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VOLT SZEGEDI „ÚJKOR*

á MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KÁVÉSIPAR. A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP.

A BUDAPESTI KOCSMÁROSOK IPARTÁRSULATANAK.

A SZABADKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉHÁZTULAJOONOSOK ÉS KOCSMÁROSOK EGYLETE, —  AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZÓ ÉS ELHELYEZŐ EGYLET
HIVATALOS LAPJA.

Előfizetési d ij: Egész évre 12 korona. Szerkesztő és laptulajdonos: Szerkesztőségés kiadóhivatal:
Félévre 6 korona. F ló r  G y ő ző .  Budapest, V ili., Rákóei-ut 13. sz.

Néhány szakértő i vélem ény. H ivatalos vélemények.

FROHNERS HOTEL IMPERIAL, Wien.

A Kristály asztali vizet vendégeink 
kellemes ize miatt kedvelik.

RÜHLING igazgató.

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

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

LOUIS ADLOX tulajdonos.

The SAVOY HOTEL, London.

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

HENRY PRÜGER 
vezérigazgató.

T A R

Az élelmiszerek drágasága. 
Hivatalos rész.
Egyletek, szövetkezetek. —

A bajai vend. Ipariársulat. Ui 
iparttrsulat Torzsalkodá-. Az

Nézeteltérés.
Oroszországból.
A budapesti kávés-ipartár-ulat. 
K ülönféle közlemények. 

Okoskodások. Előfizetőinkhez. 
Figyelem. Hymen hírek. Az 
első fecske. A Törley cég nj 
helyi képviselője. Az első 
szakiskola Némer o:sr ágban 
Koazakarat-e vagy tudatlanság. 
D. vendéglős szikvizgvár. 
Szüret- Szükséges easzaklap. 
A hazárdjáték és a kaszinók.

T  A L 0  M.

Hamis pezsgők. Bor-és kávé
árak emelése. A finánc bír
ságok. Pincér 'Hivatalnok A 
miskolci kártya adó. Az al
koholmentes Trotty. Ihász 
Gyurka megbolondult. Pnpp 
fogadós meghalt. Bacsu esi. 
Egy a) találmány. Névma 
gyarosilás. Gyászrovat 

Egy megszűnt pincér-egylet.

Üzleti híreink. (Helyváltozások.) 

Nyilttér.
Hétröl-hétre.

A vércse és a veréb (Matsád 
.1.1 Egy kis tévedés. Bodó 
Adolf és a elnkoiai nagy itce. 

Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása. 
Hirdetések.

Budapest székesfőváros vegyészeti 
és tápszervizsgáló intézete

a Kristályforrás ásványi-izet tiszta, 
bomlási anyagoktól egészen mentes és 
chetniai szempontból egészségesnek mi
nősítette.

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

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

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

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

CHARLES VÁSÁRHELYI igazgató.

0  es. és Apostoli kir. Felsége UDVARI GAZDASÁGI hivatala, Wien.
A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

FRANZ von WORL1TZKY 
cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

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

számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból 

mint élvezetiviz kitűnő és rendkívül értékes.

Az Országos K özegészségügyi Tanács a Kristályforrást helyes

és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más

ásványvizekkel hivatottnak minösiteite.



II. oldal. FOGADÓ 20. szám.

mNincs többé szalbor! Nincs többé töröttbor !
Fogadós, vendéglős és főpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős állal kipróbált és használatba vett Kristáiy-szürö nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a heivrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- ' 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél, sehol sem hiányozható Kristály- 
szűrő, 100—150 liter munkaképességgel 40 korona. .Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Délivasnti) pályaudvari , 
vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél: Polgár M. Budapest, VII.. Wesselényi-utca 17. H. 1. Az utánvét mellett küldött Kristály- , 
szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik! Az ország’ minden részéből érkezett elismerő levelek közül van szerencsém az alantiakat közölni. ( 
Kaposvár,^ 1906. szept. 30-án. Tek. Hercog Sándor urnák Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazott borszürőt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden 
tekintetben megfelelőnek találta. — 'Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, miér: is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogy vármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben, teljes tiszteletlel M ayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
M ór s. k. elnök. P. H.

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli (vasúti vendéglős 
által feltalált és szabadalmazott „Borszcirő“  kipróbálásánál jelen , 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta- j 
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, l 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és 15 
percnyi működés alatt 10— 12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, i 
1907. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök, i

T. étlapiró és vendéglős uraknak.

legmelegebben ajánló: 
legjobbnak elismer 
aok időt és munkát 
takarító ,, Bérkor

Hektográph-lapok

Iákat. A nélkniözhetlen 
hektográph-lap mindkét ol-
l i í ! 5 S bb'‘ZÖrhba‘-Znf ltí.'‘t‘'i 5 Uiry eredetir51 100 -  200 

. l 'v ! ,  "• , LehuMS u,an ba™» olajos-itatós
“ “ Í W *  “ *T *  naP ismét használható.

Hektograph-tekerosek minden nagyságban rendelhető

B E B K O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorosító-ké
szülékek, Hektográph-raktárában Budapest 

\ IL Síp-utca 1 1 . Árjegyzék ingyen.

H irrlptDQűlf ,eltfétetetnek a Fogadó 
MII UCIÜOCW kiadóhivatalában 
------------------- Vili,, Rákóci-ut 13. sz.

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

Bővebbet a Fogadó kiadóhivatalában. 3—8

? & > . ' fl pécsi országos Kiál- ^  í j j . 
Iftáson IegmagasabB \\vyí 

r  Kitüntetést, disz- v  
oKIeuelef npert.

Kapható'minden elsőrangú füszerkeres- 
kedésben, kávéházban es vendéglőben.

Budapesten bérházat, v illá t, v en d ég 
lő t házza l együ tt, vagy vidéki fü rdő
ket, penslókat venni akar. szíveskedjék 
irodámhoz fordulni. — K eresek  nagy  
v id ék i gőzfü rdőt bérbe. — Bővebben 
U J V Á R Y  A L A D Á R  irodájában, Buda
pest, II. ,  Kapás-utca 12. — E lőzetes  

kö ltség  ninos.

r;

Kiadó kávéház.
Egy elegánsan berendezett uj 
kávéház, nagy vidéki városban 
jó  helyen, albérletbe kiadó, egy 
szorgalmas, intelligens megfe
lelő óvadékkal rendelkező szak
embernek, a legelőnyösebb fel
tételek mellett. —  Cím : e lap 
------- kiadóhivatalában.

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

Csillagltegyi lorrásoizeí
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette. 
—  mely szénsavval tellittetik. =  

F O R R Á S :
C S I L L A G H E G Y .

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

—  Telefon 78-79. —  
Vidékre bérnientes szállítás. •  Kapható mindenütt!

| Kávéházi és vendéglői 
I  berendezést, alpacca és
Í chinaezüst árut vesz s elad

B R A U N  G Y U L A

B U D A P E S T ,  SIP-U. 14.

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

E la d ó .

S z á llo d a  átadás.
lilénk forgalmú nagy város nagy-szál
lodája, jutányos föltételek mellett átadó. 
Cim: a kiadóhivatalban. 1—4.

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

(Röser-Bazár.)

Magyar konyha. Kis adag ételek. 

Tiszta ital,

A szaktársak ta lá lkozó helye.

K á v é m é ré s t 1
800-tól 1000 írtig keresek | 
megvételre a fővárosnak ] 
jobb, élénkebb utcájában, j
Ajánlatokat R. I. jelzéssel a | 
(.Fogadó, kiadóhivatalába kérek. 1

Özv. Fazekas Ágostonnénak K isku n 
félegyházán a piac és artézi kút köze- | 
lében levő három utcára szolgáló háza, . 
melyben már 30 év óta egy jó forgalmú ‘ 
kocsma és fü szerü zle t áll fenn, az | 
üzletek berendezéseivel együtt nyug
díjba vonulás miatt 25.000 koronáért I 
azonnal eladó. Értekezhetni lehet 
a tulajdonossal, vagy a Fogadó kiadó- 
hivatalában. 1—6.
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ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY FOGADÓ ORSZÁGOS

PINCÉR SZAKKÖZLÖNY

A MAGYAR VENDÉGLŐS- ES KÁVÉS1PAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP 

A  B U D A P E S T I  K O C S M Á R O S O K  I P A R T Á R S U L A T Á N A K .
a SZABAOKAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉHÁZTÜLAJ OONOSOK ÉS  KOCSMÁROSOK EGYLETE, —  AZ ARADI PINCÉR SEGÉLYZÖ- E S  ELHELYEZŐ EGYLET 

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

Előfizetés: E gy  évre 12 kor. Félévre 6 kor. 
Negyedévre 3 kor.

Szerkesztő és laptulajdonos: 
F lór G yőző .

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

Az élelmiszerek drágulása.
A kormány beavatkozása.

Van-e inég valamelyes közszükség
leti cikk, melynek árát folytatólagosan 
lel ne emelték volna? Alig van! Mert 
ha volna még, akkor a kartelezett 
spekuláció már régen leiemelte volna.

Az élelmiszerek a legalkalmasabbak 
cikkei a módfölötti kizsákmányolásnak. 
Minden egyebet nélkülözhet az ember, 
ha a szükség úgy kívánja, de az élelmi
szereket be kell szereznie. Ezeket nem 
nélkülözheti. És erre számit a speku
láció és jól számit. Mert utóvégre 
kopotabb ruhában járhatunk. Bútorun
kat, fehérneműnket stb. kiegészít
hetjük kedvezőbb időben, élelmiszerek 
nélkül azonban nem lehetünk.

És ezt a drágaságot legjobban érzi 
a vendéglős-iparos. A vendéglős hiva
tása magával hozza, hogy a konyhája 
részére a nyers élelmi-cikkeket akár
milyen áron, kénytelen azokat besze
rezni. No most felemelheti-e a vendéglős 
az ételek árát az élelmi-cikkek drágasá
gának arányában, oly mértékben t. i., 
hogy rá ne fizessen? Alig képes erre. 
A nagyobb étteremben a vendég hozzá
szokott, hogy valamivel drágábban 
kell fizetnie az ételt. Itt már maga az 
üzemköltség is drágítja. De a közép és 
kisebb vendéglőben nagyon nehezen 
megy az árak emelése. Mi a követ
kezménye ennek az állapotnak? Az, 
hogy a vendéglős alig képes pénzét 
visszakapni. A vendég otthon igen. 
de a vendéglőben nem akarja ismerni 
a drágulást. Ha a vendéglős néhány 
fillérrel felemeli az ételek árát, akkor 
kész az elszörnyüdés és annak van 
kitéve, hogy megszokott vendégei 
elmaradnak.

A vendéglős - iparosoknak tehát 
mintegy elsősorban érdekükben áll, 
hogy az élelmiszerek drágulásának 
határt szabjanak.

Ezen a téren és ebben a dologban 
'arsadalmi akció nem vezethet célra. 
Élelmiszerekről lévén szó, azok nélkü- 
i ehetetlenek és ezek körül fejlődött 
! ' a legnagyobb uzsora. Biztos alap a 
1 aknázásra és nincs hatalom, mely

>nek az uzsorának gátat emelne.
Végre, beavatkozik a kormány —  

vélemények beszerzésével.
A pénzügyminiszter ugyanis — úgy

látszik — megsokalta az élelmiszer
uzsorások túlkapásait. Jóllehet, hogy 
eziránt a panaszok özöne is hozzá
került, tehát foglalkozni óhajt a dolog
gal. De előbb ismerni akarja a hiva
talos körök ezügybeni véleményét s 
felhívta a törvényhatóságokat, hogy 
mondják el véleményüket arra nézve, 
hogy miként lehetne védekezni az 
élelmiszerek folytonos drágulásával 
szemben.

Biztosra vehetjük, hogy a miniszter 
elég véleményt fog kapni. Hogy áztál 
mi fog történni, azt nem tudhatjuk, 
ha azonban a miniszter úr úgy fog 
elbánni a véleményekkel amint elbánt, 
a székesfővárosi tanács több rendbeli 
felterjesztésével, akkor a közönség 
nem igen fogja hasznát venni a kor
mány beavatkozásának.

A székesfőváros közélelmezési bizott
ságának ülésen ugyanis tanácskoztak 
a miniszter úr által kívánt vélemény- 
adás dolgában és ez alkolammal Melly 
Béla tanácsnok elmondta, hogy a 
főváros számos felterjesztést intézett 
a kormányhoz oly rendelkezések iránt, 
melyek a főváros élelmezési viszonyait 
javították volna. Ezekre azonban a 
kormány eddig nem is reagált. Felso
rolta azután a tanácsnok mindazon 
ügyeket és élelmiszerekkel űzött vissza
éléseket, mikre nézve a főváros ren
delkezéseket kért, de a kormány nem 
vette figyelembe. A bizottság dolga 
tehát könnyű volt, mert abban álla
podott meg, hogy az eddigi figyelmen 
kivül hagyott fellerjesztésekek meg
újítja s legfeljebb kiegészíti újabb 
megfigyeléseivel És valószínű, hogy a 
székesfőváros tanácsa nem lesz az 
egyedüli, kinek eztránti felterjesztéseit 
nem vette figyelembe a kormányunk. 
Tehát ne igy akarjon a kormány a 
bajon segíteni.

De ettől eltekintve, mérlegelni kell, 
hogy a kormány mennyi idő alatt 
fogja tanulmányozni a tömegesen 
hozzáérkező véleményeket és javas
latokat és addig, amig akár rendele
tileg. akár törvényhozás utján fog 
intézkedni, hány milliót fognak kizsa
rolni a közönség zsebéből az élelmi
szerek uzsorásai.

A tejnél pl. beigazolt tény, hogy a 
termelők 1—2 fillérrel emelték az árt, 
mig a tejkereskedők egészen 10 fillérig

drágították meg. És körülbelül igy 
vagyunk a többi élelmicikkekkel is.

A társadalom, a fogyasztó-közönség 
nem védekezhetik. Bojkott itt nem 
segít, mert a ki éhen nem akar veszni, 
vendéglős, a ki nem akarja üzletét 
megszüntetni, kénytelen azon áron 
beszerezni az élelmi cikkeket, amilye
nen kapja. Nincs mód, nincs eszköz a 
védekezésre.

Itt csakis a kormány beavatkozása 
segíthet. És ezt mentol előbb kellene 
megtennie, mert a tél beálltával a 
háztartás költségei egyébként kétszere
sen, sőt háromszrosan fognak drágulni.

Mi nem vagyunk hivatva a kormány
nak tanácsot adni, vagy véleményt 
előterjeszteni, de azért mégis javasol
juk, hogy a kormány minél gyorsabban 
tiltsa el a kartelleket. Ha Amerika képes 
a trösztöket, mint közveszélyes egyez
kedéseket kiirtani, akkor annál igazol
tabb, jogosabb és sürgősebb az élelmi
szerek uzsorásait eltiltani eme kár
tékony üzelmeiktől és üldözni őket 
mint a pénzuzsorásokat. Az élelmi
szerekkel űzött uzsora még veszed, l- 
mesebb mint a pénzuzsora, mert a 
legszegényebb néposztályt is kizsarolja.

A helyzetet a kormány ismeri: 
beavalkozását a társadalom örömmel 
várja. De fogjon hozzá és intézkedjék 
gyorsan és ne várjon, mig a hidegebb 
évszak következik be. Mert annyi 
keresete nincs sem a munkásnak, sem 
a tisztviselőnek, sem a kisiparosnak, 
hogy a lelketlen élelmi- és egyéb 
háztartási cikkek uzsorásainak ármeg- 
határzását elviselni bírnák.

Gyors segítséget kérünk.

A Budapesti Kocsmáiosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
I l i i ,  Rákóci-ut í j ,  II. 2 0 . sz. a. van.

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

J o g i t a n á c s o t  ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ü g y é s z e : 
dr. Waigand József, lakik IX. kér.. 
Üllői-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.
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Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye ezentúl kizárólag a 
Fogadó“  utján bözöltetik. Ugyancsak 

a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Pénteki összejövetelek.

A legközelebbi társas összejövetelek. 
íuzsonnák) sorrendje-. —  Okt. 18-án: 
özv. Breitner Józsefné vendéglőjében
VIII., Óriás-utca 17. —  Okt. 25-én : 
Fehér Sándor vendéglőjében, IX., Üllői- 
ut 53. —  November 1-én: özv. Gnedt 
Józsefné vendéglőjében, VII., Damja- 
nich-utca 39. —  November 8 -án : 
Kossá János vendéglőjében, VI., Király
utca 100. —  November 15-én: Ma j e r  
István vendéglőjében, IX., Drégely- 
utca 5.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

A bajai vendéglös-ipartársulat vá
lasztmánya a helyi hasonfoglalkozásu 
iparosokhoz fölhívást intézett, melybena 
társulatba alapitó vagy pártoló tagok
nak kérte föl őket. Az elnökség ezzel 
a helyes intézkedésével azt érte el, 
hogy az ipartársulatot most nem csak 
a vendéglősök és kocsmárosok, hanem 
az ezekkel üzleti kapcsolatban álló 
iparosok is megfelelő pártplásban 
részesítik.

Uj ’partársulat. Érsekujvári vendég
lős és kocsmáros szaktársaink mozgal
mat indítottak, hogy közös érdekeik 
megvédésére ipartársulatot létesítsenek. 
Az alakuló gyűlést a szervezkedés befe
jeztével, a napokban tartják meg.

Torzsalkodás. Az aradi pincéregylet 
és az aradi vendéglős, kávés-ipartár
sulat közt, a helyközvetités dolgában 
konfliktus támadt, mely hihetőleg bé
kés megoldást fog nyerni. Ott ugyanis 
az a viszony áll fenn, hogy a pincér
egylet is meg az ipartársulat is tart 
fenn egy helyszerző irodát, mely jo 
gáról egyik sem akar lemondani. 
Konstatálva van, hogy az ipartársulati 
iroda magasabb közvetítési dijat szed 
mint a fennálló városi szabályrende
let megenged, de magasabb annál a 
díjnál is, amit a pincéregylet szed. 
Utóbbi tehát azt kérte az iparhatóság
tól, hogy neki is engedné meg olyan 
díjszedést mint az ipartársulatnak. Ezt 
a hatóság megtagadta és minthogy 
kiderült, hogy az ipartársulatnak sem 
volt megengedve a magasabb díjszedés, 
a pincéregylet feljelentette a társulat 
elhelyező közegét a meg nem engedett 
dij szedéséért. Ez ügyben folyik a 
vizsgálat. A pincéregylet közben azt 
kérte, hogy az ipartársulat szüntesse 
meg az ő elhelyező irodáját és gyako
roljon felügyeletet a pincéregylet el
helyező irodájára, mely azután mint 
közös iroda végezné az elhelyezés 
teendőit. Ebbe az ipartársulat nem 
ment bele, holott az —  szerintünk is

a legjobb megoldás volna és a konfliktus 
azonnal véget is érne.

Az Grsz. Nyugxlijegyesület tagjai 
sorába Delfin Samu utján újabban a 
következő tagok léptek be. Taskóv Péter 
Debrecen 1000, Horváth István Szombat
hely 600, Mátyás Sándor Komárom 800, 
Czimerer István Komárom 1200, Csúcs 
Pál Szeged 600, Grabner Rezső Szeged 
600, Tiefenthaller István Debrecen 
2000, Nagy József Pécs 1000, Révész 
Lajos Pécs 600, Heiker György Kelen
föld 2000, Biró László Debrecen 600, 
Németh János Budapest 600, Pető 
Károly Debrecen 1000, Sándory János 
Szatmár 1600, Horváth Pál Szombat
hely 600, Baráth Károly Déva 600, 
Nagy Buzder József Déva 100G, Bállái 
János Déva 600, Mancs Antal Aladár 
Déva 1000, Jirzizek János Budapest 
3000 korona.

Nézeteltérés.
Kongresszusi élmények.

A »Somogymegyei Vendéglősök Lap
jában  Pittner György t. szaktársam 
a Szabadkán tartott kongresszusról 
elmélkedik és kiábrándultnak mondja 
magát azon tapasztalatok által, miket 
a kongresszuson szerzett. Hát t. szak
társam azért, mert az indítványát a 
kongresszus nem tette magáévá, még 
nem szabad ám haragosnak lenni. Ha 
az indítvány annyira közérdekű lett 
volna, hogy a kongresszus felfogásá
val és meggyőződésével egyezik, akkor 
bizonyára határozattá is emelték volna. 
Amit az a szállodás bácsi állítólag 
mondott, az még nem lehet mérvadó, 
mert az csak egy szaktárs véleménye 
éppúgy mint az indítványozónak a 
javaslata is csak egy szaktárs véle
ménye. Sohse sajnálja Pittner szak
társ a szabadkai kongresszuson jelen
voltakat, mert hiszen tudta mindenki, 
hogy milyen tárgysorozat kerül tanács
kozásra éppúgy mint azt Pittner szak
társ tudta.

Az a magyarázat, amit P. szaktárs 
a nagyok és a kiskocsmárosokról ád 
említett közleményében, nem felel meg 
a tényállásnak, hanem inkább bizo
nyos szuggesztión alapszik. Sem irigy
ség, sem mellőzés sem egyéb személyes 
okok nem forognak fenn, mert ha ez 
volna az ok, akkor tömegesebb belé
péssel valamely választó közgyűlésen 
ki lehet emelni a nyeregből az abba 
annyira kapaszkodókat. Ezen tehát 
könnyen lehetne segíteni, ha igazán 
*szetnélyes okok«  terelték volna a 
szaktársakat két táborba. Ez a tapasz
talata vagy élménye P. szaktársnak, 
nem lehet egyéni meggyőződése és 
nem saját tapasztalata, hanem ezt 
hallhatta, mert a »nagyoknak« mondott 
szaktársaink szeretnek arra hivatkozni, 
mikor az igazi okokról kérdik őket.

Dologi, tárgyi okok vannak erre 
nézve t. szaktársam. Még pedig olya
nok, amiket a közelebb állók jobban
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tudnak megfigyelni és megbírálni mint 
a távolállók. És akik ebben a kérdés
ben első sorban vannak érdekelve, 
azok a budapesti szaktársak, kiket 
ebbe?i a tekintetben nem lehet és nem 
kell más meggyőződésre terelni, mert 
a helyzet tiszta felismerésével helyes 
utón járnak.

Más a nagy étterem és nagyszálloda 
érdeke és más a kisebb vendéglös- 
éskocsmárosé. Itt semmiféle "irigység# 
és semmiféle »mellőzés« nem ékelhető 
bele elválási okul. Ebben a tekintetben 
P. szaktársamat nagyon rosszul talál
ták informálni.

A kongresszus eredményére nézve 
vannak és lehetnek nézeteltérések. 
De ennek sem mellőzött indítványok 
lehetnek okai. Én is jelen voltam a 
kongresszuson, tudtam, hogy miért 
mentem oda, mert ismertem a tárgy- 
sorozatot, mely ugyan nem terjedt ki 
összes bajainkra és sérelmeinkre, de 
igenis kiterjedt elég fontos és ránk 
nézve elég lényeges tárgyakra. De hát 
módunkban állt a kongresszust meg
előzőleg önálló indítványokat a tárgy- 
sorozatba felvétetni. A felhívás figyel
meztetett bennünket arra. Kiki'megte
hette volna: hiszen joga volt hozzá. 
Utóbb tehát mi célja a rekriminálásnak V

Én és velem együtt igen sok szak- 
társ meg vagyunk elégedve a kongresz- 
szus eredményével, mert jó  lépéssel 
vitte előbbre elhanyagolt szakiparunk 
ügyét. Ne felejtsük el azonban, hogy 
még többször leszünk kénytelenek 
kongresszusokon összejönni és kíván
ságainkat —  mondhatnám: jogos 
követelményeinket —  újra meg ujra 
kifejezésre juttatni és a kormány elé 
vinni, mig a magas kormány valamit 
tenni fog az érdekünkben. Még sokáig 
fog mindenki kapni italmérési-enge- 
délyt, még sok kör- és kaszinó fog 
beállani italmérőnek és még sokáig fog
ják emelni italilletékünket és adónkat 
mig végre valamit elérni fogunk. Csak 
nem akarja P. szaktársam azt hinni, 
hogy a kongresszus határozatait a 
kormány nyomban magáévá is teszi 
és mindazt, amit mi szakiparosok jó
nak és célszerűnek tartunk, azonnal 
életbe is lépteti Bár igy lenne. Mind
nyájan óhajtjuk ezt, de fájdalom — 
attól még egy kicsit távol állunk. De 
azért nem szabad a kedvünket vesz
teni, hanem ellenkezőleg minél szoro
sabbá fűzni a szervezkedés kötelékét, 
hogy legalább népszerűvé tegyük, azt, 
amit »nagvjaink« évtizedek óta elhanya
goltak és szervezkedésünkkel közelebb 
vigyük függő kérdéseinket megoldá- 
sukhoz.

Majd jönnek még választások, majd 
szüksége lesz még a kormány: k a 
kocsmárosokra. Ne csüggedjünk el 
szaktársak, hanem dolgozzunk szer
vezkedjünk.

V arga  György 
kocsmáros
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O r o s z o r s z á g b ó l .
Fordította : Matsád János.

Folytatás és vége.

Az összes nemzetiségű pincérek közül 
úgy mint: oroszok, baltiak, litvánok, 
tatárok, kaukáziak, mongolok és örmé
nyek közt a leghasználhatóbbak a ta
tárok. Ezeket sok fáradsággal lehet 
tanítani. Az orosz piszkos és tanu
lásra — lusta. Tisztább, jobb kiszol
gálásra való tanítás — kárba veszett 
fáradság.

Mig az ember mellettük van, addig 
csak teszik, de ha elmegy, marad min
den a régiben. Saját kombinálásuk, 
akaratuk nincs. Ha a gazda vagy üzlet
vezető rendelkezik, akkor is ott kell 
maradni a rendelkezőnek mellettük, 
hogy foganatosítva is legyen. Parancs 
nélkül ezek az emberek élni sem tud
nának. Ne higvjék azonban olvasóink, 
hogy a közönség r.em hágy semmi 
kívánni valót hátra. Oh igen, még pedig 
nagyon sokat is. A pincérhez ez a 
megszólítás dívik: „Em ber!íl —  (Ma
gyar pincérnek bizonyára nem volna 
kellemes az ilyen megszólítás :) —  Em
ber! Add ide a borlapot. —  Viszont ez 
a megszólalás az ottani viszonyok sze
rint egészen megszokott dolog.

Hogy mennyire hiányzik az intelli
gencia és szakértelem, azt a követ
kező eset is bizonyítja. Két. külföldi 
betért egy ujan megnyitott előkelő 
restaurantba és az ott lévő pincértől 
kaviárt és grinkit (pirított kenyér) 
kért. A szegény kollega nem értette 
meg, ami nem is csuda, hisz hivatásos 
szabó volt. Egy ilyen előkelő restau
rantban, ahol 45 tagból álló saját 
zenekar játszik, hol a pincérek egyen
ruhában (fehér zakó arany gombokkal, 
fehér nadrág és mellény) járnak s ahol 
naponként 300-nál több vendég fordul 
meg, ilyen pincérek dolgoznak !

Önkénytelenül vetődik fel a kérdés, 
hogy vájjon nem-e lehetne őket valami 
móddal szaktudásra tanítani?! Erre a 
kérdésre egy már 22 éve künn működő 
szállodás igy felelt: Nem lehet, mivel az 
orosz pincérből hiányzik a kötelesség 
érzete. Ezek az emberek nem akarnak 
haladni, nem akarnak tanulni. Az orosz 
lusta, hanyag.

A tanonc, ha nem keres eleget, —  
faképnél hagyja gazdáját. Az orosz 
pincért teljesen hidegen hagyja, hogy a 
vendég megelégedett-e, vagy nem. 
Idegen pincérnek nem is tanácsos oda 
menni, mert ott roppant sok türelemre 
és még több energiára van szüksége! 
M gis Oroszország az az ország, ahol 
a jó pincér haladni tud, ha megszokta 
a kiimát és megtanulta az orosz nyel- 

mire szüksége van, mert megki- 
• aja azt úgy a gazda, mint a ven- 
d 'g. A nyelv nehézkes.

Az orosz mint vendég, a legrosz- 
- i '.bbaz összes nemzetek közt. Részeges 
■ - durva! A  valódi orosz, ha pityókás, 

ami a vutki túlságos élvezetétől

gyakori, — egész halom gorombaságot 
vág a felszolgáló személyzet fejéhez. 
A pincérek jó  borravaló reményében 
tűrik, ami néha nem is marad el. 
A gazdag orosz szereti fitogtatni, hogy 
ö mit engedhet meg magának s igy 
a vendéglői számlák tekintélyesösszegre 
szoktak rúgni.

Nagyon mulatságosak (és kellemetle
nek a szállodásra) azok a jelenetek, 
amelyek a számla kiegyenlítéssel kap
csolatban szoktak előfordulni és — eléggé 
gyakran. Még érdekesebb az eset, ha a 
megesett kellemetlenséget illető szak
társunk a jobbik oldaláról, például a 
következőképen fogja fö l: — Moszkvában, 
egy előkelő fogadóba beszáll egy ur, 
ott lakik és kosztol egy hétig s a hét 
leteltével a számla benyújtásánál kije
lenti, hogy nem fizet, mivel nincsen 
pénze. A fogadós, aki az esetből 
kifolyólag nem akart a rendőrségre 
szaladgálni, — humorosan fogta fel az 
ügyet és igy szólt vendégéhez: — Nem 
tud fizetni ? — Nem — volt a válasz. 
—  Jó, de tegyen meg nekem egy szíves
séget. Atel lenben van a konkurensem 
szállodája, menjen hozzá lakni és kosz
tolni. A vendég szót fogadott és ott la
kott egy hétig. Egy hét múlva a fenti 
eset megismétlődött, azután egy hét 
múlva megint és igy az a pénztelen 
vendég végig lakta s kosztolta az összes 
moszkvai szállodákat, mig végül, a mi
kor ezt a boldog állapotot ismét élűiről 
akarta kezdeni, — minden fogadóból 
kitették a szűrét.

A Budapesti Kávés-lpartársulat
október 7-ki vacsorája.

A kávés ipartársulat tagjainak ez 
volt az első őszi vacsorája és a leg
látogatottabb is. Ily nagy számban 
talán még egy esetben se jöttek össze, 
pedig már sok közös vacsorát tartot
tak. A Fogadó munkatársa, Matsád 
János, 134 jelenlévőt számlált össze, 
bár ez a szára sem volt pontos, mert 
többen, a Katona vendéglő külön ter
méből a másik terembe szorultak, nagy- 
sajnálatára dr. Kemény Gézának, az 
ipartársulat derék, joviális titkárának, 
aki igy a hivatalos és preeis száma
dást szinte képtelen volt megejteni.

A kávés-ijfartársulat érdemes elnöke. 
Némát Antal élt az alkalommal, és szépen 
megdicsérte az összetartozandóságot 
ily tekintélyes számmal tanúsító tag
urakat, egyúttal, az üdvözlő szavak 
kapcsán, megemlítette ennek a nagy- 
érdeklődésnek az igazi okát, az október 
10-ét, amely az összejövetetnek is — 
egyetlen napirendjét képezte. — Az 
elnöknek ezek a szavai aztán a társas
vacsora színhelyét is átváltoztatták és 
pedig egy komoly ülésteremmé, ahol 
a jelenlévők tekintetükkel mind az 
elnöklő Némain függtek, és ugyancsak 
néma csöndben lesték ajkairól a — 
jelentéseket. Az elnök pedig tett több 
rendbeli és fontos kijelentést, amelyek

a fölszólásoknak egész seregét vonták 
maguk után. Mindenekelőtt a kávés
segédek szakszervezetének az okt. 10-ki 
munkaszünetre vonatkozó átiratát em
lítette meg, mely választmányi ülés 
elé jött, de a választmányt nem elé
gítette ki az átirat, igy az elnökség 
kénytelen volt fölkeresni a szakszer
vezet vezetőségét, hol azonban a nyert 
fölvilágositástól szintén nem lettek 
okosabbak. Ennél fogva — bár erre 
a főkapitánynak több ide vonatkozó 
kijelentése után senki se köteles — 
azt tanácsolja, hogy a nagyobb kávé
házak zárjanak be.

Zárjunk, zárjunk, hangzott itt is 
ott is a kijelentés: amit Markai
Mór, ki az elnöktől nyomban átvette 
a szót. azzal toldott meg, hogy úgyis 
hiába tartanák nyitva az üzletet, mert 
nem volna senki, aki a vendégeket 
kiszolgálná. Berger Leó alelnök és 
Upor József majd Harsányi Adolf, ki 
ez ügyben a párttitkárságnál is járt 
— szintén ebben az értelemben szólal
tak föl: nemkülömben Weingruber 
Ignác, akit Gárdonyi József hivott a 
sorompók elé, hogy ismételje meg a 
választmányon tett kijelentését. Ranusz 
Béla a fölszólalások ellen azzal érvelt, 
hogy a vendégek jogát is tiszteletben 
kell tartani és nem zárhatják ki csak 
úgy egyszerűen: végre is tőlük élnek. 
Upor József is pártolta Hanusz véle
ményét, mig Orosz D. kiskávés nem 
respektált semmiféle nézetet, hanem 
erős hangon a politikáról kezdett 
beszélni, amiért aztán még erősebb 
eláll-eláll és nem polittzálunk-ba része
sült úgy, hogy tényleg el is állt a 
szótól. Pallay M. és Gál Arnold helye
selő szavai után Britek Károly tagtárs. 
a Vígszínház kávéház tulajdonosa, ki 
Strassburgból került Budapestre és 
igy nem tud magyarul, kezdett hosszabb 
német beszédbe. Helyeselte az elnök 
és többi szaktársai fölszólalását, végül 
pedig Kiss Lajos barátját szintén néme
tül köszöntötte föl,

A sok és jobbára mind egyértelmű 
fölszólalás már a vége felé közeledett, 
de ideje is volt, mert a fölszólalókat 
eddig türelmesen hallgató kávésok álta
lános és mind hangosabbá váló vitat
kozásba kezdtek bocsáj tkozni egy
mással. Ledig kissé korán volt ezt tenni, 
mert még Bodó Adolf kávés szaktársunk 
is szólni kívánt, sőt már föl is állott, 
hogy beszédjébe kezdjen. Erőteljes »lesz 
csönd vagy nem lesz csönd'« szavára 
azonban hangtalan lett a terem, s a 
derék kávéház és gráfszinház-tuiajdo- 
nos siri csendben terjesztette be indít
ványát. Azt indítványozta, hogy miután 
a kávésok ilyen könnyedén jutottak 
egy 24 órás szabadnaphoz, éljenek vele 
és cselekedjenek úgy, mint cselekedtek 
nagynevű elődeink és mint nem régen: 
Madarász József és társai: t. i. menje
nek ki a kávésok okt. l(J-én a „cinkotai 
nagy itcéhez14 Azután pedig meghívta 
az összes jelenlévőket a Bodógráfba.
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Ez az indítvány aztán derűt hozott 
az egy nap elvesztésén eleinte aggódó 
komor arcú kávésok közé, de nem
csak derűt, hanem lelkesedést is, sót 
végül annyira tetszett nekik, hogy 
szinte örültek az eseményeknek ilye
tén való alakulásán. Igazán kár volt, 
hogy ezen általános tetszés- és öröm
zajt aztán Weingruber Ignác kávés 
megzavarta, aki különben szintén ne
vezetes alkalomból szólalt föl. Bokros 
Károlyt, a Törley cég kiváló képvise
lőjét, akit fővárosi szaktársadalmunk 
négy hosszú évig nélkülözött, köszön
tötte föl. A fölköszöntő által meglepett 
Bokros megható szavakban válaszolt, 
az ő kedves Náci barátjának, és szives 
köszönetét fejezte ki az »éljen« ováció
óért s a bensői szives fogadtatásért. 
Majd F. Kiss Lajos köszöntötte az 
elnököt, Prücköt és Bokrost, melyre 
aztán még Némái elnök, reflektált 
néhány meleg szóval, mely egyúttal 
az ülés berekesztését is jelentette. A 
jelenvolt kávésok egyébként a kávé
házak bezárására vonatkozó elnöki 
előterjesztést egyhangúlag elfogadták

A Budapesti kávésipartársulat tag
jainak ez az első őszi társasvacsorája 
amilyen kedélyes jó hangulattal vég
ződött, ép olyan kellemetlenül ható 
volt az az incidens, hogy a vacsora 
alkalmából az osztrák eredetű *Kron- 
dorfi>» cimü ásványvíz képviselője 
kiállítást rendezett, ebből az egyébként 
igen hitvány minőségű ásványvízből. 
Ugyanis kóstolás céljából tele rakta 
az asztalokat, de a vacsorán részt- 
vett fővárosi kávésok jó  ízlésére 
és a magyar termékek iránti pártolásra 
vall, hogy a gyatra osztrák vizet még 
csak meg ízlelni se voltak kiváncsiak.

A Budapesti Kávés-ipartársulat va
csoráján a szaksajtó részéről F. Kiss 
Lajos a «M. V. és K.-Ipar© és Flór Győző 
és Maisad János a - Fogadó* részéről 
voltak jelen.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Okoskodások. A  „ Tolnamegyei Köz
löny“  egyik utóbbi számában vezető 
he’ yen tárgyalja a szabadkai kongresz- 
szu - határozatait és okoskodásában odáig 
jul, hogy félti a kaszinók és körök 
sörben és borban nyújtandó üdülését. 
Azt mondja, ha a kongresszus eziránti 
kívánsága megvalósulna, akkor az 
egyenlő volna egy nagyon kisszámú 
érdekisöpört javára a legridegebb egyed- 
áruságnak a megállapításával. &s ezzel 
a »T. K.« nagyot mondott. Mert 70— 8 0  
ezer vendég lös-kocsmáros igazán kis 
szám. Nemde ? Hát ez a ©kis® szám a 
kincstárnak évente vagy r jo  milliót 
árusít ki fogyasztási adókban és ital
mérési illetékben. HáUez igazán nagyon 
kis számú érdekcsoport? A mi vélemé
nyünk szerint a körnek és kaszinónak 
nem lehet sem célja sem eszköze az 
italmérés, de legalább nem a mai alak
jában. Mert ahol italt mérnek, ott ital
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mérési üzlet van. A kaszinók rende
sen kedvezményes fogyasztási-adót (izei
nek, de nem fizetnek italmérési-illetéket 
és nem fizetnek az ital után kereseti 
adót. Hanem megfizeti helyettük is a 
kocsmáros-vendéglős, dacára annak, hogy 
elvesznek tőle üzleti forgalmat. És ezek 
az italmérő körök és kaszinók nemcsak 
a saját tagjaiknak árusítanak italokat, 
hanem idegeneknek is. Hány mulatságot 
rendeznek évenként főleg idegen ven
dégek számára — jövedelemre lévén 
szükségük —  és nemcsak italokkal 
látják el az idegeneket, hanem még 
konyhát is rendeznek be és átalakulnak 
ilyenkor valóságos vendéglőkké. Ez pedig 
a hivatásszerű italmérök rovására tör
ténik. Nagyon téved a »T. K.« ha azt 
hiszi, hogy ilyen természetű megszorítás 
káros lenne a borfogyasztásra vagy a 
bor árának alakulására. Ez nem áll. 
Mert ugyanannyi fogyna akkor is, ha a 
kör vagy kaszinó nem lenne egyszersmind 
italmérő üzlet is. Az italmérési-jog nem 
illeti sem a kört és kaszinót, sem a 
fűszerest, sem a cukrászt stb. stb. ha
nem kizárólag a hivatásszerű italmérő 
üzletet.

Előfizetőinkhez I T. előfizetőinket, 
kiknek az előfizetés céljára a„ Fogadó“ 
mai számával utalványt vagy levélbeli 
megkeresést küldtünk, kérjük, hogy 
az esedékes előfizetési dijat szívesked
jenek postafordultáváí beküldeni, mert 
a lapnak is kötelességei vannak.

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

A „Fog’adó1* kiadóhivatala.
Figyelem I Vendéglős és kocsmáros 

szaktársainkat saját érdekükben fel- 
hivjuk, hogy minden esetet, melyben 
az üzletüket ellenőrző rendőri közegek 
túllépik az ellenőrzés határát és okve- 
tétlenkedő s üzletháborgató magavisele
tét tanúsítanak, hozzák szerkesztőségünk 
tudomására.

Hymen hírek. —* Strényer Ferenc a 
bonyhádi Oroszlán szálloda főpincére 
e hó 8-án esküdött örök hűséget 
Strényer Anna kisasszonynak, Strényer 
András földbirtokos leányának Szek- 
szárdon.

Az első fecske. Hihetetlennek bármi 
hihetetlen és szomorúnak is bármi szo
morú, de mégis igazi tény, hogy a 
vasárnapi kocsmai bezárás első fecs
kéje Bácskában, a mulatásáról és vir- 
tusságáról híres Bácskában rakott fészket. 
Még ha »Nyitra- vagy Trencsénország- 
ban« a totocskák közt történik ez a 
famózus és a mi iparunkra egy csöp
pet sem előnyös eset, hagyján, de épen 
—  Bácskában. . . Az idő azonban 
igv tépdesi a népszerűségnek szép ba
bérlombjait, s miután az antialkoholra 
pályázóknak céljuk ennél a pontnál nem 
megállni, ellehetünk rá készülve, hogy 
kocsmáink népszerűségén hasonló mó
don itt is ott is csorba esik, ha csak 
idejében nem gondolunk arra, hogy a

20 szám.

©vasárnapi kocsmazárás« képében száll
dogáló többi fecskét elriasszuk. Erre 
nézve pedig nincs más, azaz csakis 
egy és az a legjobb mód van, amit a 
szabadkai vendéglős kongresszuson meg
alakult országos szállodás, vendéglős és 
kocsmáros szövetség az iparágunkhoz 
tartozók szervezkedésével állapított meg. 
Szervezkednünk kell országszerte — az 
egész vonalon, —  város, járás és köz- 
ségenkint, hogy a bármely képben és 
alakban jelentkező bajok ellen egye'li
mesen és sikeresen tudjunk eljárni és 
cselekedni. Ezen esetben, nem lesz okunk 
az érdeket félteni, mig ha igy nem já
runk el, az iparágunkat veszélyeztető 
többrendbeli fecskék egészen benépesí
tik a ház ereszét, nem törődvén azzal, 
hogy a levét ennek nem csupán a szent
tamási illetve az egész ország vendég
lősei és koesmárosai, hanem maga az 
állam is megfogja inni.

A  Törley cég: helyi képviselője. 
Szakköreinkben örvendetes tudomást 
vettek arról, hogy a Törley-pezsgő- 
gyárnak sikerült újból Bokros Károlyt, 
a legszélesebb körökben előnyösen is
mert szaktársunkat, helyi főképviselő
jének megnyerni. A  cég ezen megbí
zásával nagyon szerencsésen választott. 
Bokros Károly kitűnő szaktársunkat 
üdvözöljük ezen újból elvállalt tekin
télyes állasában.

Az els5 szakiskola Németországban.
Mint berlini levelezőnk Írja, Németország fővá
rosában, Berlinben most állították föl az első 
szakiskolát. — Azért is érdekelheti ez önöket, 
Írja levelezőnk, mert első pincér szakisko
lája ez a müveit nyugat nagy államánál. 
Németországnak, amelyet ebben a tekintetben 
a sokkal kisebb Magyarország már régen mege
lőzött. Megjegyzem, hogy még ennek az isko
lának a fölállítása se ment valami könnyen. ;i 
mennyiben a temérdek pincémőt alkalmazó 
Németország több részéből történt fölszólitás, 
hogy: ne engedjük pincéreinknek az iskolát 
megnyitni, vagy — minek a pincérnek a szak
iskola? A magyar pincérség tehát, kulturális- 
erkölcsi, de még anyagi tekintetben is nagyi 1 
fölül álJ a német pincéreken és én büszke 
vagyok rá, hogy a német pincérek példát 
hazai kollegáktól vesznek.

Rosszakarat vagy  tudatlanság. Nem
minősíthetjük másnak a ©Magyar Ven
déglős és Kávésipar« laptársunk am i 
elmélkedését, melyben a szabadkai kon
gresszus ©csúfos kudarcáról és ©erkök -i 
csődjéről® beszél, elmondván azt ellet - 
kongresszusnak. Ugyan-ugyan t laptái 
hogyan lehet igy beszélni? Minek v 
az (//^kongresszusa, hiszen más vt: - 
déglös-kocsmáros kongresszus nem v<
A Pécsett tartott közgyűlést —  tud a 
csak nem akarja kongresszusnak elő
léptetni? Az még az elfogult előtt :■> 
csak közgyűlés volt, amint azt az al - 
szabályok előírják és semmi más. . - 
után hogyan lehet tényeket letagad ' 
Hol volt a csúfos kudarc és erkc si 
csőd? Szabadkán legalább nem 
Vagy hallucináció akar lenni ? Ann a 
tán csak még sem mondott le t. !-p- 
társunk a gondolkodás és cselekvés 
szabadságáról, hogy jobb meggyŐzfidése 
ellenére éppen csak azért nyilatkozzék
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ilyen módon, mert bizonyos körben, 
melyhez nagyon közel áll, nem jő szem
mel nézik ezt az újabb mozgalmat? 
Ne tagadjanak le tényeket, mertö—600 
szaktárs előtt nevetségessé teszik ma
gukat.

Uj vendóglös-szikvizgyár. A kassai
vendéglősök ipartársulata mozgalmat 
indított saját szikvizgyár létesítésére 
és a folyó tanácskozások már közel 
állnak a terv megvalósításához. Nagyon 
helyesen cselekednek kassai szaktár
saink, ha a saját előnyükre megteremtik 
a saját szikvizgyárukai.

Szüret. A szüretelés már minden
felé megindult. Sok helyen már le is 
szüreteltek, több helyütt pedig már az 
uj bor is kiforrott. Az idei bortermés, 
a szükségletüket különböző helyeken 
beszerző vendéglős szaktársaink szerint 
aránylag jónak nevezhető. A központba 
(földm. ministerium) beérkező tudósí
tások pedig a következőkép szólnak :

A zalai borvidék az idén közepes termést 
szüretel. A termés a téli hideg mialt — gyön
gébb, de az árak emelkedtek. 48—56 fillérért 
veszik a must hektóját. — Az Érmeiteken a 
közepesen is alul ált a termés. A minőség 
ugyancsak hasonló. Ilyenek az alföldi borok 
i s ; gyöngék, de jobb minőségűek. — Pestvidékén 
kedvező idő járt a szőlőre. Egyes helyeken 
azonban, szeptember utoljával a szőlő elfagyott. 
A must ára 26—40 fillér. — Baranyában meny- 
nyiségileg kevés, minőségileg jól termeti a 
szül." ellenkezően Szekszárd vidékével, ahol 
bő a termés, de a borminőség gyenge. Itt 
56—64 üli. az ujbor. — Az egri és borsodi 
borvidékeken most folyik a szüretelés. A ter
més itt is ott is közepes, a minőség jó. — A 
szabolcsi, ungi és beregi „vinkó“ -ra is rósz 
idő járt. Mindenütt gyenge a termés. Hasonló 
a minőség is. — A bácskai sillernek nem 
sokat ártott a rósz idő. Mennyiségre ugyan 
kevesebb termett, de a minőség kifogástalan. 
44—46 fill. kínálják a mustot. — Az erdélyi 
borvidékeken mint pl. Alsó-, Külső Fehér- és 
Marostordában közepes a termés, de a minő
ség kitűnő. Helyenkint 44 -  52 fill. a must 
ára. — Ménes vidékén mennyiségre és minő
ségre nézve is jó a termés. Az árak — Vilá
gos, Magyarád táján: 80—34 fill. Ménes és 
Liyorokon 36—40 és u. itt a sikszőlön termett 
mustot 26—29 fill. vásárolják. — A homoki 
szőlőknek sokat ártott a fagyos idő. A termés 
Kecskemét — Szeged Iáján — gyenge, ilyen 
.1 minőség is. Ruszt vidékén valamint Fehér- 
és Veszpréni-megyékben közepes termést, de 
jóminőségü bort várnak. Az árak itt is, ott is 
emelkedőben.

Szüksóg-es-ea szaklap? Aza kedélyes 
■szokás, hogy egyesek a címükre küldött 
újságot szívesen elfogadják, de a lapot 
lefizetni még évek után és akármennyi 

! ólszólitásra sem jut eszükbe; nem 
>ak nálunk, hanem a szomszédos 

Ausztriában is meg van. Egy osztrák 
zaklap, a Bécsben megjelenő »Klempner 

' eitung“  azonban megunta ezt a ke
gyes állapotot és egyik ilyen renitens 
Ivasóját bepörölte. Ebben az érdekes 
es megszivlelésre méltó) pörben a 
'esi Landesgericht polgári tanácsa 
következő indokolással hozott íté- 

ctet: —  aJóllehet a felperesi szaklap 
'. N. szerelő mühelytulajdonostól meg
rendelési levelet nem tudott felmutatni, 
■ mindazonáltal a postai közegek és a 
„Klempner Zeitung4* kiadóhivatali al

kalmazottai beigazolták, hogy nevezett 
3 éven át megszakítás nélkül kapta 
a szaklapot. Ezzel szemben alperes is 
elismeri, hogy a szaklapot gyakran 
olvasta. Mivel pedig a szakembereknek 
igenis szükségük van üzemük és üzletük 
helyes folytatása céljából a szakmá- 
jukbeli szaklapra éppen úgy, mint bár
mely szerszámra, vagy üzemgépre, 
ennélfogva a szaklap szellemi tartal
mával ellenértéket nyert, amit hallgató
lagosan elismert és föl is használt, 
ennélfogva a peres a három évi lap- 
dijat, mely a kamatokkal 73 korona *ö 
fillért tesz ki, 8 napon belül végrehaj
tás mellett megfizetni köteles.o

Hamis pezsgők. Megint hamis pezsgőkről 
szól a nóta. A nóta bőse pedig most egy élel
mes bpesti kereskedő, Adler Ármin, aki ezt a 
miveletet úgy végezte, hogy az üres pezsgös 
üvegeket összeszedte és finom bel- és külföldi 
pezsgőt gyártott beléjük, azután adta, iiferálta 
mindenkinek, de leginkább fővárosi profeszorok- 
nak mindaddig, amíg csak rajta néni csípték 
és be nem csukták. A dolog azonban bánnint 
történt legyen, a nótának mégis csak egy és 
az a vége lesz, hogy a pezsgőt ezután is ugy 
fogják hamisítani, mint annak előtte s a publikum 
és pezsgőgyártók ezután is hátrányt lógnak 
szenvedni. Hogy ez ne történhessen, azt ajánl
juk a pezsgőgyártók figyelmébe, hogy igyekez
zenek visszaváltani és lehetőleg jó áron min
den üres pezsgős üveget és minden dugót, igy 
legalább kikerülik, hogy egyes élelmes svindle
rek a saját üvegükkel és dugóikkal, űzhessék 
kisded sviudlerkedésüket.

Bor- és kávóápak emelése. Győri 
vendéglős és kocsmáros szaktársaink 
az adóterhek és a különféle cikkek 
árainak folytonos emelkedése következ
tében az asztalibor literjét e hó else
jétől egy koronára emelték föl. —  
Nagykanizsai kávés szaktársainkat az 
általános drágaság és a kávé árának 
4%-al való emelkedése szintén arra 
indította, hogy a kávé és tea árát 
fölemeljék. Az áremelkedés itt is okt. 
1-én történt.

A finánc bírságol. Az italmérési-ipar 
körül a legcsekélyebb ok elegendő 
arra, hogy a finánc bírságolja a vendég
lőt —  tekintet nélkül arra, hogy vájjon 
a vendéglős szolgáltatta-e az okot 
vagy más. Kassáról Írja tudósítónk, 
hogy ott egyik előkelő vendéglős üzletét 
más helyiségbe helyezte át és azt jóval 
előbb jelentette be az állami pénzügyi
igazgatóságnál. Innen áttették ügyét — 
véleményezés végett —  a rendőrséghez, 
ahol azt hosszabb ideig hevertették. Az 
átköltözés ideig az italmérési-engedélv 
nem volt átírva, de nem a vendéglős 
mulasztásából. Nem azért finánc a 
finánc, hogy ezt belássa, hanem azért, 
hogy bírságoljon, mert az átirt en
gedély még nem volt az illető szak- 
társunk kezében. Kétszer is bírságolták, 
noha nem ő az oka a késedelmezésnek. 
Az ügy fellebezés folytán a pénzügy
minisztériumhoz került. Kiváncsiak va
gyunk a döntésre.

Pincérből hivatalnok. Pincértársadalmunk- 
nak egyik intelligens és derék tagja, Heib 
Vince, ki a berlini Kempinsky M. és tsa. bor- 
nagykereskedő cég nagyvendéglöjébe ezelőtt 
egv évvel mint éthordó lépett be, alkony velő

nek lett életbe léptetve és a számvevő-irodába 
lett beosztva. Heib szaktársunkra ugyan ez 
csak erkölcsi szempontból előnyös, mert mint 
hivatalnok csak ISO márka havi fizetés íés 
ellátásba! részesül, azonban ez csak egyenlőre, 
az első hónapokban marad igy, amennyiben 
később, mikor már üzletvezetőnek lesz kiké
pezve, 3500—5000 márka évi fizetést húz, úgy, 
hogy a saját szorgalma és jó magaviseleté áltál 
hivatalnokká lett Heib Vince existenciája min
den időre a legszebben van biztosítva.

A miskolci kártyaadó. Ha valami 
bolondabb eset adja elő magát, arról 
már eleve (udható, hogy az MiskolciáhóJ, 
a 28-asok közül származik. Egy ilyen 
eredeti dolgot a napokban eresztett vi
lággá Miskdcia, azzal, hogy a város 
tisztes, kártyázó polgárait pótadóval 
akarja sújtani olyképen pl., hogy az 
elfogyasztott kártya-csomók után bizo
nyos illeték-összegeket szedet be. Csak 
természetes, hogy az abderás Miskol- 
dának ez a fura adója első sorban is 
az ottani kávés és vendéglős szaktár
sainkat sújtaná, pláne ha a belügy- és 
pénzügyminiszterek is jóváhagynák ezt 
a roszmáju határozatot De erős a re
ményünk, hogy bölcs minisztereink nem 
fogják azt tenni, bárba az sincs kizárva, 
hogy a miskolci 28-asságot jellemző 
ezen ötletből a kincstár javára valamely 
konzequenciát nem fognak levonni.

Az alkoholmentes »Trotty.« Lu- 
pényból Lukács István vendéglős szak
társunk a következőket írja nekünk:

A .napi sajtó« Trotty-pezsgőt hirdet, 
de mivel az egy közönséges koty- 
valék, felkérem: szíveskedjék a mi la
punkban minden szaktársat óva inteni, 
hogy azon cégtől Trotty- pezsgőt ren
deljen ! —  Ugylátszik, hogy erre az 
italra hivatkozott Cserveuyi Ferenc 
szaktársunk a szabadkai kongresszuson, 
mikor az alkoholmentes italokról volt 
szó, elmondván t. i. hogy ilyen italtól 
két napig beteg volt. Lehet, hogy az 
alkoholmentes Trotty-pezsgő gyártója 
minden antialkoholistát trottli-nak tart 
és ezen feltevésnek megfelelő italt 
készít számukra.

Ihász Gyurka megbolondult... Szegény 
Gyurkát — megölte a szesz, amely neki ápo
lója, táplálója és mindene volt. Knnek a szó
rnom betegségnek a tünete, a paralyzis progres 
siva ugyan már régen látszott rajta. Csak 
hajszálon múlt, hogy a múlt nyáron, amikor 
közel negyven napig volt kénytelen az ágyat 
őrizni, sírba nem vitte. Az ilyen kórral, az 
alkohol kórjával szemben azonban az orvosi 
tudomány is tehetetlen : igy esett meg, hogy 
Iliász Gyurka csak ideig-óráig lett kissé jobban, 
de azután a veszedelmes kór, mindinkább el
harapódzott rajta, mig végüldeliriummáváltozott. 
A delirium: csöndes tébolyudottság, mely az 
ebben szenvedőt néha veszedelmes kitörésekre 
készteti. Ihászon most tört ki az őrület, mely 
ugyan még nem veszélyes, de, hogy azzá vál- 
hatik, azt az okt. 5-én megjelent lapjában a 
Fogadóról, Flór Győzőről cs munkatársairól 
valamint a B.- kocsmáros ipartársulat elnökéről 
írott közleményei sejtetik. Az intelligens és jó
zanul gondolkozó olvasó ezekből a közlemények 
bői is láthatja, hogy csak örült ember lehet 
az, aki ilyen ostobaságot kiirat és nyomtattat. 
Mi ugyancsak azt látjuk Ihászban, — az élőha
lott embert, s miután bolond emberrel a józan 
észszel birók szóba néni állhatnak, átadjuk a 
szót Karvaly Gábornak, alkalmi munkatársunk
nak, akit az eddig szeretve tisztelt kollegánk:
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Ihász Gyurka óhajára állandósított „Vizet az 
öreg nekeimü rovatunk vezetésére és meg
írására szerződtettünk, Karvaly Gábornak 20 
koronát fizet a „Fogadó" szerkesztősége azért 
a munkájáért és Karvaly Gábor, aki az alko
holisták gárdájában még Ihásznál is tiszteletre 
méltóbb alak, emberül meg fog felelni föladatá
nak. Olvasóinktól elnézést kérünk, hogy egy az 
iszákos Ihászhoz h tsonló emberrel íratjuk 
lapunknak, bárha csak egy parányi részét is. 
Mi azonban, a komoly szavak és cselekvések 
emberei hiába imánk neki, nem értené meg, 
próbát teszünk tehát, hogy vájjon az ő nyel
vén iró embert megérti-e...

Pupp fogadós meghalt. Karlsbadban 
a híres Pupp-féle fogadó tulajdonosa, 
Pupp Antal H7 éves korában meghalt. 
A nagy kiterjedésű fogadói üzletet 
atyja építtette s ugyancsak róla is lett 
elnevezve.

Búcsú est. Szépen sikerült búcsú 
estélyt rendeztek a dési vendéglősök, 
Offák Antal kartársuk tiszteletére, ki 
a városban töltött 25 éves működése 
után Kolozsvárra távozott. Az estély e 
hó 2-án az Európa fogadó éttermében 
volt megtartva, hol a kartársakon kí
vül megjelentek az ünnepelt tisztelői 
és barátai is mintegy negyvenen. Az 
estély a legszebb auspiciumok közt 
indult meg, bár eleinte kínosan érin
tette a jelen voltakat az a körülmény, 
hogy Ment Béla, a város első fogadósa, 
ígérete ellenére nem jelent még az 
estélyen: ezt azonban hamar eloszlatta 
a jó  hangulat, a jó bor és a jő  vacsora, 
majd Szilágyi Gyula szamosujvári 
fogadós megjelenése. Az ünnepeltre 
több fölköszöntö hangzott el s a ven
déglősök nevében Szilágyi Gyula kö
szöntötte föl Offák Antalt, aki erre 
meleg szavakban válaszolt. A társaság 
a legjobb hangulatban oszlott szét a 
reggeli órákban.

Névmagyarosítás. Steiner Ferenc 
szaktársunk, a marosillyei kaszinó fo
gadó tulajdonosa nevét Sólyomra ma
gyarosította.

Gyászrovat. — Marschall Iván is
mert győri főpincér szaktársunk e hó 
2-án elhalálozott. Temetése e hó 3-án 
az ottani szakkörök nagy részvéte mel
lett történt.

Egy megszűnt pincér-egylet.
Tisztelt szerkesztő ur !

A « Fogadón utolsó számában megje
lent az «Egy megszűnt pincér-egvlet» 
közlemény indított ezen sorok meg
írására, melynek közzétételét,tekintettel 
a téves felfogáson alapuló előbbi 
közleményre és közérdekű voltánál is 
kérem. A szatmári történeteknek ez 
az igazi esete.

A szatmári pincér egyletnek már 
két éve nem volt sem választmányi, 
sem rendes évi közgyűlése, mert 
lehetetlenség volt határozatképes gyű
lést egybehívni. Az egyletnek van 
2000 koronán felüli pénze, könyv
tára, irodai fölszerelése, két értékes 
zászlója és elhelyezési engedélye. 
Tankóey Gyula, Szatmár város reidőr

főkapitánya és diszelnöke az egyletnek, 
felszólította az egylet vezetőségét, ho. y 
vagy rendezzék az egylet fenntartását, 
vagy oszlassák fel; egyben pedig 
azon atyai tanácsosai látott el ben
nünket. hogy ha gyengének érzi ma
gát a szatmári pincéri kar az egyletnek 
tovább való fenntartására, olvadjon 
be a szatmári iparos ifjak otthonába, 
mely egyesületnek saját háza, szép 
kaszinó helyisége van és az össz- 
polgárság teljes pártfogásában áll. 
E tekintetben való tárgyalásra engedte 
meg díszeinökünk, hogy a városháza 
kistermében gyűlést tartsunk, melyen 
elhatároztatott’ hogy a szatmári pincér 
egylet, mint társegylet beolvad az 
Iparos otthonba és pedig oly feltéte
lek mellett, hogy a p.-egylet megtartja 
teljes autonómiáját úgy, hogy szak
ügyeit a mostani tisztikara intézi, a 
rendes eddigi tagságdijak ezután is a 
p.-egylet tulajdonát képezik, az elhe
lyező irodát továbbra is fenntartja, 
ellenben ha 3 évig megmarad az Iparos 
otthonban, az egylet 2000 korona va
gyona és könyvtára az I.-otthon tu
lajdonába megy át, mely esetben 
az egyleti vagyon kamatja fizeti a 
p.-egyleti tagok részéről járó dijat az 
Iparos otthonnak. A p.-egylet tagjai 
ugyanolyan jogokkal bírnak mint az 
I.-olthon tagjai, sőt az I.-otthon köte
les választmányába iegalább 2 vendég
lőst és 2 pincért beválasztani. Meg 
kell még jegyeznem, hogy az összes 
helybeli főnökök kötelezővé tették 
pincéreiknek az egyletbe való beirat
kozást és alkalmazottaik tagságdijai
ért fizetési kötelezettséget vállaltak.

Kirchner t. barátom közleményeinek 
ama soraira, hogy nem kellemes a 
vándorlegények társasága, csak annyi 
megjegyzésem van, hogy az Iparos 
otthonnak ép oly kellemetlen vendé
gei a vándorlegények, mint nekünk a 
kéregető pincérek. Tett cselekedetünk 
igazságos elintézését egyébként bátran 
merem bízni az illetékes szakkörökre 
és mi az eredményünkkel nagyon meg
lehetünk elégedve, melyre nézve ez
úton is hálás köszönetünket fejezzük 
ki diszelnökünknek; Tankóey Gyula 
főkapitány urnák a velünk szemben 
tanusitott önzetlen jóindulatáért.

Szatmár, 1907. október hó 3.
A szatmárnémeti pincér-egylet 

nevében 
Siposs Jenó'.

Vizet az öregnek.
Irta: Karvaly Gábor.

Szervusz Gyurka von ihász! Itt va
gyok és bemutatom magamat neked 
mint régi cimborád ; jóban és rosszban 
bajtársbd. Fogadóéknál elvállaltam ezt 
a rovatot csupán a te tiszteletedre, 
hogy mint jó  ösmerős szólhassak hoz
zád, a jó ösmerőshöz. Tudod komám, 
hogy mi ketten, már t. i. én és te sok 
éjjelt és nappalt küzdöttünk együtt

keresztül és emlékszel rá, hogy bizony 
megesett velünk mindkettőnkkel, hogy 
sok ajtón pöndöritettek ki bennünket 
amúgy kettesben. Hogy milyen szán
dékból V Mit tudom én? Ilyenkor ágyú 
módra szoktunk bedurrantva lenni, és 
csak azon vettük magunkat észre, hogy 
egygyel kijebb voltunk.

Ezt csak azért vezetem vissza em
lékezetedbe. hogy alkalmad legyen ör
vendezni, hogy végre ismerőssel, jó 
cimborával kerültél össze, kinek joga 
van téged, kedves Gyurkám »tegezni.« 
Ne resteld barátságunkat, mert ha te 
restelnéd is, én nem. Te oly aranyos 
médium vagy, hogy Gennári koma se 
találna különbet

De térjünk át a komoly témára. 
Haragszol a Fogadóékra, mert vízzel 
kínálnak? Bort, pezsgőt, pálinkát már 
eleget ittál volna. Hiszen ennek, kö
vetkezményeként már háromnegyed
részt az ördög ölelő karjaiban voltál. 
Hát nem felebaráti szeretet az, mikor 
ilyen előzmények után vizzel kínálnak 
meg? Mi? Beszélj pupák!

Vagy igaz! Te a lapod utóbbi szá
mában sokat is beszélsz. Tudod Gyurka 
komám, ha te a lapodban csak fele 
annyi okos dolgot iratnál mint amennyi 
ostobaságot és ízléstelenséget, hogy 
azt ne mondjam, szamárságot össze- 
haltnozol és ha a hasábos bohóc-plakát 
helyettlapodban szakbeli dolgokat közöl
nél kis számú olvasóiddal, hát akkor 
még én is józan embernek tudnálak 
tartani. Tehát javulj öregem és ne 
áruld el magadat, hogy még a fél
müveitek közé sem lehet téged szá
mítani. Ha én magam tudom ezt. 
hát azt nincs okod röstolni. De ha a 
lapodban csinálod ezeket a szamár
ságokat, akkor igazán még csak a kötő- 
fek hiányzik.

Az a kötőfék! Várjunk csak egy 
kicsit koma! Téged már vezetnek is, 
iránvitanak, tóinak is néha-néha, ha 
nem jól játszod a Mungót, akkor bi
zony még lökdösnek is. De ezt is csak 
mi ketten tudjuk. Te és én. Ha pa
rancsolod koma, hát akkor majd má
sok is tudják. Tőled függ! Minden 
rugdalódzásodra, minden ordításodra 
reagálni fogok. Én, a te jó  barátod 
Azután majd én hozom a kötőféket, a 
bikacsököt hozzá, a másik jóbarátod: 
Vámosy Emil ígéretéhez képest, be 
fogja szolgáltatni.

Sírsz, hogy a te kegyes jóltevőd. 
Gundel János ur tollhegyre kerül. E/J 
csak neked köszönheti az általam na
gyon tisztelt Gundel ur. Minek taka
rózol ve le ; minek tolod az ő név- 
mindig előtérbe a te méltatlan irk; 
firkádban. Miért nem hagyod ki 
az általad újra meg újra kezdő bu. 
fenceidből? Bizony, bizony koma, í 
én Gundel volnék, megtiltanám neki 
hogy a nevemet a lapodban megemlít.- 
mert nem megtiszteltetés ez. Ehihete 
És előbb utóbb szégyenszemre fogod 
ezt a tilalmat megkapni.
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De megállj csak! H a jó i emlékszem, 
volt idő, mikor te Gundel Jánosról, 
az általad dusvagyonosnak bemutatott 
öreg úrról, éppoly mosdatlanul és 
durván irtai, mint most Janura Károly
ról írsz. Ugy e igy van? Te is fogsz 
erre emlékezni. Ugyanúgy igyekeztél 
őt akkor besározni, mint most Flórékat 
és másokat, kik a te provokálásodra 
az igazságokat odaesapdossák a becsü
letben megkopaszosodott tökfejedhez. 
És illik az, hogy te 8 koronákkal 
hencegjél, melyekkel Flórékat láttál 
el, hogy utazzanak el a fővárosból. 
(Ezt persze legjobban szeretnéd.) Ezt 
te mondod koma! Van is neked 8 
koronád ? Ne anzágolj! Hiszen mi is
merjük egymást. Hiszen te arról is 
panaszkodol, hogy Kiss Lajosnak nad
rágot és főzeléket adtál és az is a 
nyakadra nőtt. Azzal is dicsekedtél, 
hogy általad lettek nagygyá Gundel, 
Kiss, Molnár, Flórék, Janura és má
sok és mindezek háladatlanok irántad.

Mindenkivel kikötsz te. Hogy lehetsz 
ilyen kofaszáju, koma!

És mondd koma, mért nem hagysz 
te másoknak békét? Mért nem férsz 
el abba a molyette bőrödben. Kiráz 
abból a Vámosi koma. Vigyázz!

Fáj a boykott?! Fáj, hogy megis
mertek kívül és belül ? Félsz, hogy 
a csillagod letűnik? Félted a konco
kat és a zsebrákoskodást ? Ennek te 
vagy az oka! Sajnállak mint cimbora, 
de már nem segíthetek rajtad máskép, 
mint hogy ebben a rovatban fogok 
rólad hymnuszokat zengedezni, vala
hányszor alkalmat fogsz erre szolgál
tatni.

Érzékeny vagy, siránkozol, bőgsz mint 
egy kiérdemült ökör, ha a megérdemelt 
korbács végigsuhint rajtad? Ugyan 
kérlek ne tettesd magad. Nem vagy 
te érzékeny, kemény a te bőröd, mert 
máskép szóba álltái volna a te ben- 
fentes barátoddal, Vámosi Emil komá
val, mikor ezévi febr. hó 10-én meg
jelent lapjában a következő hőskölte
ményt zengedezte rólad komisz prózai 
alakban:

• Gyurkának a részegesnek!
Hát mégis pukkadsz, pedig azt hit

tem, hogy saját saradban jól fogod 
magad érezni: hát nem elég az, hogy 
minden jóravaló, tisztes helyiségből 
kibotoztak téged, szegény paszományos 
legény! Most egyszerre kezdel velem 
a te drágalátos puszipajtásoddal, kivel 
nem becsületesen osztogattad a koncot! 
Mit akarsz tulajdonképpen, te hülye. 
Hogy tovább hajtsa fel a te részedre 
azokat, kik busásan fizetnek ?! Nem 
oda Buda! Van olyan eszem, hogy a 
magam részére is tudok üzletfeleket 
szerezni: ez fáj neked, te minden jó
ból kivetkőzött parazita! Nem más! 
Mert ahoz csak nem kell engedelmet 
kérni, hogy hol és mikor lesz a 
vendéglősök reggelije: nem is a te 
lapodból veszem azt, hanem máshon

nan, hol ? Keresd te buta hülye! 
Hogy fájlalod önállóságomat, azt kép
zelem, mert a különféle koncok egy 
része a te számodra elveszett bizony: 
de elveszett nem csak ideig-oráig, ha
nem végképpen.

És ha van panasz, akkor biztosra 
veszem, hogy azokat te csináltad, pedig 
roppant csodálom, hogy volt annyi 
eszed ezeket a tisztes általad felsorolt 
cégeket beugrasztani. Mert — kezdjük 
úgy, amint te beszélsz: Éder Antal hü 
előfizetőm, Preinsberger Ferenc most 
fizetett újra elő lapomra, Wilburger 
Károly tisztes vendéglősnél még nem 
volt szerencsém. Bankoknál pedig any- 
nyit kapok, ha kell. amennyi csak jólesik. 
Levrer ur nagyon szívesen járult lapom
nak felvirágoztatásához, Schreiber céget 
tartsd meg magadnak, Sípos urat pe
dig egy szóval sem kellett lapom elő
fizetésére buzdítani, mert ez magától 
jött. Most már ami a veszedelmes 
ügynöki jelzést illet, bátran reám bíz
hatod, bogy miképpen fogom azt el
intézni : tudod nagyon jól, hogy a
»bikacsök« —  a te megszokott gyógy
szered — nincs mindig nálam, de ha 
kell, kettő is lesz!«

Azt hiszem Gyurkám, hogy bemu
tatkozásul ez elég lesz mara és hiszem 
azt is, hogy megelégedve leszel velem.

Addig is, t. i. a viszontlátásig: szer
vusz öregem!

ÜZLETI  HÍREINK.

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

Stausz József fogadója. Stausz Jó
zsef, széles körben ösmert föpincér, 
Marosvásárhelyen megvette a László- 
féle fogadót. Stausz fogadós szaktár
sunk nagy és elegáns szép üzletét e 
hó tő-én veszi át saját kezelésébe. 
Uj vállalkozásához sok szerencsét!

Szabó Vince ismert erdélyi fogadós 
szaktársunk, a krassói Facseten aReb- 
mandl-féle fogadó vendéglőjét kibérelte, 
amelyet e hó elejével vett át saját 
kezelésébe.

Molnár Lajos vendéglője. Thurzó- 
fürednek régi üzletvezetö-föpincére és 
utóbbi vendéglőse, Molnár Lajos szak
társunk fővárosi vendéglős lett. Itt 
ugyanis megvette a Szabadság-tér és 
Sas-utca sarkán levő „Szabadság nagy- 
vendéglőt“ amelyet, nagy szakismere
ténél fogva rövidesen a jobb fővárosi 
üzletek közé emelt. A szép üzletet 
Molnár szaktársunk e hó 7-én nyitotta 
meg.

Nagykörösön a városi nagy szállo
dát Scheiber Sámuel bérelte ki. Az uj 
tulajdonos üzletét újonnan rendezte és 
renoválta és ünnepélyesen október 1-én 
nyitotta meg.

A győri Royal kibővülésé. A győri Fehér 
hajó logarlót, mint egy helytelen értesítés alap
ján irtuk múlt számunkban, Váradi J. vendég
lős megvette. A dolog ennek ellenében úgy áll, 
hogy a Fehér hajó felerészét a „Royal‘‘-hoz 
csatolják míg egy kisebb részét magánlakásokra 
fogják átalakítani. Meixncr Mihály szaktársunk 
Royal közel 100 szobás fogadója ennek folytán 
a vidék legnagyobb fogadója lesz.

Miskei Miskey Lajos vendéglője.
A Budapesti kocsmáros ipartársulat 
egyik agilis és kitűnő tagja, Miskei 
Miskey Lajos szaktársunk, Budapesten 
a Lehel-utcában lévő Monspart-féle 
vendéglőt e hó folyamán átveszi. Kí
vánunk sok szerencsét!

Szombathelyen a Király és Faludy 
Ferenc-utcák sarkán épült uj és «l|. 
Rákóci»-hoz címzett fogadót és vendég
lőt Horváth Antal szaktársunk, mint 
előzőleg jeleztük, e hó elejével meg
nyitotta.

Diósy Pál. Budapesten a IX., kér. 
Remete-utca 30 szám alatti vendéglőt 
megvette s azt saját kezelésébe a 
múlt hó közepével vette át.

Sehrantz János vendéglője. Egy 
régi jó  ösmerős szaktársunk és utóbb 
resicabányai vendéglős, Sehrantz János, 
Temesrékáson a nagy vendéglőt bérbe 
vette. Sehrantz János a régi jónevü 
üzletet ez alkalommal ujan renovál- 
tatta és ünnepélyesen a mai napon 
nyitotta meg. Uj vállalkozásához sok 
sikert kívánunk!

Tatay István. Budapesten a P.ádav- 
utca 14. sz. a. vendéglőnek volt ismert 
tulajdonosa, a m. hó elején átvette 
az Üllői-ut 4. sz. a. jónevü vendéglőt. 
Tatay szaktársunk jó  magyaros kony
hája és borai biztosítják az üzlet jó 
menetelét.

Fogadó átvétel. Gerendái Mór, 
verestoronyi vasúti vendéglős e hó 
elejével Fogarason átvette a «Merkur» 
szállodát. Gerendái szaktársunk kipró
bált szaktudása biztosítja a jónevü 
üzlet menetelét.

Budapesten Percnyi Károly vendég
lős kartársunk átvette a VII., Tökölyi 
ut 8. szám alatti Edelmann Antalné- 
féle vendéglőjét. Az ünnepélyes meg
nyitás a napokban történt.

Aradon az ismert Fekete Laei-féle 
vendéglőt Csáky Boris vette át. Az uj 
tulajdonos üzletét újonnan rendezte 
be és saját kezelésébe e hó elejével 
vette át.

Vendéglő átvétel. Leikam György, 
Budán az Alagut-utca 1 sz. alatti ven
déglőnek volt derék és népszerű gaz
dája ugvanott, a Batthyányi-tér 5 sz. 
alatti lévő vendéglőt átvette. Leikam 
szaktársunk üzletét a jó budai közön
ség nagy szeretettel keresi fői.

A mi kománk. Lengyel József, a . Somogy - 
megyei Vendéglősök Lapjáénak volt szerkesz
tője’ és Mezőberénynck volt első fogadósa, 
mint volt lapjából értesülünk, át vette az 
.Ipar' vendéglőt. A kaposiak tehát megint 
vissza nyerték azt az érdemes erőt, amelynek 
eddig is’ hiányát érezték a közügyek terén. 
Lengyel szaktársunkat, a mi derék kománkat, 
régirés mégis uj pályáján szívből gratuláljuk.
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Tingl Lajos vendéglős. Főpincérsé- 
günknek egyik ösmert tagja, Tingl 
Lajos Budapesten az V., kér. Hold-u. 
15. sz. alatti Korhaumer-féle vendéglőt 
megvette, s azt ünnepiesen e hó elejével 
nyitotta meg. Vállalkozásához kívánunk 
sok szerencsét.

C igler Sándor, ismert resicabányai 
vendéglős ugyanott e hó elején a 
S í  mse ti szállodát vette át. Cigler foga
dós szaktársunk uj vállalatához sok 
szerencsét kívánunk.

Uj fogadós. Sólyom Ferenc utóbb 
a lévai Központi fogadó kávéházának 
volt ösmert főpincére, kibérelte a Ma
rcsiikén épült uj Kaszinó fogadót, 
melynek szobáit, éttermi és kávéházi 
helyiségeit modernül most rendezi be. 
Szép üzletét uj fogadós szaktársunk e 
hó folyamán nyitja meg.

Uj vendéglős. Bruckner Károly, 
ösmert főpincér Budapesten az I. kér. 
Attila-utca 14. szám alatt lévő ven
déglőt átvette. Bruckner szaktársunk 
az üzlet jómenetelét már is föllenditette.

Fogarason a Lauritseh-féle fogadót 
Sámsony János, ismert Tátravirágvölgvi 
vendéglős vette át és «Transylvania» 
címen szept. 28-án ünnepélyesen meg
nyitotta. Sámsony szaktársunk jóhirü 
üzlete menetét jó  magyar konyhája és 
tiszta italaival biztosítja.

Gerzsey István, Nagydorogon a vasút 
állomás mellett egy újonnan épült 
házban több helyiségből álló vendég
lőt rendezett be, melynek ünnepélyes 
megnyitását a múlt hó közepével esz
közölte.

Vince Miklós főp. hollétét, ki nem régen a 
nagykikindai nemzeti szállodában működött egy 
I. lapon, Glantz Lipót, Miskolc, kéri tudatni.

Junisch János (L>örfel, Sopron megyei sz.) 
pincér hollétét a saját érdekében J. S. („Fo
gadó szerkesztőségi kéri tudatni

Thüringer Antal éthordó hollétát, ki leg
utóbb Vukovárott a Graud szállodában volt 
alkalmazva, neje: Siposs KI la — Szeged, 
Somogyi-utca 15. kéri tudatni

Németh Sándor hollétét egy lev. lapon kéri 
tudatni Engelhard Gyula, Kassa Pilzeni sör
csarnok.

Békéscsabán —  a Széchenyi-ligeti 
nagyvendéglöt Rátz Sándor, a Fiume 
szállodában huzamosb ideig volt fő- 
pincér bérelte ki, melyet saját keze
lésébe szeptember 20-án vett át. Rátz 
szaktársunk üzletét téli és nyári 
üzemre fogja átalakítani uiy, hogy 
csinos étterme és újonnan berende
zett kávéháza télen, nyáron át is nyitva 
lesz. Kívánunk sok szerencsét!

Kocsma átvétel. Az Abauj torname
gyei Felsőnovajban a nagykocsmát 
Bittér Dávid szaktársunktól Feldmann 
Henrik megvette.

H e l y v á l t o z á s o k .  — Miskolcon 
a vasúti vendéglő főp. állását. Brádl József 
helyét Papp Lajos, az ottani Korona fogadó 
éttermének főpincére foglalta el, mig Papp L. 
helyét Feuereisen Géza, a Korona étterem 
régebbi főp. töltötte be. Lázár Adolf a nagyká
rolyi Magyar király fogadó főp. állását fog

lalta el. S. a ujhelycn a Magyar király foga
dóban Csoltko Pál az étlapirói állást foglalta el. 
Ifj. Bierbauer Antal Budapesten a Kaszás nagy 
vendéglő főp. állását töltötte be. Schmuk János 
Sopronbcleden a Központi fogadó főp. állását 
foglalta el. Gombotz János Szombathelyen a 
Rákóci fogadó főp állását foglalta el. Kiss 
Kálmán a marosvásárhelyi László fogadó 
kávéháza főp. állását töltötte be. Horváth Imre 
Kolozsváron a Royal kávéház főp. állását 
foglalta el, Meisels Sándor a beregszászi 
Royal fogadó főp. állását foglalta el.

HÉTRŐL — HÉTRE.

A  vércse és a veréb.
A „V. I.. '- ja  emlékkönyvébe.

Ócska ház sötét zugában,
Kopott vércse ül magában; 
ügy ül, gubbaszt ott egy helybe,
Mintha láncra volna verve.

Egy kis veréb száll a házra.
S szánakozva, tekint rája:
Mért vagy oly bús? — kérdi tőle, — 
Fövijjog s felel a vércse.

.M íg a felhők között laktam.
Akkor szabadon csapongtam;
Versenyt repültem a széllel,
S préda — mindig volt bőséggel.

Nézd a szárnyam, nézd a toliam 
Alig van már úgy lekoptam ;
A csőrömnek sincs már éle —
S nézd, miket vetnek elémbe . . .

Koncot, csontot! . .  de ha nincs más,
Ez is pompás veréb pajtás;
Pedig hej!  'sz tudod le bölcsen,
Hogy én jobbat érdemeltem . . . “

Mikor itt tartott a beszéd,
Már tovább libbent a veréb:
Mert már bölcsen azt is tudta —
Hogy rá fá j a vércse foga.

Matsád János.

Egy kis tévedés,
vagy melyik a jobbik pezsgő?

A pécsi vendéglős közgyűlések idején a Littke 
gyárban nagy kóstolót rendeztek. Hordták a 
több fajta pezsgőt, hogy a vendéglősök ízleljék 
ineg. Francois Lajos is ott volt és — mint 
szakember — figyelemmel kóstolt ebből is, 
amabból is. — Nagyszerű ez is, de igazán 
pompás a másik is ! — adta a szakértői véle
ményt. — Hát ez vajon milyen V kérdezték tőle, 
amikor egy kupak és vignetta nélküli üveget 
leitek elébe. Francois öntött az üvegből és 
kóst'dta — kóstolta. — Nem jó, nem jó ! 
jelentette ki határozottan... Az asztal körül 
ekkor már több fogadós, vendéglős és ezek 
közt: Böcögő József miskolci, a derék kis öden- 
burgi Mirth András Budapestről stb. stb. szak
társaink állottak és mosolyogtak a tréfán. 
Ugyanis úgy állt az ügy, hogy egy Francois 
pezsgőről levették a vignettát és kupakot és 
ezt izleltették meg FrancoissaL Ki azután 
a rosznak mondott pezsgőt csak ugv ismerte el 
a sajátjának, hogy a pezsgő dugóját is bemutat
ták neki.. „Na, egy kis tévedés!' — mondta a 
szakértő p.-gyáros.

Bodó Adolf és a einkotai nagy itee.
Mindenekelőtt tudni szükséges, hogy 

Bodó Adolfnak nemcsak egy nagy ká
véháza, hanem hasonló forgalmas 
gráfszinháza is van, vagyis —  ő a 
Bodógráf-os. Most menjünk tovább. 

Bodó Adolf, mint e lap más helyén

is irva áll, a kávésok okt. 7-ki vacso
ráján azt indítványozta,hogy okt. 10-én. 
mikor a kávésoknak úgy se lesz más 
dolguk, vonuljanak ki a einkotai nagy 
itcéhez, ugv amint dicső nagyjaink: 
és azután — meghívta az egész l. 
gyülekezetét a Bodógráfba. A jelen 
voltak egyhangúlag és lelkesen fogad
ták az indítványt. No jó.

Bodó gazda nem hitt a nagy lelke
sedésben s épen azért október 10-én 
kiküldött valakit, megtudandó, hogy 
kartársai közül tesz-e valaki eleget 
az indítványnak? Persze egy kávés 
se volt a einkotai nagyitcénél. —  No 
jó, várjatok csak! —  mondotta ma
gában Bodó. Egy meghitt emberének 
pedig nyomban utasítást adott, hogy a 
«gráfba» estére több előkelő kávés jön 
«mint vendég* de azért csak fizettesse 
ki a pénztár a rendes jegyek 3-szorosát 
(a fényes «férfiestély»-re való tokin
tettel), melvet aztán az előadást követő 
pikolónál a Bodóban, zárt ajtók 
mögött — mindenkinek visszatérít 
a tulajdonos: Bodó.

Bodó jól sejtett. A Bodógráfba 
ugyanis közel 80-an kartársa jött el, 
akik a dijak háromszorosát —  a 
visszatérítés reményében — szó nélkül 
kifizették, de a «Busul a lengyel hona 
állapotján»-t (férfiestély helyett) szép 
képes bemutatásban szintén végig 
nézték, ámde sem a díj visszafizetés
ben, sem az Ígért pikolóban nem 
részesültek, —  mert Bodó gazda ép 
ezidöben mondott valahol fölköszöntőt, 
a einkotai nagy itcével kezében. . 
(magyarázta igy a szinlaposztó a Bod-> 
gráfban az előadás végével.)

Szerkesztői üzenetek.
R. Gy. Zayugróc. A v.-naptárát b. rendel- 

soraira előjegyzésbe vettük. — S. 1- Szatmár 
Lap jelzett címen ment. Szives jókívánsága 1 
hasonlókkal viszonozzuk. Üdv! — D. M. Lúgos
K. Zs. jelenlegi hollétéről nincs tudomásun 
— H. F. Szeged. V.-naptárát dacára a paprik.' 
borsós árának, azonnal előjegyzésbe vettü. 
Szives üdv! — B. J. Gyöngyös. Lapküldés' 
illetőleg az ottani postán kell a hibának lenn 
mert az expedíciók itt a rendesen bevezeteti 
név szerint, pontosan történnek. Hiányzó lap
kát elküldtük. — M—a kisasszony. A .Sze-t 
Péter Bácskában1* cimü elbeszélést csak u. 
volna lehetséges a naptártól l'iiggetlenii I 
kiadni, ha arra legalább is 350 megrentle 
lenne. Ha t. nagysád 25 megrendelőről gm - 
doskodik, ami ott nem volna nehéz fölad 
mi a hiányzó nehezebbik rést elintézi- . i 
magunkra vállaljuk. Szívesen üdvözöljük !
A. F. K.-bogdány. A p.-miniszteriumban : 
voltunk, de eredményként csak annyit üz> - 
hetünk, hogy a kérvény ügyet az iktatóból ■ >
fogják továbbítani. A mielőbb való céléi' - 
szempontjából, ezt az utat egy párszor - 
kell még ismételnünk. — J. A- Bpest. Ké
vető indítványára csak azt válaszolbc 
hogy annak a zsoltáros embernek csak I - 
csők és megint bikacsök lehet a meg’' > 
válasz arra, hogy a tisztesség korlátáit s ;1 
előtt tartsa, ép úgy mint azt annak e n 
Vámossv barátja fejezte ki lapjában. Jóa! t- 
ját egyébként köszönettel nyugtázzuk. — *•
N.-berki. 2 drb v.-naptárra vonatkozó rend st 
jegyzékbe vettük. Szives köszöntés !
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