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Néhány szakértői vélem ény. Hivatalos vélemények.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, Wisn.

A Kristály asztali vizet vendégeink 
‘kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHL1NG igazgató.

Restaurant C ARL HILLER, Berlin N. W.
Unter den Linden 62—63.

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

LOüIS ADLON tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

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

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R T A L O M .

A vendéglős kongre>szn* utón 

Hivatalos rész.

Egyletek, szövetkezetek. —

A póo-ú közgyűlései.

Egy pohAr bor mellen, iMűvé
szek a pincérségbeo.i 

Egy kis tükör.

Oroszországból.

Vendéglősök Naptára. (1908-ra.) 

K ülönféle közlemények. 

Üdvözlőt. — Előfizetőinkhez. 

Figyelem. Hymen hírek. A eze- 
gény sörgyá osok baja. Sajtó- 
pör. Előléptetés a Törley cég
sét. Egy régi cég pusztulása. 
Estist lakodalom. EnUébla. 
pok. A kik. ..  Kúriai határozat- I

Cégek a szabad kai kongresszu
son. Szomorú csípés. Abibarc- 
fatviKcesulh-fUrdó. A  pálinka 
ellen. Apró hírek. Kincses 
Kolozsváron. — Szent Péter 
Bácskában. Egy nagykeres 

kedBrfil. — Gyiszrovat. Egy 
cidst és alpacca raktá-rál. 

Kongrcsrznsi emlékek.

Üzleti híreink. (Helyváitozások.) 

Nyüttér.

Hétröl-hétre.
VaBszáinyakon. (Minden T.)
Kontraverzia.

Szeikesztöi Szenetek.

Üzletek vétele és eladása. 

Hirdetések.

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszepvizsgáló intézete

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

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

A magyar kir. tud. egyetem 
vegytani intézete a Kristályforrást 
nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű, igen tiszta, calcium- és mague- 
sium hydrocarbonatos ásványvíznek 
minősítette.

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

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

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

O cs. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.

A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.
FRANZ von WORLITZKY 

cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

A magy. kir. belügyminiszter 1906. március 6-án kelt 22862. 

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint étvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tiszián való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minősítette.



1L iidai. v öiiADO 18. szám.

Kincs többé azalborl Nincs többé töröttbor !
Fogadós, vendéglős ás föpincér szaktárcáim ügyeimet tolhivom az áitaiam föltalált es szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő  *-*
névén :ozuim '(irgalomba. A több vendéglős a-cai kipróbált es használatba veit Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
inna. r.gva s neiktiiozaeietlen. mert a aeiyrehozhatlannaa vélt tört. ecetes és x  iagzavarosabb bort is kristály-tisztává  teszi. A Kristály- 
szűrő •nmáncnzr.c vasból készült ás .gy hsztan tartása gondot ,iiig igényei. A mai modem bortermelésnél sehol sem hiányozható, Kristály- 
szürá. iiiO — 150 liter munkaüenességgei 30 « r sn a  és 150—  200-ig 40 korona, degrancieihetű a föltaláló: H E R C E Í O  S Á N D O R  

DeJivasuc. pályaudvar, vendéglősnél. Csáktornyán, is képviselőjénél Polgár W. Budapest, V II.. W esselényi-utca 17. // / 

fc jisdtM idlett oltóit (rstilMiúrihtn texsiai itasttas iblÉkeiűÜki lagmuniesazsi yressaokil könratlt a „fujalj kiaáátHTatala.

T. étlapiró es oendégiós araknak.
acaieiezeQoeQ laa.om *

M ektcg rá o h -! ap o k

»tee ‘•aKt;ak * 1—i ja- otÍW
Smeaijnon • 'ekerjsek

00—  200

A K I
Budapesten. be .-hazat. villás. vead ög 
lős hassal együtt, vagy vidéki fürdő
ié t. penziókat venni x *z r. szíveskedjék 
inncamnoz foeduin’. -  S e re s e i nagy 
Tldeki gőzfürdőt bérbe. — üővebben 
U J V A B 7  A I . A D A B  iroda;aban. Buda
pest. H . Sapaa-atca 12. — Elivataa 
- kö ltség  nincs.

Intelligens
35—4*1 év körüli 'őliro. ki a magyar és 
német ay-ivet szóban es Írásban bajjá, 
ezenkívül a számadásban kebő jártas
sággal bír. egy vidék: szállicaba ICO 
koro rx hav. ±a*tés és teljes ellátássá! 
fölvét dák. Aiázda - jeas“  • -

liaiDR- 
:aszaáiha:v.. 

‘•n-*á4paa randeihetó
BZSXOTTT3 K A S 01.7 -okazoroaávtó- 
ir.i.eKes. Hekiográpfc raktárában iiiapest.

r/zea .:

K á v é h á z .
Donaatül. elénk, nagy kereskedelmi ~á- 

lo fo r-
J á - a t  zavarná* n -  '  Viteia* 
Iüőö tsz. mzir. sítek .5*0 ??t es ház- 
ner 1300 frt. l m i leadómvataiban.

Kassai Adolf vendéglője
Budapest IV.. Semmelveiss-utca 19.

iRöíer-Sazár.)
Wagya- konyha, 'ara tál. Kis adag ételek .

A «a *tá rsak  a/áikozc trelye.

Dr. Kossuthány Tamás egvet 
tanar. íz  országos onemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről ia 
ajánlott üdítő és szamjcsillapitó

Esillagííegyi forrásuizei
minden, káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette. 
—  mely szénsavval teHittetik =  

F O R R Á S :
C S I L L  A G H E  G Y .

Budapes t  I l i . Bées i -u i  94.
-----  Telefon 78-79 =====

caiiiás. *  <aon3ia smaeiwt:
..J

Kávéházi és vendéglői 
berendezést. aJ páccá és 

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

B U D A P EST . SIP-U. 14.

Konyhavezetőnői

E l a d ó  k á v é h á z . H a s z o n b é r b e
Pancscván a ..Coraó" kivéház 3 biliárd-

. . .; esetleg csak ettermet teljes be-
• - tzü - ikaéges tők : 661 rendezessél. Ajánlatokat,,Haszon-

wrnna. . . .  • 2201 bér" ámen a kiadóhivatalba ke-

F Á I  J Ó Z S E F  kávéházi- retnek. 2-3
tulajdonosnál. Pancsován. 1-3

■ ~

Vendéglőbe, kavenazba
Mezővárosban

a község tulajdonát képező nagvven- 
: r i  terem és

:. irtán eladó. Üzletvitelhez 20 ezer ko
rona szu&seges. Lim a eiati. m

. J

Eladó berendezés.
Meg keveset hasznait kávéházi- 
berendezés. kőz:ü?: egy főliró- 
kassza, két drb Szeifert-féle 
tekeasztal és több különféle 
márvány-asztal és ezeken kívül 
egy jókarban lévő szállodai 
társaskocsi omnibusz) jatányo- 
san eladó. C:m a kiadóhivatalban.

Nagy vidéki varos

;ömeneteinek*örveod.5 szálloda lá^szoba- 

Bóvebbet a Fogadó kiad hivatalában. 3— 1

o .

Ü z le te la d á s .
sváron egy étterem §sr 

i_ : jcríorgalma v e n d é g l ő i  ü z -

bé* ItóO kor. 3 év. 2 havi szem:5dés- 
sei. Bővebb reivüagcsitast avuit - - - - 
H U X H  J Á N O S  vendéglős. 
Temesvár. Hándor-tér 3. s í. 1—3
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A vendéglős-kongresszus után.
Lefolyt tehát a II. országos vendéglős 

kongresszus is. Szép és nagyarányú volt. 
Szabadka város vendégéül látta az or
szág kiilömböző vidékeiről odaérkezett 
lelkes vendéglős gárdát, mely komoly 
munkára készült és amire vállalkozott 
azt becsületesen el is végezte.

A kongresszusra meglehetős számban 
jöttek el szaktársaiük. Olyan vidékek is 
képviselve voltak, melyekről a tavalyi 
kongresszuson még nem voltak delegál
tak. És ez kétségtelenül nagy haladás. 
A tavalyi I. kongresszus óta nagyobb 
számban alakullak ipartársulatok és 
ezek a liatal szakbeli szervezetek kép
viselve voltak Szabadkán. Lelkes, mun
kára edzett és intelligens szószólói a 
vendéglős-iparhaladásának voltak együtt, 
kik magukkal hozták és hatványozottan 
magukkal vitték azt a meggyőződést, 
hogy csak egyesült erővel lehet haladni 
s csak egyetértéssel lehet a mi szak
mánkat is modern iparággá fejleszteni.

Az együtt volt mintegy 5—600 ven
déglős, szállodás, kávés és kocsmáros 
ál volt hatva attól az egy eszmétől, 
hogy itt a legfőbb ideje a cselekvésnek, 
ha azt nem akarjuk, hogy ez az iparág 
még jobban zülljék. Több évtizedes mu
lasztás torlódott össze, aminek az ered
ménye nem lehetett más, mint amit 
tapasztalunk: visszafejlődés az egész 
vonalon. Túlterhelés a kincstár által, 
rémséges drágulása mindannak, ami 
szakiparunk forgalmi cikkeit képezi.

És ime, 1— 2 évi komoly munka, 
néhány lelkes szakférfiú megmozdulása, 
fe!rázta a szakköreink közfigyelmét a 
tespedésből, a szokássá vált nemtörődöm
ségből és országos mozgalom fejlődött 
elég gyorsan és elég szilárd alapon. Mi 
•em bizonyítja jobban a vendéglős-ipar 
mai helyzetének tarthatatlanságát, mint 
az a tény, hogy a szervezkedés és ezzel 
a védekezési aktió minél nagyobb térre 
lerjed és mindig többen és többen csat
lakoznak a kezdeményezett munka 
folytatásához.

Az a magánérdek, mely felkarolásá
ban fontos közérdeket istápol, feltétlenül 
jogosult. Ilyen a mi szakiparunk. Ha 
önmagunk anyagi, gazdasági és társa
dalmi ügyeit akarjuk rendezni, akkor 
egyszersmind az állam anyagi érdekeit 
is fejlesztjük, még pedig közvetlen és 
közvetett utón. Azáltal hogy rendet

akarunk teremteni ezen iparágban, szo
lidabb alapon (és nem kapzsisággal) 
fokozzuk a kincstár jövedelmét, felka
roljuk a hazai bortermelés és borkeres
kedelem érdekeit, tehát elősegítjük, hogy 
az államnak ezen az utón is nagyobb 
jövedelmei legyenek, — de kizárólag 
reális alapon.

És éppen ezért erős a hitünk és meg
győződésünk, hogy az állam sem huny
hat szemet szakmozgalmunk reform- 
törekvései előtt, hanem kell, hogy 
foglalkozzék ennek a fontos iparágnak 
érdekeivel és törekedjék az eddig ta
karva volt, de most már feltárt bajokat 
orvosolni. Hiszen amit kormánynnk eb
ben az iparágben rendez, az az állam
nak is fog jövedelmezni és talán első 
sorban is az államnak.

A baj gyökere az italmérési törvény
ben van elágazva. Tág kaput tart nyitva 
a visszaéléseknek, a tisztességtelen 
versenynek, az italhamisitásnak, a gyen
gébb rovására boldogulhat az erősebb, 
stb. stb. Ezek a jogos panaszok immár 
országosan másodszor hangzottak el és 
okos gazdasági és iparpolitikai, de pénz
ügyi érdekekből is nem volna észszerű 
azok folytatólagos hangoztatását szük
ségessé tenni.

A bajon segiteni kell! Ebből a se
gítségből a kincstárnak nemcsak hogy 
kára nem lenne, hanem ellenkezőleg: 
nagy haszna és amellett ezen foglalko
zási ág iparosainak jogos magánérdeke 
méltó védelmet nyerne.

A Szabadkán, e hó 4-én tartott II. 
országos vendéglős-kongresszus ezen 
meggyőződéssel tárgyalta ügyeit. Szak
iparunk és iparlársaink jogos érdekeinek 
megvédésére és fejlesztésére, országos 
szövetséget létesített, melynek nagy ipari 
feladatai lesznek. De lesznek anyagi és 
erkölcsi feladatai is, mert a cselekvés 
terére szólítja a szaktársakat és az erők 
egyesítésével indul a haladásnak, fejlő
désnek és a vendéglős-ipar kialakulá
sának.

A kongresszus lefolyását lapunk más 
helyén ismertetjük.

A kongresszus előzményei és 
lefolyása.

A Szabadkán tartott országos ven
déglős kongresszust — mint olvasóink 
tudják — az egybehívó szakegyesület 
saját egyesületi zásziójánák felszentelé

sével hozta kapcsolatba. Szabadkának 
tehát kettős ünnepe volt. És joggal 
mondhatjuk a város ünnepének, mert 
szept. 4-én talpon volt az egész város.
A lakosság apraja, nagyja, fiatala és 
örege részt vett az ünnepségben.

Az előestén (szept. 3-án) ismerkedést 
estély volt az »Arany bárány# fogadó 
éttermében. Úgy a fővárosi, mint a vi
déki vendéglősök meglehetős nagy szám
ban érkeztek meg a délutáni és esti 
vonatokkal és a terem úgy festett, 
mintha már a kongresszus fiit volna 
össze.

A társas vacsora folyamán Szuvajd- 
zsits Obrád, a szabadkai vendéglős
egylet elnöke üdvözölte a nagy szám
ban egybegyült vendéglősöket, kiemel
vén a » Budapesti kocsmárosok ipartár- 
sulata« támogatását, melylvel a kongresz- 
szus összehívásában és előkészítésében 
testvériesen segítségére volt. — Szűcs Béla 
a budapestiek nevében megköszönte az 
üdvözlést és néhány buzdító szó után 
éltette az egybehívó szabadkai szaktár
sakat. Fekete József (szabadka) a bu
dapesti kocsmáros ipartársulatot üdvö
zölte, mert az serkenti munkára a vi
déki vendéglősöket és anya-ipartársulat- 
nak nevezi.

Cserve nyi Ferenc (Veszprém) rámu
lat arra a sajnálatos esetre, hogy a 
vendéglős-szakiparban is van egy úgy
nevezett dzsentri-osztály, mely alatt 
»nagyokat« értünk, de azok a kisebbekért 
semmit sem tesznek. De ne is várjunk 
tőlük semmit Éltette a mozgalom ve
zetőit Ptrge Lajos (Szabadka) mint a 
legrégibb vendéglősök egyike, örömmel 
tapasztalja, hogy végre a vendéglősök 
is megmozdultak Haladást jelent, hogy 
a fölhívásra, a közös munkára annyi 
vendéglős jött össze. Davidkó János 
(Kassa) a kurucok városa vendéglősei
nek üdvözletét tolmácsolta. Springer 
József (Budapesti örömének ad kifeje
zést, hogy a budapesti kocsmárosok 
ipartársulata által az országos egyesü
lésre tavaly elhintett mag, oly szépen 
kikelt. Braun Pál (Kecskeméti a ven
déglősök nemtörődömségéről és a kor
mány szükkeblüségéröl beszélt. Össze
tartásra buzdította a vendéglősöket 
Szűcs Béla (Budapest) kifejti, hogy ad
dig kell a kormánynál kopogtatni, mig 
ajtót nyit Egyesüléssel lehet csak elérni 
azt, hogy a vendéglősök kimondják: 
eddig és ne tovább. — Cservenyi Ferenc
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(Veszprém) a tisztességtelen verseny el
len szól, ezt — úgymond —  nekünk 
kell kitartanunk, mert tekintélyünket 
aláása. Dr. Pleszkovits Lukács (Szabadka) 
a sajtónak azt a részét köszönti fel, 
mely a vendéglősöknek ezt a mozgalmát 
támogatta és a szabadkai sajtó mellett 
köszönetét mond a »Fogadó« szerkesztő
jének és derék munkatársainak, kik 
fáradhatlanul dolgoznak a vendéglősipar 
felvirágozásán és buzgalommal karolták 
fel a kongresszus ügyét is. Oroszlán 
Gábor (Szabadka, hirlapiró) a sajtó nevé
ben köszöni az elismerést és biztosítja 
a vendéglősöket, hogy a kongresszus 
ügyét a helyi sajtó a legmelegebben 
karolja fe l: —  felszólaltak még: Lacina 
Győző (Brassó,) Solti Vilmos (Hmvásár- 
helv,) Gombás István (Erzsébetfalva) és 
többen.

A szabadkai vendéglős-egylet diszel- 
nökének, Lichtmckert András éltetésével 
ért véget az ismerkedési estély.

A zásziószentelés

Szeptember 4-én Szabadka lakosságát 
korán reggel a városi tűzoltóság zene
kara ébresztette fel. mely végigjárta a 
város főbb utcáit. Reggel az eső kezdett 
esni és már-már azt hitték, hogy a 
felhőknek valamelyes kifogásuk van az 
ünnepség ellen. De csakhamar elállt az 
ég csatornája és kiderült az idő.

A zászlónak három zászlóanyja volt, 
és pedig: dr. Biró Károlyné védnök, id, 
Kecskés Antalné és Vass Ádámné. A 
zászlóanyák virágokkal diszitett hintó- 
kon mentek a Teréz-templomba hol a 
felszentelés történt A bandériumos menet 
impozáns képet nyújtott. Koszoruslyány- 
kák és vőfélyek sokasága kisérte a mene
tet a templomba, a kongresszus tagjai 
és a szabadkaiak beláthatatlan számban 
fejezték be a festői képet, amit a menet 
eleje képezett A  budapesti kocsmárosok 
ipartársulatának gyönyörű disz-zászlója, 
(melyet magukkal vittek) emelte a menet 
ünnepélyes jelentőségét. Az úttesten fehér 
ruhás leánykák virágokat szórtak a 
menet elé. A hatóság fejei is résztvettek 
a menetben. Felszentelés után a menet 
visszaindult a Pest-szálloda dísztermébe, 
hol Varga Károly, orsz. képviselő disz- 
elnök, szép beszéddel méltatta a nap 
jelentőségét és a zászlóban kifejezett 
összetartás elvét. Itt azután folytatták a 
templomban megkezdett szegbeverést.

A kongresszus.

A kongresszus tagjai átsiettek a 
»Hungária« fogadóba, melynek nagy
termében 11 órakor a kongresszus vette 
kezdetét.

Szuvajdzsics Obrád, az egybehívó 
iparegyesület nevében üdvözölte a nagy
számban megjelent szak férfiakat, figyel
mükbe ajánlván a napirendre tűzött 
tárgyak fontosságát és kéri a kong
resszus megalakulását. Szűcs Béla in
dítványára a tisztikar következőképpen 
alakíttatott meg:

Elnökök lettek: Szuvajdzsics Obrád 
(Szabadka,) Janura Károly (Budapest.) 
Grünwald Mór (Kaposvár,) Gservenyi 
Ferenc (Veszprém,) Deutsch Mátyás 
(Baja,) Elek Imre (Hódmezővásárhely.)

Alelnökök: Spitzer István (Budapest,) 
Szabó Imre ('Kaposvár,) Lacina Győző 
(Biassó,) Pillmaier Ferenc (Soroksár,) 
Varga Antal (Makó,) Gombás István 
(Erzsébetfalva)

Jegyzők: Matsád János (főjegyző, Bu
dapest,) Fried Mór (Kassa,) Ágai Emil 
(Baja,) Braun Pál (Kecskemét,) Davidkó 
János (Kassa,) dr. Ács Jenő (Szabadka.)

A tisztikar megalakítása és az ügyrend 
megállapítása után. Szuvajdzsics Obrád 
vezetése alatt küldöttség ment Mukics 
Simon orsz képviselő, diszelnökért, kit 
beléptekor éljenzéssel fogadtak.

Pleszkovits dr. egyesületi ügyész üd
vözlő szavaira Mukics képv. tartalmas 
beszéddel köszönte meg a megtisztel
tetést Mikor Önök előtt - úgymond —  
mint diszelnök megjelenek, keresem az 
okát ennek a díszes kitüntetésnek. Nem 
mint képviselő —  hiszen mint ilyen a 
közérdeket kell szolgálnom, — hanem 
mint a társadalom tagja köszönöm ezt 
a kitüntetést a vendéglősöktől és kocs- 
márosoktól, kiket igen nevezetes ténye
zőknek tartok a társadalomban. Ami a 
kocsmárosoknak baja, az baja az egész 
társadalomnak és közéletnek. —  Magyar 
nemzeti feladat egy hazafias és képzett 
kocsmáros-tes fület megteremtése. A kocs
márosok az ő szervezkedésükkel a ma
gyar közélet és politikai élet helyes 
irányba való fejlődését érik el. A kocs
márosok a hazaíiság terjesztői; a hazafias 
körök, asztaltársaságok mind a kocs
márosok kebelében alakultak. A  fel
világosodást, a közművelődést is ter
jesztik a kocsmárosok, vendéglősök és 
kávéháztulajdonosok, mert a hirlap- 
olvasást a legnagyobb mértékben ők 
terjesztik. Figyelmébe ajánlja a kon
gresszus tagjainak a tárgysorozat azon 
pontját, mely a kocsrnáros ipart képe
sítéshez kívánja kötni. A foglalk< zás 
csak akkor lehet jövedelmező, csak ak
kor lehet megnyugtató a fogyasztó 
közönségre és csak akkor felel meg a 
közerkölcsiségnek, ha az képesítéshez 
van kötve.

Üdvözli a kongresszust azon eszmé
jéért is, hogy ipartestületekké kíván 
alakulni. Ez különösen fontos az illeték
ki vető és a III. oszt kereseti adóztatás 
szempontjából. Az ipartestületek fel
adata lesz a védtelen kisebb üzlettel 
biró vendéglős és koesmárosokat is 
megvédeni. Szervezkedve, őszinte test
véri szeretettel működjenek a vendég
lősök és kocsmárosok s akkor bajaikat 
könnyen orvosolhatják. Kívánja hogy 
a kocsmárosok munkáján Isten áldása 
legyen!

Ezek után áttért a kongresszus a 
napirend tárgysorozatára.

Szűcs Béla (Budapest) ismertette a 
napirend első pontját. Hosszabb előadás
ban rámutatott a sok bajra, amit csakis

az italmérési törvény módositásával 
lehetne megszüntetni És azért kell a 
kormány jóakaratára appellálni, hogy 
lássa be, miként a bajnak gyökeié a 
törvényben van elágazva. Pontonként 
ismertette a napirendet és ennek indok
lását, minek folytán a kongresszus a 
következő határozatokat hozta:

I. Az italmérési-törvény módosítása 
a következő alapeszmék szerint kérendő.

a) Italmérési engedély kizárólag az ital mé
réssel liivatásszerüleg foglalkozó kocsmárns és 
vendéglős kaphasson. Ehhez képest:

b) Ne adassák ezentúl fűszeresnek, szatócs
nak, fogyasztási szövetkezetnek, köröknek, 
kaszinóknak, csemegeüzleteknek stb. engedélv 
bor és sörmérésre.

Pleszkovics Lukács dr indítványára és 
többek hozzászólása után a b) pont 
kiegészítésére a kongresszus elhatározta, 
hogy a fűszereseknek, szatócsoknak, 
fogyasztási szövetkezeteknek, köröknek, 
kaszinóknak, csemegeüzleteknek stb. 
már eddig is kiadott engedélyek vo
nassanak vissza.

c) Pálinkamérés jellegével biró üzlet ne 
nyerjen ezentúl jogot bor- és sör-mérésre 
és az ezen üzleteknek eddig adott ilyen jogok 
visszavozandók.

d) Az italmérési illeték osztályai arányosak
ban osztandók be és a magánfogyasztó, ki na - 
gyobb mennyiségben hoz be bort a vámterii 
letre. vonassák be az italilleték viselésébe.

e) Uj jogok kiadása előtt a pénzügyi ható
ság részéről az ipartársulat véleménye beszer
zendő. Ahol ipartársulat nincs, ott csakis a 
már letelepedett kocsmárosok sérelme nélkül 
adható ki az újabb engedély.

f) Az adó- és illeték-kivető bizottságokba 
a kisebb kocsmárosok is hivatalból hivandók 
be. Ahol ipartársulatok vannak, ott a társulat 
utján történjék a behívás.

g) Kívánjuk a boritaladó eltörlését, s ehelyett 
a szeszadó fölemelését.

A szeszadó fölemelésének kívánsága 
élénk vitára adott alkalmat, de az elő
adó statisztikai adatokkal mutatta ki, 
hogy ott, hol a nép több bort és sört 
fogyaszt, csökken a pálinkaivás. A sze
gényebb néposztályok amúgy is csak a 
legolcsóbb rendű pálinkához juthatnak 
ehelyett jussanak inkább olcsó és j 
borhoz, ami minden esetre többet ér 
mint a népet butító és pusztító ugync 
vezeti bundapálinka. A kongresszn 
magáévá tette az indokolást és a gj 
pontot változatlanul fogadta el.

II. Miután a kocsmai ipar ezidö szerint a ké
pesítéshez kötött iparágak közé még nincs so
rozva, rendeleti utón mondja ki a kormán 
hogy azon helyeken, hol a vendéglősök, kocs
márosok, stb. szakiparosok ipartársulatot léte
sítenek, minden kocsrnáros. vendéglős, szálé - 
dás és kávés köteles az ipartársulat tagjává 
lenni.

Ezzel egyidejűleg kívánjuk, hogy a módo
sítás alatt lévő ipartörvénybe vétessék fel a 
szállodás, vendéglős, kávés és kocsrnáros 
ipar a képesítéshez kötött iparágak közé.

III. Kívánjuk, hogy csakis mértékhiteksiAl 
sörös és boros palackok lehessenek f - 
galomban

A napirend IV. pontjánál a kon
gresszus megalaki totlaa hazai Szálloda ok 
\endéglösök és Kocsmárosok Országos 
Szövetségét, megállapította a szövetség 
célját, igazgatását, a tagsági-járulékokat
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és elhatározta, hogy az ideiglenes bi
zottságot a már fennálló szaktársulatok 
és egyesületek elnökei képezzék, kik a 
továbbiakat intézzék. A szövetség szék
helyéül Budapest állapíttatván meg.

A napirend V. pontja az indítvá
nyoknak volt szánva.

Dr. Pieszkovics a szabadkai helyi 
természetű sérelmeket tette szóvá, kü
lönösen pedig a záróra szabályozását 
és a fogyasztási adó ügyét. Szabadka 
város t. i. a kincstártól általány ősz
szegben váltotta meg a fogyasztási adót 
és amit ezen a cimen többet szed be, 
azt a város egyéb céljaira fordítja. Ez 
ellen orvoslást ke l keresni és indítvá
nyozza, hogy ezek a lokális természetű 
ügyek vétessenek fel a kormány elé 
terjesztendő emlékiratba. Az indítvány 
elfogadtatott. Úgyszintén elfogadtatott 
Ldcina Győző (Brassó) indítványa, hogy 
a koesmáros hideg ételeket az utcán 
át is adhasson el, ami szintén az em
lékiratba kerül.

Az emlékiratba felvenni határozta a 
kongresszus továbbá azt is, hogy az 
ipartörvény javaslatának szaktanácskoz- 
mányára, a kereskedelemügyi miniszter 
hívja meg a vendéglősök ipartársulatai
nak képviselőit is.

Dr. Pieszkovics Lukács a következő 
indítványt terjesztette b e :

Tekiiilettel arra, hogy a Budapesten megjelenő 
..Vendéglősök Lapja," a vendéglős kocsníáros 
érdekeket állandóan rosszindulattal támadja : 
tekintve azt, hogy ezen támadásaival a vendég
lős koesmáros érdekeket mélyen sérti; tekin
tettel végre arra, hogy úgy a jelenben, mint 
a múltban tett mozgalmunkat lekicsinyelte, rá
galmazta: mondja ki a kongresszus:

1. A “Vendéglősök Lapját" nem tartja cí
méhez méltónak és ezért pártolásba nem része
síti. E lapot visszautasig uk, még ha ingyen 
küldik is.

ü. Azokból a kávéházakból, hol e lapot ke
gyelemből tartják, kimaradunk.

3. Bojkottáljuk a „Vendéglősök Lapját" az 
egész vonalon.

•t. Azon kereskedőktől, kik a „Vendéglősök 
I.apjá“ -ban hirdetnek, nem vásárolunk többé. 

Szabadka, 1Ü07. szeptember 4-én.

Az indítvány egyhangúlag elfogad
tatott.

Ép úgy elfogadtatott Cservenyi Ferenc 
Veszprém) azon indítványa, hogy a 
-Fogadó# mondassék ki a vendéglősök 
kongresszusainak hivatalos lapjául.

Szűcs Béla indítványa, hogy azon 
vendéglőkben, hol a vendégek alkohol- 
mentes italokat kívánnak, a vendéglő
sök tartsanak ilyeneket készletben ; el- 
■ -gadtatott.

A közelebbi kongresszus megtartása 
"s helyének idejének megállapítását és 
;z összehívó ipartársulat kijelölését a 
Kidapesti kocsmárosok ipartársulatára 
izta a kongresszus. Azután felolvasták 

a különböző vidékekről beérkezett üd- 
özlő táviratokat, melyeket a kongresz- 

"zus általános és élénk »éljen«-nel vett 
1 udomásul.

Ézzel a kongresszus tárgysorozata 
kimerült, a tanácskozásokat vezetett 
'lnökök lendületes szavakban méltatták 
a kongresszus lefolyását, az abban

nyilvánult haladást és a megjelent szak
társaknak köszönetét mondtak a meg
jelenésért és kitartásért. A  kongresszust 
berekesztették.

Délben társas ebéd volt a Pest-szálló 
nagytermében, hol több felköszöntés is 
hangzott el. Az ebéd idejére a kon
gresszus félbeszakította tanácskozásait.

Este pedig ugyanabban a szállodában 
fényesen sikerült hangversenynyel kap
csolatos tánc vigalom volt, hol a jó  kedv 
és fesztelen mulatság a hajnali órá
kig folyt.

A Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az iparíársulat hivatalos helyisége 
VII., Almássy-tér p. sz. a. van.

Hivatalos órák : minden hétfőn, 
szerdán 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 hiva
talos közleménye ezentúl kizárólag a 
„Fogadó“ utján közöltetik. Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A legközelebbi társas összejövetelek 
(uzsonnák) sorrendje-. —  Szeptember 
20-án : Csillag Ármin vendéglőjében, 
VII., Rottenbiller-utca 21. —  Szeptem
ber 27-én: Jakucs Jánosnál, II.,
Krisztina-körut 109. (Déli vasúthoz járó 
villamos kocsin). —  Okt. 4-én: özv. 
HalászMártonné vendéglőjében, Kő
bánya, Felsőpálya-utcza 3. (Kápolnatéri 
villamossal a Üget térig.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A pécsi közgyűlések . . .  A »Szál- 
lodások, vendéglősök, kávésok, pin
cérek és kávéssegédek nyugdíj- 
egyesülete# e hó 12-én d. u. 4 órakor 
a városháza közgyűlési termében tar
totta X évi rendes közgyűlését A köz
gyűlést Bokros Károly elnök nyitotta 
meg s miután a megjelenteket üdvö
zölte, megemlítette azt a sülyos vesz
teséget, amely az intézetet Törley 
József halálával érte.

A közgyűlés 'határozatképességének 
megállapítása után dr. Solti dón jog
tanácsos fólolvasla az évi jelentést, 
melyben érinti a közelmúlt eseményeit, 
melynek szerencsétlen alakulása pincért 
és főnököt ellenségként állított egy

mással szembe. A legjobb szociális po
litika az volna, mondja az egyleti 
ügyész, ha a munkaadó és munkás és 
és a már megszervezett orsz. nyugdíj- 
egyesülettel kötné össze érdekét A 
nyugdíj intézetnek már is van 564 ren
desen iizető és 229 hátralékos, tehát 
összesen 793 tagja van. Az egyesület 
alaptőkéje 379 276 korona 44 lillér, a 
melyből az utolsó évi gyarapodás 
76.110 kor. 12 íill. Az egyesületnek 7 
választmánya működik és pedig Buda
pesten, Kassán, Szombathelyen, Aradon, 
Miskolcon, Szegeden és Győrött.

A közgyűlés ezután jóváhagyta úgy 
a költségvetést, mint a zárszámadást. 
Következett a tisztujitás. Bokros Károly 
úgy maga, mint tiszttársai nevében 
visszaadja a tisztséget. A közgyűlés az 
intézet elnökéül újból és lelkesen Bok
ros Károlyt választotta meg. Alelnökiek 
lettek Sztanoj Miklós és Müller Antal. 
Igazgatósági tagok: Glück Erős, Peta- 
novics József, Maloschik A , Schmidhof- 
fer V., Tilcser János, Döcker Ferenc. 
Berger Leó, Weingruber Ignác, Schnell 
József, Mitrovátz Adolf, tíaar József és 
Peier F. Felügyelőbizoltság: Francois 
Lajos, Szuly A., Mayr J., Paris Vilmos, 
Barta B. és Hajdú Imre.

Az ezután következő indítványok so
rán nagy tetszéssel fogadták Raisz Fe
renc, ódombovári vasúti vendéglős szak
társunk azon indítványát, hogy a vidéki 
tagok legalább évente egyszer levelező
lapon legyenek nyugtatva t̂ ez talán a 
»Fogadó«-ban annyiszor felhangzó pana
szokat is megszünteti . . . S zert) az 
egyesületbe beiizetett tagdijakról. Ezután 
Bokros K. elnöknek szép zárszavai be
rekesztette a közgyűlést

A Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége V II. é. r. közgyűlését f. 
hó 12-én d. előtt tartotta a városháza 
nagytermében. A közgyűlést Gundel 
János elnök nyitotta meg és üdvözölte 
a megjelenteket, úgyszintén a város 
képviseletében megjelent dr. Tróber 
Aladár helyettes polgármestert. —  Az 
elnöki megnyitó beszéd után Tróber 
Aladár dr. helyettes polgármester a
v.-képvLselő-testület nevében üdvözli a 
kongresszust. Ezután F. Kiss Lajos 
titkár a szövetség múlt évi működésé
ről számolt be.

A kimerítő és terjedelmes jelentést 
a közgyűlés mindvégig figyelemmel 
hallgatta és az elnök indítványára a 
titkárnak köszönetét szavazott. Többek 
felszólalása, valamint dr. Solti Ödön 
és Gundel elnök fölvilágosító szavai 
után a közgyűlés a jelentést tudomá
sul vette.

Gundel János ezután bejelenti a 
Törley József és Francois Lajos ala
pítványát, majd Walter Károly a 
tanonciskolák ügyéről tesz jelentést.

Glück Frigyes bejelenti, hogy a 
kormány Gundel Jánost meghívta a 
iparoktatási tanács tagjai közé: jelen
tést tesz továbbá a Törley Józs. és
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Tsa cég 2000 koronás alapítványáról. 
Bokros Károly ezután a miskolci szak
iskola körüli rendetlenségekre hívta 
föl a közgyűlés figyelmét.

Willburger Károly pénztári jelentése 
után az indítványok kerültek sorra, 
majd ezek befejeztével a közgyűlés 
elhatározta, hogy a közgyűlést jövő 
évben Budapesten fogja megtartani.

A pécsi közgyűléseken a Fogadót 
Maisad János és Fekete Gyula mun
katársaink képviselték.

A pécsi közgyűlésekkel kapcsolatos 
zászlószentelési és egyéb ünnepélyekről 
lapunk közelebbi száma emlékszik meg.

Egy pohár bor mellett.
Művészet a pineérségben...)

Ezúttal nem mi mondunk véleményt 
arról, hogy a vendéglős-pincér mesterség 
az iparos-foglalkozások »elitéje,« hogy 
ez a mi különleges szakmánk minden 
ipari sőt még a kereskedelmi ágaknak 
is előtte áll (vagy kellene állani.)Egy de
rék újságíró ember, a Magyarország
nak egyik legjobb magyarnyelvű publi- 
cisztája, Borbély György,a zalai Magyar 
Paizs szerkesztője foglalkozik evvel 
a kérdéssel hasonló értelemben. A derék 
újságszerkesztő Hévizén járt, s miután 
a gyönyörű lótészvirágos tóban meg- 
fürdött, egy itóka borra a nagy 
fogadóba tért be. Tehát bort kért. de 
a bort, mint soraiból is kivehető, nem 
valami hamar és szolgálatkészen hozták 
s amig elhozták, majd két hasáb 
cikket irt meg — a hévízi fürdőről és 
a pincéri művészetről. Ebből az érdekes 
közleményből, mely a „Magyar Paizs“ 
múlt heti számában jelent meg, vesz- 
szük ki a kővetkezőket.
. . .  A bor még nem jött meg, tehát 
tovább lehet gondolkozni... A világ 
általában olyan lenézett és lenézendő 
állapotnak tartja a vendéglői és pin
céri folalkozást. Pedig, Istenem uram! 
szolgálni az embereknek, nincs ennél 
finomabb dolog a világon. Mikor a 
gazdasszony, kinek a felesége, kinek 
az édesanyja, párolgó ételt tálal az 
asztalra! S ha idegen is az a tálaló. 
Most is a fülembe cseng az északi 

• • -zok, nem az erdélyiek, az ugvne- 
. / ;>.t zipcerekhazájábanaháziasszony- 
;ak nyájas, barátságos kínálása: ist 

gefállig, ist gefallig! Soha sem felejtem 
el, a Petit St. Bernárd hóviharos tete
jén volt egy kocsma, talán most is ott 
van, a »Stampa.« Nem is kértem, a 
hosszú asztalnak a túlsó végéről 
csak felugrik egy másik tourista, egy 
lyány, nyilván gróf kisasszony volt, s 
előmbe hozza a sótartót: Szil vu
plé! tessék! A lényeg, a mi történt; 
udvariasság, előzékenység, szolgálat
készség : a léleknek legszebb megnyil
vánulása, a léleknek legszebb élete; 
a forma, a melyben történt: az őszinte 
jóakaratnak külső látszata is : a kecs, 
a báj, a kellem: életünknek legszebb 
művészete.

Hohó, de a pincér fizetésért mozog, 
mondják.

Annyival inkább. Ha ráadásul inég 
fizetést is kap, miért ne legyen még 
inkább udvarias, előzékeny, szolgálatra 
kész ? s miért ne nyilvánuljon ez kül
sőleg is szépen, ügyesen, művésziesen ?

Talán nem kacagnak ki az emberek, 
ha én a pincér mesterségben is kere
sek egy kis művészetet. Pedig keresek 
s találok is. A maga helyén minden
ben találok, ami teljes plasztikussággal 
történik. Ami a jó  festő kezében az 
ecset, ugyanaz az ügyes gazdasszony 
kezében a meszelő s a talpraesett bé
resnek kezében az ostor. Adjátok csak 
a gazdasszony kezébe a festékes kis 
ecsetet, a béres kezébe a meszelöt s 
a festő kezébe az ostort. Nem lesz itt 
művészet, ennélfogva művész sem lesz. 
Nemcsak művész és művészet nincs itt, 
de skandallum van. Sőt Sokratesz be
bizonyítaná, hogy egy egyszerű gaz- 
dasszonynak a meszelése szebb, mint 
az ügyetlen festőnek a mázolása, mert 
amaz legalább hasznos. Minden dolog
nak vannak szépség-fokozatai. A leg
felső szépség művészet. A pincér fog
lalkozásnak is meg van a művészete. 
A szolgálásnak ezt a művészetét láttam 
a Szt. Bernádi fogadóban, annak az 
előkelő leánynak a viselkedésében....

—Tessék ! itt a bor — s az asztalra 
ütött üveg felrázott merengésemből...

Egy kis tükör.
Tíz és néhány év — dióhéjban.

Irta : Minden Tamás, 
n.

A szegedi kongresszus a mozgalom 
tovább vitelével az eddigi vezetőt; Szege
det bízta meg. Az eme teendőket intéző 
»központi mozgalmi bizottsága élére Ju- 
ránovks Ferenc és Kaas János elnökök 
és titkárnak az egész mozgalmi ügynek 
eddigi lel ke: Tóth Endre választattak meg.

Külön megjegyzést éidemel, hogy a 
budapestiek, amig a mozgalom eddigi 
stádiumába jutott, úgyszólván egészen 
távol tartották magukat. Csak a néhai 
Böhm Emil főpincér a Bpesti P.-egylet 
volt elnöke, Mitrovátz Adolf szintén 
egyl. elnök és főpincér és Olmosy Jó
zsef főpincér (most budapesti kávés) 
tettek meg annyit, hogy a gyüjtőper- 
selyeket néhány helyre bevezették. Előbbi 
hozott némi anyagi áldozatot is. Gun- 
del, Glűck és Stádler az erkölcsi támo
gatás határán nem mentek túl.

A nyugdijegyesület végleges megala
kulása 1898-ban a debreceni országos 
kongresszus alkalmával történt. Az in
tézet első elnöke Nérey Dezső volt.

Az ügyvitel ezután Budapestre téte
tett át.

Az első mozgalom és a szaksajtó.
Mint az eddigiekből látjuk, a szak

sajtónak ebben az első mozgalomban 
vajmi kevés szerepe volt. Ez a körülmény 
az akkori sajtóviszonyokról tesz szo
morú tanúságot. A mi szaklapjaink, 
mint az események világosan mutatják,

ezen időben még annyira sem állottak 
hivatásuk magaslatán, hogy még a fel
színen lévő mozgalommal szembeni 
állásfoglalás és viselkedés mikéntjént 
se voltak képesek meghatározni. Még 
valamelyest az akkor Debrecéhben, Than 
Gyula szerkesztésében megjelent »Köz- 
érdek» cimü pincér-szaklap képviselte 
az ügyet, bárha ez a képviselet is inkább 
hátrányt, mint előnyt jelentő volt. —
E körülményt egyébként az érteti meg, 
hogy Than Gyula, ép úgy mint a 
budapesten akkor még létező «Vendég- 
lős» cimü lap szerkesztője, nem voltak 
gyakorlati emberei ezen foglalkozási 
ágnak s emellett a szakmai viszonyo
kat még közelebbről sem törekedtek 
megismerni. Ez okozta azt, különösen a 
«Közérdek»-nél, hogy sem a mozgalom 
irányítására, sem a kritika ügyére vo
natkozó közleményei nem mozogtak a 
helyes alapon és messzire elkalandoztak 
a céltól. A «Vendéglős» cimü szaklap 
még igy sem folyt be a mozgalom 
ügyébe; annyit tett csak, hogy helyt 
adott a pro és kontra véleményeknek.

Az Ihász-féle aVendéglősök Lapja» ■ 
következetes volt magához. Támadta az 
eszmét, támadta a mozgalmat és táma
dott mindenkit, kik csak a mozgalommal 
foglalkoztak vagy részt vettek benne. 
Épen úgy, mint máma. Holdvilágos 
baja, mely minden újítás alkalmával 
rendkívüli extázisbá szokja hozni és 
nagy kitörésekre készteti, —  már 
akkor is m^gVolt.

kzek a körülmények késztették arra 
a központi m.-bizottság vezető-titkárát, 
Tóth Endrét, hogy az ügy propagálására 
lapot alapítson. Az uj szaklap Szögeden 
«Értesitő» cimen í845-ben jelent meg, 
de a nyugdijegyesület forma*zerü meg
alakulásával megszűnt

A szegedi«Újkor.) az alakulást követő 
1898 év elején, február hó 20-án, a «Magy. 
Vendéglős és Kávés Ipara ugyanezen 
évnek utolján, december 20-áh jelen
tek meg. Előbbit azután vidéki, utób 
bit központi hivatalosnak választották 
meg. Hogy az intézet ma oly szép 
számú állandó fizetőtaggal rendelke
zik, az nagyrészint a volt szege:! 
»Ujkor«-nak köszönhető. S mindezér1 
az a lap nem kapott, de nem is kért 
és nem is fogadott el semmit. A m i 
hivatalos szaklapok több száz korona 
évi szubvencióban részesülnek.

(Folytatása következik.1

O r o s z o r s z á g b ó l .
Fordította : Matsád János.

A minden oroszok cárjának biro
dalmában a mi szakmánk sorsa - n 
külömbözik a többi orosz alatvalóké; !.

A szállodai alkalmazottak sorsa, h • • - 
zete a lehető legrosszabb. Nincs is 
ennek párja sehol a földön. Igaz, k-gy 
szorosan vett szállodai alkalmazóból 
nem igen beszélhetünk, mivel Orosz
országban ilyen nincs is. Az emberfőt 
erre a pályára toborozzák olyan
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mekből, akik más pályán boldogulni 
nem tudtak. Érdekesen világosítja meg 
azt az állapotot egy ott sokáig műkö
dött szállodai üzletvezető. Kartársunk 
elmondja, hogy minden újonnan belépő 
pincérhez a következő kérdéseket in
tézte: Mi voltál eddig? Hol dolgoz
tál '? — Pincérnek vallotta magát mind
egyik. Azt is megmondta, hogy melyik 
iizietben volt. De arra a kérdésre: mi 
voltál azelőtt? A legcifrább válaszokat 
kapta. Az egyik kocsis volt, a másik 
levélhordó, a harmadik muzsik (föld
munkás), a negyedik háziszolgából ved
lett pincérré: az ötödik ifjúságában 
elverte vagyonát s igy szükségből lelt 
pincérré. Azonban — elvétve — talált 
olyant is, ki mint maltsik (borfiu) 
kezdte pályáját. Azonban ezeknek a 
szaktudása semmivel sem áll felül 
amazokén.

De kiktől is tanuljanak? Hogy orosz 
pincért tanitani mennyire nem kelle
mes dolog, példa rá egyik svájci ki
váló szaktársunk esete, akit meghív
tak egy első rangú szállodába vezetőnek. 
Ez a szakember nem tekintve a fá
radságot, megakarta az embereket 
tanitani a felszolgálásra és az illemre, 
ami a szakmának legfőbb kelléke. De 
nem sikerült. Sőt megverték. Egy éjjel 
rá lestek és úgy megrakták, hogy 14 
napig kénytelen volt ágyát őrizni. Ke
serűen megyőzödött, hogy az orosz nem 
akar tanuini.

Egyik szállodai igazgatónál történt a 
következő jellemző eset: Öt szobapin
cérje volt. Egy délután, amint haza tért. 
egyik vendége panaszt emelt, hogy nem 
lett kiszolgálva. Hívta tehát az illető 
szobapincért, ki támolygó léptekkel jött 
s mire odaért, részegen a lábaihoz 
hullt. Hívta a másikat. Ez azonban 
nem jött, hanem csak hosszas keresés 
után, akadt rá egy sarokban, hol ré
szegen aludt. A  másik bárom is a „vut- 
kitól“  (pálinka) oly erősen be volt 
rúgva, hogy alig tudtak lábaikon állni. 
Másnap reggel 7 órakor munkába kel
lett volna állniok. Ám az egyik 8, a 
másik Ö óra tájban jött, de ismét olyan 
állapotban, hogy lehetetlen volt a 
vendégek elé bebocsájtani.

Mindezek nem szórványos jelenségek, 
hanem naponként előforduló esetek 
Oroszországban.

(Folytatása következik.)

Vendéglősök Naptára
(az 1908. évre.)

F e lh ív á s  sz a to tá rsa in k h o z  !

V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra  cim alatt 
szakkönyvet adunk ki tH08-ra A nap
tárunk elődei «Almanach» címen je
lentek meg és ez a kiadásunk a negyedik- 
évfolyamot képezi.

A közönséges naptári részen kivüi 
a V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra  terjedelmes 
közleményeket fog magában foglalni, 
a vendéglős, fogadó, kávés- és kocsmai 
ipar érdekeit érintő ügyekről. Az adó

és illeték-ügyet, az italmérési-jogok 
szerzésének módját és kellékeit, törvé
nyek ismertetését bor és pincegazda
sági közleményeket, teljes vendéglői 
konyha, művészetet (szakácskönyvet) 
és egyéb hasznos tudnivalókat fog 
tartalmazni.

A V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra  mindezen 
kívül a hazai fogadósok, vendéglősök, 
kávésok és koesmárosok teljes címtárat 
is tartalmazza, úgy hogy annak a bor
termelők, borkereskedők, pezsgő likör- 
és ciignac-gyárosok is kiváló hasznát 
fogják venni.

Az országos vásárok is egész terje
delmükben benne lesznek, amire kü
lönösen a vidéki szaktársainknak szük
ségük van.

A V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra  pótol min
den más naptárt és igy amellett, hogy 
szak társaink jó  naptárt kapnak, egy
szersmind kitűnő szakköuyv birtokába 
jutnak, amire mindennap hasznát is 
vehetik.

Előfizetési ára 3  korona. Bolti ára 
4 kor.

Előfizetéseket postautalványon ké
rünk beküldeni.

A  V e n d é g lő s ö k  N a p tá ra  

(Fogadó) kiadóhivatala 
Budapest. 1 n i. Rákod nt 1 3 .

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Üdvözlet.!
(Két szövetség létesítéséhez )

A ina létező orsz. vendéglős szövet-, 
ségnek a megalakulását ezelőtt 7 év
vel Debrecenben, a Nyugdijegyesület 
közgyűlésével kapcsolatban, mondták 
ki. Mi az eszmét hozsannával fogad
tuk s szivünk melegével üdvözöltük a 
terv kivitelére vállalkozott vendéglős 
nagvjainkat. Az volt a nézetünk, hogy 
a létesülő szövetség a vendéglős ipar
hoz tartozó összesek érdekében dol
gozóknak lesz a segítő és közösmun
kára buzdító szövetségese. S mi lett az 
eredmény? ...  Az. hogy a vendéglősség- 
nek már akkor is nyomasztó helyzete 
még nyomasztóbbá lett. A bajok mind
inkább szaporodtak. Nem történt semmi 
vendéglősgazdasági intézkedés és be- 
berendezkedés: de lett sörkartel, sör- 
árfülemelés, az italmérési engedélyek
nek még nagyobb szaporulata és inég 
piszkosabb konkurrencia ezen a téren 
és mindezenkivül : pincérssociálismus. 
Mindez, hangsúlyozzuk, a hét év óta lé 
tező és az rgoó-ki miskolci kösgi ülé
sen 120, illetve 70 fizető-tagot szám
láló orsz. vendéglős-szövetség aegise 
alatt történt...

Most, 1907. szeptember 4-én, a 
szabadkai országos vendéglős kon
gresszus kimondta a vMagyar szállodás 
vendéglős, kávés és koesmárosok orszá
gos szövetsége• megalakítását. Ennek 
a Szövetségnek az a hivatása, a mi 
a soproni vendéglős ipartársulatnak:

megyénkint, járásról-járásra, faluról- 
falura szervezni a fogadós-vendéglős 
iparhoz tartozókat:

az, a mi győri vendeglős-ipartársu-
latnak: sör, szikviz s hasonló fogyasz
tási cikkekben önállóan, országosan 
berendezkedni;

az, a mi somogyvármegyei egyesü
letnek : minden vendéglős, kávés és 
koesmáros tag érdekében, ügyes-bajos 
dolgában központilag eljárni, intéz
kedni :

az, a mi a veszpréimnegyei ipar- 
társulatnak : hogy italmérő esak ven
déglős, koesmáros iehessen, nem bor
termelő. szatócs s a hatóságok és 
pénziigyigazgatöságoknak egyéb ke
gyeltjei:

az, a mi a legújabban alakult bajai- 
vendéglös-ipartársulatnak : hogy a mé
száros. hentes pék, cukrász stb. a 
vendégiös-kocsmáros foglalkozókat, ne 
csak kiaknázó forrásnak tekintse: 

az, a mi a pozsonyi Chovantsek Lajos 
által alakított pozsonyi vendéglősök 
pince-szövetkezetének: hogy az a leg
szegényebb koesmáros is bortermelő
től vett. tiszta jó bort merhessen : 

az. a mi a szabadkai vendéglősök 
egyletének: hogy a vendéglős-iparhoz 
tartozók mind vállalkozók és mind 
gazdaságra törekvők legyenek és 

az. hogy a vendéglősök utódait ké 
pező pincérekből szakképzett, intelli
gens és jó  üzletembereket neveljen. A 

„Magyar vendéglősök. kávésok és 
koesmárosok szövetsége“

ily célból terveztetett és ily célból 
fog rövid két hónapon belül, véglegesen 
megalakulni.

Az uj szövetséget, a vendéglős-ipar
hoz tartozó összeseknek ezt a leendő 
hatalmas intézményét üdvözöljük! azon 
biztos feltevésben, hogy hivatásának, 
jobban fog megfelelni, mint a hét év
vel ezelőtt létesített, de a fejlődésre 
képtelen és nem életre való szövetség.

Előfizetőinkhez! T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céljára a,, Fogadó11' 
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 ösmeröseinket kérjük, 
hogy a ,.Fogadó‘-\ szakkörökben ter
jeszteni szíveskedjenek.

A „Fogadó11 kiadóhivatala. 
F igyelem ! I 'endéglős es koesmáros 

szaktársainkat saját érdekükben fe l
hívjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegek 
túllépik az ellenőrzés határát és okve
tet lénké dö s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségünk 
tudomására.

Hymen hirek. — Herceg Ferenc 
kiváló szaktársunk, a szombathelyi 
Szabária fogadó ismert tulajdonosa, 
e hó 7-én eljegyezte Rasztovich Anna 
urhölgyet, Rasztovich Pál leányát
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Egyeden. —  Domokos Ilonkát, a zala
egerszegi Korona fogadónak volt ked
velt tulajdonosa és városi képviselő; 
Domokos Ignác szaktársunk szépmi- 
veltségü leányát a napokban eljegyezte 
Horler János, tekintélyes kereskedő 
Celldömölkről. — Trenesénteplicen 
a Teplic fogadó tulajdonosa, Ehn 
József szaktársunk bájos leányával. 
Poldikával máma — szeptember i4-én
—  tartja lakodalmát Kövess Ottó tren- 
cséni tekintélyes kereskedő.

A szegény sörgyárosok baja. A 
raértékhitelesitést szabályozó törvény 
elrendeli, hogy a hordókat necsak az 
űrtartalomra, hanem a súlyra nézve is 
hitelesítsék. Ez ellen a sörgyárosoknak 
«alapos» kifogásuk van és szeretnék ezt 
az intézkedést valahogy « visszacsinál
tatnia, noha tudtunkkal még nincs is 
végrehajtva. A sörös hordókon legalább 
nem látszik. Természetes és talán mon
danunk sem kell, hogy a «szegény» 
sörgyárosok « ipari#, «hazai» és egyéb 
hangzatos jelszavak alatt indulnak a 
súly hitelesítés ellen, voltak épen azonban 
miért f, arról magyarázatot ád Somogyi 
Márton vendéglős-szaktársunk Bada
csony Tomajról hozzánk küldött panasza. 
Szaktársunk ugyanis azt Írja. hogy 
sohase kapta ki a helyes mennyiségű 
sört az ármértékre hitelesített hordóból. 
Szigorúan megfigyelte a dolgot és rájött, 
hogy a hiány egészen 15 (3 decil.) 
pohárig terjed. Szaktársunk ezen meg
figyelésében arra a helyes következtetésre 
jut, hogy vagy a hitelesítés nem jó, 
vagy a hordót nem töltik meg. r,s erre 
nézve is próbát tett. Négy hordót mért 
ki vízzel és egy sem fogadott magába 
25 litert és ha most még meg sem töl
tik, akkor tiszta a számvetés, hogy mért 
nem lehet 25 litert a hordóból kimérni

Figyelmeztetjük szaktársainkat erre a 
rendellenességre amiből most már vilá
gossá válik, hogy a «szegény# sörgyá
rosokra mért «kényelmetlen» a hordónak 
súlyra való hitelesítése.

Sajtópör. Olvasóink bizonyára em
lékeznek még arra a polémiára, mely 
a múlt évben Matsád János dolgozó 
társunk és Varga István p. egyleti elnök 
közt lefolyt, s melynek alapját az egy
letnek az ótamegszünt hivatalos lapjában 
az elnöknek egy kiszolgált őrmester 
által irt támadó cikkei képezték. Varga 
István az erre intézett válaszcikk ama 
kitételéért, hogy az egyletnél viselt 
elnöki tisztét Önös célokra használta 
föl, pórt indított Matsád J. munkatár
sunk ellen. E hó 5-re volt kitűzve az 
ügyben a főtárgyalás, melyen azonban 
panaszos, állítólag betegség folytán
— nem jelent meg. A tárgyalás elején 
Dr. Gyenes Manó, Matsád János védője 
kifogásolta a törvényszék illetékességét, 
azzal, hogy panaszos nyilvános elszá
molásra kötelezett vállalatnak igaz
gatósági tagja lévén, ügyének elbírálása 
az esküdtszék elé tartozik. A bíróság 
a kifogásolást helyben hagyta s a port 
esküdt bíróság elé utalta.

Előléptetés a Törley-cégnél. A
Törley cégnek előnyösen ösmert tiszt
viselője, Szente Imre, e hó elejével a 
népszerű pezsgőgyár igazgatója lett. — 
Sebestyén Aladár a Törley-ég iro
dájának ugyancsak régi hivatalnoka, 
Decsényi Gábornak a cég képvi
selőjének állását töltötte be. Itt 
emlitjük meg, hogy a szabadkai or
szágos vendéglős kongresszus diszebéd- 
jére az igazgatóság 50 üveg Törleyt 
küldött.

Egy régi cég pusztulása... (A —
Terna) ... Ez a ter-ék szó egy budapesti 
régi cég pusztulását, illetve három fő
városi kereskedő cégnek kartellszövet- 
ségét jelenti. — A fogyasztó közönség 
kihasználása céljából alakult és ala
kuló — vállalatok ez újabb fajtájával a 
Fogadó annak idején foglalkozott. Rá 
nemsokára, egy előkelő fővárosi napi
lapban, a „Pesti Hirlap‘ ;-ban. fenti — 
„Egy régi cég pusztulása'1 eirnen köz
lemény jelent meg. melyben V. J. a 
kővetkezőket mondja:

Sajnosán tapasztaljuk napról-mtpra, hogy 
?z idegenszók majmolása a magyar nyelvből 
maholnap v o la p iik ö l csinál. Csak tessék elol
vasni a sport-rovatokat! A start, a handicap 
és hasonló kifejezések töltik be, a magyariro- 
dali m szégyenére. Arról meg nem is kell pa
naszkodni már, hógv a magyar B écsb ö l W ien  
lett! Tessék elmenni a nagyérdemű D. D. G. 
Petőfi-téri állomására meghallgatni, hogyan 
utaztatják a jó magyar közönségei Wien-be! 
Hat arról mit szóljunk, mikor a fölkapott di
vatos La w n  7e/í/»s-jáíéknál magyar fülnek 
macskanyávogásszeriien hangzó P i a i t ! ! kiáltá
sok elhangzanak ! Hát még a további műszók ? !

Ma kinézek ablakomon, és egy régi cég eltű
nését látom. Ez a B riiza y  K á lm á n  cég. a Mu- 
/.euin-küruton. Ebből állott elő egy T e r n a ! ! !  
lírám, teremtőm! — kiáltok föl. Hát ide is 
belopta magát a Lupta! Itt is járkált a Woj- 
wod Sándor ? Hát micsoda dolog ez ? A nagy
hatalmú Angolországban megengechetik ma
guknak az emberek, hogy alakíthatnak találomra 
szavakat, a véletlenre bízva annak hangzását, 
mint azt tették a nálunk is becsempészett s 
nem dicső szerepű Lovd-dal. De hát mi kis 
nemzet vagyunk, érthetetlen, nein magyar 
hangzású szavakkal nem szabad dobálózni. Mi 
célja van az ilyennek ? Hát nem hazafiasabb 
volna, ha már valaki itt a fővárosban egy 
részvény- vagy betéti- társaságot alapit, hogv 
keressen hozzá magyar fogalum-határozót. Hát 
nem dicsőbb lett volna, ha ez a társaság Z o l 
tán, Á rp á d  vagy más nagy emberünk nevét 
illeszti cégére? Most még csak a budapesti 
kir. keresk. törvényszókra vagyok kiváncsi, 
hogy be fogja-e jegyezni ezt a — Torna céget... 
Bizony kikellene ezen hencegő ripőkséget a 
cégek közül t is z t íta n i. . . .

Mi most is csak azt mondjuk, amit 
előzetesen irtunk, hogy a fogyasztó 
közönség az ilyen karteli alapon bol
dogulni akaró és a fogyasztói érdekekkel 
teljesen szembe helyezkedő Terna-féle 
cégektől tartsa magát minél távolabb 
még akkor is, ha azok Árpád vagv 
Zoltánnak vannak keresztelve. Annak 
a bizonyos tisztításnak az a lég kön y- 
nyebbik módja.

Ezüstlakodalon. Nagy Gábor, a 
kolozsvári Központi fogadó kiváló 
tulajdonosa e hó 12-én ünnepelte 
házasságának 25-ik évfordulóját. A 
szeretett jó gazdát és asszonyukat a 
fogadó személyzete egy gyüayörü cso

korral tisztelte meg és üdvözölte. Az 
üdvözlőkhöz mi is örömmel csatlako
zunk.

Emléklapok — (egy kedvelt víz
ről.) Az országos vendéglős kongresz- 
szus és közgyűlések alkalmából a »Fo
gadón rendszerint diszemléklapokat szo
kott kiadni. Az idén is adott ki, még 
pedig olyan sikerültei, amely gazdag 
tartalom és csinos kiállítás tekintetébjn 
az eddigieket fölülmúlta. A díszes kiad
ványokban a kongresszust érdeklő köz
leményeken kivül komoly szakbavágó 
és ugyancsak a szakmánkkal kapcsola
tos szépirodalmi közlemények jelentek 
meg. E közlemények során, emléklap
jaink több ismert cégről is érdekesen 
emlékeztek meg, amely közlemények
ből a Kristályról szólót a következők
ben mutatjuk be:

A Kristályról. Szegény Kristály, 
c-oda, hogy még élsz. Csoda, hogy bele 
nem pusztultál abba a rettenetes pa r
kolásba, mibe a kartellizált cégeknek 
egy nevezetes »rekláraorganuma« része
sített. Jó fizikumod van, hogy mindezt 
kibírtad. Mi azt hittük, hogy a rettenlo 
mosdatásba minden porcikád belefájdul. 
Az a derék »reklám-organum« ugyanis 
hat nagyon terjedelmes oldalról irá
nyozta rád az erős klórmeszes és lugkö- 
oldatos vegyüléket, —  (nemhogy magái 
mosta volna meg benne a ...) és még tusi 
is adott hozzá a kartelos artézid
b ó l. . .  És te mindezt föl se vetted. 
Mégis csak igaznak kell lenni annak 
a mondás nak, amely azt állitja, hogy 
a roszindulatu, mérges fullánku hir is 
az angyalártatianságu szép leányzót 
éri először, ki azonban ennek dacára 
is erős és hótiszta marad. A te sorsod 
Kristály, ebben az esetben szintén ez. Az 
a reklám-orgánum szintén rád ölté ful- 
lánkos és — kissé mosdatlan nyelvét, 
de ez a nvelvöltögetés neked mit sem 
ártott, de nem is árthatott, mert te akkor 
is, most is az vagy, a mi voltál: A  
vizes bort inni szerető embeiségnek 
u legkedveltebb kristály vize.

A kik alkalmi diszkiadványamka', 
különösen a szabadkai vendéglős 
kongresszusi Emléklapot, nem kapták 
meg, kérjük erre nézve egy levelező
lapon lapunk kiadóhivatalát értesíteni.

Kúriai határozat. A legfölsöbb bi 
róság, nem rég kimondta, hogy az 
itaimérési jog gyakorlását lefoglalni 
és zár alá helyezni nem lehet. A 
megokolásból a következőket közöljük

Á fennálló szabályokból megállapít
ható, hogy az italmérés gyakorlat1 
oly személyhez kötött jog és kötele
zettség, melynek átruházása tilos 
melynek bármily [körülmények közöti 
más által való kezeltetése a bíróság; • 
kivül álló pénzügyi hatóságok jogkö
rébe tartozik. A foglalás jogbatálv 
az említett lefoglalt jogoknak a zár 
gondnok által való kezelhetősége teli - 
a pénzügyi hatóság jóváhagyásától 
függne. Ily feltételes hatályú végre-
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hajtást a törvény nem ismer s az ily 
végrehajtás foganatosítása ellentétben 
áll a bírói határozatok feltétlen kikény- 
szerithetőségével. Ezekből kifolyóan az 
említett jogokra, illetőleg csak gyakor 
latára vezetett végrehajtás, foglalás 
szabálytalan. Az emiatt beadott elő
terjesztések tehát alaposak s a sza
bálytalanság megsemmisítését vonják 
maguk után.

Cégek a szabadkai kongresszuson.
Fogadós, vendéglős kongresszusnak jó látoga
tottsága mellett mi sem bizonyít jobban, mintha 
azon a gyülekezeten a eégek is tömegesen 
képviseltetik magukat. Ez történt a szabadkai 
kongresszuson, ahol a mi iparunkkal kapcso
latos majd minden szakma képviselve volt. A 
cégek képviselői közt ott lehetett látni Ungár 
Mórt is, az aradi „Andrényi" cég derék és 
joviális képviselőjét. Ungár képviselő különben 
is nagyon sok kongresszusi tagnak volt érdck- 
t'ele, természetesen az általa képviselt Andrényi- 
pezsgö révén. Ezek, illetve a kongresszuson 
megjelentek iránt kívánta tiszteletét kifejezni 
azzal, hogy a Pcstváros fogadóban rendezett 
di'szebcden ugyancsak egy nagyobb mennyiségű 
„tisztelet pezsgő*-t szolgáltatott föl.

Szomorú csapás. Mayer Imrét, az 
újvidéki nagyszálloda kiváló tulajdono
sát, súlyos csapás érte. Fia, dr. Mayer 
Emil m. kir. postafogalmazó, a temes
vári «Koronaherceg • szállodában, ahol 
megszállva voit és honnét áz aj állo
mására, Orsovára akart utazni, leesett 
a liftről és szörnyet halt. A szerencsét
lenül járt fiatal tisztviselő, mint velünk 
közli k, a hibás liftkezelésnek az áldozata 
A liftkezelő portást letartóztatták és 
vigyázatlanságból okozott emberölés 
büntette miatt bűnvádi eljárás alá kerül.
A tragikus eset Újvidéken és Temesvárott 
általános részvétet keltett.

A Blbarcfalvl Kössath-gyógyfürdö“  jö 
vője. Az ország tisztviselő-szövetség „Ribaro- 
falvi Kossuth gyógyfürdőn (Erdély Székelyföld) 
a szövetség részére (circa 8001(10000 személy) 
fürdő telepei óhajt létesíteni, minden szálloda 
S étieremhez 3—400 személy garantál tátik. 
Telek helyek, ing ven adatnak. Idény június 15 tói 
Szeptember 10. Reuma, koszvény, gyomorbaj, 
női gyöngeség, vérszegénység ellen elsőrendű 
gyógyvizek. Ezen szolid, de biztos alapon 
nyugvó vállalat létesítéséhez jó  hirnevil es 
tökével rendelkező vendéglősök köréből keres
tetnek vállalkozók. Részletesebb felvilágosítást 
ad Finta Géza telep igazgató, Erzsécetyáros. 
.Erdély) Bpest-Predeál fővonal. Kellemes éghaj
lati viszonyok- A fürdő mellett 80 hold 
gyönyörű erdőség, közvetlen a község szélén, 
mgyen telekhelynek van kijelölve.

A pálinka ellen. A pénzügyminisz
tériumban memorandumot dolgoztak ki 
a pálinkamérések vasárnap és ünnep
napon való nyitvatartásának korláto
zására. A  kereskedelemügyi miniszté
rium, mint a melynek hatáskörébe 
tartozik, a munkaszünetelés elrendelése, 
ízt a memorandumot már megkapta 
és valószínű, hogy a maga részéről is 
hozzájárul a tervezett megszorításhoz. 
A  pénzügyminiszter ugyanis hajlandó 
beleegyezni abba, hogy az égetett szesz 
kimérése vasárnap és nagyobb ünnep 
első és második napján délelőtt tiz 
órától kezdve egész napra eltiltassék, 
a közönséges pálinka kimérése pedig 
rzekeu a napokon teljesen szüneteljen. 
A pénzügyminiszter abba is készséggel

beleegyezik, hogy az italmérési enge- 
delem kiadásában ezentúl az eddiginél 
nagyobbb szigorúsággal járjanak el és 
hogy azoktól, a kik kihágást követnek 
el az italmérési törvény ellen, az en
gedetem megvonassék. —

Ennek a ((készülődésnek# több évre 
visszamenőleg meglehetős alapja van.
A székesfőváros közgyűlése négy évvel 
ezelőtt ilyen értelmű határozatot ho
zott, amit Gündel János ipartársulati 
elnök inegfelebbezett. A « Budapesti 
Kocsmárosok ipartársulata ̂ ugyanakkor 
kérvényt terjesztett a belügyminiszter 
elé, hogy a főváros határozatát hagyja 
jóvá, mert a társulat tagjai szívesen 
mondanak le a vasárnapi pálinkafor- 
gaiom bevételéről.

Ez a régi dolog tehát most kezdi 
foglalkoztatni az illetékes fórumokat 
és kíváncsian várjuk a további fejle
ményeket.

Apró birek. üj húsz koronások. A forga
lomba lévő húsz koronások nagybani hamisítása 
arra bírta a pénzcsináló Os7.tr.-Magyar bankot, 
hogy uj húsz. koronás bankjegyekéi bocsásson 
ki. Áz uj bankjegyek készítési1 drbként <* fillérbe 
s a forgalomba lévő 3ü millió összegű bank
jegyek helyett kibocsátandó uj bankjegyek 
előállítása 18 millió koronába kerül — Bu- 
cs ás. A szombathelyi Szabária fogadó 
éthordó alkalmazottját, Skarba Józsefet be
vették katonának. Vitéz szaktársunk e hó 6-án 
buesuestélyt tartott az ottani Széchenyi 
fogadó étteremben, ahol Weber Károly főpin
cér, a katonai leendőkben érdemesült szak- 
pirsunk tartóit igen tanulságos és vigasztaló 
fölköszönlőt. Ezenkívül kartársai egy szép 
csokor virággal lepték meg az október elején 
elmasirozó kollegát. — Gyász. Egyetlen magyar 
termék vau, amelyet az egész világ elismer s 
melyről még a német is azt mondja: Trink' 
Tokaji, dér gibt feuer! — Alosí gyásza van 
ennek á nemes lerméknek, — gyászolja, egész. 
Tokaj hegyalja Az isteni nedűt csepegtető 
fürtöket ugyanis megtámadta egy uj nyavalya, 
az oidiuní. Áz érett szemek bámulnák s a 
fürt lehull A szegény emberek pedig, akiknek 
egész évi munkájukat és megélhetésüket telte 
tönkre ez a betegség — sírva szoraorkodnak.
A tokajit szerető emberiségnek azonban nem 
tehet okuk az aggodalomra, mert számukra 
miként a fillokSzcrás múltban, úgy a jelenben 
is elég mennyiségű üy nemes ital fog teremni 
— A mulatságból a halálba. \ass László, 
a szombathelvi Hungária szálloda éthordója, 
az ottani Korándy-féle nagyvendéylőben. Dara- 
iái társaságában nagy mulatságot csapolt, 
aztán alkonvtájt eltűnt a mulatók közül és agyon
lőtte magát. A 18 éves pincér tettének oka 
ösmcretlen. — Drakulits Pál megunta az 
életéi, azaz öngyilkos lett. Az a Drakulits Pál. 
aki orsz. képviselő korában a pincérekkel és 
vendéglősökkel illetve Lukács János, volt sza
badkai főpincérrel való érintkezése révén v, ag- 
szerle hitessé vált Szegény Drakulits Pált c kel
lemetlen nevezetességtől megváltotta a könyörü
letes halál. , ,

Kincses Kolozsváron, mint levele- 
zőnk írja, a napokban Nagy Gábor 
a Központi, Taussik Alajos a hewyork 
és Feszi József a „Pannónia fogadó 
tulajdonosai valamintKikaker Boldizsár 
kávéháztulajdonos anélkül, hogy erre 
nézve bármi jelenségi ok lett volna, 
egyöntetűen elhatározták, hogy az 
üzletükben alkalmazott p in cérén ek  
heti 24 órai pihenőt adnak es fizeté
süket jelentékenyen megjavítjuk. A 
pincérek testületileg köszön ék meg a 
főnökük e nemes indulatu intézkedett.

Szent Péter Bácskában. A oVendég-
lősök Napiára« mely nemcsak az ezen 
foglalkozásuaknak, hanem a velük kap
csolatban álló vállalat stb üzlettulajdo
nosoknak is érdekes naptárát fogja ké
pezni IV07. december 25-én jelenik 
meg. A Vendéglősök Naptára szépiro
dalmi részének egyik legérdekesebb 
közleménye: »Szent Fé'er Bácskában« 
cimü verses elbeszélés lesz.

Egy derék nagykereskedőről. Amikor a 
csupa kartelizü, a fogyasztó közönség kihasz
nálására alakuló vállalatok, a „Ternák" sat. 
ilyen üzleteknek gombamódra való szaporo
dását lehet tapasztalni, jól esik tudni, egyes 
olyan kereskedőkről, akiket vállalkozásuknál 
nem a közönség kizsákmányolása, ha nem 
elsősorban a fogyasztók tisztességes kielégítése 
és a töltetlen szolidságon alapuló tisztességes 
haszon elvei irányítanak. Eme derék nagy
kereskedők közül való Jung Péter, a mi szak
köreink ismert szállítója és nagykereskedője, 
kinek a Vámház-körut 12. sz. alatti fényes 
üzletében mind ama fogyasztási cikkek, me
lyek vendéglős, kávés és kocsmárosoknak 
szükségesek, mindig a legnagyobb raktárral és 
mindig a legfrissebb állapotban találhatók.

A mi jung Péterünk egyébként ugv van a 
vendéglósséggcl, mint a saját hozzátartozóival 
Ha pl valamely cikkeznem a legelső minőségű 
és friss állapotú, lami ugyan minden 100 
évben fordul elő nálai, oda nem adná. még 
ha az illető vendéglős háromszoros árt is 
fizetne érte. Ez jellemzi az igazi, derék nagy- 
kereskedőt. jung Péter nagykereskedését ezért 
helyezzük mindeneknek elibe.

Gyászrovat. —  Mint utólag sajnálat
tal értesülünk, Frieá József a Csáktor
nyái Zrínyi fogadónak volt tulajdonosa, 
hosszas betegség ü t » n d t  hó folya
mán jobblétre szenderült.

A lsó len d vá n  á «ZöIdkoszoru> ven
déglő előnyösen ösiiiert tulajdonosa, 
Krajcsics István, augusztus hó 5 én 
jobbiétre szendéről! Az általánosan 
tisztelt és népszerű vendéglősnek kar- 
társai egy szép koszorút helyeztek 
ravatalára. Temetése az egész város 
részvéte mellett történt.

Kausz Ferenc, a Körmendi Zöldfa vendéglő
nek volt tulajdonosa augusztus 18-an. szersődt 
birtokán hirtelen elhunyt. Az elhunytat regi 
n agy kiterjedésű Kausz veudeglös-méazaros csa
lád'‘ hozzátartozói és rokonain kívül szárn y 
jóbaráíji* gyászolja Temetése nagy részvet 
mellett történt

Egy ezüst- és alpacea gyári rak
tárról. Ha valamely fogadós, vendéglős 
vagy kávés ezüst vagy alpaccá szük
ségletét —  evőeszközök, edények, stb. 1 
akarja be-zere/.ni. hova fordulhat biza
lommal más jobb helyre, mint a llermann 
.í L.-féle ezüst és alpacea gyári raktá
rához. Ezek a cikkek a legjutányosabb 
és méltányosabb árban csak itt sze
rezhetők be. A Hermann-fele ezüst es
alpacea áruraktár e hó elejétől a belvá
rosi Váci-utca 8 . sz. alatt van. s ki
rakata, valamint a raktár helyiségében 
1.lóiiUnit t'oiiiwt és alDacca készletek \a-kiallitott ezüst és alpact 
lúságos bámulat tárgyát kepezik az 
arra járó, valamint a vásárló publi
kumnak. A mi szakmánkhoz tartozók 
szintén e junevü cégnél szerzik be szük
ségletüket és nem csak a fővárosból, ha
nem az egész országból. A derék cégét 
olvasóink ügyeimébe ajánljuk.
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Kongresszusi em lékek.
I r t a  : Minden T. ■ ■■■■■■

Kész. —  Mehet.
A keleti pályaudvaron indulásra kész 

állott már a szabadkai gyorsvonat. Az 
utasok is mind beszállónak, a pod- 
gyász-szállitmánvt is mind berakták. 
A vonat azonban még sem indult, 
dacára, hogy az indulási idő is már 
jól erősen elmúlt. Mi a manó okozza 
ezt a várakozási körülményt! A gőzös
mozdony mérgesen prüszkölt és ugv 
pipált mint egy részeg ballerina. Mert 
menni, robogni szeretett volna.

De hát még nem lehetett. Beszálásra 
ugyanis még valami két kocsira való 
utas várakozott, akik egy nagy sereg
ben. egv fekete tömegben, ott áltak a 
mozdony utá i való podgyászkocsi kör
nyékén. Mindmegannyin fekete, ünneplő 
ruha volt. Némelyik szalon kabátban, 
némelyik akedves feleségével kapcsolat
ban áilt ott és nézte a ménkű hosszú 
gyorsvonatot. Mint például Bartuschek 
Ernő, Cladek József, Pischof Pál stb. 
szaktársaink, akik mind kedves nejeik 
társaságában sorakoztak az ünneplő 
tömegben, nem azért ugyan, hogy ki
ki a saját párját is elvigye magával 
(ami pedig sokkal célirányosabb lett 
vo lna)... De hol van miskei Miskey, 
a főrendező! —  kérdezte mindenkitől 
Sági bátya.

Hogy a dolgoknak értelme és a 
témának logikai rendje legyen, minde
nekelőtt megkell jegyeznem, hogy a 
podgyászkocsi táján várakozók, a székes- 
fővárosi vendéglős és kocsmáros ipartár
sulatnak a szabadkai vendéglős kon
gresszusra igyekező tagjai voltak, kiknek

rendelkezésére a bejelentési irásszerint 
két külön kupé állott volna, (ha azt a 
két kupét a többi nem kongreszista 
utasok el nem foglalták volna). Sági 
tehát emiatt kereste Miskevt, ám, a kissé 
megkésett miskei Miskey elutasította 
Ságit: —  Menj a vonatrendezőhez, a 
főtitkárhoz! — Hát jó, hol a főtitkár, 
hol van Szűcs!

—  Hagyd Szűcsöt, ne zavard most, 
húzta rokkon Ságit a kis Braun Béla.

Az ipartársulat kitűnő esze, Szűcs 
Béla ép akkor volt nagy tárgyalásba 
az állomásfőnökkel. Az Írásokat mu
tatta elő, amelyben 60 bejelentett és 
ugyancsak itt is látható kongresszis- 
táuak megfelelő ülőhely, vagyis két

egész kupé volt biztositva. Azonban 
nem két kupé, de még két fülke sem 
áll rendelkezésre, — mert hiszen a 
kongresszus-utazók közül még egy 
sem szállt föl, (kivéve a tuladunai és 
fölső vidékieket, akik nagyr'észint az 
étkező kocsit foglalták el.) Miskei 
Miskey ekkor már Szües háta mögött 
állt, és szintén biztosítani kívánta a 
főnök urat, hogy két külön kupé nél
kül egy kongresszus-utas sem fog 
Szabadkára utazni.

A két kupét a közben leakasztott 
mozdony már el is hozta. —  Tessék 
uraim és hölgyeim beszállni! —  hang
zott a kalauz szava és a másik minu- 
tában már a vonatvezetőnek: kész! —  
mehet !-et jelző trombitája is hallat
szott és a vasparipa robogott —  Sza
badka felé.

Szabadkán.
Útközben folyt a diskurzus, a talál

kozás (Horváth a somogyiakkal, ezek 
a veszprémiekkel) a márjás és kalá- 
berozás. Springer, a volt elnök, Spitzer 
az alelnök, Pischof és még néhányan 
a kedvezményes útiköltséget meg is 
nyerték, Matsád pedig valami 3— 4 
forint kártyapénzt szedett össze —  
közjó céljából. Aztán mégérkeztünk 
Szabadkára.

Szabadka! — mondta minden
kongresszista mindegy önkénytelenül 
és jólesően, a mikor a kiszállás 
megtörtént. De egyebet sem 
mondhattak, mert Kecskés Jó
zsef (az id. Kecskés Antal 
derék üa) vezetésével intéz
kedő fogadóbizottság és Ivics 
szállásmester, mindenkit azon
nal szállására utasított, hogy 
azután még idő legyen a város
ban kissé széttekinteni. —  Ez a 
tapasztalat különösen azért 
jó, hogy az éjjeli hazamene
telnél kartársaiin kissé tájé
kozhassák magukat! —  mondta 
többeknek Perge Lajos.

Szabadka,tegyönyörü városa 
Bácsországnak ! Milyen meg
ható szép dolgokat tudnék én te rólad 
írni, ha például, költő volnék. Igazán 
kár, hogy nem születtem annak. Szeb
ben és bajosabban talán egy költő 
sem énekelt volna meg, mint én. Pedig 
ugyancsak sokan megénekeltek már. 
Híredről, nevedről mindenki beszél. 
A budapesti „Urániádban meg pláne, 
napjában kétszer színdarabot is adnak 
rólad. És mindig zsúfolt ház előtt. De 
irigyelhetnek azok minket, akik ben
ned mostszínről-szinre gyönyörködünk.

Ez a tudat egyébként, bárha csak 
sejtésben is. mindenkiben él és hogy 
a vendéglős-osztályhoz tartozókban leg

inkább él, ez arról bizonyos, hogy a 
szabadkai vendéglős kongresszusra 
majdnem 580-an jöttek az ország 
minden részéből. Még a Csikmegyére 
mosolygó Kovásznáról is itt volt Pász
torja Ferenc vendéglős és borviz tulaj
donos. Brassóból Lacin a Győző 3 
tagtársát vezette el Szabadkára. A tá
voli kassáról Dávidkó János a Kassa 
szab. kir. városi vendéglős ipartársulat 
és Fried Mór, az Abauj-tornamegyei 
vendéglős-kocsmáros-ipartársulat ré
széről vezérelték a kurucokat. Somogy- 
ból 3 elnök: Grünwald Mór fő - Szabó 
Imre al,- és a csokonvai Piltner György 
alelnök, mig Veszprém megyéből Cser
vény i  Ferenc elnök vezetésével Wer- 
ner Károly, Kreutzer Ferenc és Lőr
ébe Adolf (Lepsény,) vettek részt a 
kongresszuson. Kecskemétről Braun 
Pál ipartársulati titkár 15. Elek Imre 
elnök H.-M.-Vásárhelyről 5, Deutsh 
Mátyás elnök és Praimayer Pál alel
nök Bajáról 15 ipártársulati tagot 
hoztak Szabadkára. Rózsási Ignác szál
lodás Zimonyból szintén 3-ad magá
val jelent meg a kongresszuson.

De ki győzné azt a sok derék kong- 
reszistát mind névről-névre fölsoroln . 
Csupán a névsor, két ilyen lapot töltene 
meg. Pedig ekkor még a közeli kör
nyéket nem is számítanánk. Mint p!. 
Zentát, ahonnan Szilvásy Pál és Miks 
János 8-ad magukkal és Zombor,

ahonnan Matzitz Gusztáv és Aac-ój 
Mihály 6-od magukkal jelentek n>'g- 
Gsantavért Basch Károly, Magyai’ ■- 
nizsát Kövecs Gyula, Dunave • :t 
Aémeth József, Halast Szabó Gusr <v 
és Bácsalmást Ambil József képvis-r- :e. 
S hogy ily nagy számmal fog: ik 
összejönni, azt jól sejtette Lus, ng 
Pál óbecsei fogadós, aki a rendes- 
bizottságnak a hires Csámpai pr as 
bandája érkezését is bejelent- :e. 
Hírül is adták ezt a szabadkai la k, 
de Lusztig várva-várt zenekara. ?y 
ép az napra eső végtelen bái ai 
muri miatt lemaradt a vonatról.
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Voltunk tehát szép számmal Szabad
kán. Sebestyén Aladár, a Törley cég 
képviselője —  aki nem hitte volna a 
csodát (de talán még Szente igazgató 
se — ) s a többi gyári képviselők, no 
meg Delfin Samu, a tanúm, Dr. Plesz- 
kovits Lukács, a szabadkai vendéglős- 
ipartársulat derék ügyésze, megelé
gedve dörzsölte a kezeit: Legalább
nem hiába végeztük azt a rengeteg 
nagy munkát!

Tartsa Isten!
Az ismerkedési estély a Bárány 

fogadó éttermében folyt le. Kedélyes 
szép estély volt, meg is jelent azon 
mindenki, kivéve azokat, akik a más
nap reggeli vonatokkal érkeztek. Mert 
igen sokan csak másnap érkezhettek. 
Ágai Emil, a bajaink ifjú nótáriusa 
egymaga 40 kongresszusi tag érkezé
séről tett jelentést, (természetesen az 
Agai és Horváth fogadóson kívül 
másnap jövő 13 bajait is hozzá számí
totta.) Az estély teháta tekintélyes szám
ban megjelent vendéglősök körében kel
lemes és mindjobban emelkedő hangu
latban folyt le. A  hangulat emelkedés 
persze nem a megjelentek szép száma, 
hanem ama bizonyos bácskai siller 
folytán történt és pedig oly módon, 
hogy mikor Szuvajdzsics Obrád szabad
kai elnök tiszta szivböi köszöntötte a ked
ves vendégeket, a jókedv sugarai már 
minden arcon kezdtek fölragyogni.

Ennek tulajdonítható, hogy a 
veszprémi elnök, Cservenyi Ferenc, 
majd Szűcs főtitkár toasztja után a 
kecskemétiek táján amolyan csalo- 
gányi hangok hallatszottak. Tartsa 
Isten! hangzott erre az alsó részen, 
valahol Pleszkovicsék környékén, ami 
ugyan nem ' a zengő énekbe kezdő 
Pásztorinak, hanem a kurucokat vezető 
Dávidkó fölköszöntőjének szólt.

Beleszólt az ismerkedési estély témá
jába Gombás István erzsébeífalvai 
vendéglős-kollégánk is, ki az úgyne
vezett «nagyok-> kicsinységeit említette 
fel. De szóltak még többen is, mig 
azután a holnapra ((gondolok* takaró
dót fuvattak és figyelmeztették a t. 
kongresszusi tagokat, hogy hát mégis 
csak jó  lesz már nyugalomra térni, 
mert holnap nagy munkák lesznek és 
mindenkinek talpon kell lennie.

A társaság fölkerekedett és távo
zott, de — Uram fia, többen igen gör
bén látták a nemzeti kaszinót és a 
szabadság szobrot, ami pedig délután 
még egészen egyenesen állott. Egvike- 
másika meg is kérdezte a szabadkai 
idegen vezetőt ennek az elváltozásnak 
az okáról, ki úgy magyarázta a dolgot, 
hogy éppen most földrengés lehet, ami 
így meggörbítette az épületeket és a 
szobrot. És hogy ez a földrengés em
lékezetessé maradjon, Miskey bátyánk
nak, mint főrendezőnek gyorsfényképet 
csináltak róla a mindig jókedvű sza
badkai kollégáik. Végre aztán ki-ki 
szállására készült, hogy másnap elég 
erős, friss és egészséges legyen.

A beregszászi osbudavár. . .  Nem
olyan mint a budapesti, az állatkerti 
árnyas fáktól körülvett» sbuda*', 
ahol a mulatni vágyó résztvevő 
mindent feltalál, amit csak 
szem és száj kívánhat, termé
szetesen — (drága pénzen).
A beregszászi Osbudavár kávé
házban, mely régidők óta Ber
néi Márton szaktársunk üzle
tét képezi, csak 12 vagy 20 
krajcár a beléptidij, annyi, 
amennyibe egy feketekávé vagy 
egy üveg sör kerül. Bemer 
gazda, aki maga teljesiti a 
pincér-, főpincér- és kaszirnői 
(felirónői) teendőket, ennél az 
összegnél többet igen költeni 
se enged Pláne, ha valaki már 
— (kissé illuminált.. . )  S ezért az élve
zet, amit az ősidők óta épült kávé
háznak hasonló berendezése, fal és 
menyezet burkolatja nyújt. Ami leg
kivált akkor élvezetes, ha a záporeső 
hull: ilyenkor ugyanis ahány asztal van 
a kávéházban, annyi helyen csurdogál

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 1. előfizetőink 
kik a *Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, szí
veskedjenek a kiadóhivatalt levelező
lapon értesíteni.

Kávéház átvétel. Budapesten, a 
Baross-léren levő Keleti kávéházat 
Szántó Béla, az erzsébetvárosi kaszinó
nak volt derék vendéglőse megvette. Az 
uj tulajdonos a nagy üzletet újonnan 
renováltálta és saját kezelésébe a múlt 
hó folyamán vette ál.

Győrben a Fehér-hajó fogadót, mint 
értesülünk, Várady József volt buda
pesti (Teréz-köruli) és Iglófiirednek ven
déglőse megvette Heberling Adolf szak
társunktól. Az átvétel e hó folyamán 
történik.

Jákóy Pongrác fogadója. A Bala
to n ié i letti Faluszemes ismert fogadósa, 
Jákóy Pongrác szaktársunk Veszprém
ben átvette a jómenetelü Erzsébet 
szállodát sógorától, Kreutser Ferenc 
szaktársunktól. A jónevü fogadónak uj 
és ugyancsak jónevü fogadósa, üzlete 
jó menetelét biztosítja.

Csurgón a város tulajdonát képező 
.,Daru“  vendéglőt Zechmeiszter Ignác, 
Igaion volt előnyösen ismert vendég
lős bérelte ki, melyet saját kezelésébe 
augusztusban vett át.

Kassai Adolf vendéglője. Kassai 
Adolf, a régi főpincéri gárdának ismert

be az eső a kávéházba. És ez már így 
van nagy idők óta és így lesz mindaddig,

amig csak Osbudavár és annak derék 
gazdája Bemer Márton lesz. A bereg
szászi igazi Osbudavárt. a maga való
ságában, a kilenc gyermeknek derék 
családapja: Bemer Mártonnal és a
kávéház híres zenekarával jelen jól 
sikerült képünk mutatja be.

tagja, utóbb kisszebeni kávés, e hó 
4-én át vette a Röser-bazárban. Sem- 
melweiss (volt Uj világi-utca 19 sz. a. 
lévő vendéglőt. Kassai szaktársunk 
a jóhirü vendéglő menetét olcsó, jó 
magyar konyhája és tiszta italaival 
biztosítja. Az ismerős kartársak figyel
mét fölhívjuk Kassai vendéglőjére.

Kaposváron a csalogány-utcai ven
déglőt MacsovicsIstván megvette. A kel
lemes kirándulóhelyet is képező üzletet 
uj derék gazdája újévkor veszi saját ke
zelésébe.

Hatvanban a Központi szállodát 
Kom  Bernát a mai igényeknek meg
felelően újból berendezte és villany
világítással látta el.

Buziáson a Gráf féle vendég!-.t 
Komlósy Béla, utóbb a lugosi vasúti 
vendéglőben volt föpincér átvette, me
lyet ez alkalommal újonnan berendezve 
e hónapban fog megnyílni. Uj vendég
lős szaktársunkat üdvözöljük.

Földváry Ferenc fogadója. A pécsi 
Scholtz-féle sorháznak ismert és nép
szerű vendéglőse, Földváry Ferenc 
szaktársunk, a kecskeméti ipartestület
nek 300.G00 kor. költséggel épült palo
tájában levő és 1200 tagot számláló 
kaszinóval, modernül berendezett étterem 
és kávéházzal rendelkező szálloda bér
letét elnyerte. Földváry szaktársunk az 
uj nagy üzletet október 5-én fogja ünne
pélyesen megnyitni.

Marcaliban a « Magyár Korona** 
zsállodát Révész Samu, alsólendvai is
mert kávés megvette özv. Szívós Lajosáé
tól. Révész szaktársunk a jónevü üzle
tet saját kezelésébe október hó 1-én 
fogja átvenni.

ÜZLETI  HÍREINK.
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Kiskunmajsán a nagyvendéglőt Far
kas Józseftől Tugtii Sándor megvette. 
Az uj gazda a jóhirü vendéglői saját 
kezelésébe a mull hónapban vette át.

Nagysomkuton a régi jónevü Stern 
szállodát Steru Ármin újonnan föl
építette s annak éttermét és kávéházát 
a mai modern igényeknek megfelelően 
rendezte be. A szép üzlet megnyitása 
augusztus 15-én volt.

Eszéken az Aranykut (goldenebi undl) 
fogadót Weiss Dávid volt vendéglős 
.szaktársunk a múlt hó elejével át vette.

Vendéglő áthelyezés. Kis Gilice 
József szaktársunk a József-utea 4. szám 
alatti üzletét ugyanazon utcának 2 számú 
palotájába helyezi át. Gilice szaktársunk 
uj üzlete egyike lesz a fővárosi modern 
vendéglőknek és miként előbbi vendég
lője, ez ugyancsak a dunántúli kar
társak találkozó helyéül fog szolgálni.

Alsólendván a Kévész-féle kávéházat 
Wolfson Henrik, ismert letenyei kávés 
vette meg. Wolfson szaktársunk a jó 
menetű üzletet október 1-én fogja átvenni.

Kerestetnek. T olvasóinkat kérjük, hogy 
az iüább keresett szaktársak hollétéről, kar
társi szívességből a megtudni óhajtókat egy 
lev.-lapon értesítsék.

Fiedler János, a zsolnai vasúti vendéglő 
volt főp. címét kéri tudatni Lukács Sándor 
vendéglős, Arad. Szabadság-tér 11.

Borbély Károly, a miskolci Pannónia kávé
ház volt föpiucére hollétét Fritz József lőp. 
(Miskolc, Grand szálloda) egy l.-lapon kéri tu
datni.

Orsován a I’ issek szállodát Csánky 
Lajos ismert ottani vendéglős a múlt 
hónap folyamán átvette.

Veszprémben a rég fönt álló és jó 
hírnevű Löwv-sörödét Steiner M. volt 
jutási vendéglős megvette. Steiner 
szaktársunk az üzlet ünnepélyes meg
nyitását szeptember 1-én eszközölte.

A mai számunk hirdetési rovatában meg
jelent „Eladó kávéház“ -ra (Fái József kávé- 
háza Pancsován) a vevő közönség figyelmét 
ezúton is fölhívjuk.

Temesváron a Magyarkirály vendég- 
fogadót, mint előzőleg irtuk, Weiss 
Károly ottani ismert vendéglős vette 
át. Az uj fogadós üzletét ez alkalom
mal egész újonnan renováltatta.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Dávid Pál 
szaktársunk a Bodó kávéház főpincéri állá
sát újból elfoglalta. Eszéken a Kaszinó fo
gadó éttermi főpincéri állását Weisz János 
és ugyanott a szobafőpincéri állást Zách János 
töltötték be. U. itt a kávéházban Szrdanov 
György segédp. állást nyeit. Vmkovcén a vasúti 
vendéglő főp. állását Mayer Mihály foglalta el. 
Csurgón a Magyar korona fogadóban Bakonvi 
József főp. mellett az éth. állást Poznik Sándor 
foglalta el. Csáktornyán a Zrínyi fogadó kávé
háza főp. állását ujabbaii Horváth Ferenc 
töltötte be. U. itt az étteremben Szablics 
István főp. mellett az éth állást Mátay János 
nyerte el. László Pál. Humán az Aranvsas 
fogadó főp. állását foglalta el. Szombathely W.
K. tudósítása. A Széli Kálmán kávéház főp. 
állását újtól Hajcskó Sándor töltötte he. A 
Szál >ária fogadó szobaföp. állását Margarits 
József foglalta el L itt Márkusz József éth 
állást foglalt. Fiszter József a Hungária fogadó 
étterme főp. állását és Klepeisz György a

Széchenyi fogadó éjjeli főp. állását töltöttek 
be. Édenhöfer Gyula éthordó a Hungáriában, 
Láng Sáudor éth. a vasúti vendéglőben és 
Surányi Emil m. s,-pincér a Hungária-kávé- 
házban nyertek alkalmazás. Fo tor Károly a 
beregszászi Royal fogadó főp. állását töltötte be.

N Y ÍLT -T É R .*)

Egy egész jókarban
mely fatüzelésnél 20 percenkint 20 kiló kávét 
pörköl, 120 írtért eladó. — Sohovaneta 
János kávés, Budapest, IV., Koronaherceg 
utca.
Vjnphh de megélhetést biztosító tej, vagy 
MouUU, kávécsarnokot megvételre keresek. 
Cim a kiadóhivatalban.

Nyilatkozat.
Tek. Herceg Sándor urnák vasúti vendéglős 

Csáktornya.
Az öntől vásárolt borszürövel minden tekin

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

Jejtl M
veudéglős“

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

szakmában a gyors üzleti lebonyolításairól 
legjobban ismert szálloda, vendéglős, kávé
házi üzletek eladás- és vételi irodája"  tulaj
donosa, ez utón is tisztelettel értesíti az ér
dekelt fogadós, vendéglős és kávés urakat, 
hogy a IV.. Semmalveisz-utca 6. sz. alatti 
iroda helyiségeit a legmodernebb kényelemmel 
rendezte be. üzleti telefon szám: 16—18. Lakás 
telefonszám : 1» —73. Szives megkereséseket fenti 
címen kér, tisztelettel G rosz Ö dön

Budapast, 111., Sammelvelsz- (Újvilági-utca 6.

HÉTRŐL — HÉTRE.
Vasszárnyafion. . .

Föl és IeszállunR a hegyes tetőin, 

Meg-megtérünS oda Hol indulónk,

Alant a szédületes nagy mólységDen 
Kicsin? patak Sut s neuel föl reánk.

És szól csacsogna: ml osloöa madár!
Szám? nélkül ott főni a kegyek fölötl. . .  

Lám én szerényen, kikerülve mindent,
Járok a uölgyken, küs kokrok között.

Hallván e szót a fogadói portás.
Rászól: — ne csacsogl, osloöa patak,
Nem lótod kogy azt a sok ió vendéget,

Mind nekünk kozza a füstös vonat. . .

Minden T.

Kontraverzia. — Mit jelent ez a 
szó, kontraverzia? —  kérdezi Sági bá’nk 
a szabadkai vendéglős kongresszuson 
egyik kocsmáros kollegájától. A ménkű 
tudná jobban! —  mondja a kérdezett. 
—  Egyszerű dolog: Trojanicát inni, a 
szobában az asztal alá, vagy a szék 
aláfeküdni s ha a szobaleány lármáz 
azért, hogy a passasér az asztal alatt 
és néma szépen megvetett ágyban alussza 
édes álmait. . .  Ez a kontraverzia — 
böki meg a kollega homlokát Sági bá’nk.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk >n ‘ f  “  1 evei Ükre / -- !- 
letet nem kaptak, a szükséges válás <t jelen rovatunk haji 
találhatják. A sze-k. üz,•Delekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

K J vendéglős, Kóny. I isztelt szaktársunk- 
nak* a "lapunkkal való nagy megelégedése, a 
mi legszebb dicséretünk és jutalmunk. Köszön
jük. Az előfizetés megújítását valamint a 
Vend. Napiára diját is szives köszönettel 
nyugtatjuk.

L. A. N.-Várad. Jelzett ügyre vonatkozólag 
figyelemmel leszünk. Üdv. — M L. Thurzo. 
Bejelentést tudomásul vettük ; szives köszön
téseket hasonlóan nyugtatjuk' — W. K. Szombat 
hslv Értesítéséért szives köszönet cs köszön-
lés -  M. }.. G. D . Sz  S. Cs. I. * 0 .  8.
Kérdésüket levél utján intézzük el. üdvözlet.

B. P. Érsekújvár. Igazán, szívből örülünk az 
ügv sikerének. A törv. könyvek beszerzését 
elintézzük Szives üdv. — Sz  0. Szabadka 
Kulai ügyben intézkedtünk, üdvözlet. — r
S. Szolnok. Ajánlatra levélben válaszoltunk s 
a jelzett r-i ügyben mi is intézkedtünk. Szi
ves üdv! ________ ________

B á c s - K u l á n
az adó- és közjegyzői hivatal és a járás
bíróság tőszomszédságában lévő és jól 

bevezetett vidéki forgalmú

Hungária szálloda.
melyhez 12 vendégszobán kívül étterem, 
söntés, táncterem. 30 lóra istálló, nagy 
kocsiszín, jégverem stb. szükséges he
lyiségek tartoznak, az össseo beren
dezéssel együtt családi körülmények 
miatt több évre bérbeadó esetleg 
házzal együtt eladó. — Bővebbet a 

tulajdonosnál, B . - K u l á n

KOVASZNŐ (Erdély)

Á R P Á D  f
g y ó g y - f n r r á s  t e rm é sz e te s  k o n y -  C

hasós, égvényes savanyuviz :

Csutak Gergely és Pásztor Ferenc |
f o r r á s t u la jd o n o so k ,  K o v á s z n á n .  ’j  

Ezen ásványvíz a szabadkai országos íj 
vendéglős k o n g r e s s z u s o n  nagyon 
megkedveltetett; úgy borral vegyítve, 
mint tisztán nagyon kellemes ital.

N y i l a t k o z a t .
Amennyiben férjem. Haás Miklós egy ala

csony nívón álló (cseléd) leány nyal megszökött 
cs most mindenütt a hites nejének hireszteli. 
figyelmeztetem a t. szakközönséget, hogy ezer: 
hazug állításának föl ne üljenek és egyben ki
jelentem, hogy értük semmiféle adósságokért 
nem felelek, haás Miklósné budapesti lakosn >

Kávémérést
800-tól 1000 ftrtig keresek j  
megvételre a fővárosnak ! 
jobb, élénkebb utcájában, i
Ajánlatokat R. 1. jelzéssel a ; 
«Fogadó» kiadóhivatalába kérek.

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




