
olvassa, mely a társulat hiv. közlemé
nyeit teljesen díjtalanul közli.

Ezen bejelentés tudomásulvétele 
után, miután egyéb tárgy nem lévén, 
a gyűlést vezető alelnök berekesztette 
a közgyűlést.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A vasvármeg-yeiek szervezkedése.
Az a bizonyos nyugati szél, célt vagy 
irányt tévesztett, amennyiben utjából 
kihagyott egy nagy darab részt — 
egész Vasvármegyét. (Bizonyára vala
mely véletlen esély következtében.) Most 
azonban visszafordult s a hibát jóvá- 
teendö, befogja járni Vas-nak minden 
kicsiny zugát, ép mint ahogy Sopron- 
vármegyében cselekedte. — Szombathelyi 
szaktársaink szintén az egész várme
gyéié kiható társulási mozgalmat in
dítottak. Az összes szaktársakat, Vas
megyének jó  ezerre rugó és majd mind 
képzett szakember vendéglősét és kocs- 
márosát akarják egybe tömöríteni, hogy 
a társulás nemes céljának megvalósu
lását annál biztosabb és nagyobb sikerre 
juttathassák. Aféle kisebb —  félsikerrel 
ugyanis vajmi kevésre mennének; a 
teljes célhozjutást csakis az összeseknek 
egybetömöritésével vihetik keresztül. 
Úgy, amint ezt annak idején Somogy- 
és Veszprémmegyében tették s amint 
erre újabban sopronmegyei szaktársaink 
törekednek. A közsérelmek, a vendég- 
lős-kocsmáros iparhoz tartozókat szinte 
meglepetésszerűen érő mindenfele bajok 
(mint a szombathelyi tisztviselők fizetés- 
javitása címén az ottani vendéglős és 
kocsmárosok nyakába sózott 75%-os 
fogyasztási pótadó) itt, Vasmegyében 
sokkal nagyobb mérvben veszélyezteti a 
létérdeket, mint bárhol másutt s vasbeli 
szaktársaink mintegy utalva vannak, 
hogy az ellenük szinte tervszerűen in
tézett eme veszélyekkel szemben véde
kező álláspontra helyezkedjenek. S ez 
a mostani társulási mozgalmuk azt 
jelenti. —  A mozgalom élén egyébként 
Wittmer János, Korándy Ferenc, Kóhler 
Gusztáv, Mozner Sándor, Balassa Mi
hály, Portschy Tóbiás, Takáts Sándor,

Gábriel Ferenc, Heigli István, Mikő 
Gyula, Polgár István, hagy István, 
Kö/tler József vendéglős, kávés és kocs- 
máros száktársaink állanak és minde
nekelőtt arra törekesznek, hogy a moz
galom vezetőjének (leendő ipartársul,i‘ i 
elnöknek) Herceg Ferenc fogadós szak- 
társunkat, a Győri vendéglős-ipartár- 
sulat volt kitűnő elnökét megnyerjék. 
Az első értekezletet e hét folyamán, 
mig az alakuló gyűlést, melyre Vas
megyéből az összes vendéglős, kávés és 
kocsmáros szaktársakat meghívják -  
a szeptemberben Szabadkán megalakul- 
„Országos ve7idéglös és kocsmáros szö
vetségiét megelőző —  jövő augusztus 
hóban fogják megtartani.

A Sopron megyeiek szervezkedése 
Sopronvármegyében, mint előző szá
munkban jeleztük, folyik a nagy munka, 
ottani vendéglős, kávés és kocsmáros 
szaktársaink szervezkedése. A  megye 
székhelyéről, Sopronból kiindult és 
Csornán kezdeményezett (s a lehető 
legszebb sikert elért) mozgalmat ezidő- 
szerint Kapuvári szaktársaink viszik 
és terjesztik aztán tovább Csepreg. 
Kis- és Nagymarton és a Fölső-pulyai 
járásokra. A kaposvári járási szerve
zési teendők élén Kudlicska Kálmán 
fogadós szaktársunk vezérletével Ehn 
Emil, Thalabér Ferenc, Keserű Boldi
zsár, Szabó Géza, Thalabér Gyula és 
Somogyi Sándor kapuvári, Puts Zs., 
mihályi és Dresser János páli 
vendéglős és kocsmáros szaktársaink 
állanak. A  járási közgyűlést, mint 
értesülünk, még e hó végével meg
tartják.

Az országos nyugdijegyesületbe
újabban Delfin Samu utján a következő 
tagok léptek be: Riszterer Gyula Tr 
Teplitz 600, Csáki Mihály Szeged 600. 
Magyar Kálmán Budapest 1000, Kossan 
Zoltán Miskolc 600, Steinhübel Jenő 
Cegléd 1600. Schőn Zsigmond Mák- 
1000, Szapács János Veszprém 600. 
Kiss Antal B. Bánya 1000, Weine 
György B. Bánya 1Ö00, Spiesz Rezső 
B. Bánya 600, Wabel János B. Bánya 
1000, Ábrahám Vince Tr. Teplitz 20Ö< 
Nevora József Gombos 2000, Gerencső 
József Zombor 4000, Braun Arim 
Stubnya-fürdő 4000, Stampfel Ádá' 
Szeged 600.

A bürokratizmus.
Nem magyar találmány, mint a 

maga a neve is mutatja. De azv 
mégis beszorult a magyar hivatali 
is és abban meg is fészkelte mag 
A bürokrátia ma már nem fogai' 
és képzelet, hanem rendszer, még ; 
dig abból a fajtából, mely nélkül 1 
vérbeli beamter azt hiszi, hogy ki - 
igazgatást sem vezetni, sem ann -k 
teendőit elvégezni nem lehet. Peiig 
mennyire hangoztatják a közigazga1 -3 
egyszerüsitését!

Mindenkinek, akinek valami dolga 
akadt akárcsak egy ökölnyi hivatalt , n,



FOGADO 3 oldal

meg kellett győződnie arról a nehéz
kességről, arról a lomha terheltségről, 
melylyel ügyének elintézésénél találko
zik. De hogy kellő útbaigazítást, infor
mációt, vagy pláne ügyes-bajának ál
lásáról világos értesítést kapna, —  arról 
ne is álmodjék.

Szaktársainknak igen sok ügye akad 
a hivatalokkal. A fővárosban éppúgy, 
mint más helyeken, De álljon elő akár 
csak egyik is és mondja, hogy az ügyét 
rendes utón (ajánlat, protekció nélkül) 
gyorsan és simán, az anyagi vagy 
erkölcsi károsodása nélkül intézték 
volna el. Arról, hogy italmérési enge
dély iránti kérvényeket hónapok múltán 
intézik el és ez idő .alatt az illető 
folyamodót kétszer is bírságolják, ha az 
engedély nélkül kezdi meg iparánakgya- 
korlását, arról már kár szót is veszte
getni. Az a bürokrátia megcsontosodott 
„rendjéhez" tartozik. Ne mondja senki, 
hogy az ilyen ügyet nem lehetne gyor
san elintézni. Ne monjda senki, hogy 
ezt az uj italmérőt kikeli tenni a bírsá
golásnak, mikor a kincstár rendes 
körülmények közt, külön birság nélkül 
is, elég hasznot kap a illetőtől adó- és 
illeték címen.

Ha valaki ügyének állásáról tudako
zódik, dehogy kap felvilágosítást. „Majd 
elintézzük, megkapja az elintézést", 
„sorra kerül az ön ügye is", „nem le
het azt felfújni", „bizonyosan akadályok 
merültek fel" stb. És a tudakozó mehet. 
Éppen annyit tud ügye felől, mint 
tudakozása előtt tudott. Ha valaki 
sürgeti ügyét, akkor a bürokrátia 
szótárából válogatott ugyan olyan 
..felvilágosítást" kap, mint fentebb 
idéztük.

Megtörtént, hogy egy vidéki nagyobb 
városból szaktársaink megkrestek ben
nünket, hogy sürgessük ki a már 
másod ízben beterjesztett ipartársulati 
alapszabályaikat a kereskedelemügyi 
minisztériumnál. Eleget tettünk a kí
vánságnak. A  minisztériumban egyik 
igen magas állású urat kértük meg, 
hogy intézze el ezt a szerény kérel
met. melynek elintézése éppen az ő 
hatáskörébe tartozik. Megígérte ! Már 
ez is nagy dolog! Nem minden halandó 
kap olyan pozitív formában Ígéretet, 
mint a milyent mi kaptunk.

Biztosra is vettük, hogy most az 
egyszer a magyar bürokrátia gyors is 
fog lenni.

Az ám! Nagyon csalódtunk és velünk 
együtt az alapszabályokat váró vidéki 
szaktársaink.

Hetek múltak azóta és az alap
szabályokat csak nem akarták elintézni. 
Megint jött a szóban forgó szaktársak 
levele, megint mentünk a magas minisz
tériumba és reklamáltunk.

Megtudtuk a következőt. „Az ügy 
mar keresztül ment az államtitkár 
kezén". (Ha elárulnánk azt az embert, 
- 1 ezt a felvilágosítást adta, akkor 
az hivatalos titok elárulása miatt 
bizonyosan fegyelmit kapna.) —  Hol

van most ? —  Nem tudom, —  talán a 
kiadóban megmondják. Odamentünk! 
Elmondtuk —  az aktaszámmal felfegy
verkezve, — hog, mit keresünk. — 
Itt nem lehet felvilágosítást adni, —  
volt a válasz. —  Hát ki adhat vagy ki 
köteles felvilágosítást adni.?— A kive
zető hivatal. —  Már biztos voltam, hogy 
ott abban a kivezető hivatalban, engem 
fognak kivezetni. De erre nem volt 
szükség —  hála istennek, mert — 
idegeneknek tilos a bemenet, be sem 
eresztettek, hanem az iktató hivatal 
igazgatóhoz küldtek.

No végre gondoltam, itt most talán 
alszik a bürokrátia, — mert tikkasztó 
hőség volt, és én felvilágosítást kapok. 
Becsületére legyen mondva a t. hiva
talnak, kaptam is. A végzés elment 
a város tanácsához meg a belügy
miniszterhez. —  Mi ment el, kérem?
—  Hiszen én alapszabályokat keresek.
— Hogy mi ment el azt nem tudom. — 
Tehát hol vannak az alapszabályok?
—  Azt én nem tuom.

És ez igy mehetett volna pont 2 
óráig, mikor a hivatalnak vége van.

Elmentem, eltöitöttem sok időt hiába, 
mert nem tudtam meg semmit.

Pedig de sokba kerül az országnak 
ez a bürokrátia!

Hogy ez igy rendjén van-e, arról 
vájjon ki adjon feleletet.

SZAKOKTATÁS.

A kolozsvári pincér tanonciskola.
Előttünk fekszik a kolozsvári vendég
lősök szakiskolájának 1906/7. évi érte
sítője, mely beszámol az iskola első 
évi működéséről. Az iskolát következő 
szaktársaink tartják fenn: Nagy Gábor, 
a »központi« szálló tulajdonosa és városi 
trvh. biz. tag, Tauszik Alajos, a New- 
York« szálló tulajdonosa, feszi József 
a »Pannonia« szálló tulajdonosa és 
Gráf János. a vasúti állomás vendég
lőse.

Az iskolának külön felügyelő-bizott
sága van. A tanári kart a következők 
képezik. Igazgató: Széchy Ákos dr. 
iskolaigazgató ; Cinhobcr F., föszakács ; 
Feszi József, szállótulajdonos; Pausinger 
Sándor, polg. isk. tanár és Kuzitska 
Béla dr., egyet. c. rendk. tanár.

Tananyag volt: Magyar, francia és 
német nyelv; számtan, alkalmazott 
vegytan; felszolgálás- és illemtan s 
végül a konyhaművészet. Az iskolába 
beiratkozott 27 tanuló, a tanév folyamán 
kimaradt 3. eltávozott 7, maradt tehát 
az év végéig 17 rendes tanuló, kik a 
junius 26-án tartott évzáró vizsgán szá
moltak be tudásukról nagyszámú és 
előkelő vendégek előtt. A vendéglős- és 
kávésipar jövendőbeli nemzedéke, a 17 
tanuló, bátran, okosan és szép készült
séggel felelt a hozzáintézett kéidésekre. 
Az elért eredmény kielégítő. Végeztek: 
kilencen jelesen, négyen jól és négyen 
elégséges minösitésseL A vizsgát meg

előzőleg az iskola fentartói, felügyelő
bizottsága, tanári kara és a tanulók egy 
csoportképen leíényképeztettek, miből 
mindegyik kap egy példányt emlékül. 
A fényképen IValler Károly, az iskola 
lelkes pártfogója is meg van örökítve.

A sikerült és eredményes vizsga után 
Nagy Gábor, elnök az iskolát fentartó 
testület tagjait, a tanári kart és a meg
jelent vendégeket, »Kömáli kertjébe':' 
barátságos lakomára hívta meg, a hol 
természetesen tósztokban sem volt hiány.

Az uj iskolai év f. é. szeptember 
ü-én veszi kezdetét.

A kaposvári szakiskola szintén a 
múlt hó közepén tartotta fennállása 
második évének záróvizsgáját. Az iskola- 
fentartó a »Somogyvármegyei vendég
lősök és kocsmárosok egyesületei'. A 
vizsga itt is szép eredmenynyel végző
dött. A vizsga kapcsán a ‘ Somogymegyei 
Vendéglősek Lapja« a következő kriti
kát mondja:

„Egy dolog zonban szomorúan érintette 
úgy a jelenlevő vendéglősök, mint általában 
az érdeklődő tanügybarátok lelkét. És ez a 
növendékek csekély száma. Nem a/, a baj. 
mintha nem volna városunkban elég vendég
lős tanone, mert hiszen be is iratkozott elég 
és még több beiratkozhatott volna. Hanem, 
hogy részint a tanouctartó mesterekben, ré
szint pedig a működő pincérek nagy részében, 
kikre előnyös let volna az iskola látogatása, 
nincs meg a fogékonyság, a hajlam a tovább
képzés és igy a vendéglős-ipar jövő színvo
nalának emelése iránt. Pedig ez fontos dolog. 
Minden egyes vendéglősnek vagy alkalmazott
nak elsőrendű érdeke, hogy a vendéglőnvitási 
engedélyt iskolai végzettséghez kössék. Akkor 
a vendéglős-ipar nem lesz mindenféle letört 
exiszlenciának utolsó mentsvára, kik a szak
képzett egyéneket visszaszorítják, hanem e 
szakma művelői lesznek épen azok, kiknek 
intelligenciája imponálni fog mindenkinek.*

És ennek a kritikának igazságához 
mi is csatlakozunk, mert a szakkörök 
már majdnem egyhangúlag kívánják, 
hogy a vendéglős-ipar a képesítéshez 
kötött iparágak közzé sorozandó, tehát 
a szakképzést minden energiával fej
leszteni és ápolni kell.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céljára a,, Fogadói' 
mai számával utalványt vagy levélbeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijat szívesked
jenek postafordultával beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

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

A  „Fogadó" kiadóhivatala.

F igyelem ! Ven légiós és kocsmáros 
szaktársainkat saját érdekükben fe l
hívjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegei 
túllépik az ellenőrzés határát és okve
tet lenkedö s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, kozzák zzerkesztőségünk 
tudomására.
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Mi a kartell? Megállapodás, egyez
mény bizonyos áruk, gyártmányok 
egysége (természetesen felemeli) árak 

'és egyéb vele kapcsolatos üzleti dol
gokra. A ki sört mér, az tudja és a 
ki szikvizet tart, az érzi. Lapunk múlt 
számában rámutattunk arra, hogy a 
„Vendéglősök Lapja“  nekirugaszkodott 
a tervezett vendéglős-kocsmáros szik- 
vizgyár létesítésének és ajánlotta az 
„Artéziát.11 (Egy hirdetés kedvéért —  
istenem, mit nem tesz az ember ebben 
a drága világban!) Nekünk az Artézié
hoz nincs semmi közünk, csak azt 
szögeztük le, hogy a „V. L.-‘ egy szóval 
sem árulta el, hogy az „Artézia“  is 
benn van a kartellben. Hát hiszen 
ahhoz joga van, azt nem kell védeni, 
azért nem szükséges, hogy a „V. L.‘- 
csürjön-csavarjon, hanem sokkal szebb 
és illőbb, ha beismeri, hogy megfeled
kezett róla. Most azonban beismeri, 
hogy az „Artézia“  „csak abban egye
zett meg a szikvizgyárakkal, hogy 
egymás vevőit piszkos konkurrenciávai 
nem csalogatják el.“  No mi hoszátesz- 
szük, hogy az „Artézia“  sem adja ol
csóbban a gyártmányát mint a többiek, 
a többiek is megegyeztek, hogy egymás 
vevőit nem csalogatják el és igy semmi 
sem marad hátra, ami arra vallana, 
hogy az „Artézia“ ne n volna benn a 
kartellben. Ne izéljen a „V. L.“, ne 
csürjön-csavarjon, hanem beszéljen 
érthetően és világosan.

Adományozás. Törley József és Tsa 
budafoki pezsgőgyáros a kaposvári 
pincériskola támogatására 100 koronát 
adományozott és azt a somogyvárme- 
gyei vendégiős-ipartársuiatnak meg
küldte. Valóban utánzásra méltó pél
dául szolgálhatna.

Amerikai hus-spekuláció. Az ameri
kai hus-tröszt, mely tisztességtelen 
manipulációjával saját hazájában el
vesztette hírnevét, Franciaországra 
óhajtja fektetni spekulációját és számit 
arra, hogy Franciaországot, Angliát, 
Németországot, Svájcot stb. országok 
központjait meg fogja nyerni export- 

•iiletének. A  francia állattenyésztőket, 
.zervgyárosokat, hus-nagyvá?ókat 

stb. ez a invázió anyagi érdekeikben 
igen nagy mértékben veszélvezti és 
ennélfogva szervezkednek ellene. Ez a 
spekuláció természetesen ura az egész 
húspiacnak, ez szab árt az élő állatra, 
a húsra és ennek melléktermékeire. 
És ettől félnek az érdekeltek.

Az aradi pincérek memoranduma. 
A nem rég újból alakult Aradi pincér
egylet tagjai a napokban, helyzetük 
javítására vonatkozó emlékiratot ter
jesztettek az ottani vendéglős-ipartár
sulathoz. A memorandumban erősen 
hangoztatják, hogy az aradi pincérek 
nem szociálisták és nem is gondolnak 
arra, hogy a szociáldemokrata-párthoz 
csatlakozzanak. Távol állanak a párttól, 
a mely nem irányítja s nem is irányít
hatja mozgalmukat. A  vendéglősök és

kávésok ipartestülete közelebb foglal
kozik a pincér-egylet me norandumával 
és előreláthatóan te'jesiteni is fogja a 
pincérek jogos kérését.

Kupaktanácsi ész szel —  75%-os 
fogyasztási pótadó . . . .  Szegény 
szombathelyi vendéglősök, de még 
szegényebb szombathelyi magisztrátus 
illetőleg kupaktanács, vagy mi a manó ! 
Mert igazán még az elnevezését se 
lehet megállapítani egy olyan városi 
vezetőségnek, amely egyes intézkedé
sében a köz dolgát a legbotrányosabb 
és badarabb formában juttatja kifeje
zésre. De lássuk magát az esetet. —  
Szombathely városa a tisztviselők fize- 
tésjavitására törekedett, s a nélkül, 
hogy némi behatóbb megfontolás tár
gyává tette volna az ügyet 75 szá
zalékkal fölemelte a bor-, hús- és szesz 
fogyasztás adóját, vagyis a \ áros min
den polgára és ija-fija érdekében 
létező tisztviselők fizetésjavitását egy
szerűen és legnagyobb részt az ital
mérő vendéglős és kocsmárosokkal 
fizetteti meg. A képviselőtestület persze 
kitörő örömmel fogadta a tanácsnak 
ezt a kupaktanácsi észszel (és annál 
nagyobb lelkiismeretlenséggel) előké- 
szitett javaslatát és —  hogyne szavazta 
volna meg a legkisebb lelkifurdalás 
nélkül, amikor az igazságos és mél
tányos kivetésnél minden lakosra eső 
alig néhány fillért — a vendéglős és 
kocsmárosoknak kell megtéríteni. Hogy 
pedig a derék kupaktanács lelkiisme- 
retlensége még jobban szembetűnjön — 
a fizetés javítás igényelte 33 ezer kor. 
helyett most 150 ezer koronát vasal 
be az —  italmérőkön

Emlékkönyv. Csány László, a ma
gyar szabadságharc egyik nagy vér
tanújának emlékét eleveníti fel egy 
alkalmi kiadvány, mely „Csány emlék
könyv* cim alatt jelent meg Zala-Eger- 
szegen. Borbély György neves iró szer
kesztésében. Nagyszerű Írónők és irók 
működtek közre a könyv megjelenésé
ben és írtak részint korrajzokat, részint 
a halhatatlan vértanú működésére és 
életére vonatkozású közleményeket. 
A könyv 15 képet és autogrammot 
is foglal magában. Tiszta jövedelme a 
Csány-szobor javára van szánva. Meg
rendelhető a »Magyar Paizs szerkesz
tőségében, Zalaegerszegen. Ara 2 kor.

Hatósági sötőmühelyek. A székes- 
főváros közgyűlésének határozata alap
ján Melly Béla tanácsos, a közgazda- 
sági és közélelmezési ügyosztály 
vezetője, elkészítette a tervezetet, hogy 
miként lehetne a községi sütőmühelye- 
ket berendezni. Javasolja az ügyosztály, 
hogy Bécs mintájára Budapest főváros 
hatósága is állítson föl sütőmühelyt, 
olyan terjedelemben, hogy naponta
25.000 darab kenyeret süthessenek, 
ami 50000 ember szükségletének felel 
meg, tehát jelentékenyen befolyásol
hatja a kenyér-árak alakulását. Most 
tiz sütőkemencét állítanak fel, a pékek

szerint használatos üzem szerint. A 
kenyér ára kilónként húsz fillér lesz. 
A kenyérből ellátják a lőváros intéze
teit is: a kórházakat, szegényházakat 
árvaházakat. A költség mintegy 525.C0U 
koronára rúgna, amit amortizálás 
utján téritenének meg. A sütő-telepe! 
a Vágóhíd- és Mester-utcák sarkán 
levő fővárosi területen állítanák ló. 
1000 négyszögölnyi telken.

Magyarázat. Lapunk utóbbi számá
ban *A borgyáros műhelye« cim alatt 
megjelent tárcacikk egy részét, mint 
dr. Scháffer Zsigmond ügyvéd értesi'. 
Borhegyi Ferenc borkereskedő i,r ma
gára vonatkoztatja Ez mindenesetre 
félreértés lehet, mert egyrészt a ne
vezett borkereskedőt nam is ismerjük, 
sőt nem is tudtuk eddig, hogy ilyen 
nevű borkereskedő is van, másrészt a 
humorisztikus formában megirt tár
cát még akkor sem vonatkoztathatja 
magára a nevezett kereskedő, mer! 
ö nem borgyáros. A  név csak ötlet
szerűen, mint borra vonatkozású név. 
került oda, éppúgy, mint az Ürmösi, 
vagy a permetezési anyagot jelképező 
Gálickő név.

Aki soha sincs m egelégedve. A
„Kassai H írlapiban írja valaki, hogy 
ott nem lehet megelégedéssel étkezni, 
mert a sódar rothadt, a tökkáposztának 
szaga van, a kirántott borjúláb zsíros 
ötb. Tudakoztunk az ügy iránt, és azt 
az értesítést kaptuk, hogy ezeket a 
dolgokat a „K. H" egyik belső embere 
írja, aki az egyik vendéglőben kis 
adag sonkát rendelt, ami nem lehetettt 
nagy adag, tehát ezeknél fogva rothadt- 
nak minősítette, de azért elfogyasz
totta. — A tökkáposztának sertéshússal 
azért volt szaga, mert 6o fillért számí
tottak érte. A rántott borjúláb pedig 
csak azért volt zsírosnak minősítve, 
mert ezen a lábon véletlenül csak inak 
és nem szeletek voltak. Hát bizony 
a borjúláb konstrukciójáért nem a 
vendéglőst, hanem mást lehet okozni. 
A csodálatos a dologban pedig az, 
mint azt konstatáljuk, hogy ezek a 
„kritikán álul álló ételek11, nem okoz
tak fogyasztójuknak gyomorbajt.

A bpesti pincéregylet, f. hó 16- un 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tárgyai: a vezetőség lemondása és uj 
vezetőség választás. A  gyűlésen nagy 
viharokra van kilátás.

Jubiláns táncvigalom Pápán. A 
«pápai vendéglős, kávés, mészáros, 
hentes és pincér betegsegélyző-egyi t» 
a hajdani mészároscéh zászlójának ő1 ik 
évfordulója alkalmából táncvigalmat 
rendeztek e hó 6-án, az ottani úri 
kaszinó nagy kerthelyiségében tom
bola, világposta, konfetti- és szerpt ntin 
csatával egybekötve. A  mulatsz-lót. 
őszintén (és nem a sablon nyelvén) 
szólva, minden várakozást megl !‘ la- 
ódan, pompásan sikerült. Majd í 00 
korona folyt be az 1 .-60  sz és a 3 
k. családi jegyek, valamint a felülibe-
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tésekből és a tombola jegyekből. Ez a 
meglepő szép siker mindenekelőtt dr 
Rechnitzer Ede, az egylet kitűnő és 
igazán ifjú buzgalinu orvosának, nem
különben az egylet derék, ősz elnöke 
Dresziger Károlynak és az ifjúságot 
képező Brunner János, Kutrováts Jenő 
Nagy György vendéglősök. Tonnesz 
Ede, Ratk József, Kohn Márton és 
Polgár Kálmán föpincérekből stb. álló 
rendeznségnek köszönhető, akik az 
egyleti vagyon javára rendezett majá
lisra annyi báli népet toboroztak össze 
hogy a bálhelyiség födött észébe a 
fele se fért be. Csak egy baj volt —  
h°gy után az eső amugv zápor 
módjára megeredt s a vigadókat az 
aránylag keskeny térségü szaletlik 
alá szorította. Ami azonban nem ken 
okozott aggodalmat a tüzesvérü fiata
loknak, akik a záporesö zuhogása és 
vidám muzsika mellett is kiviiágosig 
tácoltak es vigadoztak.

A fogadó és az istennyila. Az el
múlt kedden esti 9 óra tájban, a 
szombathelyi Hungária fogadó körül 
nagy népesödület volt. Égett a fogadó 
azaz csak —  füstölgőt!, szörnyű nagy 
füsttel és —  mint hamarosan napvi
lágra jött —  nem is a fogadó, hanem 
a fogadói udvar hátsó részén egy ménkű 
nagy láda, amelybe belécsapott az 
istennyila. —  Hja, fogadó-fogadó! 
-  ezt még az istennyila is respektálja, 
mondták a körülállók. És megilletődve 
nézték a fogadót, illetve a nagy szemetes
láda füstjét.

Vizet az öregnek! Ihász György 
legutóbbi lapjában megint incselkedik 
velünk és ez alkalommal nagyot akart 
rajtunk ütni. Koiunk Írván, azt mondja 
a többi közt: »a „Fogadó" című pin- 
cérujság« sto. Lám, lám, milyen fele
dékeny a t. kollegánk. Ali már régen 
mondjuk és írjuk, hogy a pincerség 
érdekeit képviseljük és erről minden 
alkalommal bizonyítékot is szolgáltat
tunk. Ezt a tisztet tehát becsülettel 
viseljük és ha ezzel a különös jelzővel 
t. kollegánk lapunkat diffamálni gon
dolta, hát vegye észre, hogy tulajdon
képpen ö magamagát diffamálta. Mondja 
csak t. kollégánk, mért áll ott a lapja 
homlokán 5 milliméteres betűkkel! 
»Pincérek Lapja«, mért nyomatja ki 
lapja homlokán vagy 14 pincéregye
sület címét, amelyekről azt állítja, 
hogy ő a ^hivatalos* lapjuk? Igaz, hogy 
azokból az egyesületekből már alig áll 
fenn egy-kettő, de ő — mint .jó vallásos 
ember —  a holtak érdekében is — imád
kozik. Ha tehát a Fogadót „pincér- 
újság11 különös jelzőjével lebecsülni 
akar:a, mért nem szedi le saját lapja 
homlokáról a sok „pincér1* szót, mikor 
mágnáslap akar lenni. Hát nincs iga
zunk, ha azt mondjuk: » Vizet az 
öregnek.!

Lefogla lt tejes kocsik. A főváros
ban folyó élelmiszer- és ételhamisitá- 
sokra élénk világot vetnek azok a

foglalások, amel veket a rendőrség eszkö
zöl a fővárosnak különböző részeiben 
napről-napra. A múlt napokban Leip- 
n:kcr X iimos tejnagykereskedőnek fog
lalta le egyszerre több kocsiját, mert 
a tejeskannák az egészségnek ártó 
rozsdásak és piszkosak voltak Az V. 
kér. elöljáróságnál különben ez már 
a negyedik ilyen eset.

József kir. herceg Miskolcon. Szusz 
Aáro/j-szaktársunkat,a miskolci.,Lloyd“ 
fogadó tulajdonosát e hó 7-én igen 
kellemes meglepetés érte. U vanis a 
mondott napon délelőtt Va 11 órakor 
automobil állt meg a fogadó előtt és 
abból József kir. herceg szállt ki és 
egyenesen az étteremnek tartott. Itt 
Hegedűs Zsigmond táblateritővel és 
éthordóval rögtönzött öt fogásos menüt 
állított össze, amit jó  étvágygyal fo
gyasztott el. Hogy a fenséges vendég
nek jó l Ízlett, annak a főnök előtt 
habozás nélkül kifejezést is adott. A 
kiszolgáló személyzetet, nevezetesen 
Klein Zsiga főpincért. Hegedűs Zsiga 
éthordót és a piccolót gazdagon meg
jutalmazta. A kir. herceg távozása al
kalmával az automobil körül igen sok 
kiváncsi gyülekezett és nem kis meg
lepetésére sok százával fogadták élénk 
és rokonszenves éljenzéssel, mikor az 
utcára lépett. Itt visszafordult és ezeket 
mondta éthordó szaktársunknak: „Pin
cér ur! Holnapután délelőtt, ha 
Isten segít, látjuk egymást4

A pró  hírek. Fölszabadítás. B.-Bog 
láron a Berger Vasúti-fogadó lanoncát Szalay 
Bélát e hó 3-án avatták éthordóvá, és pedig 
egy szép ünnepély keretében, amelyen Berger 
Vilmos fogadóson kívül Brutky .1.’ Zsiga fő- 
pincér, Korbusz Somorjay Lajos, Szabó Jáuos 
és Muftik Ödön is részt vettek. Ez a lélek
emelő ünnepély legszebb minősítése volt a 
fölszabadított pincér jó magaviseletének és 
szakképzettségének. — Hálátlanság. K. I 
szombathelyi lőp. szaklársunk a következőket 
írja : — Kilencedik hónapja vagyok mint lop. 
az itteni Elite-kávéházban, melynek előkelő 
közönsége, nagy forgalma van. igv a föpincéri 
keresel vem az utolsó s dacára ennek, műkö
désemnek alig láttam némi hasznát. Mohkor 
több napi szabadságun voltam s midőn haza
jöttem, egyik tanonc kipattaalolta, hogy S-ó
J. reg. számadó, akibe teljes bizalmat fektet
tem, járt be fiókomba. Az ipsét, aki gavallé- 
rosan élt, 2—3 szeretőt tartott, a rendőrség 
le is tartóztatta, de mert a vádat nem tartot
tam fenn. (mit vehetek rajta, ha a pénzt már 
úgy is elmulatta! teljesen szabadjára is eresz
tette. Ezekután S. J. becsületsértés miatt be- 
pörölt; persze fölmentettek, vagyis az ipse el 
lelt utasítva. Hát nem hálátlanság ez ?

Kártya düh. Egy májusi számunk 
• A  máriás és durák hazárd játék* 
címen szatirikusán foglalkozott a fővá
rosi rendőrségnek egy akkoriban, a 
kártyázás ellen indított nagy had
járatáról, amikor egyszerre valami 
12 14 kávést marasztalt el a náluk 
folfödözött zwiek, schnapszer és más 
hasonló ártatlan természetű játékok 
miatt. A rendőr-főkapitányságnak most 
megjelent év- (úgynevezett kék-)könyve 
pedig teljesen helyben hagyja a fent 
idézett közleményünket, amennyiben 
a »kék könyv közleményei* során hozott

• Kártya düh» cim alatt egyenest maga 
mondja ki a rendőrség, h<»gy a kávé- 
házakban folyó •zwiek. ramschli és 
huszonegy» csak ártatlan mulatságnak 
nevezhető ama játékokhoz képest, ame
lyeket a főváros koréi és kaszinó: 
belső helyiségeiben űznek. — Itt való
ságosan tombol a kártya d ü h — mondja 
a kék könyv írója. Arról persze nincs 
idézet, hogy a kártya düh színhelyeit 
szolgáló kaszinók közül csak egyet 
is elmarasztaltak volna . . .

Restaurant Hillar, a kontinens egyik lég 
fényesebb, Berlinnek pedig legelőkelőbb ven
déglője. filter den Linden «2 - ti.! és nincs 
oly előkelő és gazdag idegen, aki Berlin ezen 
nevezetességét mng nem látogatná. A tulaj
donos, Louis Adlon udvari szállít", aki egyút
tal kiváló borkereskedő, pincéjében a legritkább, 
legdrágább és legkülönlegesebb borokat tartja : 
jelniondása, hogy mindenből csak a legjobb 
elég jó és így vendéglőjében az asztali vizek 
közül is leginkább szolgáltatja a magyar Kris
tály Forrás-ásványvizet, melynek kedveltsége 
túlhaladja az összes ed lig ismert asztali vize
ket.

Mikor ő mulat1 Egyik Lehel-utcai 
kocsmában történt, hogy egyik vendég 
az ő módja szerint mulatott. Hangos 
volt ez a mulatozás és a kocsmáros 
többször kérte, hogy csendesebb le
gyen. mert zavarja a többi vendegeit. 
Ahelyett azonban, hogy szót fogadott 
volna, kést fogott a koesmárosra és 
fenyegette a másvilággal. Minthogy 
azonban a kocsmáros nem kívánkozott 
oda, ellátta a renitens vendég baját, 
hogy a kórházba kellett szállítani. — 
Ilyenkor persze a rendőrség nem áll 
a kocsmáros rendelkezésére.

A Bibarefalvi Kossuth-gryó.yfardő-jö
vője. Az országos tisztviselő-szövetség „Bibarc- 
falv; Kossuth gvúgvfürdőn (Erdély Székelyföld) 
a szövetség részére (circa 8<H)Ü ló  OOO személy i 
fürdő-telepet óhajt létesíteni, min-dn szálloda 
s étteremhez :: —t'>0 személy garantállatik. 
Telek helyek ingyen adatnak. Idény junius 15-től 
szeptember 10■ Reuma, koszvény. gyomorbaj, 
női gyöngeség, vérszegénység ellen elsőrendű 
gyógyvizek Ezen szolid, de biztos alapon 
nyugvó vállalat létesítéséhez jó  hirnevü és 
tőkével rendelkező vendéglősök köréből keres
tetnek vállalkozók. Részletesebb felvilágosítást 
ad fin tii Géza telep igazgató. Erzsébetváros 
(Erdély) Bpest -Predeál tövonal. Kellemes éghaj
lati viszonyok. A fürdő mellett FO hold 
gyönyörű erdőség, közvetlen a község szélén, 
ingyen telekhelynek van kijelölve.

Gyászrovat. — Sopronban, mint 
utólag nagy részvéttel értesülünk, 
gyászos csapás érte a Fehér rózsa 
fogadó tulajdonosát Krausz János 
szaktársunkat, akinek nejét. sz. Hirn- 
schrot Terézt ragadta el élete delén. 
30 éves korában a kerleiheílen halál. 
A nagv köztisztelet övezte fogadósnét 
igen nagy részvét mellett helyezték 
örökjnyugalomra. — Letört HLom szál. 
Kelemen Lajos baranya-sellyei fogadós 
szaktársunkat szomorú csapás érte, 
bájos kis leánya elvesztésével, akit 
' 9-ík évében tört le az enyészet. A 
letört liliomszálat a gyászba borult 
szülők könnyei és az egész város 
közönsége részvéte mellett tették sirba 
Áldás és béke poraikra.



6. oldal. FOGADÓ

FÜRDŐK és ÜDÜLŐHELYEK.
Herkules fürdőnek e hó eleje óta 

előkelő vendége van. Több heti tar
tózkodásra oda érkezett Valter Roth- 
schild báró Londonból, ki az Erzsébet 
szállóban 12 szobát foglalt le. (A  na
pilapok mint »jól értesültek« azt ír
ták. hogy Charles Rothschild báró 
és neje Wallenstein Róza érkez
tek oda.) A vendéget, mint előkelő 
idegent a pályaudvaron Novák Ferenc 
szálloda-igazgató fogadta, a szállodá
ban pedig BrenkovitsYéter és dr. Arányi 
kir. tanácsosok üdvözölték. A báró 
társaságában van a saját múzeumának 
igazgatója, dr. Harters, egy állatpra- 
paráló és két inas. Az időt leginkább 
rovargyűjtéssel tölti és acetyien-lám- 
pák mellett elvadászkodik igen sok
szor éjfélig is. Egyébként a fürdői 
szezon elég élénk.

Siófok látogatottsága. A szezon 
első kimutatása megjelent, mely szerint 
az állandó vendégek száma 598. Át
utazó vendégek száma 878. A »Sió« 
szállónak 157 vendége van; a •Hul
lám* szállónak 58, a > Központi szál
lodának 71: a többi vendég lakása 
megoszlik a fürdóteiepen és a község
ben magán házak bán. Külföldi vendég 
eddig kevés van Siófokon a vendég
közönség mindig jól érzi magát. Ké
nyelemről, szórakoztatásról és egyéb 
kellemes időtöltésről bőségesen van 
gondoskodva.

Méltóságos alkalmazottak . .
Bokros Károly ur egy nem régen 

közzétett cikkében arra a követ
keztetésre jutott, hogy a mai pincérek 
sajnálják a főnökeiktől még az olcsó 
szivart is . . . Hát ez nem egészen 
úgy vau. A mai pincérek legtöbbjére 
ugyanis ezt nem lehet rá fogni, még 
Bokros Károly urnák sem, mert azt 
hiszem, Bokros ur ép úgy ismeri a 
vendéglősöknek azt a lesajnált részét, 
mint a kifogásolt pincéreket.

Ezzel egyébként azt óhajtanám kife
jezni, hogy egészen nem a «méltósá- 
gos» alkalmazottakban van a hiba, 
hanem -  • részben —  a «méltóságos» 
főnökökben is. A régi jó időben még 
megeshetett az a csoda, hogy a főnök 
együtt, egy asztalnál evett alkal
mazottaival s azokat hozzátartozóinak, 
mondhatni családtagoknak tekintette, 
de ma ez olyan ritkaság, hogy igazán 
márvány táblára kellene vésni annak 
a nevét, a ki még most is követi ezt 
a luxust, dacolva az újabb kor elő
ítéleteivel.

Ha azok a bizonyos szegénv. olcsó 
szivart s z ív ó  főnökeink arra gondol
nának, hogy a pincérjeik is emberek, 
hogy ezeknek is joguk van tiszta 
lakást, emberséges ellátást igényelni 
és emellett egy műveltebb férfiakhoz 
illő fizetést is adnának, — akkor 
nagyon hamar leomlanának azok a

falak, a melyeket a szociálizmus nem 
lankadó kőművesei a munkás és munka
adód között már is oly magasra épít
tettek.

Én nem vagyok szociálista. de a 
közel múltban alkalmam volt tapasz
talni, hogy egyben-másban van annak 
némi értelme; ugv áll a dolog, hogy 
a főnököknek az az érintett része 
maga kergeti az alkalmazottakat a 
szocialisták táborába. Csak egy esetet 
vagy üzletet említek meg, ahol a szakács- 
nénak, kézileánynak, portásnak, szoba- 
asszonynak és mindenkinek van külön- 
külön szobája, csak a pincéreknek 
nem. Az üzletnek ezen alkalmazottjai: 
öt pincér, csak egy szobát foglal el —  
ha ugyan ez az egy is szobának volna 
nevezhető. Ugyanitt, de másutt is meg
történik az, hogy az evőeszköz tisztitót. 
ha nagyobb dolog közben talál is 
elmenni szórakozni, nem éri bántódás, 
mert az üzletfő úgy okoskodik, ahelyett 
nehezen lehet másikat kapni, de ha 
az a pincér csak egy félórát is elmarad 
(amikor semmi teendője sincs), az 
nyomban hanyag, megbízhatatlan és 
már bucsuzhatik is. Szóval, a mi szabad 
egy házi szolgának, az nem szabad a 
pincérnek, vagyis a oméltóságos alkal
mazottak —nak.

Ilyesmi megtörténik száz és száz 
esetben: és ha az ilyen főnököktől 
sajnáljuk az olcsó szivart, —  azt hi
szem — azért nem vagyunk „méltősá- 
gos alkalmazottak11, hanem észre tért 
emberek, kik emberi mivoltjukat las- 
sankint kezdik észre venni.

Ami pedig ezután következik Bokros 
Károly ur cikkében, ezt a fejtegetést
— mi pincérek —  csak helyeselhetjük. 
Akik azt a bizonyos dolgot, Törley 
pezsgőgyáros urrai elkövették, azok 
tényleg nem érdemelnek egyebet, mint 
közmegvetést.

Igaz ugyan, hogy az a néhány ezer 
korona, — ha még úgy is esett volna
—  Törley urnák meg nem árt, de 
árt vagy nem árt, nem illő dolog, hogy 
más baklövése helyett egy ártatlanon 
durrogjanak a puskalövések. De mi
ként a legszebb búzában is megterem 
a konkoly, úgy mi köztünk is akad 
egy pár pezsgős, akarom mondani 
gonosz ember, sőt talán sokkal több 
százalék, mint más szakmában.

Végül a pincérek nevében megkérem 
Bokros Károly urat, hogyha már irt 
a rossz pincérekről, a jövőben Írjon 
a rossz főnökökről is. Ha ő ir valamit, 
jobban figyelembe veszik, mintha ezt 
más, vagy egy magam féle pincér
ember teszi. Es ezzel sokat használ 
nekünk, a kik már úgy is sok hálá
val vagyunk adósai, de ezzel tartozik is 
a róla szivünkben táplált és azon jó 
hírnevének, a mely ötét a tőnökök 
legjobbjai közé helyezi.

Szentmiklósi Gábor.
(Hévíz.)

Vendéglősök újabb zaklatása
Még nincs elég bajuk a vendéglő

söknek és kocsmárosokuak, ki kellett 
tehát azokat egyik újabb fajtájúval 
egészíteni, hogy legalább érdemes le
gyen. Ez a legújabb nyűg a rendőr
ség ellenőrzése. Ez t. i. úgy történik, 
hogy este 8— 4, de sokszor több rendőr 
is megjelenik az üzletben és végig
mustrálják az ott szórakozó vendége
ket. Feltűnő már magában véve az is, 
ha valamely népesebb vendéglőbe 
annyi rendőr egyszerre betér, de még 
mennyire feltűnőbb, mikor aztán az 
üzlet vendégszobáiban sétahangverseny 
módon megnéznek minden egyes em
bert. Azt hinné az ember, hogy ez a 
nagy rendőri apparátus gyilkosokat, 
bankócsinálókat vagy legalább is Ame
rikába szökött sikkasztókat keres. 
Pedig dehogy! Részegeket keres és 
ezek keresése mellett elmegy a kedvük 
a vendégeknek a rendőrök végigmust- 
rálását eltűrni, inkább távoznak. Hogy 
a vendéglős ezáltal kárt szenved, az 
kétségtelen és hogy ki térítse meg az 
ilyen módon okozott kárát, azt egy
előre még nem tudja senki

Hát bizony nagyon veszedelmes do
log, gyerek kezébe töltött fegyvert 
adni.

Megtörtént ugyanis egyik V II. kér. 
vendéglős szaktársuukkal, hogy a múlt 
hó egyik estéjén beállít az üzletébe 
egy rendőr őrjárat és kutatást tart 
részeg emberek után. Minthogy ilyen 
az üzletben nem volt, hanem a többi 
közt egy munkánember ült ott jó 
hosszú ideig két deci bor mellett, arra 
rá akarták fogni, hogy ittas. De ez 
nem sikerült. Most a vendégek jelent
keztek az őrjárat vezetőjénél és kons- 
tataltatni akarták az ö szaktudásával 
hogy egyikük sem részeg.

De a szigorú úrvezető ezzel nem 
elégedett meg, hanem kezdte faggatni 
a vendéglőst a neve, kora, származása 
stb. után és egész rendszeres kihall
gatást eszközölt, mintha legalább is 
valamely bűnössel állna szemben. És 
mindez a vendéglőben történt a ven
dégek előtt. Jegyzékbe diktálta azt is 
ez a hatalmas röndé.-, hogy részeg 
embert talált a helyiségben, noha 
még a magja sem volt ott.

A vendéglőst felháborította ez az 
erőszakos és önkényes eljárás, koráb
ban zárta üzletét és a vendégeivel 
együtt elment a Vil. kér. kapitány
ságra, hogy az ügyeletes tisztviselő 
előtt eme minősithetlen eljárás fölött 
panaszt emeljen és azt mindjárt ta
núival igazolhassa is. De ebben csa
lódott, mert a rendőr i özegeknek 
mindig -oigazukv. van, tehát a helyett, 
hogy meghallgatták volna, bevitték 
(őt magát) a legénységi szobába, a 
magával hozott tanukat, kiket anuak 
igazolására is elhozta, hogy egyik sem 
részeg közülük, a rendőrök kizavarták 
az utcára. Hogy a vendéglőssel mi
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történt a szobában, azt ugyan el
mondta, de nem közölhetjük, mert 
szavát vették, hogy nem szól róla. 
(Elég hiba, hogy erre kötelezte ma
gát, mert az ilyesmit le kell leplezni, 
különösen akkor, mikor őt sem kímélik.)

Szerencsére nem fogták ott. de en
nek is ki volt téve, hanem másnapra 
rendelték oda. Elment és éppen azok 
akarták kihallgatni, kikkel az előző 
este elég kellemetlen érintkezése volt. 
Magától értendő, hogy elment a kedve 
panaszát jegyzőkönyvbe mondani, ha
nem ahelyett megbízott ügyvédet, hogy 
a főkapitánynál esetleg a büntető bí
róságnál is tegyen a rajta esett sére
lem miatt feljelentést.

Tehát így bánnak többszörösen 
adófizető polgárokkal; igv károsítják 
az üzlettulajdonost minden ok és okos 
alap nélkül. Az eset tisztán felhábo
rító és nagyon jó  lesz, ha a főkapi
tány rendet csinál, mert majd kites
sékelik az ő közegeit az üzletből, ha 
ilyen kellemetlenségeket és károkat 
fognak okozni.

Kimaradtak Lapunk mai számából 
M i van a Lessner M. bia tapolcai 
bor kereskedő-ügyével? —  „Mizériák az 
italmérés körül4' és több közérdekű, 
valamint Hétről-hétre rovatunknak is 
több közleménye a jövő számra ma
radt.

ÜZLET I  HÍREINK.
Kérelem. T. szaktársainkat, úgy a 

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

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

Egy 3 m illiós fog-adó. Debrecenben, 
mint értesülünk részvénytársaság ala
kult, amely egy fürdővel kapcsolatos 
négyemeletes fogadót építtet 3 millió
nyi költségen. A nagy fogadó a 
kálvinista paróchia helyén épülne és 
50 év múlva az egyház tulajdonába 
menne át innen.

Liptórózsaheg-yen a « Vadász foga
dót* Neu Sándor megvette. Az uj 
tulajdonos a jó  hirü üzletet a modern 
igényeknek megfelelően átalakítva és 
berendezve e hó elsejével nyitotta 
meg.

Kovács József Budapesten a Tavasz
mező-utcai Doktor László-féle üzletet 
megvette. Az üzletet uj gazdája e hó 
elejével vette át saját kezelésébe.

Cservinszky Jóssef előnyösen ös- 
mert és huzamosabb ideig volt mezö- 
hegyesi és szakavatott fogadós, Medgyes- 
egyházán a kaszinói vendéglőt a m. hó

közepével átvette. Cservinszky szak
társunk jó hírnevét már ez uj helyén 
is megalapította.

Káveházátvétel és renováció. Buda
pesten, mint egy m. havi számunk
ban irtuk Svertet&ky Károly, a régi 
föpincéri gárdának egyik ösmert tagja 
és ugyancsak nagy ideig népszerű fő
városi kávés és vendéglős, a Ferenc- 
köruton lévő „Elevátor14 kávéházat 
megvette, amelyet azon alkalommal 
ujan renovált és rendezett be. Sver- 
tetzky szaktársunk üzletét Ferencvárosi 
vendéglős és kocsmáros szaktársunk is 
szívesen látogatják.

Thurzó-füreden a fürdői nagy ven
déglőt Molnár Lajos szaktársunk az 
üzletnek éveken át volt vezetője, e 
hó elejével saját kezelésébe vette át. 
Uj vendéglős szaktársunknak sok 
sikert k vánunk!

Üzlet áthelyezés. Bauman Lajos 
ismert fővárosi vendéglős szaktársunk 
dohány-utcai üzletét augusztus 1-én a 
szintén VII., kér. Sip-utca 10 sz. alá 
fogja áthelyezni.

Fodor Pál előnyösen Ösmert győri 
vendéglős szaktársunk, u. ott megvette 
a régi Velence kávéházat. Fodor szak
társunk a Rábcára néző és ugyancsak 
érdekes helyen fekvő kávéházát ujan 
renováltatja és rendezteti be és ünne
pélyesen augusztus elejével fogja meg- 
nvitani. Kívánunk sok szerencsét.

Vendéglő átvétel. Wojtha Károly. 
Bpesten a VI., Podmanicky-utca 77 
sz. alatti vendéglőt a m. hó végével 
átvette. Jó konyhája és borai üzlete 
jó  menetét biztosítják.

Uj fogadó Újvidéken. Hahn Sán
dor. újvidéki kávés szaktársunk, Új
vidéken „Royal4- címen uj fogadót 
rendez be, amelyet 10 kényelmesen 
berendezett szoba, elegáns kávéház 
és étteremmel augusztus 1-én fog meg
nyitni ünnepélyesen. Kívánunk sok 
szerencsét.

Budapesten a V II , Kazincy-utca 7 
sz. alatti vendéglőt Nagy Péter ismert 
jó nevű szakember e hó elejével át
vette.

Nyíregyházán a nemzeti kávéházat 
és sörcsarnokot Redler János, az ung
vári Erzsébet fogadó volt vezetője 
vette át. Derék szaktársunk üzleti nép
szerűségét már itt is megalapította.

Étteremtől kávéház. Budapesten a 
szövetség-utcai Szarvas fogadó étter
mét Ellinger Henrik fővárosi kávés 
átvette, s azt kávéházzá alakítva uj, 
fényes berendezéssel látta el. Az ün
nepélyes megnyitást e hó 1-én eszkö
zölte.

Borostyán Lajrs a győrmegyei Markota- 
Bödögének éveken át volt nagy vendéglőse, 
mint előzőleg jelentettük -  Győrben telepedett 
le, ahol a régi jónevii Zöldkoszoru vendéglőt 
vette meg. Borostyán szaktársunk a 905-ki 
koiigresznsi kiadványunkban bemutatott ö „régi 
szakemberek" — közül való s pincéri és föpin
céri működése nagyobb részét szintén győrött 
töltötte. A régi korbeli jó ösmerösök szívesen 
keresik föl.

Sipőc Lajos, ismert győrmegyei szak
ember. mint annak idején jeleztük, 
Markota-Bödögén a Borostyán-féle nagy 
vendéglőnek lett gazdája. Népszerűsé
gét a régi jónevii üzletben Sipőc szak- 
társunk ugyancsak megalapította.

Tompa Lukács széles körben ösmert 
fővárosi vendéglős szaktársunk á Mar
son- és Yendel-utcák sarkán lévő 
vendéglőt megvette s azt saját kezelé
sébe a in. hó folyamán vette. Volt 
üzletét Takáts Mihálynak adta át.

Kocsicska Ödön előnyösen ösmert 
győri szaktársunk u. ott a vaggon- 
gyári „Egyetértés1- kör homok-utcai 
vendéglőjének a bérletét nyerte el. Az 
ösmerösök által is látogatott szép nagy 
üzletet Kocsicska szaktársunk a in. 
hóban vette át. Vállalkozásához sok 
sikert kívánunk.

Sátoraljaújhelyen mint egyik előző 
számunkhan jeleztük, Berkovits Zsig- 
mond a vasúttal szemben egy 12 
szobás modern szállodát rendezett be, 
ainelvet «Erzséhet-szálloda* cimen a 
m. hó folyamán adott át a közforga
lomnak.

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

Dukesz Vilmos főpincér hollétét egy lev.- 
lapou kéri tudatni Nlangliár Endre Korzó 
kávéház tulajdonos, Zoinbur.

Kutnyák Ferenc széles körben ösmert 
főpincér, Győrött a kálvária utca 5 
sz. alatt lévő Fodor-féle vendéglőt 
megvette, azt saját kezelésébe augusz
tus elejével veszi át. Vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét!

Uj kávés. Kendtressy György, utóbb 
a fővárosi Putzer-éttermeknek hosz- 
szabb időn át volt főpincére u. ott a 
Xefelejts- és Elemér-utcák sarkán lévő 
kávéházat megvette >'j Ka 'és szaktár
sunk az üzletet újat? átalal ittatva és 
fénveseu berendezve, -".^üsztus 1-én 

’ fogja ünnepélyesen megnyitani.
Üzleti vétel- ós eladások rekordja 

Grosz Ödön, adás és vételi irodája a fogadó 
vendéglő és kávéházi üzletek eladása terén 
élért eddigi sikereit ismét két nagy üzlet el
adásának a lebonyolításával gyarapította. A 
rekkordos eseményt képező kél üzlet, mint a 
„Fogadó" múlt számai is említették, egy vi
déki nagyfogadó és pedig Miskolcon a város 
tulajdonát képező Korona szálloda, melyet 
.\agv Lajos Aradról Bokros Károlytól ÍÜO.II " 
koronáért vásárolt meg: a másik nagy üzlet 
Budapesten, Vili. kér.. Tavaszmező utca 7 sz. 
melyet Kovács József volt nagymező-utcai és 
szakavatott-ágáról ismert vendéglős vette meg.

Uj _  vendéglős... Győrben a szigeti 
Brozer-féle vendéglőt megvet le Várnai 
Antal építő kőműves mester, ki bizo
nyára megunta a malteres kanalat.

Uj kocsmáros. Szombathelyen a 
Vörösmarty-utrában lévő Soproni ser
főzde vendéglőjét és sörcsarni.kát e hó 
elejével Hendrich János, az OdenhotTer 
cég volt ismert vezetője vette át. A 
joviális uj kocsmáros üzletét még előbbi 
pociciójábúl kifolyólag igen sokan kere
sik föl.



8. oldal FOííADÖ

Helyvá>tozások. B udapesten az 
Aranysas fogadó szobaföp. állását P a lk ov its  
Endre töltőt,e be. A római fürdő nagyvendeg- 
lőjében a fizetőp. állásokat H a n g i János es 
S tig te r  Linót töltik be C su rg ón  a Korona to
kádé főp. állását F eh é r Béla foglalta el. A ra 
don  a Központi fogadó szobaföp. állását B re n -  
n er Jenő foglalta el. S zászvá roson  a Központi 
fogadó főp. állását Lá s z ló  Pál foglalta el. A b 
bá ziában  a Grand Hotelben G uzsvary  Gyula 
éthordói alkalmazást nyert. K örm en den  a Lollik 
vendéglő főp. állását G e rg ő  József töltötte be. 
Seps iszen tgyőrgyön  a Kossuth kávéház főp. 
állását Makav Béla foglalta el. N agyenyéden  
a kéthatrvu szállodában V ö rös  József mint 
éthordó nyert alkalmazást. G y ő rö tt a Fehér
hajó szállodában B o á n  Zoltán mint éthordó

* ■ - I i ' . . I__ I. . .. n Vnn.Ti.lt 6?nl-nyert alkalmazást. S z o ln ok on  a .Nemzeti szál
lodában F e jé r  Sándor fizetőp. állast foglalt.
H évízen  a "nagyvendéglő főp. állását Le ga th  
György szaktársunk töltötte be. I . itt újabban 
C sonka  Jenő éth. állást foglalt. G y ő rö tt a Ko- 
yal kávéházban Mary Endre in. regg. fizetőp. 
lépett be. L. itt a sörcsarnoki föp. állást h lo  
Péter foglalta el. K och  Samu a vasúti veü‘ 
déglő III. o. éttermében T ó th  Sándorral a fői1- 
teendőket teljesíti. U. itt az í. II. oszt. étte
remben K la u sz  Márton mint éth. működik. 
Lloyd-kávéház föp. állását Mátyás Gábor tol11 
ne. S op ro n b a n  a Fehér rózsa fogadó étterme 
főp. állását F rü h v ir th  Mihály foglalta el. A 
Kaszinó éttermében E x in g e r  Gusztáv szaktár
sunk helyén, ki az Erzsébet-kerti nagyven
déglő föp. állását tölti be — N ik a  Vince föp. 
működik. A Peek kávéház főp állását K u tro -  
vátz Antal foglalta el. E rő s  István a Pál S.- 
vendéglő éttermében a fizetőp. állást töltötte 
be. S chm ick l Flórián a Gvör-ebenfurti vasúti 
vendéglőben éthordói alkalmazást nyert. S z om 
bathelyen a Széli Kálmán kávéház föp. állá
sát H a jtsk ó  Sándor tölti be. A Szabária p. ét
termében W eber Károly föp. melleit Bassa  
Ferenc éth, állást foglalt. A Gotthnrd féle (Ko
vács) kávéházban a föp. állás S c h iffe r  Miksa 
és mellette a fizetőp. állást V á ra d i Izidor 
foglalta el. S ep e r Mihály u. itt a regg. föp. 
állást tölti be. A Korándy-féle nagyvendéglő 
főp. ál ását K le in  Adolf foglalta el. A Hun
gária szálló éttermében mint föp. V o l f  Gáb
riel működik. K őszegen  a Strutz szálló föp. 
állását W la sits Kázmér foglalta el. G y ő rö tt az 
Európa kávéház föp. állását újból F le isch m a nn  
József foglalta el. A Kisfaludy kávéházban 
W eisz Samu és H o ltz e r  Samu főpincér, mig 
u. itt H orvá th  Frigyes és P re ite re r Károly 
segédp. állást töltik he. S op ro n b a n  Vass József 
a Nádor fo :adó föp állást foglalta el. S.-a.-u.jhely 
(B J. tudósítása' a Magyar király-szálloda étter
mében Feuereisen  Géza főp. Frisk is  István éth. 
S inkov ics  Béla szobap. és G yurka  Mihály ká
véházi fizetőp állást töltik be. A Vadászkiirt 
szállóban R á f  Rezső üzletvezető főp és H o r 
dós  János éth. állást nyertek. A Központi 
kávéházban B enedek  Árpád nyert segédp. • al
kalmazást A színház kertben Ra dák  János és 
K iss  Jenő éth. alkalmazást nyertek Az Erzsé
bet szálló főp. állását N ' 'z ° t h  József tölti be. 
A vasúti vendéglő 111. oszt. étt. fizetőp állását 
N a g y  Endre foglalta el: a itt az M l. o. étte
remben B á rd i Sándor m. éth. működik. Erdö- 
bénye fürdőn F o rg á cs  János főp és H ertz  
Marci éth. állást töltöttek be S z ová ta -fü rd őn , 
újabban a következők nyertek alkalmazást. Az 
István logadóban l i le  János, B a rth a  József és 
U n g e r  János éthordók, a Hunyadi fogadóban 
S ta u d t Lajos, G o lb á n  Péter és C sóka Béla 
éthordók, az Alsó-telepi Szalmásv-féle Petőfi 
fogadó éttermében C sukásy J. föp". és S p itze r
J. éthordó és a Faragó-féle cukrázdában O rb á n  
Gerő segédp. — és a Fritz Mihálvné-féle ét
teremben W eb er József éth működik. Ih u r z ó -  
fü reden , Molnár Lajos szaktársunk vendéglő
jében ujabban B a á n  Jenő. Peh id esz  Károly és 
Z á r l l Alajos éthordók foglaltak állást. K o r i 
zsák  Mária u. itt a főszakácsnői teendőket 
intézi. T a rcsa -fü rd ö n  a Kurszalon föp. állását 
J a m b rits  Ferenc (és nem B é tá n  F . > tölti be. 
B erá n  Ferenc u itt m. éthordó működik.

N Y ILT -T É R .* )  

Nyilatkozat.
H erceg  S á n d o r  urnák, vasúti vendéglős

C sáktornya .

Az Öntől vásárolt borszürő gép megelége
désemre szolgál annyival is inkább, mivel a 
bort szép kristályszinre tisztítja s ezt ezennel 
elismerem. Kérem szíveskedjen e címre : Huber 
János vendéglős Alsó-Lövő, u p Felső Eör 
(Vas m.) ugyanezt a nagyságú szürőgépet 
utánvét mellett elküldeni.

Szombathely, 1907.
Kiváló tisztelettel 

P o r t s c h y  T ó b i á s  
szállodás.

N y í  a t k o z a t .
Tekintetes H orvá th  F e reu c urnák 

(paprika és tarhonya kivitele)
Szeged.

Van szerencsénk értesíteni, hogy az ön által 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy 
az á ru  m inőség , valamint a p o n to s  k iszo lgá lá s  
tekintetében teljesen meg vagyunk elégedve. 
Tisztelettel

Bogyó és Tauszik
„Newyork“  szálloda tulajdonosok 

Kolozsváron.

HÉTRŐL HÉTRE.
Fogadósnék virága.

A poetieizmus és romanticizmus és 
mindenféle olyan cizmusnak, mely a 
kedélyre kéjes és kellemes derül hoz, 
—  legszebb virágos berkei a mi foga
dóinkkal kapcsolatban diszlenek. Kü
lönösen az olyan fogadóknál, ahol 
nemcsak, az elő- és emeleti lépcső- 
csarnok virágdiszes és illatosak, ha
nem az udvar is és a fogadónak minden 
része: De ki is használják az ilyen 
helyzetet a társadalomnak különféle 
rendű és rangú vigécei — urak és 
hölgyek egyaránt. Így például a pécsi 
ifj. Zidaritsné ibolyái, vagy a kapu
vári Keserű nagyvendéglösné sárga 
rózsáiból minden virágszerető csip 
egyet — vagy a gomlyukába, vagy a 
kebelére A  vendég- és ama jus révén, 
hogy »esókot és virágot lopni nem 
vétek«, egy virágos kert se részesül 
olyan megdézsmálásba, mint a tapol
cai Eibenschütz fogadó derék asszo
nyának szép virágos udvara, ahol az 
eresz alatt, a kerítés mellett és min
denfelé virág nyílik. Itt van aztán 
szüret (a badacsonyi hegyeken se kü- 
lömb) persze, és igen sokszor nem 
kis bosszúságára a virágokat gondozó 
fogadősnénak, aki ugyan mit se bánná 
a virulás idején szakított szekfü és 
rózsákat, csak a nyílás kezdetén hagy
nák békében — azokat a feslö him- 
bócskákat. Azonban mindhasztalan ei
vódik és pöröl azokkal a virágtolvaj 
vendégekkel. Mert bizony egy kicsit 
megpöröli és össze is szidja őket, bár 
ugyan a jó lelkű és mosolygós szemű 
fogadósnétól nem igen veszik komo
lyan ezeket a szidalmakat, ami ellen 
rendesen azzal érvelnek, hogy legalább 
megtudják, hogy az Eibensehütz fogadó 
vendégei vagyunk.

Szerkesztői üzenetek.
S. M. Keszthely. A gy. ecet savanyának 

fokozását eceteszenciával érhetjük el. Hogy 
mennyit kell ebből pótolni, azt tessék akként 
megkísérelni, hogy pl. Vs liternyi mennyiséget 
javít é3 az esszencia hozzáadását g ra m m n y i 
mennyiséggel kezdi és addig pótolja, mig a 
szükséges savat megkapja. — Gy .-ecetes hordó 
tisztításnál, a hordót félig megtöltjük forró 
vízzel és teszünk bele 1 klgr. haoiuzsirt. Ezt 
a hordó forgatásával jól keverjük és ismételjük 
addig, mig a kívánt célt elérjük.

F. J. Kolozsvár. Köszönet a küldeményért. 
Azonban legnagyobb sajnálatunkra nem közöl
hettük egész terjedelmében a szép és lélek
emelő ünnepség épp oly szép ismertetését. 
Üdvözlet. — Sz. K. Tarcsa. Lap rendes időben 
és pontosan lett küldve. Bizonyára az ottani 
posta utján kallódott el. Jelzett számot újra 
menesztetek. — D. Zs. Boglár. A szép ünnepéi 
mi is megünnepeltük — hirlapilag és — min
den neheztelés nélkül. Szives udv. — Egy 
vidéki kartárs. Sorait elolvastuk de mert a 
beküldőt nem ösmerjük, közlésre nem alkalmaz
hatjuk. Igaz ugyan, hogy soraiban való igaz
ságokat mond, hja, csakhogy az igazságokért 
a p ia cra  is ki kell állni még akkor is, ha azért 
a kiállásért egy kis fejbeverés is jár. — Cs. J. 
Meggyesegyháza. Szives értesítésért köszönet 
és — köszöntés. A vett elöf. dijjat köszönettel 
szintén itt nyugtatjuk. — B. F. Tarcsa Köz
leményt lapzáráskor vettük. Jövö számunkban 
közölni fogjuk.

Pályázati hirdetmény.
Amáv.Mitrovicaállomásánlevő pálya

udvari vendéglőre 1907 aug. 1-től 1912 
julius 31-lg tartandó öt évi időtarta
lomra pályázat hirdettetik. A koronás 
bélyeggel ellátott és „Ajánlat a mitro- 
vicai állomáson lévő vendéglői üzletre*1 
feliratú és kellő okmányokkal fölszerelt 
ajánlatok 19oj julius hó 2 2 -ik déli 1 2  
óráig a szegedi üzletvezetőségnél (Üzlet
vezetőségi palota I. em. 21. sz. ajtó) 
nyújtandók be. — Bánatpénz 200 (kettő- 
száz) korona.

Magyar királyi áljamvasnlak.
Budapest, jobbparti üzletvezelőseg.

20.944 szám.
ÍÍL

Pályázati hirdetmény.
A m kir. államvasutak újvidéki állomásán 

lévő pályavendéglő bérletére 1907. é v i n ovem 
b e r h ó  l - l ö l  számítandó öt évi időtartamra, 
ezennel nyilvános ajánlati tárgyalást hirdetünk. 
Az 1 korona bélyeggel és „Ajánlat a magv. 
kir. államvasutak újvidéki állomásán levő 
vendéglői üzletnek bérbe vételére a 25H41/90 7. 
számhoz* felirattal ellátott borítékba zárt le
pecsételt és kellő okmányokkal (erkölcsi bi
zonyítvány, iparengedély, honossági igazolvány 
slb ) fe ls z e re lt  a já n la to k  1907. é v i augusztus  
h ó  1 0-én ek d é l i 12 ó rá já ig  a magy. kir. állam
vasutak Budapest jobbparti üzletvezet őség 
titkári hivatalához (Budapest, Rákóci-ut 13 sz.) 
nyújtandók be. Bánatpénz fejében 400 (négy
száz) korona nevezett üzletvezetőség gyüjtö- 
pénztáránál 1907. augu sztus 9 -é n , d é l i  12 
óráig leteendő.

Budapest, 1807. julius 5.
A z azletvezetőség.

Eladó vendéglő és kávéház.
Jó menetű vendéglő és kávéház szép 
kerti helyiséggel, tekepályával,jégverem, 
5 szoba és az ö-szes" berendezéssel 
együtt betegség miatt eladó. Eladási á r : 
16 000 korona. Az üzlet jó  forgalmáról 
bárki meggyőződhet. Bővebbet Duigovits 

Károly vendéglős, Szabadszálláson.

1-
Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII., Dohány-utca 12. szám.




