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A MAGYAR VENDÉGLŐS ÉS KAVESIPAR, A HAZAI \  ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ÉS A HAZAI BORGAZDASÁG f  SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ES KIADJA: 
FLÓR GYŐZŐ.

Klochányl Gábor, az «Uj kispipa* vendéglőse
Budapest.

Müller István és neje, föpincér, Erzsébetváros.



A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak,
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források.

A  „F O G A D Ó "

Ú T M U T A T Ó J A .
Ezen rovatban mindazoknak, a kik a lapot egész évre Szették 
elő, üzleti címét állandóan egész éven át díjtalanul közöljük. 
ElöSzetőknék két soron túl minden szó 9 Sllérbe kerül. Netn 
előszelüknek ezen hirdetés egész évre 1 6 .- , félévre U.— és

BUDAPEST.
Fogadók.

Bristol szálloda (Illits Jó
zsef) Dunasor.

Hungária nagyszálló Kis 
hid-utca. (lg. Burger K.)

Royal nagyszálló Erzsébet- 
körut. (Igazg. Sckmidt J.)

Kontinental szálloda (túl. 
Fehér Gyulai, V. Nádor
utca és Széchenyi utca 
sarok.

Orient szálloda túl. Mol
nár Sándor) Népszín
házzal szemben.

Pindinger Lajos ‘ Alföld* 
vendégfogadója, szem
ben a kel pályaudvarral. 
A vasvidéki üzletbeliek 
szálló és vendéglője.

Vendéglők.
Albert Viktor vendéglője, 

Rökk Szilárd-utca 10. A 
pincéri kar régi vendég
lője.

Bayer János vendéglője, 
VII. kér., Arena-ut 6. sz. 
Olcsó magyar konyha.

Babolcsay István vendég
lője, IX., Soroksári-utca 
(55. sz.) és a Bakács-tér 
sarkán.

Gömbös János vendéglője 
Magyar-utca 3. Üzleti kar
társak vendéglője.

Gömbös Lajos vendéglője. 
Városház-utca 10. So- 
mogy-Zala vidéki kar
társak vendéglője.

Gruber József « Bableves 
csárda* nagyvendéglöje. 
Egész éjjel nyitva. VII., 
Miksa-utca 8

Hecker Lajos vendéglője, 
VII., Király-utca 51.

Hernhut János vendéglője, 
az ‘Utolsó garashoz*, 
VII.. Zugló, Bosnyák-u.

Horváth János vendéglője. 
Vili., Vas-utca 1. szám.

Janura Károly vendéglője 
Podmanicky- és Gyár-u. 
sarkán. Fővárosi pincér
kar találkozója.

Kónya Sándor « Rózsa bo
kor* vendéglője. Nagy
mező-utca.

Kubanek Vince «Budai vi
gadó* éttermei, II. Fö-u.

Lakatos Gyula vendéglője 
Rökkszilárd-u. 23. Kör- 
mendvidéki üzletbeliek 
találkozója.

Losoncy Győző vendéglője 
Szt. Királyi- és Sándor- 
utcák sarkán.

Palády László vendéglője, 
VI., Szondy- és Eötvös- 
utcák sarkán.

Pctrákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Putnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. Vili. kér., 
József-körut és József- 
utca sarkán.

Sckrettner Márton vendég
lője, VII., lzabella-utca. 
Magyar színházzal szem
ben. Dabasi rizling és 
asztali borok.

Schuszter Hugó ‘Éttermei* 
Andrássy-ut 65.

Springer Jűkrí/vendéglöje, 
a közvágóhiddal szem
ben. Közvágóhid-u. 12.

Szeszich Ottokár vendég
lője, VI. Dávid-utca 12. 
Termelőktől vett tiszta 
borok.

Ssüts es Palika éttermei. 
Deák-tér 2. sz. A Magy. 
Orsz. P.-Egylet tagjainak 
találkozó helye.

Wurglits Vilmos vendég
lője Kcrepesi-ut és Agg
teleki-utca sarkán.

Deutsck Pál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő). A pincéri kar 
régi találkozó helye.

Tomik János vendéglője, 
VII., Dohány-u. 38. üz
leti kartársak központi 
találkozója.

Nika Antal vendéglője, 
IV kerület. (Belváros) 
Váci-utca, saját ház. A 
régi pincéri gárda ven
déglője.

Putnoki István éttermei. 
Vili. kér., József-körut 
és József-utca sarkán.

Kiss Henrik vendéglője, 
VI. kér., Teréz-körut és 
Szondy-utca sarkán.

Rupp Richárd «Zöld hordó* 
vendéglője, Kishid-utca.

Holler József vendéglője, 
IV., Molnár-utca 23. A 
belvárosban megforduló 
pincéri kar találk. helye.

Kolossá István vendéglője, 
Erzsébet-körut 41. sz., a 
Royal szálló közelében.

Klochányi Gábor vendég
lője, IV., Gerlócy- és 
Újvilág-utcák sarkán.

Hentzel Lajos ‘Polgári bor- 
és sörháza*, VIII., Szent
királyi-utca 4.

De'kány Sándor vendéglője, 
Csőmöri-ut 3., szemben 
a keleti pályaudvarral.

Bárány Lajos borozó ven
déglője, VIII., Hernád- 
utca 8. Kecskeméti és 
saját termésű borok.

Puschnik Ferenc éttermei, 
IV.. Kecskeméti-utca 14.

Jurák Mihály vendéglője 
II. (Budán), Gellérthegy- 
utca 3.

Horváth Károly vendég
lője, IV., Mátyás utca 5., 
az idénypiaccal szemben.

Kolburg István vendéglője 
(Budán), Erzsébet-hiddal 
rézsut szemben.

Rosenberg Sándor vendég
lője, VII.. Csengeri-u. 11.

Littman (Ladányi) József 
éttermei, VI., Lipót-kör- 
ut 27. Rézsut a Vígszín
házzal.

Rehl Miklós vendéglője, 
VI., Hajós- és Uj-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha. saját szűr. borok. 
Üzletbeliek kellemes ta
lálk. helye.

Kávéházak.
Abbázia kávéház (Steuer 

Gyula túl.) Andrássy-ut.
Almássy Károly ‘ Kisfaludy- 

kávéháza*. Teréz-körut 
és Szondy-utcák sarkán.

Balaton kávéház (Tihanyi 
József t.) Kercpesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

Bodó kávéház, József-körut 
és Baross-utca sarkán.

BoulevarJ kávéház (tulajd. 
Goldhammer Á.) Váci- 
körut 24.

Elité kávéház (Knappé Já
nos tú l ) Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán.

Erzsébet-hid kávéház (túl. 
Rapszky Zsigmondi bu
dai részen, Döbrentei-t ér.

Fellegi Ede ‘Elevátor-kávé- 
ház», Ferenc-körut.

Gyárfás Pál kávéháza. 
Váci-körut és Podma- 
nicky-utca sarkán.

Jókai-kávéhází Freudcnfeld 
Mór). IV., Zöldfa-utca 34. 
és Só-utcák sarkán. A 
belvárosi üzletbeliek lát. 
helye. Egész éjjel nyitva.

Kalász József kávéháza, 
Csömöri-ut. Keleti pá- 
lyaudv. szemben.

Klo/ild kávéház (túl. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca.

Kornstein Gusztáv kávé
háza, VI., Vörösmarty- 
utca 63. Terézvárosi üz- 
letbelick találkozó helye.

Láb esz Frigyes kávéháza, 
VIII., Baross- és Szűz- 
utca sarkán.

Medikus kávéhoz (Kmctykó 
Lajos ttilajd.) Üllői-uton, 
a klinika mellett.

Erisek Antal kávéháza, IX., 
Soroksári-utca 15. A fő
városi pincérek találk. 
kávéháza.

New- York kávéház Erzsé- 
bet-kőrut dlarsányi test
vérek).

Sybert János kávéháza, 
Hajós- és Károly-utca 
sarkán. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Ulits Lőrinc * A rpád»-kávé- 
ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

mnr~ ~~ - --m Unterreiner
Vince ‘Liget*- 

f» ■*% -1 kávéháza, VII., 
° C fjf  Arena-ut 33., 

az Arena-szin- 
ház mellett.

Wcisz Ágoston ‘ Kaszinó* 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

Műegyetem kávéház (túl. 
Fertikó József) Buda, Fe
renc József-hiddal szem
ben.

Kávéház Petőfihez. (Ifj. Sza- 
kály J. és T.-sa, Hanni- 
ker) Erzsébet-körut is 
Dob-utca. Üzletbeliek ta
lálkozó helye. Egész éj
jel nyitva.

Csata Gábor ‘ Orleans*- 
kávéháza, IV., (belváros) 
Gerlócy-utca 1. Üzleti 
kartársak találk. helye.

Kallós kávéház. túl. Kallós 
(Keiner) Márkus, VI.. 
Teréz-körut. A billiard 
művészek «0 thona*. 

Aniony Vilmos ‘Magyar 
színház» kávéháza. Ves- 
selénvi-u. és Izabella-tér 

Katona Gyula 'Klub* ká
véháza, V., ipót-körut, 
a Vígszínház mellett.

Alsó-Lendva. Neubauer An
drás ‘ Korona* szállodája. 

Ferentzy József vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.) 

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz. 

Lenarics Viktor (Tüske-fé
le) vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fő-utcán.

Alsó Lendva. Hosszu-falu. 
Sabján Vendel vendég
lője. Hosszufalusi- és 
a.-lendvaiak kirándulója. 

Arad. Braun és Schuch sör
csarnok és éttermei a 
városházzal szemben.

Kass Béla éttermei cs sörö
zője a Szabadság-téren. 

Hungária kávéház (Sker- 
gula István tulajd.) a vá
ros központján.

Kovács és Novotny Vadász
kürt étterme és nyári 
kertje. Üzleti kai társak 
találkozó vendéglője. 

Korona kávéba (tulajdonos 
Grünwald Simon) Árpád- 
tér 2. Egész éjjel nyitva. 

Porcán Lajos Magyar kir.
vendéglője, Bockó-tér. 

Tüchler Andor Abbázia-ká- 
véháza Szabadság-téren. 

Özv Rittler J. -né ‘ Baross* 
kávéháza (volt Kraetykó 
kávéház).

Barcs (telep). Hojfman es 
Rrausz «Garm» szállo
dája az állomás mellett. 

Planintz Károly vendég
lője a Telepen. Szállói 
szobák, magyar konyha. 

Balaton-Szent-György. Ivá- 
nics Józsefné vasúti ven
déglője.

B o ro s je n ö . Kocsy Antal 
‘Központi* szállodája. 

Besztercebánya. Sodr M.
‘ Hungária* kávéháza. 

B.-Csaba. Bartos János Ná
dor szállodája. Étterem, 
kávéház, sörödé. 

Endersz Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kirándulója.

Fiume szálloda (túl. Ketter 
Károly i a központon. 

Kozma Márton Fehér bá
rány szállodája és ven
déglője.

Vocet Adolf sétatéri Kioszk 
és nyári nagy vendég
lője.

Freiberger Márton ‘ Ko
rona* kávéháza. Üzleti 
kartársak találk. helye. 

Bors Simon ‘ Vasúti* szál
lodája. Tiszta és olcsó 
szobák. Csongrádvidéki 
borok.

Bayer Adóm ‘Baross* ven
déglője és kávéháza.

Balassagyarmat. Tóth Ist
ván szállodája. Állami 
szőlötelepeken termelt 
borok.

Györki testvérek éttermei 
a Fő-utcán. Balassa- 
gyarmatvidéki borok.

Csáktornya. Friedl József 
Zrínyi-szállodája.

Horváth Gésa Aranybárány 
szállodája.

Csongrád. Goda István ‘ Ma
gyar király* szállodája.

Csorna. < Angyalt vendéglő 
(tul.Dreiszigertestvérek.) 
Saját szüretü borok.

Beer Vince ‘ Korona* szál
lodája.Étterem és söröző.

Ciszterer István vendéglője 
az állomással szemben. 
Olcsó magyar konyha, 
tiszta italok.

Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett 
borok.

Nemes Ignác t 
Erzsébet ká- 
véház és sö- 
rödéje. Ke- 
resk. utazók, 
üzletbeliek helyi talál
kozó helye.

Debrecen. Angol királynő 
szálloda a v. színházzal 
szemben, (tulajd. Haucr 
Bertalan).

Arany bika szálloda (túl. 
Német András).

Beke Aladár «Kispipa» ven
déglője, gr.Degenfeld-tér.

Debrecen-szálloda, Fő-utca 
(túl. Harangi György).

Erős 7<z*ű£«Magyarkirálv» 
kávéháza. Üzleti kartar- 
sak találkozója.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

Otthon kávéház (túl. Rosen
berg S.) A pincéri kar 
találkozó helye.

Oltó Sándor vasúti vendég
lője. a városi közönség 
kirándu'ó a

Deés. Hungária szálloda 
(tulajd. Ment Béla.) Ét
terem, kávéház és sö
röző helyiségek.

Nagyfa-vendéglő (Szilágyi 
Gyula tú l) Erdélyi ma
gyar konyha,saját szüret, 
borok.

Offák Antal Angol-szállo
dája,étterme és kávéháza.

Vasúti vendéglő(K.e\\eT Sán
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.

Déva. Fehér-kereszt fogado 
(városi szálló) túl. En- 
glisch Béla.
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jfiietés Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdor-os
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Kerepesi-ut 13.

A nyilvánosság  elő tt.
A mi első sajtói krónikánk — ez uj 

-ztendőben —  jól és jó helyen kéz
it kitt. Törvényszéki teremben. Vagyis: 

kirak és patvaristák előtt. Minélfogva 
. a mi krónikánk tanulságos és ha 

úgy tetszik — szenzációs is. Mint min
denféle patvarista dolog.

E dologra különben okot egy éle
sedett kocsmáros adott, azaz: egy

\ én kocsmárosnak okot volt főpincérje 
szolgáltatott, hogy — védekezzék. Hogy 
védje magát a csalás és sikkasztás 
vádja alól, amivel őt egy lap nyilt- 
terében illette.

És védte magát. Könyörögve és bá
rány tudatlansággal és cinikusan. S a 
bíró előtt annyit bukdácsolt, könyör- 
goít és minden pincért oly siralmas 
áhítattal nevezett gazembernek, hogy 
ellenfelét a törvényszék végre is elitélte. 
Igaz, hogy nem végérvényesen, mert a 
perügy fellebezés folytán uj tárgyalásra 
kerül, s ekkor könnyen megeshetik, 
hogy a puska visszafelé sül el. És 
hévízi Jeruzsálem! kocsmáros kartársunk 
akkor hiába itatott pezsgőt a bpesti 
• )rientben.

Mi egy törvényszéki terem ? Olyan 
hely, ahol a Justicia előkelő hivatalno
kai, tudós jogászemberek és a társa
dalom minden rendje, intelligens és 
kevésbé intelligens*^korlátolt és még 
korlátoltabb népe jelenlétében történik 
döntés két fél igazában, melyet azon
ban viták és a tanúbizonyságra beidé- 
zeitek nagy seregének fölvonulása előz 
neg. _

A mi iparososztályunk ily helyen 
volt képviselve e hó 9-én. De bár csak 
ne lett volna. Ha volt is, csak ne 
azoktól, akik nevezett időben és helyen 
megjelentek. Akikhez hasonlókat, kor
látolt és elmaradottabbakat összeválo- 
gatás utján sem lehetett volna egy 
csoportba hozni. Kivéve egy-két értel
mesebb főpincért, akik a vádlott fél 
a vára lettek vón hivatva tanúskodni.

A mi szakfoglalkozásunk mély sülye- 
< iését, műveltségi és erkölcsi szem
pontból, ezek az Áron vesszejével össze- 
szedett alakok tüntették ki legjobban, 
akik a nyilvánosság előtt egymást túl
licitálva avatták erős fogalommá a 
vendéglős és pincér közti csalást. A 
műveltség legelemibb részére valló

parasztikus modorban igyekeztek bíró
val, ügyvéddel és a különböző társa
dalmi osztályokba tariozó hallgatóság
gal elhitetni, hogy vendéglős-kocsmá- 
rosnak a hivatásához tartozik a főpincér 
megrövidítése, amit viszont tenni a fő
pincér is utalva, kényszerűvé van. S 
minderre vastagon ráharangozott a 
Jertizsálemi kocsmáros: Könyörgöm 
alázatosan nagyságos biró ur, vala
mennyi pincér ilyen gazember!

Az egész ezen ügy különben kicsike, 
jelentéktelen és olyan, hogy foglalkozni 
sem igen érdemes vele. Mi nem is 
foglalkoznánk hozzá vezető helyen, ha 
a napi krónikák tömkelegében elenyésző 
eme semmiséges ügyben nem a hely
zetünk tükrét látnok, azt, amelynek 
szempontjából a nagyközönség szeme 
— a mi szakfoglalkozóink nagy részét 
-  még mindig a legelmaradottabb, az 

utolsó üzletemberként látja. S a mi 
osztályunknak hány ilyen Lusztig  Sa
lamonja van, akik a közönségnek eme 
rólunk vallott nézetét, a korlátoltságuk
ból eredő hasonló tényükkel doku
mentálják, megerősítik.

Mi igen szerettük volna, ha a nyil
vánosság előtt a szellemi mivoltunkat 
ekként tükröző ez esetnek szem- és fül- 
tanujaként azok egy-kettejét láthatjuk, 
akik a mi szakiparosaink modern ha
ladásán fáradoznak. A mi müveit nyil
vánoságunkat ezen megszégyenítő dolog 
őket is és még erősebben arról győzte 
volna meg, hogy ezen osztály társadal
milag való elismerése és előrejutásának 
alapja és főkelléke — a műveltség és 
fölvilágosodásban van.

BORGAZDASÁGUNK.
Borgazdaságunk vesztesége.

— Bellusi Baross Károly t  —
A ‘ Borászati Lapok* homlokáról 

lekerült egy ismerős név, a volt lap
tulajdonos és főszerkesztő. Baross Ká
roly neve. — Meghalt ez a derék 
ember.

Pedig még fél életet sem élt, s élete 
legszebb deléhez alig hogy eljutott — 
sírba szállt. Itt hagyta ezt a harcos
életet.

Az ő  élete valóban harcos és küz
delmes volt Harcolt az állam leghasz
nosabb gazdaságáért, s küzdött a ieg-

nagvobb számottévő osztály hasznáért. 
Ennek érdekében megalkotta és szerezte 
mindama eszközöket, amelyekkel a 
hazai köz- és borgazdaságra nagy hord
erejű céljait kiküzdte s megvalósította. 
Három lapot alapított, illetve a «Köztelek • 
és az agrár érdekek lapja, a «H azánk» 
megalapításába folyt be. mig a 20-ik 
évfolyamától saját tulajdonába vett
• Borászati Lapok »-at újjá s a közgaz
dasági lapok elsőjévé alkotta. Megve
tette alapját a «Magyar Gazdák Szö
vetkezeté »-nek és ujjáteremtője volt a 
hazai szőlőmivelésnek. Legtöbb idejét 
és munkásságát a mi iparunk alapjául 
is szolgáló ezen borgazdaságnak szen
telte. ezért élt-halt. s egy valóságos 
héroszi küzdelmet a nagy borhamisítá
sokat takargató merkantilizmussal a
• Hazánk* hasábjain ugyancsak ezért 
vívott. Eme küzdelmek s a kora ifjú
ságától tartó megfeszített munka merí
tette ki erős fizikumát. Utolsó négy 
évében az országgyűlésnek is tagja volt.

Mig élt. mi is többször fordultunk 
hozzá tanácsért, s a hazai borászat 
legilletékesebb szakférfia ily kérés s 
óhajunkat mindig gyors készséggel és 
szívesen teljesítette. Nem ad többé sen
kinek tanácsot, mén a valódi nagy 
érdekeknek élt dicső életét elvette a 
minden életet elvevő halál.

A «Magv. Szőlősgazdák Orsz. Egye
sülete* alelnöke elvesztését tudtul adó 
gyászjelentését, lapunk más helyén kö
zöljük.

Országos borvásár Pozsonyban A
• M agyar Szőlősgazdák Országos Egye
sülete > a folyó évben Pozsonyban tartja 
meg Il ik országos borvásárját. Pozsony 
e célra, úgy határszéli fekvésénél, mint 
fejlett kereskedelménél és előrehaladt 
szőlőművelésénél fogva kiválóan alkal
mas. Jobb helyet ennél a piac terem
tésre állandó vevők szerzésére, és nem 
csak hazai, de külföldi vendéglősök és 
kereskedőkkel való közvetlen érintke
zésre találni sem lehetne. Mindez most 
könnyen elérhető ; a M. Sz. O. E. igaz
gatósága, sok ezer meghívóval gondos
kodott arról, hogy a vásáron osztrák, 
németországi és svájezi vendéglősök és 
kereskedők is nagyszámmal vegyenek 
részt. A magyar borok hírnevének ter
jesztése és üzleti összeköttetések létesí
tése céljából ne mulaszszák el terme-



2. oldal. FOGADÓ 2. szám.

lóink ezt az alkalmat, hanem igyekez
zenek borkészletükkel minél teljesebb 
számban a vásáron megjelenni. A bor- 
vásár folyó évi február hóban való
színűleg annak 25-ik napján nyílik meg 
és 27-éig bezárólag tart. A borbejelen
tések határideje folyó évi január kő 
j : - ig  tart. A borvásár iránt érdeklődők 
forduljanak bővebb felvilágosításért és 
borbe jelentő lapokért a * Magyar Szőlős - 
gazdák Országos Egyesülete* igazgató
ságához iBudapest, Üllői-ut zj.j.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.
A Somogvvármegyei vendéglősök 

és kocsmárosok egyesülete t. hó 2Ö-ra 
tervezett közgyűlését február hó első 
felében lógja megtartani. Ugyancsak ez 
alkalommal rendez az Egyesület tánc
vigalommal egybekötött általános ismer- 
kedési estélyt, mely a közgyűléssel 
kapcsolatban a Ferenc József fogadó 
termeiben tartatik. A minden tényében 
nagy sikereket fölmutató somogyi szak
társaink egyesületének, dacára a nem 
rég tartott zászló avatás stb. berendez
kedés! költségének — tiszta készpénz 
vagyona 940 korona.

FELHÍVÁS.
Azon tisztelt előfizetőinket, akiknek 

előfizetése lejárt s a jelen illetve a múlt 
lapokkal postautalványt mellékeltünk, 
kérjük, hogy előfizetésüket szívesked
jenek megújítani és beküldeni.

Hazafias és kartársi tisztelettel a 
«Fogadó»

szerkesztősége és kiadóhivatala.

C só k o k .
Irta: Erdehts Ferenc.

— Vágj' tán csak a Giovanni mes
ter dörgő szavai hatása következtében 
merült tetszálomba? Mert tényleg azt 
a látszatot kelté az a lélekzetnélküli 
alvásszeriiség, amit a Tiberius csöpp- 
jeitől néha-néha megreszkető öngyilkos 
jelölt eszközölt a halászbárka fenekén.

Ep, ez indító okból. Giovanni nem 
igen vette le szemét a megmentett em
berről s ezt az óvatosságot még a csó
nak kikötésénél is gyakorolta, a mikor 
is ezt Lucia leányára bízta, mig maga 
a víztől áztatott ruházatú és igy még 
n.hezebb, élettelen testet, egyszerűen 
vaskaru ölébe kapta, s a Tibcrre nyíló 
kiskértajtón át a lakásba vitte. Ott az
tán megitatott vele egy-két pohár jó 
erős rumot, száraz ruhát adott rá, s a 
kivül-belül puha tollal bélelt vendég- 
nyoszolyába fektette. — Hadd aludja és 
eszmélje ki magát, ez az Ég és Is
ten ellen olyan nagyot vétő szerencsét
len ifjú ember — mondá Giovanni mester.

U.
A  vizes emberről levetett kabát belső 

zsebéből egy kisebbszerü tárca esett ki,

A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.
Ir ta . M.nden Tamás 

A mi sajtónk munkásai.
A Fogadó újévi M i Családunk folytatása

Ezen utóbbiak, mint Tóth Kálmán, 
Dénes Miklós. Kardoss István és még 
egy-két hasonló egyén -  nem valami 
kis kaliberüek a valódi szaksajtói téren. 
A mi Temesvári Tóthunk, úgyszólván 
háromnegyed része főpincérségét a 
szaksajtói munkálkodásban tölté el. 
Az Országos Xyugdijegvesület meg
alakulását elősegítő alapmunkálatokban 
nálánál többet senki sem dolgozott. 
Sőt az ő vasszorgalmu munkájának, 
a mellyel a nyugdijperselyek ország
szerte való fölállítását vitte keresztül, 
a melyre külön könyvet, röpiratot 
szerkesztett és adott ki és hozott más 
hasonló nagy anyagi áldozatokat, — 
köszönhető nagy részint, hogy a máma 
már sok számos taggal rendelkező 
Országos Nyugdijegyesület még a moz
galom stádiumában volt létesíthető. 
Eme nemes ügy sikerre vitelén erősen 
munkált az akkor létező debreceni 
Közérdek-be. majd a Tóth Endre által 
szerkesztett Lrtesitö-be s a fővárosi 
szaksajtókba. De a legtöbb és termé- 
kenvitöleg ható ily munkáját az Or
szágos Nyugdíjegyesületet a maga meg
felelő alapjára helyezni szándékozó * Or
szágos Pincér-Egyesület’ eszméjével 
jövő szegedi «Újkor*-bán teljesítette. 
Az ő valóban becses és nagy szellemi 
tudása itt jutott leginkább kifejezésre,

melynek belsejében egy kis arckép, egy 
százas bankjegy és egy névjegy volt, 
utóbbi ezzel a felírással: Linkey Béla.

Bella, Bella, szép név, — mondo
gatta az öreg halász.

— Szép ám atyám, mondta rá 
Lucie és tekintetét a két fél nap óta 
eszméletlenül fekvő fiatal emberre ve
tette.

— De nézd atyám, milyen szép ifjú! 
— kiáltott föl az önkénytelen csodál
kozás hangián Lucie.

Az öreg arra fordította a fejét, de 
ép akkor megkondult a Capitolium nagy 
harangja és figyelmét az utóbbi kö
tötte íe.

— Valami királygyerek született, 
ilyenkor imádkozni szokás — beszélte 
inkább önmagához az öreg. És csakugyan 
elkezdett csöndesen imádkozni.

E pillanatban érkezett haza a szép 
Marina, aki Giovanniéktól a Tiberre 
néző kis hátsó szobát birta bérbe. Va
lami női szabászi vagy ehhez hasonló 
foglalkozást töltött be. s dacára, hogy 
keresete havonta a 120 lírát is meg
haladta, a halászsor elején levő szerény 
kis lakását nem váltotta vagy cserélte 
el más, tán az ő jól dotált állásának.

de ugyancsak itt tűnt ki valójában az 
ő szakmáját ismerő, szerető és jobb 
jövőjéért lelkesülő egyéniségének ki
válósága is.

' A mi szakmánkra a legsajnosabb 
az. hogy üzlettulajdonosaink ekkor nem 
látták á t a felszínen lévő erők inten
cióiát és nem fo g ta k  össze a hirtelen 
jött. de a m i iparunk jö vő  és egész
séges fejlődését teljesen magába foglaló 
ez eszme megvalósítására. A z  Országos 
Pincér-Egyes illetnek akkori szellemében 
való megalakítása a pincér ség kér
déseinek megoldását, az  «Országos 
Nyugdíjintézet» fölvirágzását és e tér
ről az összes szociális bajok és kér
dések kiküszöböléséi jelentette volna.)

Az akkori lelkes időkben és az Új
kor lelkes agitációja folytán egyébként 
maguktól teremtek a legjobb munka
erők. Kardoss István, a temesvári 
Koronaherceg kávéháznak akkor is fő
pincére, a közvetlen közelében mun
káló Tóth Kálmán és az Újkor hatása 
alatt az egész ország hazafias pincéreit 
vezető ezen sajtóban a leglelkesebb 
Felhívás-i cikekkel jött. Dénes Miklós, 
a győri vasúti vendéglőnek akkoriban 
is főpincére, pedig lakása mellett egy 
valóságos fiók-Ujkor szerkesztőséget 
rendezett be, s onnan árasztotta el 
egész Dunántúlt körlevelekkel s az 
Újkort közleményekkel. Ezen fiók- 
redakcióból került ki az Országos 
Pincér-Egyesület első alapszabály-ter
vezete is, a melynél jobbat és meg
felelőbbet azóta sem készített egy 
egyesület sem magának.

A köznek és ennek szellemi szó
vivőjének igy támadt és lett mind

jobban megfelelő belső városi szebb la
kással. Az Istenfélő Giovanniéknál, a 
szelíd, erkölcsös Lucie körében és az 
ő ellátásukkal teljesen még volt elé
gedve. Lucie, ahogy Marinát észrevette, 
futott ki elébe és újságolta neki az ese
ményeket, megrajzolva röviden a fiatal
embernek a Tiber vizében való pihenés 
iránti törhetetlen szándékát is. Külön 
ben nagyon szép fiatalember, —  gyere 
be Marina, nézd meg —  végezte sza
vait Lucie. És derék lakónőjüket, vitte 
be magával.

A mindeddig kábultságban fekvő ilju 
ekkor nyitotta föl először szemeit, s a 
belépő és feléje nesztelenül közeledő 
két leányra tekintve, a következő sza
vakat hallatta:

— Szép, nagyon szép, amikor az ör
dög a homokban heverész . . .  Hé, Szarvas 
koma ! micsoda gyerekes eljárás ez tő
led. —  Majd hirtelen a homlokára üt s 
az ágyban felülve öntudatosan kérdez-.

— Istenem, hova kerültem én!
— Jó emberek közé — felelte csön

desen a szép Marina, kinek utolsó szava 
azonban zokogásba fűlt és keserves 
sirás és érzések közt hagyta el nagyon 
gyorsan a szobát.
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"ibb küzdő katonája. A hitében és 
-zakmájában elsősorban magyar és 
hazafias Török Laci fent. Csák Máté 

klje határában Árva és Hornban' 
.borozta az Újkor seregét, mig Dávid  

Sándor Trencsén-Teplitz és Auslánder 
• ívula Herkules-fürdőről küldözték a 
'..ámban és erőben nagyra nőt híveket. 
/h'óssy Ágoston Brassóban, Erdelits 
Ferenc Pozsonyban szervezték sajtónk 
- a közjó erejét. Ezen munkája köz- 
. n és annak előnyét célozva lépett 

utóbbi 1 1. i. Erdelits) a humor terére 
- lett kacagtató mulattatója Pécsnek 
lüi szomszédja: Pozsony város intelligens 
publikumának, de elsősorban a saját 
■ i'Ztálvánák — az addig ott nem ész- 
lelt Biguli szini előadásaival. Ily zsá
nerű dolgozatokat az Újkor és gyakran 

"./.ölt pennájából, amely azonban a 
mozgalmas évek múltán érzelmeket 

•ghatóvá változott át.
A Fogadó munkásgárdáját egyéb

ként nem mutatja be teljesen az újévi 
.írnunk 8 9 old. képcsoportja; ez 

C'.ik egy kisebb része annak a szám
iján impozáns és hatalmas seregnek, 
amely a Fogadó célját és törekvését 
-/. nemileg is támogatja és előmozdítja. 
Nincsenek itt képviselve sokan azok 
közül, akik az Ujkor-nál teljesített 
teendőikkel a folytatólagos Fogadó
hoz. jöttek s akik az újabb generáció- 
ból vonultak a vénpennások seregébe. 
Kiss Kálmán, a váradi majd közelebb 
a győrvidéken, a poéta Lobéimayer 
Nagvhortobágy táján. Horváth Lajos a 
kékhegyes Mármarossziget és Baum- 
garlner Jenő Sopronból immár a 
i gadó  gárdájához szegődtek, s ugyan-

— Földi, honfitárs és azt hiszem — 
de még sem merte kifejezni a többi 
gondolatát. Ehelyett az ágyára borult

s keservesen tovább zokogott.

III.
i iiovanni az egységes olasz háború

ban. magyar légionáriusok közé került 
é- azoktól tanult meg, úgy ahogy ma
gyarul, s a még nagy évtizedek múl
tával is, ha nem is beszélte jól, 
de teljesen értette ezt a legszebb nyel- 

. Így érté meg az aléltságából ébredt 
iiju első, valamint a szép Marina sza
biiból, hogy az ő szép lakója és ki
mentettje tulajdonképpen is magyar. 
Ennek a felfedezésnek igen nagyon 
megörült, ép ezért betegétől a legatyaibb 
hangon kérdezé:

Hát öcsém, miféle dolgokat is 
diskuráltál te az előbb?

— Az ifjú szinte csodálkozva nézett 
i majd egész jól beszélő olasz halász 
mesterre, de aztán annál szívesebb kész- 
séggel válaszolta neki ezeket:

— Ezelőtt félórával egy honfitársam
mal szálltam pörbe, akit balvégzete nagy 
tisztességtelen dolgokra vitt. Az össze
tűzés a Tiber partján, az ördögmalom-

csak e sajtónkat szolgálják derék 
munkásságukkal : láchtenstein Ödön és 
Zinhober Ferenc, a magyar szakácsság 
eme komoly törekvésű két kiváló tagja 
is, a * Konyha-művészet» rovatbani dol
gozataikkal.

Ekként fűződik egybe és képez egy 
családot a mi sajtónk az ő derék s az 
ország minden részében lévő munkás
társaival és a mi iparunk összes szak- 
foglalkozóival, akiknek a inuk szám
ban bemutatott szerkesztőségünk és 
kiadóhivatalunk belső dolgozói ugyan
csak velük és általuk készítik a hiva
tásának megfelelő Fogadót.

A Fogadó szerkesztőjét és munka
társait különben az elmúlt napokban 
több helyről illeték kérdéssel, hogy a 
mi sajtónk munkásai képcsarnokábau 
hogy került Ihász György, a * Vendég
lősök Lapja* szerkesztője, aki szak
sajtói foglalkozásánál fogva a ‘Fogadód
nak ugyancsak versenytársát képezi.

Ezek a kérdések, illetve eme tény 
jellemzi leginkább az elejétől a leg
szebb, a családias összetartozandóság 
eszméjét ápoló és terjesztő Fogadót, 
amely miként a vele ellentétes nézetet 
valló és saját fajbelii épp akként nem 
lát ellenest a «Vendéglősök Lapja* 
szerkesztőjében, akit szintén ez a 
szakma nevelt és ugyancsak ama 
törekvések, a közérdek jója és szak
mája szellemi mivelése indítottak a 
sajtói működésre, miként a Fogadó 
szerkesztőjét.

Miután pedig ezúttal a Fogadó 
munkatársairól nem irók biográfiát. 
Ihász György kollégánkról is csak azt 
említem meg, hogy ezidöszerint ő a

nál történt, s a vége az lett, hogy bí
rókra mentem életem megrontójával, 
miközben mind a kerten a Tiber vizébe 
estünk. Lent, a Tiber fenekén az ördö
göt láttam meg, ahogy az tőlünk nem 
messze a homokba heverészett és ne
vetett felénk nagy csufondárosan.

Te szarvas szörnyeteg! — kiélték 
reá irtózatos haraggal — ha van valami 
tisztesség a pokolban és benned, ezt a 
pokol tüzére valót, t. i. ellenfelemet, 
azonnal méltó helyére juttatod.

De a sátán a szemembe nevetett s 
hogy emiatt ráakartam rohanni, gyor
san fölugrott és egy háromfejü kigyó- 
féle bestiát kapott föl maga alul, s mi
után ezt maga körül többször megfor
gatta, oly irtóztató erővel csapott azzal 
felém, hogy a Tiber vize majd mért- 
földnyi szélességben vált ketté, ami bár 
részemre szerencse volt, mert a viztelen 
Tiber fenekéről gyorsan parton voltam, 
de ugyanekkor föl is ébredtem. De —  
tette hozzá kis váltatva — a pokolban 
mégis csak több az igazság, mint itt a 
földön: ellenségem a folyó fenekén 
maradt.

Az öreg halász álmélkodóan csóválta 
a fejét e gonosz álomra, mig a fiatal

mi szakmánk legvénebb pennája. Sajtó* 
működése messze nyúlik vissza, egész 
a - Holdvilágig. A publicisztikai téren 
ugyanis Holdvilág című humoros lap
jával jelent meg először, amelyet 
Székesfehérváron szerkesztett, s melyet 
abba hagyva, jelen lapja megalapításá
hoz látott, küzdvén azzai jó és rossz 
időn és két évtizeden át, miközben 
egynéhányszor képviselőjelölt i» volt 
és pedig hol Ráckevén, hol az erős 
ellenzéki szellemű VII.-ik kerületben, 
Bpestcn, ahol azonban következetesen 
mindig kormánypárti követet válasz
tanak. Mind annak dacára a mi derék 
szakújságíró társunk nőtlen és ifjú. 
épen mint Hegyháti Sándor, a volt 
szegedi íjkor és Fogadó lapunk 
munkatársa, a ki régi pincéri évei 
ellenére húsz esztendős ifjúi lelkese
déssel és gyorsasággal munkál és 
fáradozik az ő sajtója előre haladásán. 
Választási idő lévén, szívből kiáltok 
vivátot a Fogadó hasonló önzetlen s 
igyekvő összes derék munkásaira . . .

Geiszlinger Endre.
Ha Hymen Isten ő felsége egy szép 

kis asszonykával meg nem áldja vala. 
Geiszlinger Endre szintén a Fogadó 
munkatársai körébe kerül, mivelhogy 
előbbi sajtónk munkásságába ö is 
megfelelően folyt be, és pedig Győri 
idejéből. Származási helye különben 
néki is a mintamegye. Vas, melynek 
szép Sárvár városában született, ott 
is tanulta pincérmesterségét, amelyet 
később a győri Hajó és Bárány szállo
dákban majd Budapesten folytatott. 
Mint főpincér a vidék első helyein, de

ember újból elszenderedett. Amikor álmá
ból ismét fölébredt, Marina állott előtte.

— Lenkém, drága Lenkém! — kiál
tott föl, kitörő nagy örömmel. Közben 
sirt, nevetett s a hozzája hajló szép 
leánynak, arcát, szemét és kezét csókolta 
hévvel, ott ahol érte. — Lenkém, elve
szett, szép mennyországom, hogy kerül
tél Rómába, mint jöttél ide ? — kér
dezte mohón és tudakolta egyre.

A szép leány megtörülte az öröm
könnyekkel szinte megáztatott arcát, 
aztán közelebb vonta székét s a vélet
len útjába hozott ismerősének a követ
kezőket beszélte el.

IV.
— Emlékszei-e még Béla. arra az 

esetre, amikor a ti ismeretes családi sze
rencsét] enségtek folytán az ötödik osz
tálynál abba kellett hagynod a tanulást, 
s az uj pályaválasztás előtt még egy
szer eljöttél hozzánk, s elválásunk 
alkalmával az első, édes csók után eze
ket mondtad :

— Ne vágyj, ne gondolj senki csók
jára, senki ölelésére, mert édesebb csók 
és igazabb szeretettel nálamnál senkise 
fog. senki se tud lenni irántad.

(Folyt, köv.i
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huzamosban a fővárosban működött, 
hol több kávéháznak, mim a győri 
> az időben uj ‘ Központ* kávéháznak 
vitte üzletvezetői teendőit. Jelenlegi 
állásában érdekes annak megemlítése, 
hogy .az Elitébe a ‘ Balaton* kávéházi 
3 éves fopincérsége után és 3 évvel 
ezelőtt Knappé János utóda és az 
* Elité * -ben ugyancsak Balatoni utóda 
lett főnőké. Az előkelő színvonalú 
és végtelen nagy üzlet publikuma 
ép miként ifjú főnőkét, ót is rop
pantul kedveli, de különösen is négy 
szem közt mondva) a kávéház szép 
hölgy vendégei, akik lóversenyi tippe- 
lés. sorsjegy rendezés stb. ridikül 
ügyükben mint afféle szekraiárishoz, 
oiv bizalommal fordulnak hozzá és 
veszik igénybe tanácsait. A hölgyek 
bizalmát és szeretetét ekként teljesen 
bíró Geislinger kartársunk ambíciójára 
azonban fenti körülmény kevésbé sincs 
befolyással, ami leginkább abból is 
kitűnik, hogy a saját osztálya ügyét 
intéző intézeteknél is fontos missziót 
tölt be. mivégből a Mope igazgatósága 
és választmányának valamint ezen 
intézmény saját kebelbeli zenebandájá
nak is egyik alapitója. Oda haza pedig 
gondos, jó családfő és derék, szerető 
atyja egy aranyos kis szőke csemeté
nek. de mindenek fölött — miként 
megyéjének származottja — hazájának 
valódi lelkes honfia.

(Folytatása következik.)

H elyreigazítások.
•zBoldog ú jévet!»

Lapunk újévi számában a nyomdai 
munkák többféle zsúfoltsága, valamint 
a pontos időben megjelent ‘Fogadó* 
nagyobb terjedelme folytán több sajná 
latos sajtóhiba fordult elő s ugyancsak 
fennebbi munkatulhalmaz és az idő 
előrehaladottsága miatt a Boldog ú jéve t’. 
rovatból több olyan kartársaink ma
radtak ki. akik üdvözleteik nyilvánítását 
megfelelő időben adták fel Amidőn 
evégből és különösen az üdvözleteik 
közlésével elmaradt kartársaink elnézé
sét kérjük, az ezt pótló, valamint a 
fentemlitett sajtóhibák helyrei'gazitásá 
nak alábbi sorainkban teszünk eleget.

Sajtóhibák.
A Fogadó munkatársai és levelezői 

közt. a 8 —9. oldali csoportképen Zin- 
hober Ferenc szakács-munkatársunk neve 
áll tévesen, amennyiben őt a dolgában 
véget nem látó ssedőgyerek «Zinholz»- 
nak keresztelte el. Ugyancsak ily mó
don tette meg a ‘ Boldog újévet* ro
vatban F ritz  Ferenc és Neumann Károly 
szak társainkat a fővárosi ‘Fiume kávé
ház* főpincéreit a ‘ Budapest kávéház* 
főpincéreivé, mig Mayer Jánost, a teen
dőit expresz-uton (Waggon-Lits) immár 
8— 10 éve teljesítő ismert főpincért az

érsekujvári vasúti vendéglő derék Muki 
bácsi-jával hasonlította egybe s az 

Összes jó  barátok és ismerős 
kartársaknak

szánt üdvözletét az érsekujvári vasúti 
vendéglő vendégközözönség stb.-nek 
szedte ki. Az ezen rovat szedője más
különben a zeneművészetéről ismert 
debreceni Bika-fogadói szobafőpincére, 
Millin Jeannak, valamint a kiváló ellen
zéki vezér Szederkényi Nándornak me
leg tisztelője, aminek nyomósabb kife
jezést azzal adott, hogy Millin részére 
két üdözlői szöveget és a váradi Karner 
vendéglő főpincére, Szederkényi János 
helyett Szederkényi Nándor-1 szedett. 
Nem táplálta ez érzelmeket ü g ler  Sán
dor, a székesfehérvári ‘ Magyar király* 
szálló szobafőpincére iránt,akit Gigler-neV 
tett meg. Skriletz János, 111. o. főpincért, 
a párkány nánai vasúti vendéglőből Érsek
újvárra, Muki bácsi mellé helyezett át 
s ugyancsak a szegedi pincéri kar derék 
Gyula bácsiját, a kis Kass-vendéglő fő- 
pincérét minden belügyminiszteri enge-

Kozma László London, South Kensington Hot*:.

dély nélkül Lichtmann-ra változtatott. 
Az üdvözlési rovatot sajtóhibákkal 
ekként megspékelő betümester mind- 
ezenfelül még azzal tetőzte tévedéseit, 
hogy Springer József ipartárs. elnök üd
vözlő szövegéből egy szót kihagyott, 
minélfogva a minden jókat óhajtó, egy
szerűen csak újévet és nem boldogat 
kívánt t. pályatársainak. Az ekkénti hi
bák miatt kimaradt üdvözléseket itt 
közöljük:

Boldog újévet!
Tisztelt barátaim, ismerőseim és kartársaim

nak az év fordulásával szives jókivánataimat 
fejezem ki.

Budapest, Csukovits JÓZSef
Royal-szálló. szobaföpincér.
Az év fordulásával t. jóbarátaimnak, isme

rőseimnek és kedves vendégeimnek szívélyes 
boldog újév kivánataim ez utón fejezem ki. 

Budapest. Albert Viktor
Rőkk Szilárd-u. 10. vendéglős.

Összes jó barátaim és ismerőseimnek boldog 
újévi kívánságaimat ez utón nyilvánítom. 

Budatest. Paál Ján08

Bolgog uj évet! t. barátaim és ismerős 
pályatársaimnak ez utón kívánok.

Szombathely. Köttbaum Gyula
vasúti vendéglő. föpincér.

Jó barátaimnak és mindazoknak, kiknek 
hollétéről nem tudok, boldog újévet ez utón 
kívánok. .....

Szombathely. Benky Vili
Sabaria-szálló, polgári föpincér.

étterem.
Személyes ismerőseim és barátaimnak szi-

\eiyes b^u. e. k. Hajnal Aladár
Royal nagyszálloda. főpincér.

Szives jó kivánataimat fejezem ki az év 
fordulója alkalmából minden jó barátom és 
ismerős kartársaimnak. .......

GaramberzmU. Uj- Cldllk FárállC

\ z  uj év alkalmából t. barátaim és isme
rőseim, valamint a Mope híveinek tartós sze
rencsét és boldogságot kívánok.

Budapest. Sólyom Sándor
Mope. ügyvezető.

Szívélyes jó kivánataimat fejezem ki min
den jó ismerősöm és pályatársamnak.

Léva, Vogrincsics Ferenc
I.ang-kávéház. r. fizetöpincér.

Az évforduló alkalmából lapunk szerkesztő
ségét és szerkesztőjét a t. olvasók és jó is
merősök köréből szintén számosán gratuláltak, 
melyeket lapunk múlt és a jelen számában is 
hasonló melegséggel viszonozunk. Ezen üd
vözletek közül egyet, egy derek ismerősünk, 
a budapesti Muhr-vendéglö előnyösen ismert 
föpincére és gárdája által lapunk szerkesztő
ségéhez intézett és a múlt számunkból ugyan
csak kiszorult üdvözletét itt közlünk:

B. u. é. k.
Kedves szerkesztő ú r .' Egy év ismét legör

dült, ami a mi pályánkon nem kis jelentőségű 
Nem mulaszthatjuk el ezen alkalommal a gör
dülő útját újból kezdő év elején az On iránti 
s szivböli jókívánságainkat kifejezni. Adjon 
Isten ez évben még több szellemi erőt, hogy 
érdekeinket hasonlóan az eddigiekhez és még 
fokozottabban szolgálhassa

Budapest. iQOj. jan. /.
Kaszás Lajos,

Szekér Károly, Cseke Lajos,
Horváth Pál, Szabó Gyula,
Petkovits Gyula, Szendrey László.

Táky Ede.

Pénteki találkozók.
A «Budapesti kocsmárosok ipar

társulata» tagjai közelebbi ozsonna- 
összejöveteleiket a következő sor
rendben tartják:
Január 27-én: Száger József vendéglő

jében, IX, Ranolder utca 31. 
Február 3 án : Löwenberger Márton 

vendéglőjében, I., Döbrentey-tér 3. 
Február 10-én: Ruzicska József ven- 

céglöjében, VII., Szövetség-utca 24. 
Február 17-én: Bayer János vengóglő- 

jében, VII, Aréna-ut 6.
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KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
apunk azon t. előfizetőit, akiknek 
lappal utalvány mcllékeltetett, kér- 
hogy az előfizetésüket beküldeni 

t-skedjenek. — Ösmerőseinket és 
áfáinkat kérjük, hogy lapunkat kö- 

- ikben szíveskedjenek terjeszteni.

A lm a n a c h -u n k  (a Fogadó 
-Albuma■) melynek diszes külső 
táblázatát újévi számunkban mu
tattuk be, most került ki a sajtó 
alól s ugyancsak most fogtak 
hozzá a borítékok elkészítéséhez 
is, melynek befejeztével azonnal 
megkezdődik a szétküldés. —  A 
F o g a d ó s , Vendéglős és 
P in c é r e k  „Alm anach“ -ja  
(A lb u m a )  első példányait 
azok kapják, akik meg
rendelésüket eddig be- 
küldték.

Vendéglős, — Pincérbál. . .  A «Buda- 
: . -ti Kocsmárosok Ipartársulata* és a 

Magy. Orsz. Pincér-Egyesület* ez idei 
i iaii vigalmuknak együtt tartását hatá
rozták el. A valódi családias és szak
osztályunk idei bálái közt a legsikerül
tebbnek mutatkozó báli mulatságra 
\ unatkozó intézkedések a mindkét 
részről való bálbizottságok megválasz
tásával most vannak folyamatban. A 
nn szakcsaládunknak eme leendő nagy 
szabású báli vigalma valószínükig a 
Vigadóban fog megtartatni.

Szerkesztői változás. Hazánk minta
varmegyéje, Vasnak ugyancsak minta
szerűen szerkesztett lapja, a *Szombat- 
• le'tyi Újságnak* eddigi szerkesztője Csá- 
■:ár József dr. megvált állásától és a 
: uj felelős szerkesztője Pintér József, 

szombathelyi egyh. m. áldozópap lett.
Hymen. Ács János, a dévai Központi 

Kávéház r. főpincére f. hó 15-én tartja 
egybekelését Horváth Aranka k. a.-al, 
Horváth J. tekintélyes iparos bájos 
leányával.

Hozzájárulás. A Besztercei Magyar 
Pincérek Asztaltársasága, mely az össze- 
tartozandóság és a szorult helyzetbe 
jütött kartársak segélyezésére alakult, 
működésének ugyancsak szép jelét adta 
karácsonykor, amikor az ottani * Magyar 
Xöegylet* által rendezett szegény gyer
mekek felruházásához 35 koronával 
árult. Az asztaltársaság élén Kovács 

József elnök (vendéglős!. Gál Gusztáv 
aielnök (főpincér), Brecker János (ven
déglős), Lusztig  László, Hermann |. 
lischer  József, Kiausz Alajos, Schüller 
Lajos főpincérek stb. állanak.

Wewék . . .  Érdekes levelet kaptunk 
a múltkori számunkban megjelent We

wék cimü közleményre, a melyben egy. 
a mi osztályunkon kívül álló és előkelő 
tisztviselői állást betöltő egyén a követ
kező nézetét nyilvánítja :

Tisztelt szr rkesztö u r ' A b. lapjában meg
jelent Wewék cimü cikkben érdekes esetként 
áll és nemcsak a ‘Fogadó* közönségét, de a 
kávéházakkal kapcsolatos előkelő társadalmat 
is közel érinti a Wewék esete. A mit ugyan 
physiologice és konsequenceszeiülcg csak az 
tud mérlegelni, a ki ügye! met a kavéhazakban 
töltött ideje alatt az ott szövődő eseményekre 
is kiterjeszti. Az ily törzslátogatónak a kávé
házi indiszkrét stb. históriák közt különben 
oly hamar szembetűn az úgynevezett Wewé. 
mint a tisztességes hölgynek az öt molesz
tálni készülő aszfaltbetyár. A ki. ha jön a 
kávéházba, vagy a lefoglalt asztalához telep
szik és oly kihívóan viselkedik, hogy az intel
ligens közönség akaratlanul is megütközik 
rajta. De ne adj Isten, hogy bcstekkelt asz
talához véletlenül más üljön ; a kiszolgáló 
pincér már leszámolást végezhet magával. Az 
első ‘Cigarettát!* vagy a ‘fizetek’ szókra.

Bors Simon és neje, szállodás. B.-Csaba.

ha főpincér nem repül s szivaros fiú nem 
perdül, — kész a skandalum s a tulajdonos
sal már folyik a szó a borzasztó pincéri figyel
metlenségről. Nem is szólván a múltkori 
‘Fogadó* esetéhez hasonlóról, amely követ
kezményében ugyancsak hasonló az ott le
írtakhoz. Még csak azt kívánom megjegyezni, 
hogy a müveit közönséget érintő ily Wewéi 
molesztálásokra a zöme közönség intelligen
ciája érintetlensége iránt jóindulatú kávésok 
helyes eljárást követnének, ha némely intem- 
parantiális vendégükkel szemben kevesebb 
szolgálatkészséget tanúsíttatnának. Sajnos kü
lönben. hogy nagyobb lapjaink a folyton föl
merülő ily Wewéi esetekre érzéketlenek, a 
mivel pedig mind szociológiai, mind a mi ma
gyar műveltségünk szempontjából épp oly 
fontos szolgálatot teljesitenének, mint a mi
lyen hálás cselekedet gyakorolt a ‘ Fogadó* 
a müveit közönség érdekében. Maradtam ha
zafias és kiváló tisztelettel /;. .1/. á. tisztviselő.

A «Budapesti Pincér-egylet» idei 
táncvigalmát — külön a ‘Száll, és

vendéglősök Ipartársulatától* — az
Andrássy-uti Klivényi vendéglő összes 
termeiben február hó 26-án tartja.

Egy kereskedő és több vendéglő
F. hó 9-én a héviz-jeruzsáletni Lusztig 
kocsmáros érdekében valami Boros ja  
kabb is tanúskodott, és pedig arról, hogy 
a Lusztig kocsmáros és Krausz Izsó lö- 
pincér közti leszámolásnál ő is jelen 
ieledzett. - - Én. kherem! — kezdte 
tanuzását Boros Jakabb vagyok, 
Vácon kereskedő és nekem is több 
vendéglőm van, és igy, kherem ! . . . 
Tudják e váci vendéglős szaktársaink, 
hogy Vácon egy Boros jakabb  nevű 
szatócs több vendéglő-vei létezik r . . .

Gyászjelentés. A ‘Magyar Szőlős
gazdák Országos Egyesülete* elnöksége 
és igazgató választmánya hálatelt és 
szomorodott szívvel jelenti, hogy egyik 
alapkőin, a magyar szőlészet és borá
szat lánglelkü apostola, be Husi Baross 
Károly űr. a M. sz. o. e. alelnöke f. hó
3-án reggeli 3 órakor, élete 40-ik évé
ben, Budapesten hosszas szenvedés után 
jobblétre szenderiilt. Hála lebegjen -ár- 
hantja körül!

Remény és szeretet. Ezen a legszebb 
földi tulajdonokon alapul a lévai ‘ Ma
gyar Remény A.-Társaság», amelyet 
Végit Lajos ottani föpincér alakított. 
A nemes célú A.-T. az elmúlt kará
csonyi ünnepekben nagyon szép sikerű 
ünnepélyt rendezett, melynek alkalmá
ból 14 szegény gyermeket látott el jó 
meleg téli ruhával. A közel 200 tagot 
számláló Ászt.-Társaság M ondd  Ignác 
elnök. M okkái Béla ügyvédjelölti jegyző, 
Végh Lajos ellenül és l  temjén Jenő 
gondnoksága mellett teljesbe szeretet
teljes működését.

Kártya és — halál. Szekeres István, 
a Tornallyai Fehér ló szállodában volt 
segédpincér, sok könnyelműsége után, 
miután karácsonykor föpincére 50 ko
ronáját is elkártyázta, főbe lőtte magát. 
A hálál azonban nem tartotta méltónak 
a megbízhatatlan pincért s a golyó csak 
kisebb sérülést okozott neki.

Tarka hírek. Vigadói hír. A fővárosi 
Vigadónak az az újabb Ilire, hogy bel
seje átalakítására újabb 34'hOOO koronát 
szavaztak meg s azt majd 'Ugyanannyi
ért' a mi iparunkat illető kontár füv. 
bizottság a vendéglős iparosok közül 
kikerülő valakinek óhajtják bérbeadni. 
Jó Bokor bátya sorsához azonban sen
kinek sincs k e d v e . --------

Díszoklevél. Kevés pincérembe: jutott
még a Herskovits Miksa főpincéréhez hasonló 
esetre, mely Ungváron akkor és úgy történt, 
hogy az üdéiéből kilépő kedvelt főpiacért a 
kodéi vés ungvári kollegák meglakomázták és 
a valódi jó kaitárs dokumentálására díszok
levéllel tüntették ki

A  büntető törvénytárból. A napok
ban. hogy Eötvös Bálint drt 6 fél
évvel sújtotta Justicia, két pincérnév 
bitorló és pedig Csillag Lőrinc ‘ hatod
fél* és Tábori Jenő negyedfél * évi
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fccrvházbimtetésről szereztek magnknak 
mcgbizonyosodást.

í v  fá s  Takáts Mihály, szatmári fő
dü l a lakás

.'ükét- néma fia. 300 koronát kilopott s 
azzal és több finom ruhájával Deb- 

. . ■ |i| s ott a pott 800
koronát búbánatában elmulatta. Másnap 

: azautaztatták Szatmárra.
A hazai fogadók, vendéglők és 

kávéházak 'C ím tára' i hazai jobb ven - 
ská 1 Utnadat ij, méh 

. /  . ... sa< rkesitősége és kiadóhiva
tala adatai alapján összeállítva leghi- 
u ’.esebb s a hazai gyárak, nagykereske
dők és iparos cégeknek a legmegbízha
tóbb szolgálatot teljesíti, megjelenik a 
Fogadó Almanach-]i.\a\ s egyes pél
dány ára e lap nem előfizetőinek 3

Kimaradt. Lapunk jelen ro\ inából 
nvomdai tévedésből kimaradt: 'A  hamis 
Tötlei-s éli télé se >. K közleményünket 
jövő számunkban hozzuk.

Egy kocsmáros pőre.
Esküdtbirói tárgyalás.

A Markó-utcai barna festésű törvény
palotának egyik 1-ső em. tárgyalási 
terme, e hó 9-én szokatlan pördolognak 
volt a színhelye. Aminek a magyarázata 
abban rejlik, hogy a pörinditó és tanu- 
zásra berendelt alakjai oly szokatlanul 
és ugv állottak az Igazság  színe előtt, 
mint a sok zöldmákfejet lopva legelt 
tudatlan üszők a szabad legelő köze
pén. í'zédelegve és bizonytalanul. Bi
zonytalanságában annak, hogy az öntu
datlan vallomás miatt nem-e őket sújtja 
az Igazság keze.

A mi szakiparunk kipellengérezésére 
-zolgáló ezen ügy ámbár még nincs 
befejezve s erre nézve a tapasztalt 
tényekből vont határozott meggyő
ződésünk, az igazság mérlegének he
lyesen való billenőse, vagyis a jelenleg 
elmaradt vádlott felmentése. Ha a hévízi 
•Jeruzsálem* kocsniárosának másmilv 
fogalmai vannak a inai korhaladást ille
tőleg, nem vádlott elítéléséért könyörög 
alásan folyton, hanem a békés megegye
zés lehetőségét sürgeti és kívánja. A 
felebbezett ügy leendő befejezésénél 
keservesen fog csalódni e balga hité
ben, de még keservesebben esik neki 
majd az addig rémmód fölszaporodott 
költségek kifizetése. Mert hogy azt a 
400 korona és még ennyinél is többre 
rugó költséget I.usztig ur fogja fizetni, 
az könyörgöm alásan! — szent és bi
zonyos.

Megmondjuk különben, hogy eme 
bizonyosodás iránti meggyőződésünket 
honnan merítjük :

A hévízi * Jeruzsálemé Lusztig urnák 
a nyári évadokon nála alkalmazott 
főpincérek keresete iránti azon szeretetét, 
amely konyha-i könyvében s más mó
don Kraitsz Izsó föpincére alatt is meg

nyilvánult : Zala. Somogy, Baranya,
Veszprém, hóhér- és \  asmegyekben, 
majd minden a nyári üzletekben dol
gozó pincér-ember ismeri. Mas >>kok. 
hogy az ennek ellenkezője bizonyítá
sául felhozott egy bpesti szálló kávé
házában megpezsgőztetett) tanuk az 
öntudatos — ha nem is művelt és 
világos gondolkozásu embereken alul 
állanak. Nem számítva ide a kővágó- 
örsi földbirtokosnak diktált és váci sza
tócs ismerősét, akiket különben I.usz- 
tigné asszony a férje hirtelensége és 
gorombasága ki-kitörése meg lé keze
sére szokott fölkérni itanuk szavai sze
rint). sem nevelt leánya gazdász férjét, 
aki ezidőszerint — keszthelyi forrásunk
ként szintén a pincérmesterségbe 
óhajt átcsapni, s aki előbbi kettővel 
tanúskodni ez ügyben illetéktelen.

A pör előzménye egyébként abból 
áll. hogy Krausz Izsó, I.usztig  Sala
monnak 1901-ben volt főpincére, a 
maison közepén lefoglalta a konyha- 
kasszakonyvet s vitte a csendőrség majd 
a szolgabiróhoz ; miután azonban be
igazolt sérelmét egyik sem fogadta el. 
'  mert továbbá a pincéri alkalmazottak 
pénzét is szétkapkodta I.usztig kocs- 
máros, egy volt szaklap nyiltterébcn 
támadta meg. s emiatt emelt vádat ellene.

A két év óta húzódó és sajtó utján 
elkövetett ezen sérelmi ügy. f. hó 9-én 
került dr. Lángét Jenő elnök, Jaumicky 
t iyula és Kendi Elemér szavazóbirákból 
álló esküdtbiróság elé. és tárgyaltatott 
egész estig a maga hol boszantó, hol 
kacagtató komikumában. Kacagtató volt 
például az, amikor Salamon ur az ellene 
irányuló kérdés és feleletekre mind
untalan fölugrott és könyörgöm alásan 
bitó arozott Az egész tárgyalás, mond
hatni, Lusztig ur ugráudozása és kö
nyörgéséből állott, a miért az elnök 
alaposan meg is akarta büntetni.

Bosszantó és csúnya körülménye volt 
a pernek a vádló javára tett tanuzási 
eset, amelyből a korlátolt művelt
ségű tanuk ingadozó és félénk előadásai 
folytán világosan kilátszott a vád
lottal való érdekösszefüggés s az előre 
való kitanitás. Még így is megesett, 
hogy akaratuk ellenére is a vádlóra 
vallottak, kivéve egy roppant tudatlan 
képű bakát, aki bár az intelligenciának 
minden csöpp hiányában s a bemagol
tak szerint úgy vallott, mint a karika- 
csapás. Ez s a vele bizonyító többi 
pincértanuk egész nyugodt lelkiisme
rettel vehették magukra Lusztig kocs- 
márosnak eme — *könyörgöm alássan, 
minden pincér gazember! - kijelen
tését.

A vádlott részére bizonyító Szabó 
Sándor bpesti és Csemovits Sándor 
pécsi íőpincérek tanuságtétele és a 
tanuk megeskettetése után 2 órás szü
net következett s csak ezután került a 
>or perbeszéd és ítélethozatalra.

A vádlott részéről való hiányos tant: 
zás és védelem miatt, Krausz Izsó 3 nap: 
államfogház és 40 korona pénzbüm- 
tésben marasztaltatott el. A vádlott 
védője fellebezést jelentett be mind az 
ítélet, mind annak indokai ellen. Az 
ekként lefolyt, de erkölcsi értelemben 
a vádlót sújtó peresügy befejezést este 
fél 7 órakor nyert.

ÜZLETI HÍREINK.
Gábor vendéglős.

Az Uj ~Kispipa» gazdája.
A belvárosi ujvilág-utcai Hegedű' 

palotában lévő vendéglő társtulajdono
sai szétváltak, s Budapest «Kispipa 
vendéglője, feltámadt. Az uj «Kispipa 
gazdája a volt társak egyike, a lapunk 
elején is bemutatott Klochányi Gábor 
lett.

Bárha ugyan egyelőre az uj Kispipa 
nem is a boldogult Karikás bátyánk 
nevezetes Kispipájához hasonló, annak 
hite már is széles körben ismert, s 
Gábor vendéglős gazdáját nem csak 
volt szaktársai és ősmerősei, de az 
Országos és Nemzeti kaszinók valamint 
a Hungáriái előkelő és Gábor gazdá
nak ismerős vendégközönsége is szép 
számmal keresi föl.

Fenti előkelő köröknek különben 
egy tagja sincsen, aki Klochányi Gábor 
kartársunkat ne ismerné, aki úgyszólván 
az ő szemük láttára fejlődött jó pin
cérré. Miután három évet a Hungáriá
ban töltött, a Parkklubba került ki, 
ahol öt éves működése nagyobb részét 
mint főpincér, mig az utolsót mint a 
Parkklub kávésa teljesítette. A Nemzeti 
kaszinóban két Ízben és egy húzómban 
két évig a külön termek főpincére volt, 
ahonnan az Országos kaszinóba ment 
s itt az első évet mint fizetőpincér, a 
másodikat mint főpincér mig egy évet 
mint üzletvezető tölte. Ugyancsak ily — 
üzletvezetői minőségben intézte az el
múlt évadban a Waggon-Lits Társaság 
vendéglőit a Lomnici csúcson, ahol az 
öt kedvelő előkelő körökből szintén 
többen és gyakran keresték föl.

Ezúttal a saját vendéglőjében látogat
ják a müveit modorú és tetőtől-talpig 
jó szakembert, aki a csupa elsőrendű 
üzletekben szerzett szaktapasztalatait az 
ö uj «Kispipá»-jában ugyancsak meg
felelően igyekszik érvényesíteni. Eme 
törekvése és szakavatottsága, valamint 
a modern irányú s jó magyaros kony
hája és uradalmi tőkéken szűrt borai
nak az az eredménye már is meg van, 
hogy a főváros egy előbb holt, csen
des helyén máma a legforgalmasabb 
utjának megtelelő élénk vendéglő áll. 
A mi derék Gábor vendéglős szaktár
sunkat és Kispipáját kartársaink szere- 
tetébe ajánljuk.

Uj fogadós. Winkler Ottó kiváló 
szaktársunk, aki hosszú éveken át a
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Isbadi -Hotel Glassauer* üzletveze- 
volt, Pancsován megvette a régi 

hírnevű Wittlinger-féle szállodát. A 
M ern szakképzettségű müveit fogadós 

• csak a mi osztályunknak, de a pali
v a l társadalomnak is díszére fog válni. 

Változás. Offák Antal lapunk régi 
, • barátja, régi jóhirnek örvendő 

•étöl a deési • Angol* szállodától 
• ih. Az ismert üzletet Goldstein 

n, a besztercei <Magyar király* 
Európa* kávéházak volt törekvő 

a ionosa vette meg s azt f. hó 16-án 
: a meg ünnepélyesen.

Vendéglő átvétel. Mcrsch Konrád 
fsömöri-ut 7. sz. alatt létező Farkas- 

vendéglőt január 1-én vette át s 
> - az ő elismert jóborai és konyhájá
u l  vezeti tovább.

«Attila» kávéház. Üzleteinknél a 
mzeti nagyságunkat hirdető historialis 

n.-vek közt most már ősi eleink is kép
viselve vannak, még pedig Attila, híres 
uakirálv nevével. Attila kávéház lett 

ugyanis a nemrég gazdát cserélt fő
városi Sztanoj kávéház, amelyet Kallós 
Márkustól ezúttal K lug  Lajos e hó 
( 1 ión vett át. Egy okkal tehát ismét 
;r.l il>. hogy a billiárd nemes portját 
kedvelők szép Teréz-köruti kávéházát 
az eiite publikum még nagyobb szere- 
:' ttel látogassa.

Besztercén az «Európa* kávéházat 
Moldovait Dániel a Gyulafehérvári Hun
gária szállodának huzamosb időn át 

■ lt főpincére vette át. Jeles szaktár- 
sunknak, ki szakmánk közügyének is 
mindig áldozatkész barátja volt. sok 
szerencsét kívánunk.

Bárány Alajos változása. A buda
pesti «Három bárány* borozó volt 
derék művész gazdája e hó 6-án meg
vált fővárosi jó forgalmas üzletétől s 
a ceglédi «Uri kaszinó» vendéglőse 
lett. Ez a változás egyébként s csak a 
kaszinó tagjainak szolgál nagy előnyére, 
mert Bárány szaktársunkban amilyen 
megfelelő jó kocsmárost ép olyan ki- 
ti nő harmonikái zeneművészt nyertek.

Uj kávés. (Helyreigazítás) Bimiann  
! i öp, a fővárosi elsőrendű kávéházi 
üzleteknek, utóbb huzamosban az 
Andrássy-uti Helvéciának volt törekvő 
lő. incére, f. hó 1-én a Kerepesi-uti 
d.'ekerle-kávéházat (nem a * Yeleucét* 
mint múlt számunkban tévesen közöl
tük i vette át. Uj kávés szaktársunknak 
kivánnnk sok szerencsét!

Eisler Sándor a VII., Szövetség-utca 
sz. alatt lévő vendéglőt, mely már 

gy ízben tulajdonát képezte, újból át- 
'■ ette, amely előbbi jó menetét jó ma
gyaros konyhája és termelőktől vett 
boraival már is biztosította.

Apponyi kávéház. A Csömöri-ut és 
Verseny-utca sarkán lévő Benkő kávé- 
házat Riegelhau.pt József f. hó 1-én vette 
'> és a régi jó menetnek megfelelően 

ab ól alakította át. Az uj tulajdonos

üzletét ’ Apponyi »-ra keresztelte el s 
azt annak szellemében folytatva már 
is erősen föllenditctte.

Zalaegerszegen a Bárány szállodát, 
melynek átvételi hírét már közöltük, 
uj tulajdonosa Tosch Károly, most 
renováltatja és rendezi be megfelelően. 
Az uj díszt öltő ‘ Bárány* eme szép 
állapotában rövidesen nyílik meg.

Garai Sándor a Baross- és Sziget
vári-utcák sarkán lévő Domáier-féle régi 
jónevü kávéházat a múlt év utolján át 
vette s azt uj berendezéssel és 'Sziget
vári kávéház* címen vezeti tovább.

H aladás. A mind jobban modernebb 
irányban haladó kor mindjobban megtenni a 
maga változását, amely körülmény a nagy 
nyilvánosság találkozóin a mi üzleteinknél 
látszik meg leginkább. A fogadói életnek ha
sonló előnyös változása nyilvánul meg Nyit 
rán is, ahol Spitzer és Hauser szaktársaink 
által vezetett előkelő nívójú Hungária* fo
gadóban, a modern kényelmet és pompát 
a maga teljességében találja föl és élvezi, a 
helybeli valamint az ott megforduló vidéki 
és utazó közönség. A mi azonban a nagy
szabású üzlet- éttermi- sörödéi- és kávéházi 
helyiségeit leginkább kedveltté és állandóan 
látogatottá teszi a valódi kényelemmel páro
suló szakszerű vezetés a figyelmes kiszolgá- 
iat és Spitzer és Hauser szaktársaink pom
pás jó konyhája és kitűnő borai. Hasonló 
vezetésű fogadónak hasonló forgalmat kí
vánunk.

Láng Pali vendéglője. Az előkelő 
vidéki Hoteleknek elegáns megjelenésű 
főportása s .az elite pincérvilág ismerős 
Latig  Pali-ja vendéglős lett. A Keleti 
pályaudvar oldalával szembeeső Ver 
seny-utca 10 sz. alatti uj épületben lévő 
jó forgalmú kis vendéglőt vette meg, 
amelyet e hó 6-án nyitott meg. A régi 
üzletemberből lett uj vendéglőhöz — 
közelebb visszatérünk.

Lakatos Sándor az Almássv-tér 9. 
alatt lévő Dózsa-féle vendéglőt a múlt 
év nov. elején vette át s  azt jó konyha 
és kitűnő boraival teljesen fellendítette. 
A ‘ Budapesti Kocsmárosok Ipartársu
lata* irodahelyisége ugyancsak Lakatos 
kartársunk vendéglőjével van kapcso
latban.

Makón az ‘Otthon* kávéházat, melyet 
Fried  Gyula a múlt év őszén vett át 
és rendezett be újonnan, W inkler Jakab 
e hó elejével vette át saját tulajdonába.

A Krisztinavárosi «Kaszinó» ven
déglőjét Pásztor Endre, a Máramaros- 
szigeti ‘Korona szálló* étterem huza
mosb időn volt főpincére 1905. január
1-én vette át.

A Szabaria kávéházat a Dohány és 
Nyári-utcák sarkán közelebb H a j dús ka 
]. vette át. Az uj tulajdonos jó üzlet 
ember élelmességével és szolid alapon 
igyekszik az ismert üzlet jó menetét 
fölemelni.

Városi lövölde-vendéglő cimen Ko- 
váts  E. M. a városligeti «Főváosi pa— 
villon* vendéglő bérlője a belvárosban, 
Ferenciiek-tere 3. sz., a Király-bazár 
palotában egy modern berendezésű 
vendéglőt nyitott.

Helyváltozások Budapesten a Soroksár 
utcai Frisch volt Nagy Lajos kávéház tőpi 
eéri állását Riszt Antal foglalta el (dünva  
Marci, a I.ipót-köruti Kltib-kávéházha« segéd- 
pincéri állást tölt be. //•’ János a
Babán- kávéház nappali főpincéri állását, 
mig Gruits György az éjjeli állást foglalták cl 

A l’ilzeni sörcsarnokban Vigadó-tér uiab- 
ban R  é z Henrik. S : J á n o s  és Lépett féld 
Nándor éthordói állást nyertek. G yúrni 
János kartársunk a sertésközvágóhidi nagy- 
vt-ndéglö üzletvezető-fői', áliását tölti be. — 
Krai;:tz Gyula a Kalász és Rccsci kávéház 
főpincéri állását foglalta cl. Az Apponyi 
kávéház főpincéri állását I\is:tay  Mátyás, mig 
u. itt a s.-pincéri állást Morváik Ferenc és 
Berber Sándor foglalta el. — Cstnár Henrik 
mint előlépt- éthordó Rezső Mihály vendég
lőjében és Bocsits Kereszié'iy a Kiladelphia 
kávéházban mint s.-pincér nyertek alkalmazást 
— Tokét.\ Lajos a budai *líona> volt Otthon) 
kávéház főpincéri állását töltötte be. Mellette 
mint s.-pincér Rá kor Ferenc működik.

.V' :tr,h: a Hungária-szálloda. éttermi föpin- 
céri állását. Janiséit Ferenc, míg a kávéházi 
top. állását Kémény Béla szaktársaink töltik 
he. lü itt az étteremben Tamásion! Géza 
éthordó és a kávéházba /1 'inklet Ferenc .se
gédpincér működnek fiald a u f  Károly a Ko
rona-szálloda főpincéri állását tölti be. mig 
mellette az éthordói teendőket l'uhr  László 
intézi. Ugyanitt mint főportás, Xac- Béla mű
ködik. Klein Mátyás az Aranyszarvas-szálloda 
főpincéri állását tölti be. mig jablcnszk\ Géza 
a Nemzeti-száMó főpincéri teendőit végzi A 
Degl-féle sörcsarnok főpincéri állását Xcmcth 
Adolf tölti be. — Szatmaron a Pannónia ká
véházban, 3 évig főpincéri teendőket teljesítő 
Winkler Mihály helyébe. Tatay Pál. ottani 
regg. fizetőpincér lépett. I '. itt mint reggeli 
fizetöpincér Tobik József és segédpincér Stet- 
uei Adolf lett. A föportási állást Kon': J. töl
tötte be. A Honvéd-sörcsarnok főpincéri állá
sát Takács Mihály intézi.— Cngvár. 1 P  
tudósítása. Bár,: Pál. az Erzsébct-szállóföp. 
állását töltötte be. mig Walt Lajos, ily állás
ban a Nevv-york-kávcházban van. Packav La
jos mint éthordó, a Korona-szállodában mű
ködik.

T. étlapiró u ra k n a k !
legmelegebben ajánl jin a Berkovits-féle legjobbnak 
elismert

Hektográph-Iapokat
és tintákat minden színben, mely sok időt és mun
kát megtakarít Kttermekbea nélküloihetlen, mivel eren 
Hcktográph-lap minikét oldalon többször haszná illatú 
s egy eredetiről 100 - 120 másolat k&phatú Lehúzás 
után c Hcktográph-lap a U nciáit rr ne[HU>*i, mert

magába szívja. Kimoshaiatlan ruhajelzö festékek ca 
Schapigraph tekercsek minden nagyságban.

BERK0V1TS KÁROLY
Sokszorositú-készülrkek, Hektogriph-raktár 

Bndapcst, VII., Sip-utca II. sz.
Árjegyzék bérmentve. Árjegyzék bérmentve.

Közrovás
A < Fogattá* panaszkönyve.

A Wewékröl.
Kedves szerkesztő ur! A mi lapunk 

múlt számában megjelent W ewé hírét 
olvasva, — őszinte üdvözletem küldöm, 
valamint a cikk beküldőjének is. Nagyon 
ideje már, hogy a Nagyváradon annyira 
elharapódzott ezen kaptafa ügy nyil
vánosságra jöjjön, amelynek Wewé 
okozói miau már nagyon sok családos 
ember kenyerét vesztette anélkül, hogy 
legkisebb okot szolgáltattak volna az
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elbocsátásra. Jól emlékszem az ottani 
Kispipában való alkalmazásomkor, hogy 
egy el.««w fogadott rossz cipó miatta 
< Wewé had* azonnal tömegesen * törzs
vendég »-e!te magát s Szilágyi János 
urat. az e pályára akkor lépett ven
déglőst igyekeztek az elbocsájtásomra 
bimi.'V ajánlatot is tettek egy ottan 
akkor üzletnélküli főpincér kartársam 
félfogadása iránt. Am. volt és mélyen 
tisztelt fönöknöm felvilágosítására. Szi- 
lágyi ur kereken visszautasította a 
Wewék nemtelen ajánlatát, sajnos azon
ban, egy késöbbeni betegségemből ki- 
• lyólag mégis áldozatjuk lettem. Így 
lett ugyancsak áldozat utódom. Fodor 
kollega, s még a nyár folyamán a 
Széchenyi szálló volt főpincére Sch. L. 
majd Troli föpincér szaktársaim, nem
különben a Nemzeti volt főpincére 
R á d kr J. Ezek a t. kollegák s akik 
még -ily hasonló eljárásban részesültek, 
mihd nagyon kevés cipőt, topánkát 
vagv ruházati tárgyat rendeltek a hires 
hadat alkotó Wewéi kompániánál, akik 
nevezett üzleteknek mind derék és 
tiszteletre érdemes tulajdonosait ugyan
csak tévedésbe és kényszer helyzetbe 
hozták. Ámde, csak egy legfölebb két 
esetben, mert az üzletüknek ártó Wewéi 
üzelmekre ép úgy rájöttek mint mink, 
főpincérek s most ugyancsak ők is a 
mienkhez hasonló megvetéssel viseltet
nek — ezen a Szent László nevezetes 
városának szintén nevezetes * Wro é> 
specialitásai iránt. Vagyok hazafias tisz
telettel Máramarossziget, Hoiváth Lajos 

f ő  pincéi

Szavahihetőség.
Tekintetes szerkesztőség 1 Tisztelet- 

teljesen kérem közzétevését jelen 
soraimnak, amely egy Zotter X. nevű 
s Kiikméri ivasm.i származású, tehát 
földibeli pincérre vonatkozik, aki szavát 
adta, hogy dec. hó 17 18-án nálam
kisegít, miokból segítséget nem is 
rendeltem. Am, az én ioldim alaposan 
felültetett, mert fenti időben felém se 
jött s az erős napokban magamnak 
kellett eleget tenni az üzleti teendők
nek, úgy, ahogy lehetett. A fö lditől 
nem várt ily eljárás megérdemli, hogy 
szaktársaim figyelmét a hasonló esetekre 
fölhívjam. Soraim közlését előre is 
megköszönve, vagyok hazafias tiszte
lettel Budapesten. Schicttna Márton 

vendéglős.

HÉTRÖL-HÉTRE.

Újév.
Megértük ezt az evet is,
Megérünk még tán többet is;
B ár meglehet, hogy jövőre, 
Ccelvadunh fclcnyíre.

Bármínt legyen, de nem bíezem, 
f>ogy a múltnál ez jobb legyen; 
hiába, c nép boldogabb 
Qjesztcndőrc nem virrad.

Boldog újévet kíván ma, 
Boldogtalan, boldogságra! 
hogy kívánja ezt igazán,
Mikor többje éhezik tán.

Minél több a jó kívánság,
Hnnál rosszabb a valóság;
}ót kívánva is hazudnak, 
Szegények miként az urak.

De amint van, hát csak legyen,
Ki amint tud, akként tegyen; 
Rínék szokása megrögzött 
éljen mindig Buék között!

L oberm ayer yó sse f.

„M A G Y A R  P A IZ S “
Szerkesztőség és kiadóhivatal Zalaegerszeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, független 
hetilap; magyar ipart honi terméket véd. 
m agyar szellemet terjeszt minden téren. Évi
ára 4 korona. Legolcsóbb lap. Szerkesztik: 
Borbély György tanár és Hoiváth Lajos Zala
egerszegen.

C E G L É D I  Ú J S Á G .
Politika i h e tila p : Megjelenik minden vasárnap.

Felelős szerkesztő: Dr. Molnár Albert.
Az alföldvidék legjobban szerkesztett és hir

detésre legalkalmasabb lapja. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: I., kér. Vas

utca 100 sz.

„N É P J O G“
Politikai hetilap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár. Zerge-utca 17. szám. 
Somogyvármegye és a szomszédos vármegyék
legkedveltebb és legjobban szerkesztett heti
lapja. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési 
d ij: Egy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2 k.

„SZOMBATHELYI ÚJSÁG11
Politikai lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szombathely. Széchenyi-tér 2. szám. 
Szerkeszti: Dr. Császár József.

Vas- és Zalavármegyének egyetlen keresztény 
kath. iránya és legolvasottabb ^politikai heti
lap ja*. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelemben. Ara egész évre 
10 kor. Hirdetési áraik mérsékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanítok és földművelő gazdák 
6 kor. kedvezményes áron rendelhetik meg.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kéziratokat nem adnnlc vissza. Névtelen levelekre nem 

válaszolunk.

B . u .  é. k .  Mélyen tisztelt és azon olva
sóinknak és jó barátainknak, akik az újév 
alkalmából szives üdvözletükkel halmoztak el 
bennünket s melyeket roppant nagy fokú el
foglaltságunk miatt külön külön nem viszo

nozhattunk. -  hasonló bensői üdvözletíl-k 
és szerencsekivánatainkat itt fejezzük k: \
Fogadó* szerkesztősége és kiadóhivatala.
Almanach rendelések. Mindazokat, a 

eddig a Fogadó *Almanack»-\zxz, raegren, > 
lést — akár a pénz előleges beküldése i- 
lett, akár közönséges levelezőlap utján eszi: >  
zöltek — ez utón is értesítjük, hogy a m<; ki
rendelt Almanach (Album) könyvünket e fő  
végéig, legkésőbben február 5-ig kézhez fog
ják kapni.

Kisleány. Azt izenjük a mi iparunk leg
derekabb kisleányának is. amit már az ér s 
papának is irtunk, hogy a mi könyvünk minden 
várakozást fölül fog múlni, minél fogva ér
demes rá várni. — akár még két hónapig is. 
De azért e hó folyamán elkészülünk vele 
Szívélyesen üdvözöljük mi is.

Pardon ! .  . .  (G. D. L. Szt.-Miklós.) Figyel
meztetésére szives köszönet, melyre bátor 
könyveinkben nem találtunk névhibát, de ha 
Íródott mégis, a cimiró könnyelmüségéböi 
történt. A kópé iránt b. elnézését kérjük és 
szívélyes — B. u. é. k. — T. G . A.jára. Lap 
újévkor is és értesítésre is ment. — Z. F. 
M.- Vásárhely. Lap mindkét Ízben ment. A 
n. sz. leányokkal spékelt jó helyzetre mi csak 
örvendünk, mert a mi munkánk annál jobbár 
kamatozik a Fogadó olvasóinak. Szívélyes 
üdv. — B. G y. Csíkszereda. M  - 1. nem fe
ledte el és küldte is a Fogadót, csakhogy 
Bukovina nem messze esik onnan s a posta 
valószínűleg oda vitte. — 3 Étrend. A mi 
Almanach-xmV.bz.'n nem a szemnek, hanem a 
gxakorlatnak vannak az Étrendek elkészítve 
Étrendjét azért nem használhattuk. — H. 
Gy.-né Debrecen. B. rendelését vettük és a 
küldés február 5-én eszközöltetik. B. u. é. k. 
— L. J . Debrecen. A pipafüst sok szempont
ból nem hasznos. így a fehér csipkefügg" 
nyökre sem Ezért a késedelem, ami ugyan 
nem súlyos dolog, különösen ha a pamaszusra 
is rászállt a füst. B. u. é. k. — C s. J .  Petro- 
zsény. Szép Erdélyországba Almanach csak 
február 5 én indul. — L. Ö- Szatmár. Rendelt 
1. lapok klissc el nem készülés miatt nem 
mehettek. — R. Gy. N.-Bánya. Szives kö
szöntés a szobáért. Egyszer csak ott leszünk 
B. u. é. k. — R. V. Székesfehérvár. H. I. Kör
mend. Üdvözlések jókor jöttek, a többiek jö
hetnek. Szives üdv.

B J. S.-A.-Ujkely. Aranka szép név, versé
nek szinte hozzá méltónak kellene lenni. Am 
az ön «Arankához» verse még csak nem is 
jó . . .  Hogy jó és lapban közölhető legyen, 
forgassa folyvást és szorgalmasan — ne Ho- 
mériust, vagy a prózában verselő poétákat, — 
hanem Petőfit, Tompát. Aranyt és a magyai 
költészet, Vörösmarty, Garay, Bajza és Cucor- 
féle gyöngyeit. Nyelvet, poétikát és poétikai 
muzsikát ezekből lehet tanulni. Persze — nem 
egy-kettőre.

KIS HIRDETÉSEK.

B é r le t
Budapesten az ÜllSi-ui 14 . sz.ám alatt 
lévő «A r a n y  S a s  s z á l lo d a *  béébeadó. 
— berendezése eladó. Eddigi bérlő 

10.000 korona bért fizetett:
D r .  Z s e m b é ry  G y u la  ü g y v é d  

az Üllői-ut 14. sz. hár zárgondnoka. 
Budapest, V ., Nádor-utca 24 .

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások) kizáró! i 
lapunk kiadóhivatalával vannak összeköttetésben s azokr 
fölvilágositást csakis a  komoly üzletvezető feleknek nyújtunk

J ó  f o r g a lm ú  v e n d é g lő  B p e s te n , me!
nagyon élénk helyen áll és jó hírneve var 
400 koronáért átadó.




