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II. oidal FOGA00 J szám.

fjj T. vendég lő s é s k o c sm á ro s  ^
II szaktársaim figyelmébe ajánlom valódi 11

p Moóri boraimat i!j
3  Bizalmas megrendelést vagy szemé- *
LU lyes közvetítést is  eszközlök ki

A Stoffer M ihály, 1/
^sörbáz-vendéglős, M oór (Fehér megye.) >JJ

GERBER S. fényirdai műterme ,
Bud ap e st  VII., K irá ly-utca  11.

A „F 0 6 A 0 Ó“  olvasd-közönségének kedvezményes árak.

T. étlapiró é s ve nd ég lő s uraknak.

legmelegebben ajáno: 
legjobbnak elismer 
-ok időt é» munkát 
takarító Bérkor

ttektográph-lapok

s mindé* színben' li 
tékát A né! kfi ’ 
bektogréph-lap mindkét o! 
dalontölbször használható s pgy eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után ba-na olajos-itatós 
közé fektetjük s 3-4 nap múlva ismét használható.

Hektográph-tekercsek min.len nagyságt an rendelhető

B E B K O V IT S  K Á R O L Y  Sokszorositó-ké- 
szfilékek. Hektográph- raktárában Budapest.

VII., Sip-utca 11. Árjeyzék ingyen.

Kávéházi és vendéglői 
berendezést, alpacca és 

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.

r * j i

J 3 0 R H E G Y I  F-
borkereskedő, pezsgő, l ik ő r . -----
cognac, rura és thea főraktára 

B U D A P E S T .
IV., Gizella-tér 1. szám. (Haas-palota) 

Ajánlja a legjobb francia és magyar 
pezsgőket, cognacot és likőröket gyári 
árakon Belföldi borai az első hírneves 
bort rmelöktöl a legjutanyosabb áron. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teijesittetnek.

Pir»r'É*Lr‘ yuiiaf°kon és 
rlílLtJIV. Doroittya-u-

ÜZLET-BERENDEZÉSEK
és fogyasztási cikkekben eszköz- 
lendö bevásárlásaikat előfizetőinek 

fíl teljesen díjtalanul intézi a „FŐ
ZI G A D Ó “ kiadóhivatala, Budapest, 

V II I.  kér., Kerepesi-ut 13. szám.

:: S  21 j i  é  
- tek ea s z t iL g y ír . - 
M A R T O N  
I S T V Á N  
biliard-szerelö 

-asszony-sugárut 58 
.  lunkakat, átalakítás

a legmodernebb módszer szerint. Olcsó árai

U i r r i Q t O Q Q b  föladhatok a FOGADÓ 
M l l U u l o u u r V  kiadóhivatalában:

Kerepesi-ut 13. sz. ~

nagy vidéki városban. 8 vendég- 
-----  szoba kávéház (2  ford ító biliárd

asztallal), 1 mellék helyiség. 1 szép faltolt 
vendéglői udvar (külön udvar baromtiai re 
szére) jégverem. 2 pince és stb. helvis.- 
gekkel es teljes fölszereléssel eladó. A szitiu- 
dához a városi sétánvon lévő nyári vendéglő 
is tartozik Vételár 6500 forint. Évi bér 1350 
frt. Fölvilágositást nyújt a kiadóhivatal.

és biliard-asztalos. Szeged
Elvállal minden e szakmába vágó munkákat átalakításokat

\7pnrlpriln P ozsonye gyik leg- 
v e n a e g i o  élénkebb pontján, 
törvényszék é s járásbíróság meliettt 
e g y  jó fo r g a lm u  v e n d é g lő  más vál
lalat miatt sürgősen eladó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt a tulajdonos:

P E L L E R  G V U L A
Kisfaludy-utca. j_3

Dr. K o ssu th á ny  T a m á s egyet 
tanár, az országos chemiai intézet 
vezetője az orvosok részéről is 
ajánlott üditö é s szom jcsillap itó

CsillagRegyi íorrásoizet
minden káros anyagtól ment ter
mészetes ásványvíznek minősítette, 
—  mely szénsavval tellittetik. =  

FORRÁS:
C S I L L A G H E G Y .

Központi iroda és raktár:

B u d a p e s t ,  ül., Lukács.u tca  2.
===== Telefon 78 -  7 9 . -------

V idékre bérm entes s z á ll ítá s .  *  Kapható m indenü tt!

Egy vendéglő
kötve, n a g y  f o r g a lm ú  h e ly en  be
tegség miatt azonnal eladó. Bővebbet 

—  - a tulajdonosnál: =

D e k u m  Ágoston
Lovrin. i

• VII. kerület, Király.utca.
ezen szaSBelieRnek „központi" Dásárlófielye.

Szombathelyi Újság i. politi- 
J bal lan 

Szerk, és kiadóhiv- Szécheuyi-tér 2. 
„vas- és Zalamegye“  egyetlen ke
resztény tath- irányú et l'golva- 
sottabb „politikai hetilapja". Meg. 
jelenik vasórnaponkint 12 oldal terje
delemben. Ara egéaz évre 10 korona. 
Hirdetései mérsékeltek. A Szombat
helyi UJság-ot tanítók én fóldmivelő 
gaznak n kor. kedvezményes áron ren
delhetik mt-g.

M agyar Herkó Páter eiftO-
azókimondó magyar élt-lap. 

melynek politikai »  eg.v»bn viccei iő- 
rő metszettek és karikatúrái a legér
dekesebbek. Egy övre 12 kor., félévre 
6 kor. és negyedévre 3 korona. — 

—*-• : Buda-

TELEFON 64-21.

P H O T O  E M A IL - ,  F É N Y K  É P N A G Y IT Ó -  
és O LA J  A R C Z K É P F E S T É S Z E T I  
M Ű T E R E M  * * * * *

• k e d é s e
[  — G Y Ő R ,  S z é c h e n

A győri vendéglősök és kávésak bevés.

BRUST BÉLA Budapest,
VII., E rzsébet-körut 23.

Saját gyártm ányú különlegességek reklám cikkekben. 
Több kiállításon díszoklevéllel kitüntetve. —

Magyar Pajzs. zerkesztöség 
kiadóhiva

tal : Zalaegerszeg. A „Magyar Paizs-' 
erős szókimondó, független hetilap; 
magyar ipart, honi terítéket véd, ma
gyar szellemet terjeszt minden té
ren. Évi éra 4 korona. (Legolcsóbb 
iap.l Szerkesztik: Borbély György és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

hetilap. A felvidék Iegolvasotta L 
legelterjedtebb lapja Megjelenik min
den vasárnap. Előfizetési ára: egy 
évre 8 kor. félévre 4 kor. Főszerkesztő : 
SzUvav István. Felelős szerkesztő : Dr. 
Pető Béla

legjobban .el
olvasott lnpja. — Megjei c 
3-szor. Lapvezér: Telekv A 
Felelős szerkesztő . Mayrr ..

Népakarat.
hetilap. -  Szerkesztőség 
Fő-utca 57. Előfizetési d: 
félévre 4 kor. Felelős 
kiadó Takács Szilveszter.

I az üzletembe vendép 
I gálására, akár örüki 
I megérdemelt fizetési- 
!  zsény, p.-udvar. Bézs? 
§  vendéglős.



i. szám. FOGADÓ Ili. oldal.

U Ú j o n n a n  a l a k u l t

| Edison villamos színház vállalat J
| Nagyváradon.

s Elfogad vendéglők és kávéházakban egy hónapra 
| és azontuli időre

mozgófénykép-előadások rendezéséi |í
egyezség szerint. ^

Elad és vesz uj és használt mozgófénykép- 
vetitö gépeket és egyéb felszereléseket.

Levél- és sürgönyeim:
9

„EDISON" NAQyVARAD
Telep: T e l e k i - u t c a  4 6 .

fl „Uend. orsz. íogyasztási 
és HitelszöuetRezele"

megalakulván, tagjainak a szük
séges cikkeket: bort, húst, fű
szert, pálinkát, fát, szenet stb. 
a nagybani v á sá r lá s  á ra iban
száilitja és közvetíti. A szövet
kezethez érkező megrendelések 
pontosan és gyorsan intéztetnek 
el. A kiszolgálás megfelelő 
voltara a vendéglősökből áiló bi
zottság ügyel fel. A  legjobb 
m inőségű árukat szállítjuk. A 
mai elviselhetetlen drágaság in- 
dók.. ja, hogy a vendéglősök saját 
jó l íelfogott érdekükben a szövet
kéz--tagjai sorába belépjenek és 
ifi. a  szövetkezésben rejlő elő

nyöket javukra kihasználják, 

■‘ískrfil érkező megbízásokat azonnal 
teljesítőnk.
Levélcím: 4 -6

' uégldsök országos fogyasztási 
és hitelszövetkezete

B'idapest. IX., Fe renc-köru t 6.

fl Pécsi p.-egylet e lhelyező-irodája

a „pécsi orsz. kiállítás" alkalmából 40 első 
rendű éthordót, 20 kávéházi segédpincért, (föl- 
szolgálót! 20 borfiut, 4 — 5  és több ffipineért 
keres 1906. május 1-ére. Ajánlatok a kor és 
vallás megjelölésével Járányi József Pécs 
TTlajláth-tér (Pincér-egyleti iroda) küldendők- 
Válaszbélyeg mellléklendö Minden levclr*- 
azonnal válasz adatik. Ugyanitt jelenleg 3 bor 

fiú kerestetik belépésre. í—s



Szerkesztősê  es kiadóhivatal:
VIII., Kerepesi-ut 13.

Előfizetési ar:
Egész évre 12, félévre 6 K.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  "N
=  Sajt nagykereskedés—

T E L E F O N  7 8 5

í JUNG PÉTER I
-  y
■  sajt, vaj jj

s és csem egeáru nagykereskedése. *

5 BUDAPEST, ?
- >
t Föiizlet: IV., Vám ház körut 12. sz. 2

J Fióküzlet V II., G aray-tér 5. szám. 7

J Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- »
> és husnemiiek. Hal-, Hús-, Szárnyas-, Fö- í  
?  zelék-. Turista- és vadász stb Consenrek. ^ 
e Mustár, halikra, déligyümölcs és min- a 

dennemü csemegék, tea és likőrök. — 
Magyar és francia pezsgőborok és min
denfajta ásványvizek a legszolidabb 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak tavél 

cikkek1gyorsan és pontosan kiállítatnak.

| Pincérek figyelmébe.
15' Pinoórfáeko fanró- és ezüstDénz számára

Fő- és fizetőpincérek, kiknek 
o lda l-z seb tároa  {papirospénz) vagy

Pincértáska teprá' és ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke 
---------------  nincs többé beillesztve, hanem afelsörész az aljával egy darabból

! készült, - a legjutányosabb árak mellett —  szerezhetik be.

H T  Á rak  3.50-töl 5 frtig.

Mnlnár Vilmnc “*•*“- r. In U I II d I V II III U 9  BUDAPEST, IV., Károly-k. 28 (Közp. várrsház).
II Gummi- és halhólyag-külőnlegességek tucatonkint 2, 3, 4, ő és 6 frt. Nagy raktár a
k  legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumok
^  és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

S ü t
Vendéglői, T

kávéházi berendezések, china-ezüst és |h 
II alpacca-áruk uj és használt állapotban fi 
H a legnagyobb választékba a legolcsóbb jl 
ül —  árakon f\
U GLÜCK MÁRTONNÁL / 
Cj Budapest, VI., Hajós utca 17. szám.
// TELEFON 80-61.
II Bankettek, ünnepélyek, lakodalmak._____
II táncmulatságok alkalmából kölcsön adi

L üvegnei

q X í x i . ed

f s & y á r a

. £ec.
Budapest (Promantor.)

fflrráp szénsavval telitett ásványvize hasznos 
■Ül I uO ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
asztali éc borviz. —  Hathatós szomjcsillapitó. —  
Óvszer Vrtflző betegségek e llea — Orvosi 
rendelet szerint egy melegített pohárral igyék 

éhgyomorra.
Kívánatra telitésnélküü töltést is szállít a 

!Szt. Lukáe sfü rd ő  Kutvállalat Budán.

1
A E L A D Ó

1 „FOGADÓ" • ■ darab fordítható
A L M A N A C H 1 A Szeifert-féle asztal 

és több kávéházi föl-
„Vendéglői sza- szerelés kitűnő kar-
kácskönyv (Étlap- bán és jutányos
isme, 3 nvelvü áron.

szótár)---------- Friedrich  M árkusz

Ára : 2 korona. =  G y ő r  — -77 
Kisfaludy-kávéház.

SINGER ,
ANTAL
és FIA

tek easz ta l-gyá ra , Szeged , Ougonics-utca 16. s zám .
„A legmodernebb tekeasrtalok egyedüli gyára." 

Gyárt és elad: Elefánt-csont labdákat,
■achee-labdákat, dákokat, tgke-bábokat, dominót 
»s tekeasztal takarókat — Árjegyzék ingyen I

HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvari szállító

1819. évben alapitolt országos szabadalmazott Alpacca-, 
China-ezüst- és fémáru-gyárának főraktára: 

E ST , E S K Ü - U T  6. s z á m  (Clotild-palota).
(Raktárak s Bécs, Gráz, Prága és Trlestben)

yo|ao7tpb legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők. , 
IfU aOLIGA  Kávéházak és háztartások részére. i

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, Yll.

| Damaszt-szalvéták, hangelik, törölkö- I  
i zők, térítők, függönyök, szőnyegek, $  

J  ágyhuzatók, vásznak a legjobb kivi- £  
$  telben és szolid árban kaphatók. <9

| SCH W ARC  és SCHNUFi |
len-damaszt, szőnyeg és vászon-áru $  

$  gyári raktár, X

*  =  V II., K ir á ly -u tc a  13. s z . =  í

^ € 5 < € C C < !€ € € € € ^ C C C C<!€ € 0 < ^
Dohány-utca 12.



21. szám. FOGAD< III. oldal.

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium eüenőrzö 

közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XIX. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizs
gálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1906. november hó 22. és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar 
királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási 
teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1906. évi október hó 28-án. Magy. kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága
L u k á c s  L á s z l ó .  H a z a y .

A k ifli hiány idején. A fővárosban, 
a többrendbeli streikkal a pékstreik is 
kiütött, minélfogva a gombostühegynyi 
zsömlyék, kiflik helyett alfélé jobb 
polgári házias tejeskenyér került az 
Elité és a többi kávéházak asztalaira. 
..No hál' az égnek, mondta egy tör- 
zsökös vendég, egy valóságos pék- 
streiknak kellett kiütni, hogy a sze
gény kávéházban reggelizők valódi jó 
süteményhez (tejeskenyérhez) juthas
sanak. —  Hát az tökéletesen igaz! —  
mondta a kiszolgáló kartárs, kinek 
az élvezhetlen rossz kifli sütemények 
miatt eddigelé ugyancsak volt alkalma 
panaszt hallani.

Pályázati hirdetmény.

A magy. kir. államvasutak versed állomásán 
levő pályaudvari vendéglő bérletére 1907 
március l - lö l  számítandó öt évi idő tartamra 
nyilvános pályázat hirdettelik. A kellően fel- 
szerelt, 1 kor. bélyeggel ellátott ajánlatok /. é. 
november hó 20-án déli tizenkét óráig a m. 
kir. államvasutak Szegedi üzletvezetösége ált. 
osztályához (üzletvezetőségi palota 1. em. 21 
ajtó) nyújtandó be. Bánatpénz — 200 kor.

Szeged, 1006 október hó.

A z  ü zletvezetöség.

K ávéházi á s  vendéglő i berendezést, 
a lpacca  é s  Ghinaezüst árut vesz s  elad
Braun, Bpest, Síp-u. 14

ÜZLETEK VETELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban kö-ölt hirdetések (eladások) kizárólag 
npunk kiadóhivatalában vannak összeköttetésben s 
azokról felvilágosítást csakis komoly üzletvevö feleknek 

nyújtunk.

Kitűnő m enetein fogadó, melynek 16 
modern berendezésű szobáján kívül étterme, 
ávéháza, meleg és hideg kádlüidűje van, — 

eladó. Vételhez 10,000 (tizezeri írt. szükséges.

Határszéli, nagy forgalmú városnak tul- 
uunán) újonnan berendezett nagy szálloda
vendéglője eladó. Vételár: 16.000 korona, 

vibér 1910 korona, melyből azonban 670 kor. 
isszatérül. Csakis komoly vevőknek nyújt felvi- 

íágositást a kiadóhivatal. 16

Eladó szálloda jó menetű kávéházzal, 
kóser éteremmel és 18 teljesen berendezett 
szobával. Nyári nagy forgalom. Cime a „Foga- 
"-•nál. 18

M agyarország  egyik nagy szállodai üzlete 
s.idó. Átvételhez 45 ezer frt. készpénz sziik 

‘-égés. Fölvilágositást, komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal. 25

Vendéglősök Naptára
az 1907. évre.

i

W _ _ _  „  forinttal régi. jónevü főváros 
v Z v "  kávéimzhoz át 

F öl világ ősit ást csakis komoly szándékú vevők
nek személyesen nyújt a kiadóhivatal.-------

(Fogadós-, vendéglős-, kávés- és pincér- 
Almanach). HELYESZKÖZLÖ.

=  Vendéglői szakácskönyv. =

A kiadásunkban megjelenő Vendég
lősök Naptára gazdag tartalommal 
fogja elődjeit, a már két Ízben megje
lent „Almanach“-ot követni. K iváló szak- 
közlemények, étrendek és az újabb 
gasztronómia, (konyhaművészet) az 
ételek készítési módja stb. stb. fogják 
a Vendéglősök Naptárának tartalmát 
képezni. Kézi könyvet fog képezni a 
fogadós, vendéglős, kávés, kocsmáros 
és pincérek részére és minden e szak
mába tartozó, nagy hasznát fogja venni.

A >>Vendóglősök Naptára« már ka
rácsonyra (1906. december 25-re) meg
jelenik. úgy, hogy lapunk előfizetői, 
illetve megrendelőink a naptárt már 

az ünnepekben kézhez kapják.
A  Vendéglősök Naptárának ára 

portomentes megküldéssel együtt két 
korona lesz.

=  Hirdetéseket ezz
a Vendéglősök Naptárarészére elfogad 
lapunk kiadóhivatala. Hirdetésekre igen 
alkalmas a naptár, mivel szakkörükben 
nyer elterjedést. A  hirdetések sürgősen 
adandók fel a,.Fogadó'" kiadóhivatalnál.

Megrendelések a ,,Fogadó“  kiadó- 
hivatalához intézendők, Budapest, VIII., 
Kerepesi-ut 13.

s  H I R D E T É S E K  =
felvétetnek a FOGADÓ kiadóhivatalában.

- - - Vili., Kerepesi-ut 13. - - -

Szemólyzatviltozásoknil s t  veméglő*. kávésé* fúpimér 
nrak ügyeimébe a „Fogadó-1 holyeszközlöjét ajánljuk. 
Az ezután rendelt személyzet elhelyezése díjtalan

K ön yve lés i vegy  iroda i tehendők védésére 
d -után 3- órától fővárosi szálodában vagy nagy- 
vendéglőbe ajálkozik egy hasonló foglalkozást 
betöltő és a fogadós-vendéglős szakmát teljesen 
ösnterős hivatalnok.
Állást keresők tartózkodó-d helyük ponton címét elő
jegyzés tépett kéretnek hektlMeni. - A „ Fogadó“ 
utján csakis ismerős szakojryónek helyeszközSltclnok.

Vendéglő eladás.
Gyulafehérvárt ;t várban, hol két ezred I 
katonaság, törvényszék, járásbíróság, i 
püspöki lak, gymnázium slb. létezik 
egy egyedül é» minden konkurencia 
= =  nélkül létező = = = = =

vendéglő
más vállalat miatt azonnal eladó. Bő
vebb fői világosi tás nyerhető - - - - - -

Gyulafehérvár.

Élénk forgalm ú vendéglő

a főváros fő helyén, állandó jó me
nettel átadó, átvételhez 3000 forint 
szükséges. - - Cim a kiadóhivatalban.

Ü L E T - E L A D A S .
If Déván a megyeház és törvényszék kö

zelében lévő
| Vadászkürt vendéglő
2  melynek éitercm-kávéháza. nagy nyári- 
j )  kerthelyisége és tekepályája van, beren- 
f* dezéssel együtt és 6 évre biztosított ' 
III szerződéssel elad i. Évi bérlet 1120 ko

rona. Bővebb fői világosi tást nyújt - - -

Schwartz Náthán

ÚTMUTATÓ folytatás. 
SCHNEIDER I.IPÓT vendéglője 

V.. Lipó -körút 2.
LUKACS .1. vendéglője, IV kor., 

Lényaí-nlea 5.
NÉMETH SÁNDOR vendéglője, 

IV., Vám ház körút 2. 
Mármarossziget. ELISCHER

liYULA „Zóna1- szál'odája,

((KOSZ SÁNDOR „Hunyadi11 
kávéházi.

LBBOvrrs mór
„Városi11 és „Otthon1* erél-
lod/ija.

Temesvár.__ — BENETH KÁ-
ROLY „Szarvas'* kávéi,ázz.
iGyárvárcIS.)

Szomolnok. ScHMOTZKR 
JÁNOS szállodája. 

Szabadhatván. >Fehér ni.) 
KOVÁCS JÓZSEF negyven-
déglője.

Huszt. LÁDAY JÁNOS ..KO
RONA11 fogadója.
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Átadás.
— Szilveszter napján. —

Szilveszter gazda fölkelt jó  korán.
Tele gonddal és búval — homlokán;
A feje fá jt; — de borzasztó nagyon,
S dolgával hajh! még sehogy se vagyon.

Pedig hát számolt, számolt egyre mind, 
(Ez is rontotta meg az álmait. . . )
S hiába irta a sok számokat —
A nagy deficit még is megmaradt.

Mitévő legyen, mint és hogy tegyen ? 
Hisz ebbe ő egész tönkre megyen,
Most már tiz éve hogy mit se keres,
De főn i nem nézik, csak — öreg fizess!

Pedig szent Péter is tudja a bajt;
Hogy egy év mint a másik, mit se hajt. 
Híjába, elmullott a régi j ó . . .
Ma mindent fölfa l — az éhes adó.

Üzlet, forgalom nincs s pang az ipar, 
A kocsma üres, nem fogy az ital;
A húst pedig oly rém drágán veszik, 
Hogy mindenki csak „zöldfélét“  eszik.

Es munka sincs, de ha van, ott a sztrájk; 
Mindenkép fölfordult már a világ,
Ha vön’ valami mégis itt vagy ott,
Azt elnyelik a gonosz kartelok.

Hogy tudjon igy kijönni valaki —“ 
Hogy maradhasson igy meg valami!? 
„Mivel pedig hogy igy áll a dolog," 
Vesződni véle tovább nem fogok, —

Veszek főpiacért, azt az angyalát! 
Főpincér tudja csak a számadást — “ 
Kiállá vígan Szilveszter s legott. 
Jánossal egy ügynököt hivatott

S úgy bonyolító le az üzletet,
Hogy egy jó  főpiacért szerződtetett; 
Átadott néki évet és napot,
S fizetett neki tizes kamatot.

,,D’ ez semmi, a fő, a mellék haszon, 
És ilyen lesz az idén, mondhatom; 
Sör- és egyéb gyár s más jó  vállalat, 
És ez mind jó  és busás hasznot ad!"

Így vigasztalta Szilveszter a főt.
Kitől azonban s mindenek előtt 
Vett óvadéknak ötszáz koronát... 
Azután megitták az áldomást.

Vén fogadós.

Részvény-jeg-yzés.Az >Or*zigos ven
déglős sörfőzö- és malátagyárai rész
vényeire jegyzések eszkozölhetők a 
szervező-bizotság irodájában, iípest
VI., Teróz-körut 29. sz. az alapi.ók
nál, és a »Fogadó« szerkesztőségében 
Rákóci-ut 13 sz. alatt.

Uj é vb en .
Eseményekkel gazdag, a közélet min

den terén nagy hullámokat vert és 
nagy változásokat előidézett esztendő 
pergett le a nagy mindenségben és 
átadta mindazt, ami akár jó, akár 
rossz volt benne, a históriának. Vál
tozatosak voltak az események. Moz
galmak keletkeztek, melyek nagy tár
sadalmi tevékenységre vallanak. Az 
állami életben is n:igvfontosságú vál
tozások történtek. Az a veszély, mely 
hazánkat megakarta fosztani saját jo 
gos fejlődésének biztosítékaitól, el lett 
hárítva. A törvénytelen állapotot a 
törvényes rend, a fejlődéshez szüksé
ges nyugalom és béke váltotta fel.

Azonban egyik nagyfontosságu kér
dés maradt megoldatlan. Ez a nagy
szabású nninkas-m<izgai<'m, mely a 
múlt évben keletkezeit és különösen 
az épitö-iparban.ez megoldatlan maradt. 
Sok ezer munkás ember szenved kere
set nélkül, ami a gazdasági éle
tünkre nagyon káros befolyást gya
korol ma is.

És ha mégis haladásról szólunk, 
nem hagyjuk figyelmen kívül azt a 
rendkívüli sajnálatos ténykörülményt, 
mely magyar népünk nagytömegű ki
vándorlásában nyilvánul. Bölcs gaz
dasági berendezések kellenek, hogy 
véreinket itthon tarthassuk.

És ha a saját szakmánk gazdasági 
viszonyaira tekintünk vissza, itt is ha
ladást konstatálhatunk. Saját szerény 
hatáskörünkben megindítottuk a moz
galmat a vendéglősök sörgyára ügyé
ben, mely mozgalom az eszme meg
valósítására alapos reményt nyújt. 
Szaktársaink megtartották az első or
szágos kongresszusukat, mely bizonyr 
ságot tett arról, hogy a kocsmárosok 
csak saját szervezkedésükben remél
hetik az iparunk kereieben fennálló 
bajok és sérelmek orvoslását.

Megtétettek az első lépések a kocs
ma'osok országos szövetségének lé
tesítésére. Létrejött a vendéglősök fo
gyasztási szövetsége, melynek feladata 
a kocsmárosokat olcsó és jóminőségü

üzleti és háztartási cikkekkel ellátni. 
Ezt minél nagyobb mértékben igénybe 
venni, szaktársaink előnye

A lefolyt évben, éppúgy mint az 
előzőkben, onaadassal és buzgalommal 
szolgáltuk szakipari ügyeinket. Kri
tikánkban tárgyilagosak voltunk és 
mégis ádáz ellenségünk támadt, ki 
céltudatos munkánkban megakadá
lyozni igyekezett. A haszonlesésnek 
fájt, ha lerántottuk róla a lepelt és 
odaállítottuk ‘-zaktársaink itélöszéke 
elé. Ezazelle: égeskedés azonban nem 
képes lienniinket az egyenes utón való 
haladásban megakadályozni. Mert el
vünk a céltudatos egyenes munka.

Fs ebben a munkában kérjük szak
társainkat, az önálló iparosokat épp
úgy mint a pincérséget. hogy bennün
ket, mint eddig, továbbra is támogas
sanak.

Az eddig élvezett bizalmat és tá
mogatást hálás szívvel köszönjük és 
ez alkalommal minden szaktársunknak, 
az önállóknak épugy mint a pincérség- 
nek. barátainknak, jóakaróinknak és 
munkatársainknak egyenként és ösz- 
szesen boldog újévet kivánunk !

a Fogadó 
szerkesztősége.

V en d ég lő s ö k  s ö r g y á ra

XXIV.

Nálunk és másutt.
Irt t : Egy vendéglős.

Nem voltam itthon. Üzleti, családi 
és egyéb körülményekből eredő ügyes- 
bajos dolgaim majdnem egy évig tar
tottak távol. Ez az oka, hogy szaktár
saim és e becses lap áltál folytatott 
közérdekű dolgokban se részt nem 
vehettem, sem azok iránt figyelemmel 
nem lehettem. De behatóbban még 
csak gondolatban se foglalkozhattam 
a tárgvgyal. mert a teendők minden 
kis időmet lefoglalták.

Ilyen a távollevő dolga. Száz és egv 
oka van mindig annak, aki az el ét űzött 
föladatnak jól meg akar felelni, hogy 
másra még csak ne is gondoljon. így 
voltam én is. Az egészen más. bár ha
sonló foglalkozás közben soha egy 
percre se éreztem magamat szabadnak. 
Mindig akadt és mindig más. és újabb 
dolgom. A cselekvés sose szünetelt. Ha 
nem az üzlettel kapcso atos dolgokban, 
akkormás téren. Egy miteriálisan gon-
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dolkozó ember, különösen aki üzleti 
körülmények miatt, bárha szándéka 
ellenére megy külföldre. mindig 
talál magának elfoglaltságot, ha más 
egyebet nem — látni akarja ezt az uj 
világot.

Mert hát aj és egészen más világ 
ez. Más érzéssel és más szokással. Az 
emberek is különbözők, életmódjuk és 
cselekedetük is másformák. Ugyanazt 
látni, tapasztalni sehol se lehetséges 
— mint nálunk. Még a teendők terén 
sem. Mintha mindenkinek egy kü
lönösebb célja volna s mintha ezt 
mindenkitől féltené. —  úgy siet, úgy 
törtet annak elérésére. És aki mind
ezt tovább és fig demmeí kiséri, be
látja, hogy: igazu.-. van. Mert legjob
ban az ilyenek boldogulnak.

Egyébként pedig itt is csak az jut 
előre, aki eszét és pénzét forgatni 
tudja. Aki vállalkozni tud és vállalkozni 
mer. S ez a körülmény vonatkozik a mi 
szakmánkhoz tartozókra is; kiknek 
nagyobb része szintén azon az állás
ponton van, hogy az ö foglalkozási 
körük csak egy jó  alkalom és eszköz 
arra. hogy a többi nagy hasznot hajtó 
üzletüket lebonyolíthassák.

És ez tény. Magam is több olyan 
milliomos és félmilliomos fogadóst, 
vendéglőst ösmertem, kik vagyonuk 
nagy részét nem az üzletükkel, hanem 
az ezzel kapcsolatos vállalkozásukkal 
szerezték. S amig a vasúti, fogadói és 
egyéb szövetkezeti vagy élelmezési 
vállalatokban elhelyezett tőkéjük egyre 
nő és mindjobban gyarapszik; azon 
vannak, hogy többi pályatársaik szin
tén ily módon igyekezzenek elömczdi- 
tani érdeküket. És a külföldi vendég
lősök és kocsmárosok állnak a jó szó
nak és szívesen vesznek részt a saját 
üzletükkel kapcsolatos olyan vállala
tokban, melyek üzleti részjegyeiket a 
pénzintézeti kamatokkal szemben két, 
sőt háromszoros kamattal biztosítják.

Külföldi szaktársaink ekként, (együtt 
működéssel) haladnak tovább a gaz
dasági érdeküket legjobban biztositó 
szövetkezés utján, s ezzel a helyes, 
praktikus módszerrel már is elérték 
azt, hogy ott a vendéglős szakma tény
leg a vendéglősöké, de a szakmájuk
kal kapcsolatos és nagy érdeket ké
pező gazdasági ágakat ugyancsak ők 
tartják kézben. Ott sör-, pezsgő-, sza
lámi és más élelmiszer-gyáros, vala
mint bor, ásványvíz, tea-kávé és a 
többi vállalatos és kereskedő nem 
zsebelheti oly könnyen a nehéz mil
liókat és százezreket, mivelhogy erre 
első sorban a mi pályatársaink töre
kednek. Ami egyébként nagyon is he
lyesen van és — bárcsak nálunk is 
úgy volna.

Ez már azonban más szó, más kér
dés — t. i. a nálunk kérdése. Máské
pen, szinte furcsának tűnik föl egy 
olyan előtt, aki a máshol lévő vendég
lős viszonyokat a fönnebbiek szerint 
tapasztalta és az itthoni állapotokat a

maguk ősi változatlan voltában —  
amazzal teljes ellentétben, látja és ös- 
meri. így azután, a viszonyoknak ilye
tén állásában, m't lehet tenni nálunk 
és mit lehet várni — tőlünk? Néhány 
külföldi fogadós, midőn velük az Hteni 
helyzetet ösmertettem, nézetüket ilyen 
formán nyilvánították:

»A  magyar vendéglősöknek még ke
vésbé súlyos a helyzetük, kicsiny a 
terhük, kevés a konkurenciájuk: igy 
nem érzik kőnyszeritő hatását annak, 
hogy helyzetüket javítsák. Majd ha 
azcmöan a mindjobban emelkedő ter
hek nyomásától nem tudnak hova lenni 
és azt látják, hogy csupán a ven
déglő és kocsma kevés a megélhetési 
és egyéb kötelezettségek fedezésére, 
majd ekkor magyar kartársaink elő
veszik jobb eszüket és igyekeznek a 
foglalkozással kapcsolatos kereseti ága
kat lefoglalni, ha ugyan ezt akkor, a 
legvégső esetben, lehetséges lesz még 
tenni.«

Nem akartam demoralizálni ezt a 
kijelentést azzal, hogy abban a leg
végső esetben mi már is benne va
gyunk és mindazáltal csak gondolko
zunk, csak tervezgetünk, hogy vájjon 
mit is kellene vagy lehetne tenni? 
Azt, hogy a magyar vendéglős szak
mához tartozóknak kartel rendszerben 
dolgozó sörgyárak tartogatják a hur
kot, hogy nálunk a nem ide tarto
zóknak egész nagy raja teremt fényes 
existenciát és szerez milliós vagyont, 
— szóval sem említettem, mert nem 
akartam nevetséges vonatkozásba és 
oly látszatba hozni osztályosaimat, 
mintha talán az öntudatnak és értel
miségnek kölcsön kérési körülményére 
volnának ráutalva.

Mert ugyanis ilyen értelemben ven
nék, igy bírálnák el a mi élhetetlen
ségünket, de azt a körülményt is, hogy 
néhány és az egész vendéglős szakmát 
magának lefoglaló (érdekeit karteli- 
záló) sörgyárral szemben a védeke
zésnek még azzal a legelemibb mód
jával se tudunk élni, hogy pl. a saját 
fogyasztásunk érdekében hasonlöké- 
pen vállalkozzunk, vagyis sörgyárat 
alapítsunk. Egy ily s a mai igényeknek 
megfelelő sörgyári vállalat végre is 
egy 70—80 ezer lelket számláló 
szakmának játszi munkájába, úgy
szólván —  semmijébe se kerül. Es 
ugyancsak igy nem éreznők terhét 
ama vállalatoknak sem, melyeknek lé
tesítését a többi érdekeink biztosítása 
teszi szükségessé. Am de, tapasztal
hatnánk mást, azt az óriási hasznot 
képező több milliót, amelyeket kül
földi szaktársaink már ugyancsak ré
gen élveznek.

Én egyébként, mint első soraimban 
említettem, nem voltam itthon. A vi
szonyok úgy hozták magukkal, hogy 
ép akkor voltam kénytelen külföldre 
menni, midőn a vendéglősök sörgyára 
mozgalma megindult. A » Fogadó* 
másfél, két évre jelezte a gyár elké

szülését és üzembe hozatalát, ám én 
azzal a jó  reménnyel jöttem a nagy 
ünnepekben haza. hogy a vendéglősök 
sörgyárának már legalább is a funda
mentum kövei lerakásán fáradoznak. 
Igaz. merészség volt ezt képzelni, mert 
hiszen nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a magyar vendéglösség- 
nek tulajdonképpen ez a legelső ko
moly. küzdelmes munkája egy ugyan
csak komoly közérdekszerü intézmény
nek a létesítése érdekében. Eddig a 
mit tettünk és mozgalmaztunk: minden 
egyéb volt. csak nem a komolyabb 
célért való törekvés és cselekedet 
Igazi célirányos dolog az, ha a leg
fontosabb: a megélhetés kérdésébe 
vágó ügyeinket rendezzük, ha módot 
igyekszünk találni arra, hogy az a 
vendéglős vagy kocsmáros a legnehe
zebb viszonyok közt is könnyen bol
doguljon. A mi iparunk az egyetlen, 
ahol ezeket aránylag igen csekély 
fáradsággal és áldozattal ellehet érni. 
Csak tenni, törekedni és vállalkozni 
kell, —  de együttesen és összefogva.

A magyar fogadós iparhoz tartozó 
összeseknek ebben a tekintetben a 
»  Vendéglősök Országos Sörfőző és 
Maláta-gyára« létesítése az első kísér
lete. Ha ez az első dolguk jól beválj, 
illetve ha szaktársaiin ennek a fontos 
közgazdasági vállalatnak a létesítési 
munkáját keresztül vitték; akkor nem
csak egy egyszerű vállalati számba 
menő sörgyárat alapítottak maguknak, 
de a többi említett vállalatot is és 
ezzel minden gazdasági kérdésüket úgy 
oldották meg, hogy nemcsak a foglalko
zásukkal kapcsolatos minden kis érde
ket biztosítottak, hanem a saját szak
májukat is egészen a magukévá tették.

A vendéglősök sörgyára egy drb
részvénye 200 korona: a jegyzéskor 
a jegyzett részv. összegének SÖ záza- 
léka (részvényenként 60 kor.) fize
tendő be a Pesti keresk. bankba. Jegy
zésre ivet bárkinek küld a vend. 
orsz. sörföző- és maláta gyára r. t. 
szervező-bizotsági irodája, VI., Teréz- 
körut 29.

EGYLETEK, SZÖVETKEZETEK.

Koesmárosok nagygyűlése. A »Bu- 
dapesti kocsmárosok ipartársulata* 
1907 január hó 16-ára, d. u. 4 órára 
József főherceg szálloda (Baross-tér
2.) nagytermébe gyűlésre hívta egybe 
a budapesti kocsmárosokat. A  gyűlés 
tárgya: a kocsmárosok országos kon
gresszus határozatainak küldöttségileg 
való felterjesztése a kormányhoz la 
küldöttség ezen a gyűlésen választatik) 
és az italmérési ipar egyéb gazdasági 
viszonyainak megbeszélése.

Szaktarsaink igen helyesen fognak 
cselekedni, ha minél számosabban 
vesznek részt azon a gyűlésen, mert 
saját érdekükről van szó.
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Az orsz. nyugdijegyesület tagjai so
rába Delfin Samu utján újabban a 
következő tagok léptek be: Balázs Já
nos Orosháza 2000, Novák István Er
zsébetváros 3000, Germán János Csík
szereda 1000, Ben kő Zsigmond Csík
szereda 1000, Veres Pál S.-Szt.-György 
2000, Gottlieb Arthur S.-Szt.-György 
600, Dengler Henrik Brassó 600, Pla- 
jer Péter Brassó 600, Treit Alajos 
Brassó 600, Árvay Kornél Brassó 1000, 
Noék János Brassó 2000, Horváth 
Lajos M.-Vásárhely 1000, Horváth 
Gábor M.-Vásárhely 2000, Neumann 
Jenő Székely-Kocsárd 2000, Babág 
Gyula Kolozsvár 600, Bozsa János 
Arad 600, Mátyás Vilmos Lúgos 1000, 
Mergl Mihály Temesvár 1000, Wendt 
Lipót Antal Temesvár 2000, Hőh Jó
zsef Temesvár 600, W olf Márton Temes
vár 600, Nemes Ágoston Temesvár 
600, Kummer József Budapest 3000, 
Molnár László Szolnok 600, Hock Pál 
Zoltán Szolnok 600, Horváth Antal 
Szolnok 600, Bécsi Andor B.-Csaba 
1000, Widovits Gyula B.-Csaba 1000, 
Kriván Illés B.-Csaba 600, Gyetvai 
Antal B.-Csaba 10CO, Szvetics Károly 
Szeged lOoO, Dávid Sándor Szeged 
2000, Marianovits Sándor Szabadka 
600, Fekete László Szeged 600. Rit- 
tinger Károly Szeged felem., Körösi 
Ákos Brassó felem., Zey József Brassó 
felem., Pogáts Vilmos S.-Szt.-György 
felem.

Nyílt levél
dr. Wekerle Sándor miniszterelnök úrhoz, 

mint pénzügyminiszterhez.
Kegyelmes Urunk!
Panasz érkezett hozzánk Rózsahegy

ről az alsókubini pénzügyigazgató- 
ság ellen, amit azért hozunk ezen az 
utón Nagyméltóságod tudomására, hogy 
abból okuljanak, akiket illet.

Egy szegény emberről van szó, kit, 
nem tudni mi okból, tönkretettek. Pa
naszos az említett, pénzügyigazga
tóságot okozza.

Az illető ugyanis Rózsahegyen 12 
évnél tovább főpincér volt. Takarékosan 
élt és keserves keresményéből annyit 
tudott megtakarítani, hogy egy ottani 
42 év óta fennálló italmérési üzletet 
volt képes átvenni. 1905. évi november 
havában folyamodott italmérési enge
délyért, de az alsókubini pénzügyigaz
gatóság elutasította kérvényét. Ezt az 
elutasítást 1906. évi április hó 2-án 
megfelebbezte, de —  mint panaszos 
írja —  a felebbezés még most is 
ott hever a pénzügyigazgatóságnál.

Junius 8-ról keltezve a pénzügyigaz
gatóság elküldött Nagyméltóságodhoz egy 
felebbezésforma iratot ez ügyben, de ez 
nem a panaszos felebbezése, ő azt 
sem nem irta, sem alá nem irta.

Azóta 270 koronával bírságolták és 
december hó 6-ika óta zárva van az 
üzlet.

Kegyelmes Urunk! Ez a kivonata a 
panasznak; ez a tényállás.

Kérdjük Nagyméltóságodat, az ilyen 
eljárás meg van-e engedve? Szabad-e 
egy becsületes szakembert ilyen módon 
tönkre tenni. Ha a t. hatóság nem ad
hat ekszisztenciát, attól ne foszszon meg 
senkit. Erre nincs joga senkinek, leg
alább a mi szerény véleményünk szerint.

Kegyelmes Urunk! Az országos kocs- 
máros kongresszus küldöttségének azt 
méltóztatott mondani, hogy anekünk nem 
sok, hanem jó koesmárosok kellenek« 
és ime most egy szakember kér italmé
rési engedélyt egy 42 év óta fennálló, 
modern berendezésű üzletre és azt a 
pénzügyi hatóság elutasítja és azonfelül 
bírságolja.

így tönkretenni egy embert nem le
het intenciója Nagyméltóságodnak.

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy 
felkérhessük, miszerint kegyeskedjek 
ebben a sérelmes ügyben haladéktalanul 
vizsgálatot elrendelni és a jogos ma
gánérdek megvédése szempontjából pa
naszosnak, Verderber Jánosnak, ital
mérési engedélyét sürgősen kiadatni.

A pénzügyigazgatóság ezen eljárása 
Rózsahegyen általános nagy felháboro
dást és elkeseredést teremtett.

Fogadja Nagy méltóságod nagyrabe
csülésünk kifejezését.

A  »Fogadó(‘
szerkesztősége.

Szövetkezés.
Az ipari válság személyi és gazdaságai okai.

Irta: Janura Károly .

Arról van szó, vájjon az általános 
forrongásban mi kis polgárok, vendég
lősök, iparosok, kiskereskedők győ- 
zünk-e, mi a többség, vagy csak a ke
vesek, kiknek vagyoni gyarapodása a 
mi anyagi vesztességeinkkel függ össze. 
Lássuk be végre, hogy a jelen hely
zet nem egy-két ember által előidé
zett állapot, hanem a gazdasági élet
nek sziikségképen igy előállott fejlő
dési pontja, melynek kicsucsorodása 
az lesz, hogy mi, akik még ma viszony
lagos jólétben vagyunk, nemsokára a 
proletárok helyzetére jutunk. Nem sza
bad áltatnunk magunkat. Be kell lát
nunk, hogy érdekeink nem a nagy tő
kések támogatására ösztönöz, s hogy 
bár ma még némi vagyonnal rendel
kezünk, a jövőben már nem a polgári 
érdekek harcosai vagyunk, hanem a 
proletárságé.

Ez a helyzet szervileg összefügg a 
tulajdon fejlődésével. Még pár szót. 
200 év előtt mikor kézimüipar exisz- 
tált, mindenki aránylagos jólétben élt, 
azonban, mikor az uj tengeri utakat 
felfedezték, uj piacokat is találtak, az 
uj szükségletek uj találmányokat hoz
tak életre. A feltámadó gépipar bor
zasztó ipari forrongást indított meg 
s létrehozta a polgári államokat, me
lyekben azok, kik nagyobb tőkével ren
delkeztek, a dolog belső természete sze
rint tönkre tették a kisiparral fogla-

latoskodókat s a gép rabszolgáivá 
lettek.

A forradalom bölcsészeinek a létért 
való küzdelem gondolata belelopta a 
keresdelem a szabad verseny gondola
tát, melynek sivár versenyében az em
ber embertársára nézve farkas lett, és 
ezt az állapotot a polgári államok szen
tesítették és elnevezték liberalizmus
nak. Még mi is büszkén nevezzük ma
gunkat liberálisoknak, noha ez a li- 
berálizmus az, mely nem hagyott más 
érintkezést ember és ember közt, mint 
a száraz érdeket az érzéketlen, a hi
deg készpénz fizetést s mely liberaliz
mus ha megdöntésére nem szövetke
zünk, eixstenciánk s> .sója lesz hama
rább, mint várnán! mint gondolnánk.

A szabad verseny ;ondolata szerint 
a nagy tőkések egymást is elnyomni 
törekszenek, mely versenyben itt is 
mindig a nagj'obb töke győz, úgy 
hogy önkéntelen folyamat szerint a 
tőke 1. mindig inkább kevesebb kéz
ben központosul, 2. kiéiesiti a helyze
tet s az egész világot majd két táborra 
osztja, melyben az anyagiakat nélkü
löző nagy többségnek a kizsákmányo
lás ellen szövetkeznie kell s 3. 
előáll s már elő is állt az a furcsa 
helyzet, melyben azok, kik dolgoz
nak, nem szereznek, és azok kik 
szereznek, nem dolgoznak.

Az egyik részen tehát nyomor és 
sokaság van, mely dolgozik, de hiába, 
a másik részen pedig egy dologtalan 
kisebbség, melynek nincs annyi lába, 
keze. feje és gyomra, hogy el tudná 
használni, ruháját, kalapját és ételét 
s mely csak azért léphetett nyakunkra, 
mert tőkéje ellen nem szövetkeztünk. 
Mert ostobán engedtük, hogy mun
kánkon ők gazdagodjanak meg, mig 
mi. kik e gazdagságot elvetettük, sze
génységet aratunk.

Az ókori hitrege egy gyönyörű pél
dázata szerint, egy sas a Jupiternek 
szánt áldozati oltárról parazsat vitt 
el, de nem ismervén a tűz mivoltát, 
saját fészkét gyújtotta meg vele.

Az emberi szellem belsejében is uj 
eszmék tüze gyuladt ki, melynek mi
voltát meg keli ismernünk s jól meg
tekintenünk, hová, mily utak követé
sére mutat világossága. Elménk, lel
künk öntudatlanul is telve van esz
mékkel, hazamegyünk s szellemét mie
inknél is elárasztjuk. De az nem elég. 
Tudatára kell jutnunk mily jelentősé
get rejtenek magukban ez eszmek, 
meg kell látnunk, mily cselekvéseket 
parancsolnak, mert csak. ha az áram
lat irányát felismertük, tudunk előre 
jutni s magunknak jólétet szerezni. 
Nem gondolkozva, fel nem ismerve az 
irányt zűrzavarosán, oktalanul cselek
szünk, saját sírunkat ássuk meg,' önön 
magunk felett gyújtjuk meg házunkat.
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Szeged és a vendéglősök sör
gyára. A közdolgainkban mindig első 
és vezető szerepet betöltő Szegedben, 
a vendéglősségriek a jelenleg szőnye
gen levő és minden eddiginél fonto
sabb közgazdasági ügye nem csaló
dott. Szegedi szaktársaink az ő hagyo
mányos közügyi szeretetükhöz méltón 
vették ezt is pártfogásba és pedig oly 
módon, hogy egy-két kivétellel min
den szegedi vendéglős és kocsmáros 
csatlakozott a vendéglősök orsz. sör- 
főzö és malátagyára létesítéséhez. 
Szegedi szaktársaink egyébként e hó
27-én az Európa fogadóban az Ipar- 
társulat által egybehívott nagygyűlést 
tartottak, melynek egyik főtárgyát a 
Vendéglősök országos sörfőző és 
malátagyára ügye is képezte. Az ér
tekezlet teljesen felismerte a vállalat
tal kapcsolatos azon előnyöket, melyek 
az italméréssel foglalkozó iparosokra 
háramlanak. Es nem csak örömmel 
vették tudomásul a sör- és maláta
gyár létesítését, hanem nyomban na
gyobb mennyiségben részvényeket is 
jegyeztek szegedi szaktársaink. Ha 
mindenütt olyan meggyőződéssel fog
ják fel a vendéglősök sörgyárának ala
pítását, mint Szegeden, akkor a gaz
daságilag nagy horderejű alapításnak 
igen hamar fogjuk nagy sikerét látni.

A vendéglősök orsz. sőrfözö- éz 
malátagyára r. t. szerv, bizotsági iro
dája (Bpest, VI., Teréz-körút 19.) ez 
utón is értesíteni kívánja fogadós, ven
déglős és kocsmáros szaktársainkat, 
hogy a hozzá intézendő bármely kér
désre mindenkor készséggel nyújt föl- 
világositást. Részvényjegyzési ivek és 
egyéb iratok tájékozás végett ugyanott 
szerezhetők be.

Mozgás.
Es nif-gi= mozog a föld. — A mi szakmánk és a
szocializmus. — Szocialista világ — anarkia egy
szakegyesületben. Olmósy és a szakszervezet.

Mozogni fiuk! — biztatta igy egy 
régi jó  főpincér, de ma már és rég 
nagy tekintélyű vendéglős, az ifjabbik 
gárdát. És a gárda mozgott mindig, 
(még talán akkor is, ha nem kellett) 
és a mi főpincérünk egyre ösztönözte: 
mozogni! Egyszer aztán egyikük 
azt találta kérdezni, hogy mit csinál
janak akkor haneai tudnak mozogni? 
Még akkor is mozogjatok!— felelte nagy 
llegmával a főpineér (de azt is hozzá 
tette: ha annak szükségét érzitek.)

Tehát mozgunk, azaz hogy : mozog 
minden. Az a bizonyos mozgási erő, 
mindenütt működésben van. Min
denütt mozognak és mindenkit moz
gat valami. Micsoda? A legközönsé
gesebb kérdés —  a megélhetés kér
dése. Ez teszi a mozgást, ez teszi az 
érdekekért való tülekedést, és amig 
ez a »Mégis mozog a föld!* kérdését 
is nyilvánvalóvá,: érthetővé teszi -. 
egyet nem tisztáz és magyaráz meg, és

pedig annak a régi főpineérnek »szük- 
séget érzésü« szavait.

A kérdés egyébként az hogy szük
séges-e és ha szükséges mikor, hogy 
és mily körülmények mellett történjen 
az a mozgás ?

Ezt a kérdést pedig a mi szakmánk
ban észlelhető mozgolódásokra vonat
koztatjuk és erre feleletül a tények 
leírását s az ezekből levont következ
tetést állítjuk ide.

A »Fogadó«>nak ismeretes az az ál
láspontja, amely azt tartja, hogy a 
pincérség kérdését és a vendéglős
pincér szakmával kapcsolatos bármely 
helyzeti kérdést, kizárólag szociális 
alapon és eszközökkel, megoldani nem 
lehetséges. Miért? A válasz erre egy
szerű és az, hogy ez a szakma a tár
sadalomnak nemcsak egy rétegével, 
nemcsak egyes osztályaival, hanem az 
egész összeséggel érintkezésben és ér
dekeltségben áll és ez az érintkezés 
amiként arra a fogadósra, vendéglősre 
és kávésra, úgy arra a pincérre is 
vonatkozik. A mi szakmánk az, ahol 
a nagyközönség a tett szolgálatért 
nyíltan ad kifejezést, ám de ezt csak 
úgy cselekszi, mint ahogy és amilyen 
módon az a szolgálatteljesités történik.

Ez az egyik, mig egy másik válasz az, 
hogy ez a szakma nem képesítéshez 
kötött. Mi az a képesítés? Hogy az a 
borbély szabót, a szabó borbélyt vagy 
a cipész esztergályost nem alkalmaz
hat segédül, mert ezeknek mindegyike 
csak a saját mesterségét érti, mig ellen
ben a mi iparágunkról szóló törvény
jegyzékben hol van az a szabály, amely 
azt köti ki, hogy vendéglős, kávés csak 
pincért alkalmazhat? Tehát világos, 
hogy szükség esetén mindenki alkal
mazható pincérnek, ami aztán, hogy 
érdekében van-e annak a vendéglői 
vagy kávéházi üzletnek és előnyére-e 
a pinc-érségnek; megint más kérdést ké
pez. A válasznak alkalmas többek közül 
még azt is megemlítjük, hogy az a 
teljes szakképzettséggel és a szakkép
zettség megkívánta intelligenciával ren
delkező pincér tényleg azt vallja-e, 
hogy az ő szakmája se más rendű és 
rangú, mint azé az ács vagy cipész
segédé ?

Említettük annak idején, a buda
pesti pincérség egy részének a szoci
alista alapon való mozgolódását, mely 
a Mope megszűnése óta oda fejlődött, 
hogy a volt kávésssgédek köre, illetve 
a Mope maradványa valóságos szoci- 
álista szakszervezetté alakult áts ennek 
vezetői ugyancsak ilyen, azaz hogy 
még a legradikálisabb eszméktől lel
kesülő szociálista szervezeteknél is más 
és sokkal terrorisztikusb eszközökkel 
dolgoznak. Ennél a működésnél, mint a 
pincérség ezen része eddigi mozgal
mában is, a személyes bosszú, az egy
más és egyesek iránti élet- és halál-

harc elve érvényesül, amit az ezek kap
csán eddig előforduló esetek és ezek 
közt legjobban az Andrássy-uti Fészek 
kávés, Olmósy József esete látszik iga
zolni,amely a Mope idejére és arra vezet- 
hető. hogy az Olmósy elnöklete alatt mű
ködött testület a szervezeti vezetőség 
egyik tagját kizárta.

Éz az eset egyébként, amit ugyan 
egy-két hasonló már megelőzött, ugy 
történt, hogy Olmósy elküldte a teen
dőjét nem teljesítő háziszolgáját és a 
tekeőrt, amire aztán a vezetőség -  
azon megokolássai, hogy Olmósy a 
szervezetet is megsértette, kiléptél te a 
pincéreket és a két kávéfőzőt, s amidőn 
Olmósy a kilépettek helyett másokat 
fogadott föl, ezeket is terrorizálták, 
sőt az egyik kávéfőzőt egy tüzilegény 
társa, ki ellen jelenleg vizsgálat folyik, 
annyira összeszurkálta, hogy állását 
azonnal ott kellett hagyni. Ugyancsak 
ezzel kapcsolatban történt az is, hogy 
Jankay Sándor, a Greibich-féle elhe
lyező iroda vezetőjének, aki esti 6 
órakor távozott az irodából, veszedel
mesen az arcába szúrtak, ám itt a 
tettes a társaságában levő többiekkel 
az eset után elszaladt.

A hallott többi és a kávésok köz
gyűlésével múltkori számunkban kö
zölt esetekről nem teszünk említést és 
az itt elmondottat is csak ennek a kér
désnek a tisztázására hoztuk fö l: — 
lehetnek-e jók és helyesek az inten
ciók egy olyan testületnél vagy szer
vezetnél, ahol a tagok összetartozan- 
dóságát és fegyelmét anarkiával, a 
tettnek hasonló propagálásával akarják 
keresztül vinni ? Ilyen és hasonló dol
gok egyébként a szocialista pártnak 
még egy szervezeténél se fordultak 
elő és épen ez a körülmény bizonyít 
az előbb fölhozottak és amellett, hogy 
a mi pincérszociálistáink csak ideíg- 
óráig, de sokáig nem lesznek képes 
Összetartani az ő vasfegyelemmel szer
vezett szervezetüket.

(Folyt, köv.)

Olcsóbb bevásárlási források
Egy uj gazdasági intézményünkről.

Minden iparos arra törekszik, hogy 
az üzeméhez minél olcsóbb forrásokat 
találjon a nyers anyag beszerzésére. 
Ettől az elvtől a vendéglős sem térhet 
el, mert neki is arra kell törekednie, 
hogy üzlete forgalmában megtalálja a 
számadását. Más szóval: a mai üzleti 
viszonyok mellett a vendéglős kény
telen olcsóbb bevásárlási forrásokat 
keresni, ha üzletére ráfizetni néni akar. 
Aztán kinek van kedve, elegendő és 
kitartó módja a ráfizetésre ? Bizonyára 
senkinek!

Ebből önként következik, hogy a 
vendéglősnek érdekében áll, ha gazda
sági téren olyan intézmények létesül
nek, melyek a vendéglős érdekét védik 
és az ő anyagi és gazdasági jóvo ltát 
elősegítik. Ha tehát létesült ilyen in-
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tézmény, akkor ne legyenek indolensek, 
hanem vegyék igénybe, mert a saját 
zsebükről van szó.

Az általános drágaság mellett üdvö
zölni kell minden mozgalmat, melv a 
vendéglőst olcsóbb bevásárlási forrá
sokhoz juttatja. Ez legalább a mi vé
leményünk és meggyőződésünk mint 
szakemberek véleménye és meggyőző
dése. És ha ezen felfogás átvételére 
szaktársainkat felhivjuk. nem teszünk 
egyebet, mint teljesítjük kötelessé
günket.

Megalakult a » Vendéglősök Fogyasz
tási Szövetkezetei Elnöke: Tompa 
Antal, előnyösen ismert fővárosi ügy
véd, és igazgatója: Fóliák  Lipót fő
városi gyáros, valamint a vezetésben 
résztvevő vendéglősök és kocsmáro- 
sok igazán önzetlenül és csakis a jó  
ügy iránti szeretettől és buzgalomtól 
követnek el mindent,l hogy megbízatá
suknak minden tekintetben eleget te
hessenek.

A megalakulástól számított igen 
rövid idő alatt megteremtették az ol
csóbb bevásárlás lehetőségét a vendég
lősök és kocsmárosok részére. Meg
nyitották a szövetkezet mészárszéket. 
Ott van a IX. kér. Boráros-tér és 
Ráday-utca sarkon. Minden vendég
lősnek és kocsmárosnak, aki a szö
vetkezet tagjává lesz, módjában áll, 

- kifogástalan minőségű búst olcsóbb 
áron itt beszerezni, mint a vásár- 
csarnok óan. Meg van a burgonya, 

I  hagyma, fűszer, sajtfélék, tüzelő-anyag 
stb. stb. raktára, hol mindent jó  mi
nőségben és olcsóbban mint bárhol 
másutt beszerezheti És amellett az 
év végén még a saját fogyasztása 
arányában osztalékban is részesül. 
Senkinek semmi kockázata nincs. Egy 
részjegy ára 100 korona, amit heti 
egy koronával lehet fizetni. Belépni 
lehet a szövetkezet irodájában : Ferenc- 
körut 6. sz. a.

Vendéglős és kocsmáros szaktár
sainknak ajánljuk, hogy a szövetkezet 
gazdasági előnyeit saját jó l  felfogott 
érdekükben vegyék igénybe, és taka
rékoskodjanak önmaguknak és nem a 
közvetítő kereskedelemnek.

A bortermelők mozgalma.
Mint olvasóink lapunk más helyén 

olvashatják, a bortermelők és borkereske
dők országos szövetsége a boritaladó 
megszüntetése ügyében a jövő évi ja
nuár 6-án országos értekezletre hívta 
meg az érdekelt köröket.

A nevezett szövetség által a kormány 
elé terjesztett emlékiratát lapunk egyik 
utóbbi számába" ismertette. A nagy 
gonddal és szakértelemmel összeállított 
beadványban a petieionáló szövetség ki
mutatni igyekezett, hogy nálunk maga 
az állam annyira drágítja a borfogyasz
tást, mint sehol más bortelmelő álla
mokban. Hogy a drágítás káros befo- 
vást gyakorol a fogyasztásra, azt mon

danunk 'sem kell, az tiszta és magától 
érthető dolog.

Érdekében áll tehát a bortermelőnek, 
hogy a bor mérsékelt mellékköltségekkel 
kerülhessen forgalomba. De érdekében áll 
a kocsmáros és vendéglősnek is, hogy 
a jóminőségü borokat olcsóbban sze
rezhesse be és olcsóbban hozhassa ki
mérésbe.

A kitűzött cél elérése tehát nagy len
dületet adna a borfogyasztásnak és a 
kincstár megtalálja rekompenzációt a 
forgalomból önmagából fejlődő nagyobb 
bevételben, ha a forgalmat az italadó 
megszüntetésével elősegíti.

De elősegíti és fejleszti magát a szőlő- 
gazdaságot is, mert az emelkedett szük
séglet kielégítésére a szőlőterület növe
kedni fog.

A kormány tehát ne legyen kishitű 
és ne kösse magát a sablonokhoz, me
lyektől oly rémséges nehezen tud meg
válni.

Hogy ezt a megjegyzést nem minden 
ok nélkül tesszük, azt maga a kormány 
is kénytelen lesz elismerni. Mert az ál
lami költségvetés bizottsági tárgyalása 
alkalmával az egyik bizottsági tag a 
boritaladó megszüntetését javasolta és 
ekkor a pénzügyi tárcát is képviselő mi
niszterelnök ezt ellenezte és úgy nyilat
kozott, hogy erre az ügyre nézve nem 
tehet Ígéretet.

Hz annyit jelent, hogy a kormánynak 
eszeágában sincs a boritaladót megszün
tetni, bármennyire is mutassák ki az 
érdekelt szakkörök, hogy a kincstár 
nem vészit általa semmit sem.

Vagy talán tegyük fel, hogy a kor 
mány még nem tanulmányozta az ügyet ?

Hát legyen így. Feltesszük, mert nem 
akarjuk a kormány jóindulatát kétségbe 
vonni. És az országos értekezletnek ta
lán sikerülni fog a kormány meggyő
ződését siettetni, aminthogy feltétlenül 
siettetni fogja, hogy a kormány aktuá
lisnak tekintse a kérdést.

Az országos kocsmáros kongresszus 
mérsékeltebb volt kívánságában és a 
boritaladót felényire kérte leszállítani, 
valamint a Horvátországban fennálló 
tí koronás külön és indokolatlan illeték 
teljes megszüntetését óhajtja. De azért 
a kocsmárosok szívesen csatlakoznak 
ahhoz a kívánsághoz, hogy a borital
adó teljesen szűnjék meg.

Az országos értekezletre a borterme
lők és borkereskedők szövetsége a 
»Budapesti kocsmárosok ipartársulatát* 
is meghívta, mely szives készséggel kép
viselteti magát az értekezleten és ott ki 
fogja fejteni, hogy mennyire áll érde
kében a kocsmárosoknak. hogy a bor
italadó szűnjék meg.

PÉNTEKI ÖSSZEJÖVETELEK.
A  Budapesti Kocsmárosok Ipar- 

társulatá-nuk tagjai közelebbi ozso- 
náikat a következő helyeken tartják:

.lanuár 4-én Springer József ipar

társulati elnöknél. Vll., Almássv- 
tér 7.

■lanuár 11-en Takács Mihály 
vendéglőjében, Zugló, Gyarmat- 
utca 26.

lanuar 18-án hohl Sebestyén ven
déglőjében, IX.. Gyep-utca 50.

■lanuár 25-én kirándulás Soroksárra 
Pillmayer Ferenc vendéglőjébe. 
t Találkozás d. u. 3 órakor 
Spitz.er István vendéglő. IX., 
Soroksári-ut).

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Előfizetőinkhez. A mai nappai kez
dődő uj évben azon szives kérelmün
ket intézzük a mai negyeddel lejáratos 
es mindazon tisztelt előfizetőinkhez, 
kiknek előző lapjukkal utalvány mel
lékeltetett. hogy esedékes előfizetésüket 
a kapott utalvány fölhasználásával 
szíveskedjenek beküldeni. Jó bará
tainkat és ösmerőseinket pedig ezúttal 
is kérjük, hogy a ..Fogadót" terjesz
teni szíveskedjenek.

Hymen hirek. Ifj. Witzenetz Már
ton. a temesvári Koronaherceg foga
dósának fia a m. hó utolsó hetében 
tartotta eljegyzését Sándor Olga kis
asszonnyal, Sándor F. szegedi földbir
tokos leányával.— A Csillaghegyi for
rásvíz-vállalat ismert társtulajdonosa: 
Fre iv illig  Manónak bájos szép leá
nyával, Olgával december hó 25-én. 
Karácsony napján tartotta esküvőjét 
dr. Schulhof Sándor. Budapesten. 
—  Kohn Zsigmond debreceni főpincér 
december 25-én tartotta esküvőjét 
Goldstein Zseni kisasszonnyal, Gold- 
stein Bernát dunaszerdahelyi kereskedő 
leányával Debrecenben

Értes:tést s a vendéglősök sörgyá
rára vonatkozó tájékozást egy lev. lap 
általi megkeresésre bárkinek küld a 
» Vendéglősök Országos Sör főző- és 
Malátagyára« szerv, bizottsági iro
dája Bpest. VI.. Teréz-körut 29.

A mag:yar tenger. ( Balatoni vasút.) 
Egy világjáró angol, ki a föld kerek
ségének legnagyobb részét bejárta, a 
múlt nyári évadon ugv nyilatkozott, 
hogy a halatonvidéknél szebb es re- 
mekebb tájt még sehol se látott. 
Mely körülményt különben a külföldet 
(ha nem is a világot) nagy gyakran 
járó magyarok is jól ösmernek. s mi
ként ezek és az ebben tájékozott többi 
számtalanok, mi is megvagyunk győ
ződve a magyar tenger isteni szépsé- 
rŐi. de arról is, hogy ez a remek taj- 
szépség százszorta nagyobb látogatott
ságot érdemelne, mint amilyenben ez 
időszerűit részesül. A mi magyar ten
gerünk látogatottsága ugyanis ez idők
ben oly ponton all. hogy ez mindennek, 
csak «idegen forgaloménak nem nevez
hető. ami pedig hej. de virágában 
volna, ha pl. a Balaton nem tuladunáu. 
hanem valahol Svájcban. Német- vagy



6. oldal. FOGADÓ t. szám.

Franciaországban feküdne. Mindazáltal 
panaszkodni sincs ok : különösen a 
somogyi oldalra, melynek fogadóit és 
minden kiadható lakását ugyancsak 
megtöltik a pesti kereskedők, ellenke
zőleg a nagyobb és szebb területet 
elfoglaló zalai valamint a veszprémi 
résszel, ahova némi élénkséget egy-két 
kiránduló hajóval a somogyi oldalról 
visznek. Bár az is igaz, hogy a so
mogyi parton se festene másként, ha 
a Balatont órányi idő alatt elérő Déli- 
vasut a zalai részt futná végig, mely 
esetben a publikum ugyancsak itt (és 
a somogyi oldal rovására) intézné 
nyaralását. Itt van hát a hiba —  a 
közlekedésben ; a látogatottság ott van, 
ahol a közlekedés. Már pedig Zalának 
egy közlekedésiutja sincs,kivéveazL'kk- 
Tapolca-Balatonszentgyörgyi vagy a 
Csáktornyától kiinduló Lendva-Eger- 
szeg-Türjei vasutat, melyekből ugyan 
akár három sínpár is mehetne Steier- 
vagy Horvát-Sziavonországba, még se 
jönne egy idegen forgalmazó se a Ba
laton vidékére. És ezzel a szomszé
dos Vas-, Sopron- és Győr-megyék 
sincsenek különben: a fél s egész na
pokat igénylő közlekedés ezeket is 
visszatartja és inkább a környékbeli, 
esetleg a közel szomszédos stíriai vagy 
más olcsóbb és kényelmes utazással 
kapcsolatos fürdőkre mennek — A 
magyar élhetetlenségre és a vállalko
zói kedv silányságára valló ezen álla
potnak fog véget vetni —  bár ugyan 
csak egy igen kis részben — az a 
vasút, mely nemsokára a bpest-fiumei 
fővonalból kiindulva fogja befutni az 
említett balatoni részt. A  balatoni 
vasutat a régebben tervező Zalával, 
Veszprém- és Fehér-megyéknek vezér- 
férfiai egy hatszázas küldöttség élén 
a napokban kérelmezték és sürgették 
meg a minisztereknél, kik nemcsak 
ígértek, de közeli kilátásba is helyezték 
a Balaton vidék idegenforgalmát meg
teremtő ezen közlekedési ut kiépítését. 
A balatonparti vasút 60 kilométer 
gyorsasággal közlekedik annak idején 
s dacára hogy csak másodrendű lesz, 
pontosság és kényelem dolgában bi
zonyára ott fog állni, hogy ezzel nem 
csak a fürdői kirándulók lesznek 
megelégedve, hanem a magyar tenger 
nagy gazdaságához fűződő idegen for
galmi összes igények is teljesen kielé
gítést nyernek.

A boritaladó eltörlése. Január hó
6-án a » Bortermelők és Borkereske
dők Országos Szövetsége* által egybe
hívott országos értekezlet tartatik Bu
dapesten. mely a boritaladó megszün
tetése tárgyában fog határozni. Szak
társaink igen helyesen cselekednek, ha 
az értekezleten részt vesznek. Jelent
kezni lehet január 3-ig, Andrássy-ut
23. sz. a. a szövetség irodájában.

Elveszett por*. A Bpesti Pincér-Egy
letnek az az 1000 koronás igénypöre, 
melyet a pár éve helyébe lépett Mope

ellen támasztott s amelyhez az egylet 
legújabb elnöke, Varga István mintegy 
az egyesület becsület-kérdését fűzte, 
teljesen elvesztette, s ez a pörvesztés 
a minden áron porolni kívánó elnök 
alatt álló testületnek nem kevesebb, 
mint 800 korona pörköltséget okozott. 
Az egyesület vezetősége, hogy az ér
zékeny veszteséggel szemben némi 
elégtételt szerezzen; fölmondott eddigi 
jogtanácsosának, aki az odiozus ügyet 
vitte. Helyébe, mint értesülünk. Katona 
Gézának, az egyleti elnök jelenlegi 
főnökének fivérét választották meg.

Eery királyfi gavallériája. A né
metek nagy nevű császárjának, II. Vil
mosnak leendő utóda, különös módon 
adott kifejezést az ő gavallériájának.
A vészeli osztrák vasúti vendéglőst 
ugyanis azért, mert a rendes étlapáron 
fölül számította a nála elköltött reg
gelijét, följelentette a vasúti minisz
ternél, aki a vasúti vendéglősnek azon
nal föl is mondott Mi tudjuk legjob
ban, hogy az efféle fejedelmi étkezé
sek a közönséges polgári ételáraknál 
mennyivel kerülnek többe, s hogy 
azon a reggelin a vészeli vendéglős
nek még talán a rendes polgári haszna 
se volt meg, aminek tudatában az üz
letét vesztette restaurateur nyomban 
folyamodást intézett Ferenc Ferdinánd 
trónörököshöz, ki midőn a kérvényt 
a német királyfi étel és italairól 
csatolt árjegyzékben figyelmesen át
nézte, megcsóválta a fejét és cso
dálkozó hangon jegyezte meg: Hát 
még ez is drága volt neki? A német 
királyfi gavalléros tettét jellemző ezen 
me&jfigyzés után pedig a trónörökös sür- 
gönyzött a vasúti miniszternek, aki a 
vészeli vasúti vendéglős fölmondásá
nak visszavonása iránt azonnal in
tézkedett.

Pincérbecsület. Dacára, hogy de
mokratikus országnak szeretjük ha
zánkat feltüntetni, tapasztalatból tudjuk 
igen jól, hogy sajnos, oly távol állunk i j  
az igazi demokráciától, mint Makó >• 
Jeruzsálemtől. Amennyire féltékenyek 
vagyunk a saját egyéni becsületünkre, 
annyira negligáljuk azt, ha más, kü
lönösen velünk nem egy fokon álló 
társadalmi állású egyén becsületéről 
van szó. Pedig egyik ember becsülete 
ép oly drága, mint a másiké, bármily 
fokú társadalmi különbség is van kö
zöttünk. — Ez az anomália talán 
egy foglalkozási ágnál sem tűnik ki 
annyira, mint a pincéri foglalkozásnál, 
ahol mintegy köztudatba ment át, hogy 
a pincérrel lehet és szabad büntetle
nül gorombáskodni, becsületében sőt 
testi épségében gázolni. Ennek külön
ben nagyrészt a pincérek is okai, mert 
csak igen ritkán merészelnek megtor
lást gyakorolni avagy elégtételért a 
bírósághoz fordulni. Abból az alka
lomból említjük fel ezeket, mert ör
vendetes jelenségét látjuk, hogy szak
társaink ezen a téren is kezdenek

öntudatra ébredni. Fényes példát sta
tuált e téren Szederkényi János 
ruttkai vasúti vendéglői főpinoór, akit 
Iglón f. évi nov. hó 29-én éjjel záróra 
beáltával, amidőn ő két odavaló és az 
asztalnál elaludt vendéget illedelmesen 
a zárórára figyelmeztetett, az illetők 
durván megtámadták, segítséget sze
rezve maguknak, földre tepertők, mi
közben a föpincérnek eltűnt az arany
lánca, órája és 220 korona aranypénze. 
Szederkényi János kartársunk azon
ban nem abból a fajtából való, aki 
az ilyen inzultusokat szépen zsebre 
vág, bár az inzultusok a város köz
ismert előkelőségei részéről ejtettek, 
hanem azonkívül, hogy az egyik tá
madónak adott két hatalmas pofonnal 
egyelőre is elégtételt szerzett magának, 
nem röstelte a fáradságot és feljelen
tést is tett az illetők ellen. Ennek a 
helyi szenzációnak képezett ügynek a 
tárgyalása e hó 2&-én volt az iglói 
kir. büntető járásbíróság előtt, ahol a 
főpincér Dr. Gyenes Manó erélyes és 
agilis fővárosi ügyvéddel jelent meg. 
s ahol az egyik vádlott —  a másik 
nem volt megidézhető a tárgyalásra 
— a bíróság előtt nem csak hogy 
jegyzőkönyvbe foglalt sajnálkozását 
fejezte ki a történtek felett, hanem 
teljes anyagi kárpótlást is nyújtott, 
amennyiben készpénzzel megtérítette 
Szederkényi Jánosnak a teljes kárát. 
Figyelmébe ajánljuk az esetet kartár
sainknak, okulhatnak belőle. Mindany- 
nyiunk becsülete szent és sérthetetlen.

A húsdrágulás ellensúlyozása. Ko- 
lozs vármegye törvényhatósága az egy 
évet meg nem haladott üsző-borjú vágó 
tilalma tárgyában köriratot intézett a 
gazdasági egyesületekhez. Az aradvár- 
megyei gazdasági egyesület a tilalom
hoz nem járult hozzá, de tekintve, 
hogy az ország marhaállományának az 
utóbbi évek alatt mutatkozó csökke
nése, és ennek természetes következ
ményeképpen a husdrágaság is nagy 
részben a fiatal borjú nagymértékű 
fogyasztásának tudható be, ennek a 
korlátozása érdekében a választmány 
elegendőnek tartja, hogy a borjú vágó 
dija mindenütt jelentékenyen (ölemel
tessék. — Ebben az ügyben aközérdekre 
való tekintettel csak kormányrend'- 
let teremthet rendet. Itt a magánér
deket alá kell rendelni a közérdeknek.

Egy memorandum sorsa. A bpesti 
pincér-egylet mint előzőleg irtuk, az 
Országos Vendéglős Szövetséghez me
morandumot terjesztett be, melyben a 
pincérség helyzetének szanálására irá
nyuló több rendbeli de legfőképen a 
főpincéreket helyettesitő revü rendszer 
kérdéshez kívánta megnyerni hozzá
járulását. A  Szövetség által beterjesz
tett memorandumot pedig a miskolci 
kongresszus a vendéglős ipar társulatok
hoz utalta, hogy ezek foglalkozzanak 
veles véleményüket kiildjéka központba.
Az ipartársulatok e teendőjükkel a
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m. hóban készültek el és majd mind 
a szegedi vendéglősök ipartársulatához 
hasonló oly véleménynyel voltak, hogy 
a memorandumba foglalt dolgokat 
jobbára lokális (budapesti) ügynek te
kintették s a reviirendszer meghono
sítását egyáltalában nem találták ki
vihetőnek. Eltekintve ettől, a memo
randum sorsa mégis csak jutott volna 
valamire, ha a tárgyalásokat megelő
zőleg eszébe jut le nem fújni és ki 
nem nyilatkoztatni azt az eszme meg- 
penditöjének, hogy hiába, a revürend- 
szer még a távoli jövő zenéje.. .

A bácskai siller hírneve. . . A 
nagy alföldi metropolis, Szeged városa 
nemcsak paprikájáról és lassan járó 
lóvasútijáról nevezetes, hanem »buckai,; 
boráról is, melyet ott szűrnek a Sze
gedet befutó forró homokon. A szege
dieknek ez a szép piros szinü és kel
lemes zamatu bora tulajdonképpen 
innen, a homok buckáktól vette elne
vezését. Szóval, híres Szögedének egyik 
főne vezet ességét a buckái képezi s 
azt isszák is az alföldiek, mint a vizet, 
bár ugyan nem olyan arányban mint 
a bácskaiak az őugyancsak nevezetes 
» sillerjüket« amely, mint egyes té
nyek hagyják következtetni, több 
tekintetben múlja fölül a szegedi buc
káit, aminek persze a szegediek, ha 
csak lehetséges, ellent mondanak. Egy 
körülbelül hasonló esemény most nem 
régen történt, és pedig oly körülmény 
kapcsán, hogy egy szabadkai Gál Ferenc 
nevű zeneszerző addig-addig itta a jó 
bácskai sillert, amig ennek kellemes 
mámorától lelke, az égi örömökbe 
szállott. Amikor pedig ez történt, a 
^Szabadkai Hírlap' megvádolta ezt a 
nemes italt, de főképpen azt a koes- 
márost, (akinek a boldogult zeneszerző 
törzs vendége volt,) hogy miért nem 
beszélte le az ivásról, vagy legalább 
is ne adott volna neki bort! de hát — 
tette hozzá ez a lap — az embertárs 
iránti kötelesség, amikor üzletről van 
szó — cipőfényesitö! . . Mi következik 
most ebből, hogy talán a »Szegedi 
Napló* mely ezen hírről tudomást vett, 
a bácskai siller jóhirét lepocskondé- 
rozta, vagy mint a szabadkai lap tette: 
bicskanyitogató, emberölő stb. ily ba
rátságos kifejezésekkel illette'?' Hát, 
ha a szegedi újság a limonádé izét 
ösmerő és nagy tapasztalatlan •Sza
badkai Hírlap* nívóján áll, bizonyára 
így jár e l ; csakhogy a -Szegedi Napló* 
komoly és müveit nivóju lap, s mint 
ilyen elsősorban is rendreutasitotta az 
elhunvt zeneszerző kegyeletét oly vas
kosan sértő szabadkai lapot, és egy
úttal olyasmit értetett, hogy csúnya 
madár az. amely a saját fészkébe ren
detlenkedik ! A szegedi újság tehát 
alaposan megleckéztette a naiv sza
badkai lapot, mint a tanító a nehéz- 
fejű és roszindulatu gyereket, de ugyan
ekkor megvédte a bácskai siller hír
nevét is. amiért a bácskaiak hálásak 
is. Az, hogy az ö szabadkai lapjuk

iránt mily nézettel vannak, — más 
kérdés, az az egy azonban bizonyos, 
hogy annak szerkesztőjét ezentúl 
arra a bizonyos »trojanicára« egy 
vérbeli bácskai ember sem invitálja 
meg.

Vasúti hivatalnok —  mint a 
pincérek szocialistája . . .  A budapesti 
pincér-egylet tudvalévőén szakított a 
régi tradíciókkal és működését a szo
ciális térre és oly formában vitte át, 
hogy ezen ügyben a Bpesti szállodások s 
vendéglősök ipartársulata a m. napok
ban a főkapitánynál is interveniált.Ami 
pedig a bpe.sti p.-egylet szociális moz
galmában a legérdekesebb, az a kö
rülmény, hogy ehhez a szellemi fő- 
irányitást a magy. államvasutaknak 
egy hivatalnoka Hazai (H— n) Hugó 
szolgáltatta, akinek a nevezett testület 
hivatalos lapját sikerült oly szellem
ben szerkeszteni, hogy most a bpesti 
pincér-egylet tagjainak nagyobb része 
a legszélsőbb ellenállásra, — streikra 
szervezkedik. Hogy a mi pincéreink, 
persze, majd idővel mily módon fog
ják meghálálni az üsszpincérségnek 
eme nem valami nagy javára szolgáló 
tettét H. H. urnák: nem tudjuk, és 
ugyancsak azt sem, hogy a Máv. üz- 
letvezetösége milyen véleménynyel 
van az ő pincér-szocialista hivatal
noka irányában?

Két halott. Nem voltak sem roko
nok, sem jó barátok, talán csak mint 
kartársak ösmerték egymást, s hogy 
most mégis egymáshoz kerültek: a 
nagy természet rendjének szomorú 
végrehajtója illetőleg ennek a mintegy 
eszközét képező gyilkos kór, a tüdő
vész az oka. Ez a. legpusztítóbb s a 
mi foglalkozóink közt ugyancsak hálás 
talajt lelő betegség két jó  ösmerősün- 
ket, két általánosan ösmert szaktár
sunkat pusztította el lassan ölő mér
gével —  sorvasztó leheletével. A hason 
betegségben szenvedő s a halál le
heletét oly sokáig magukon érző szak
társaink egyike: K o lta y  D. József, a 
fővárosi föpincéreknek egyik volt köz
ismert és tisztelt alakja, s közel egy 
éve Magyar-utcai vendéglős, aki élete 
virágában, 35 éves korában e hó 22-én 
vált meg a földi múlandóságtól, nagy 
vigasztalanságban, és egy vezető nél
kül maradt üzlet gondjaira hagyván 
gyászoló özvegyét. Temetése dec. 24-én 
d. után a Magyar-utca 23 sz. a. gyász
házból történt a jóbarátok és ösmerő- 
söknek igen nagy részvéte mellett. 
—  Másik halottunk Hajnal Aladár, az 
ifjabb főpineéri gárdának szintén is
mertebb és népszerű tagja, aki utolsó 
főpineéri teendőit Nagykanizsán, Szi
lágyi szaktársunk Szarvas fogadójában 
teljesítette, melyet azonban még a ta
vasszal kénytelen volt félbe hagyni 
betegsége miatt. Ekkor Vácra, család
jához költözött, ahol hosszas szenve
dés után dec. 16-án, legszebb ifjú ko
rában, 26-ik évében és övéi körében 
szenderült el. Temetésén a fővárosból

is több jó  ösmerőse vett részt, köztük 
Kaszás Lajos vendéglős is, ki egy 
szép koszorút helyezett az elhunyt 
jó barát ravatalára. — Az örök vilá
gosság fényeskedjék nekik.

A sóhamisitó. Berndorfer Béláról, 
aki jó pénzért kiselejtezett rósz sóval 
traktálta a saját hitsorsosait és a kit 
csak lehetett, dec. 1-sői számunkban 
megemlékeztünk és a veszprémi »Nép
akarat* derék szerkesztőjének •oltal
mába- ajánlottuk. Amire ugyan már 
nincs szükség, mert az egész uj 
csapáson járó hamisítót a bíróság 
vette pártfogásába, elitélvén őt •köz
egészségügyi kihágás* címen egyhavi 
börtön és 900 kor. pénzbírságra. Ezt 
az ítéletet azonban a közig, bizottság 
megsemmisítette és az ügyet az orsz. 
közegészségügyi tanácshoz utasitotta, 
hogy ez mondaná meg. hogy Berndor
fer sója egészség ellenes-e vagy se ?

Szegény Pécs. Foglalkoztunk már 
Hevesmegyének a kormányhoz fülter
jesztett azon kérelmével, hogy a ven
déglők és kocsmák vasárnapokon át 
zárva tartassanak. A kocsmák bezá
rását szorgalmazó Heves ezen határo
zatát a többi vármegyének is meg
küldte támogatás végett, és csatlakozott 
is hozzá egy-kettő, míg e hó 18-án 
Baranyamegye határozta el közgyü- 
lésileg, hogy a vendéglő s kocsmákat 
vasárnaponkint szintén bekivánjazárni. 
— Szegény Pécs! nem volt neked 
elég egy filoxera és egy nagy borha
misítás, most még a virágzó borgaz
daságod roncsaként megmaradt fo
gyasztásodat is kiakarják apasztani — 
bölcs megyei vezéreid. Vájjon mit 
szólnak a bortermelő vármegyének 
ezen egyhangú közgyűlési határoza
tához a pécsi és baranyai bortermelők?

Gyászhir. Győrből, lapunk zárása
kor azt a lesújtó táviratot kaptuk, 
hogy Zsombor László az ottani «Ro- 
vaU nagy fogadó ismert főpincére e hó 
27-én, rövid szenvedés után meghalt 
Fájdalommal írjuk le ezt a néhány 
sort, mert a megboldogultban személyes 
jóbarátunkat, de nem csak mi. a győri 
pincérség is ilyent veszített benne, 
mig a Győri Pincér Egylet titkárát és 
az Országos nyugdijegyesület egyik 
első és nagy ügybuzgó tagját veszítette 
benne. Az elhunyt barátunk árván 
maradt családjának fájdalmában őszinte 
szívvel osztozkodunk és kívánjuk, hogy 
elég erős legyen a végzet által rámért 
ezen csapást elviselni. Béke hamvaira.

Lan ’es Caution — (Bank Akiien Gesseli- 
schaft) címen egy újabb pincérnyuzda egy se
reg németnyelvű prospektust küldött szét oly 
képen, hogy ebből a nagy részt a torontáli 
kartársaink kapták. Xagybecskereken azonban 
olyan magyar pincérek vannak, mint Szegeden 
avagy Budapesten, épen ezért nagyon meg 
hotránkoztak a germán szellemű nvuzdán s 
amidőn ezt tudomásunkra adták, mdignálódra 
kérdeziék, hogy nem tudjuk-e hogy ki és mi
féle légyen ez a szerzet ?

Újévi ajándék. Paulits József az 
idén is a legértékesebb ajándékkal
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lepte meg az (ismerősöket, akiknek 
újév alkalmával az eddiginél még szebb 
diszben kiadott »Borászati Naptar-át« 
küldte el, melynek 25 éves jubileumát 
ugyancsak az idén tartotta meg.

Próba vág^atás. A Vendéglősök Fo
gyasztási Szövetkezete, mint előző la 
punkban jeleztük, az ünnepek előtt 
mészárszékét is fölállította, s így most 
már teljesen kész arra, hogy vendég
lős és kocsmáros tagjai szükséglete 

kielégítésének eleget tehessen. A Szö
vetkezet egyébként a napokban próba 
vágatást rendez, melyre a fővárosi 
vendéglősöket (bárha a Szövetkezetnek 
nem is tagjai) nagy számmal fogja 
meghívni. Az érdekes ügyre, melyet 
egy a látogatók részére szolgáltatott 
pompás villásreggeli előz meg, vendég
lős szaktársaink figyelmét ezúton is 
fölhívjuk.

Vá; zetes vadászat. . .  Margl Sán
dor Komáromujvárosi nagyvendéglős 
Rüdiger István bankhivatalnok és Pi- 
szarek Albert kovácsmester tárasá
gában a karácsony előtti vasárnapon 
vadászni ment, az utón azonban Pi- 
szarek leszállt a kocsiról s kis időre 
rá, hogy újból fölült, a mellettük álló 
puska eddig ki nem derített okból el
sült és Margit oly szerencsétlenül ta
lálta a fején, hogy azonnal szörnyet 
halt. A  szerencsétlen vendéglőst ka
rácsony d. u. temették el igen nagy 
részvét mellett.

Arckép leleplezési ünnepély. Mint 
utóbbi számunkban irtuk, a budapesti 
kocsmárosok ipartársulata helyisége 
számára megföstette a szeptemberi 
kongresszus alkalmával szerepelt Hor
váth Józselné ziszlóanya, Hock János 
és Baliagi Aladár orsz. képviselők 
arcképét. A leleplezési ünnepély egy 
a sertés közvágóhidi nagy-vendéglő 
termében rendezett banketten történt, 
mely alkalommal a képeknek kitünően 
való sikerültsége többeket meglepett, 
és ugyancsak kiváncsiak voltak a ké
pek készítőjére, melyeket pedig nem 
más mint a jónevü Brust Béla fény
képész (V II. Erzsébet-körut 23.) ké
szített, kinek címét lapunk közönsége 
minden számunk hirdetési rovatában 
megtalálja.

Gyászrovat. Asmus József, a Bpesti 
P.-egyletnek volt elnöke e hó 16-án 
elhalálozott. — Temetése Rákosszent- 
inihálvon történt. —  Kolb Gusztáv a 
Koyal-fogadó fizetőpincére e hó 8-án 
joDblétre szenderiilt. Temetése e hó
10-én történt nagy részvéttel. —  Ko
vács Dezső a debreceni kereskedelmi 
kör kávésa s az ottani Pincér-egylet 
tiszteletbeli elnöke, decemb -r 15-én 
hirtelen elhunyt Temetése az ottani 
testületek és a közöuség nagy rész
vétele mellett történt! —  Áldás és béke 
poraikra

Az általános drágaság.
Étel és italárak emelése.

Olvastam, hogy a szegedi szaktár
sak az általános drágaság folytán be
állott károsodást úgy akarják kiegyen
líteni, hogy felemelik az étel és ital 
árakat. Ami Szegeden lehetséges, kér
déses, hogy lehetséges-e Budapesten 
is? Ahhoz hogy jogos-e az árak eme
lése,azt hiszem nemkell sok magyarázat, 
mert nem kívánhatja senki, hogy a 
kocsmáros és vendéglős ráfizessen üz
letére és amellett még ingyen dolgoz
zon is.

A vendéglő és kocsma által feldol
gozandó anyag (beszéljünk iparszerü- 
leg) állandóan drágul. A  hús, zsir, 
liszt, zöldség-félék, a tüzelő-anyag, a 
bor, az adó és illeték, a házber, szó 
val minden, ami az üzlethez tartozik, 
megdrágult és a felemelt árak nem
csak állandóak maradnak, hanem foly
ton emelkednek is. Hogyan és miből 
tartsa fenn a vendéglős és kocsmáros 
az üzleti vagy anyagi egyensúlyt, ha 
megmarad a régi árak mellett ?

Ha pl. drágább lesz a bőr, felemelik 
a lábbeli árát. Ha az épitő-iparban 
emelkednek a munka-bérek, drágábban 
építkeznek stb. Ezt mindenki termé
szetesnek, magától értendőnek találja. 
Kérdem hát, hogy vájjon az, ami az 
egyik és másik iparágra nézve termé
szetes és magától értendő, nem-e éppen 
olyan természetes és magától értendő, 
a vendéglős és kocsmáros iparra nézve 
is? ! Hiszen azáltal, hogy a többi ipar
ágban drágább a termelés mint azelőtt 
volt, a kocsmáros és vendéglős is ma
gasabb árt kénytelen fizetni úgy a sa
ját mint családja szükségleteinek ki
elégítésére. Ha minden ipari cikknek 
az ára drágább lett, tehát általános 
drágaság állt be, akkor természetes, 
hogy a vendéglős és kocsmáros árai 
is emelkednek.

A  nagy éttermek már régebben 
emelték áraikat. Ezek vendégei ezt 
természetesnek találták és beleszoktak. 
Itt vagyunk azonban mi kisebb üzleti 
iparosok, hol és hogyan kezdjük mi ? 
Ha az egyik felemeli az árakat, a má
sik nem, akkor egy olyan természetű 
verseny kapna lábra, hogy általa igen 
sok ekszisztencia tönkre menne. Ha 
az egyiknek van ráfizetni valója, — 
a másiknak meg nincs, bizonyos, hogy 
a jókedvű ráfizető sem bírja sokáig’ 
hanem vagy emeli az árakat, vagy be
csukja az üzletét.

Ne számítson tehát senki másnak a 
kárára, hanem szervezkedjünk mi is 
úgy mint azt a kézmüiparosok teszik 
és ekkor kölcsönösen segítünk egymá
son. Annyi bizonyos, hogy itt van 
már a legfőbb ideje annak, hogy cse
lekedjünk. Ne lessük egymásnak a 
forgalmát, ne irigykedjünk, ha az egyik
másik szaktársunknak jobban megy 
az üzlete mint a mienk, hanem végre 
értsük meg egymást és fogjunk hozzá

ahhoz, amit nem ignorálhat közülünk 
senki sern.

Nehéz feladat ugyan a kocsmárosok 
és vendéglősök közt a kölcsönös meg
értést és szolidáris eljárást megterem
teni, mert fájdalom, inkább tönkre
mennek, mintsem közös érdekben, 
közös célra váll vetett munkára vállal
koznának. De talán a kényszer rábírja 
a szaktársakat. Az áremelés indokolt 
és jogos, kezdjük meg.

T. J. 
vendéglős.

KONYHAMŰVÉSZET.

— LucullustóL -

Vadász leves.
Nyúl vagy egyéb vadhúst megőrölve 

világos rántást készítünk, az Őrölt 
húst kevés hagyma, fenyő-mag, bors, 
só, babérlevéllel és huslével együtt 
teljes óráig forrni hagyjuk, azután 
szitán át törjük, tejföllel és kevés 
ecettel ízelitjük; a kockára vágott pi
rított zsemlével be adjuk.

Stamboul leves.
Rizst, huslében főzünk, ha puha szitán át

törjük és a mennyiséghez képest paradicsomot 
öntünk közé; rendes leves tésztából kis kivá
góval vagy gvüszüvel fél hold alakú tésztákat 
kivágva zsírban kisütjük és tálaláskor a le
vesbe adjuk.

Marhahús rétes.
Főtt marhahúst, lehet azonban sült 

hússal is vegyíteni, megörülve finoman, 
kevés zsírba vagy vajba pirítunk, 
hagymát, zöld petrezselymet, kevés 
bors és sóval fűszerezve a vagda- 
lékba keverjük, hülni hagyjuk, ezalatt 
rétes-tésztát vékonyan kihúzunk, 
vajjal meglocsoljuk és e hússal meg
töltveösszesodorjuk és kisütjük. (Barna 
levesbe igen kitűnő.)
Rántott borjuborda cigány módra.

(Cotelettes de veau á la Zingara,)
Borjú bordákat pácolt nyelvvel tűz

deljük, bepanirozva forró zsírban ki
sütjük, minden bordának tetejére egy 
drb kerek pácolt nyelvet téve sonkás 
rizszsel beadjuk.

Meráni borleves.
(Különösen mellbetegeknek.)

10 deka sagót jól összetörve 4 óra hosszat 
friss vízben állni hagyjuk, leszűrve és más 
vízben (körülbelül 3/i lit.) a sagót átlátszóra 
főzzük, ezután Va lit. jó erős vörös bort reá 
öntve cukorral kellően megédesítjük, fél citro
mot bele csavarunk és melegen be adjuk. 
(Nyáron lehet még epret, málnát vagy egyeli 
kellemes gyümölcsöt is hozzá főzni.)

Kertész hús.
Kockára vágott borjú húst apró 

hagyma, kevés zsir, tört borssal és só
val pároljuk, ha félig kész gomb;*' 
teszünk közé —  i/*-ed résznyit a hús 
mennyiségéhez képest —  (télen a szá
rított gombát főzve és elvagdalva) 
liszttel meghintjük, tejföllel és le
vessel föleresztjük és zöld petrezse
lyemmel meghintjük.
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Vesepecsenye X. Károly módra.
A vesepecsenye (boeufstcak) szeletet meg 

sózva ; víz, ecet. hagyma, karikára vágott sárga 
répa, petrezselyem gyökér, babér levél és sze
mes borssal puhára pároljuk, a léből kivéve 
tojás sárgába és zsemlye morzsába mártva, 
forró zsírban hirtelen kisütjük.

Masina rostélyos.
Legcélszerűbb ehhez nikel-fedövel 

ellátott kis kasztrolokat beszerezni, de 
lehet azonban csinos cserép lábosokat 
is alkalmazni: a rostélyost angolosan 
kisütve a kasztrolba tesszük, reá tükör
tojást, körözetül kelvirág, gomba, velő, 
croquette, kelbimbó és sült burgonyát 
(Pommes-chateauj alkalmazunk, az 
egészet még öt percig párolni hagy
juk és ezen edényben beadjuk.

Svéd rostélyos.
Vékony sárga répát, petrezselyem gyökeret 

3—4 szál habér levél, szemes bors és kevés 
zsírral egy kasztrolba helyezünk, a kivert és 
megsózott rostélyosokat rárakva, kellő vigvá- 
zal mellett pároljuk, lassanként vízzel fölereszt 
jük, és ha puha, néhány kanál tejfölt, egy 
kevés lisztLel össze kavarva a rostélyosra önt
jük, ecettel kellő savanykás izt adunk hozzá 
és föltaláljuk.

Daragaluska.
Levesbe.

14 egész tojást egy habverővel el
verünk, 1 klg. darát bele szórunk, még 
egy percig keverve, rögtön befőzzük 
és fedő alatt lassan főni hagyjuk leg
kevesebb 25 percig. (Sót vagy zsírt 
nem szabad közé tenni.)

Diós és mákos patkó.
25 deka cukrot, 50 d vajat, 80 d. lisztet, 

6—7 tojás sárgát, egy tojást, egy pohár rumot 
3 kr. élesztőt a deszkán összegyúrva félóráig 
pihenni hagyjuk, ezalatt mákot őrölve, cukor
ral reszelt citromos héjjal meleg tejjel a tűzön 
sűrűre főzzük és ha kihűlt a tészta, melyet 
igen vékonyra kinyújtunk, bekenve össze so
dorjuk : a tetejét azután tojással kenjük be, 
s miután 15 percig kelni hagytuk, forró sütő
ben ki sütjük. A dió tölteléket ugyanúgy" ké
szítjük mint a mákot, csak ehhez még egy 
kévés fahéjjat is adunk, mazsolaszőlőt Ízlés 
szerint tehetünk közé.

Savanykás vetrece.
Kockára vágott hagymát kevés zsír

ban világos barnára párolunk, és hosz- 
szukásra vagdalt vesepecsenye pacsnit 
sóval, egész bors, kevés piios papri
kával, babér levéllel puhára párolva 
liszttel behintjük, és ecettel kellő sa
vanykás izt adunk neki.

Francia túrós palacsinta.
Tehéntúrót, tejfölt, fahéjt. mazsolaszőlőt, 

3—4 tojást, cukrot (mennyiségtől függ) jól össze 
gyúrunk, egy kerek piát sautut vagy tepsit 
vajjal, zsemlye morzsával kikenve, a fenekére 
egy palacsintát helyezünk, a már készen lévő 
túróval meg kenjük, reá megint palacsintát, 
ennek tetejére ismét túrót és igy folytaijuk 
mig az edény meg nem telik; a íetcjérc egy 
kanál tejfölt téve, a sütőben pirosra sütjük, s 
ha kész, kibo-itva elvagdossuk.

Harcsa genfi módra.
A harcsa szeleteket ajokával tűz

deljük. forró zsírban kisütjük, tálalás
kor egy szelet citromot és erre egy 
ajoka gyűrűt helyezve asztalkendőn 
be adjuk.

Szárnyas Piláff'e török módra.
Csirkét apróra elvagdossuk, kevés zsírban 

vagy" vajban pároljuk, ha félig puha, megsóz
zuk, rizst leszünk közé és még 10 percig pá
roljuk, azután egy kis üveg paradicsomot és 
huslevet öntünk bele, s La kész, leveses csé
szébe téve kiborítjuk, és édeses paradicsom 
mártással leöntjük.

Finom ragout kagylóban.
Borju-rnirigy, liba-máj, nyelv-gomba 

és szarvasgombát egyenlő kockára 
vágva kellően fűszerezve fehér már
tással vegyítve kagylóba helyezzük, 
reá zsemlyemorzsát és parmezán saj
tot hintve a sütőben sütjük; asztal
kendőn szervírozva beadjuk.

Fácán Brazíliai módra.
8 napos állott fácánnak a mellét 

szarvasgombával megtűzdelve sült ma- 
rónival és fehér borban puhára pá
roljuk, levét szitán áttörve tálaláskor 
reá öntve apróra vagdalt szarvas gom
bával beszórjuk

A borravaló kérdése
Hozzászólások.

Ili.
Hát mi tagadás benne, vérbeli pincér 

vagyok és a borravaló mellett foglalok 
állást. És az eltörlése és helyébe tisz
tességes fizetés elérése nem oly nehéz, 
mint ahogy gondolják. Igen, legjobb 
meggyőződésem, hogy a pincérek hely
zetén nagyon is lehetne segíteni. Ba
jukat lehetne orvosolni, csak egy kis 
akarat és egy kis összetartás kell 
hozzá. Meg vagyok győződve, hogy ha 
mi pincérek hozzá fognánk a borra
való e törléséhez egyetértve, testvé
riesen küzdve, nem tudnánk-e azt 
megszüntetni!

Összetett kézzel nem érhetünk el 
semmit, de ha mi magyar pincérek 
tömörülünk, mint ahogy azt Bognár 
Pap János tisztelt szaktársunk fejte
gette, akkor bizonyára célt is érhe
tünk. Téves az az állítás, hogy a 
borravaló a nagyközönség ősi termé
szetében rejlik. A gavallérság nem 
az ősi szokásnak szüleménye, nem az 
ősi szokásból származott át a mai 
század civilizált népére, igy a gaval- 
lérságnak semmi köze a borravalóhoz. 
Egyébként nem folytatom és csak azt 
jegyzem ismételten is meg, amit először 
említettem, hogy a borravaló kérdés 
igen is megoldható, de csak az eset
ben, ha azt mindnyájan akarjuk.

A'remnicki Lajos 
pincér.

IV.
A borravaló eltörléséről van szó 

ezt én is nagyon helyesnek találom, 
mert a borravalónak nagyon sok hát
rányai vannak.

Ha pályatársaim csak egy kissé 
gondolkodnak afölött, hogy a borra
való mit jelent, akkor bizonyára a 
borravaló megszüntetése mellett fog
lalnak állast, mert a borravaló aláássa 
a pincérség tekintélyét.

És erre példát is hozok fel. A napok
ban, kevés szabadságom és rövid uta
zásom alkalmával a déli órákban az 
aradi vasúti I. és II osztályú éttermébe 
mentem be. Alig volt hely. Minden 
asztal el volt foglalva. Egy hosszú 
asztalnál volt még üres hely, tehát ott 
telepedtem le. Velem szemben egy 
elég csinosan öltözött fiatal ember ült. 
Közben bejött az étterembe néhány 
fiatal ember, kisebb rangu hivatalno
kok lehettek és azon tanakodtak, hogy 
hol foglaljanak helyet Az egyik rá
mutat a hosszú asztalra, ahol még el
férnének. A másik azt ellenzi, és azt 
mondja: »oda nem ülök, az ott egv 
pincér, akinek minden nap adok egy 
pár garast 1 orravalót, most csak 
nem fogok vele egy asztalnál ülni-.

A sok közül ez az eset is mutatja, 
hogy a borravaló után. hogy taksainak 
bennünket.

A főnökök mit kívánnak tőlünk? 
Elsősorban azt. hogy imponáló embe
rek legyünk. Az a pincért lenéző hiva
talnok lehet sánta, süket, egy nyelvnél 
többet nem kell tudnia, de azért mégis 
megvan neki a rendes hivatala es 
rendes fizetése. A pincér tudjon szépen 
írni. bírjon több nyelvet, legyen ép- 
kézlábu. jó szemű, jó  hallású, tehát 
többet kívánnak tőle mint a hivatal
noktól. És dacára annak nem érde
melne az a pincér is megfelelő havi 
fizetést, hogy ne szoruljon arra a 
keservesen kereső borravalóra?

A rendes fizetés rendre és rendes 
életmódra szoktat ja a pim őrséget. 
Megbecsüli a fizetést, beosztja azt. 
mert tudja, hogy annál több nincs. 
Ellenben a borravalóra való remény 
könnyelművé teszi és csábit a pályánkra 
nem odavaló, megbizliatlan elemeket.

A borravaló-rendszer fentartása a 
pincér fizetésére is káros befolyást 
gyakorol. Demoralizálja a pincért, 
kivel a vendég tetszés szerint gorom- 
báskodhatik abban a tudatban, hogy 
a borravaló majd kárpótolja az eltűrt 
gorombáskodásért. A borravaló csábit 
es eltereli a pincért a komoly gon
dolkodástól. A szenvedélyeket éleszti 
és elősegíti a züllést. Mert hiába a 
pincérek sem angyalok, hanem éppoly 
gyarló emberek mint a többiek

A borravaló helyett lépjen eletbe a 
pincér tisztességes fizetése!

Zopogyan Dömötör
Temesvárott.

A bácskai Trojanica.
Domskv feketéje.

A vendéglősök orsz. sörfözö es ma
látagyára szervező bizottsága részéről 
többen e hó elején Szabadkára utaz
tak, hol a sörgyár ügyében nagy
gyűlést tartottak az ottani vendéglős 
szaktársak. A pesti urak dagadó re
ménységgel voltak tele, és mar jó 
előre készülődtek azokra a bácskai 
örömökre, melyekről a Rákóci-uti l'rá-
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mában oly sok szépet láttak, hallottak. 
Kiváltképen pedig a kedves és bűbá
jos Trojanieát vágyták mielőbb látni, 
akiről ugyan azt se tudták hogy: m i? 
A féle lenge hófehér ruhás és tambu- 
ricát pengető tündérkének, vagy minek 
gondolták. De sebaj, majd meggyőződ
nek ők Trojanica ő kegye ki és mi 
léte felől.

A szabadkai kartársak nép
szerű elnöke, Szuvajdzsies Obrádnál 
akit egész Báesország csak Obrád 

néven ösmer és tisztel) voltak délebé
den, onnan pedig Domsky vendéglőjébe 
mentek egy-egy pikkolóra. No ugyan, 
gondolták a nem oda való urak, szép 
tiszteletben tartják itt a kávésipart. 
—  vendéglőbe járnak kávéházazni!. . 
De csakhamar más véleményt táplál
tak, ahogy Domsky gazdát meglátták, 
az ő kávésmasinái és egyéb eszközei 
között. —  Itt alighanem készül valami! 
Készült is. —  Olyan fekete kávé, hogy 
ilyent még a török császár sem élvez, 
mondták a szervező bizottsági tagok. 
Boros Antal szervező bizottsági ügy
vivő, a török módra készült pompás 
kávé derék készítőjét kapacitálta is : 
l'gyan Domsky mester, hogy tud ilyen 
kávéval Szabadkán lenni, a fővárosban 
drága aranyakkal fizetnének érte, —  
.jöjjön föl hozzánk! De Domskv sza
badkozott : —  Legyenek meggyőz ődve 
uraim, hogy ez a kávé ott senkinek se 
kellene és pedig azért, mert én ilyes
mit egy budapesti vendégnek se ké
szítenék.

De vége lett a Domsky feketéjének, 
a vendéglősök sörgyára ügyében tar
tott nagyarányú közgyűlésnek is sőt 
a vacsorának is anélkül, hogy a bi
zottsági tagok csak valamit is láttak 
és tapasztaltak volna azokból a bács
kai nevezetességekből. Ami ugyan még 
hagyján lett volna, de hát a — Tro
janica' ügy oda vetőleg, célzólag 
tettek róla említést egyik-másik sza
badkainak. Ám ezek a szaktársak sem
mit se szóltak, r-sak gyanúsan moso
lyogtak. Várjatok csak' —  gondolták 
magukban.

A vacsora végeztével aztán, ősi 
bácskai szokás szerint, elment az egész 
társaság, egyik ösmerős kocsmároshoz 
is a másikhoz is. Mikor pedig az 
ipartársulatnak már majd a fele tag
ját megtisztelték, Tumbász Marián 
kávéshoz kerültek —  sillerezni. (Hát 
látott már a világ ilyen divatot: Doms- 
kynál fekete. Tumbá^znál —  siller..) 
A siller persze, báe kai és kitűnő volt. 
Az ötödik vagy tudja Isten hányadik
nál tartottak már, midőn az egyik 
benszülött kartárs ráköszönt a — Tró
ján icára. — No, hála a hatalmas ég
nek, fohászkodtak föl magukban a 
pesti bizottsági urak — jön a várva- 
várt . . .  És vágyó pillantásokat ve
tettek ide is, oda is, de Trojanica ö 
bájosságát sehol se tudták fölfödözni. 
A fölköszöntő pedig ezen közben el
mondta, hogy három a magyar igaz

ság, és ugyan ilyen a bácskai Troja
nica is, vagyis a ki valakire ráköszönt, 
annak három tele pohárral ki kell 
hajtani még akkor is, ha a vasúti 
Grosz szaktárs által fölvetett fogas 
borravaló kérdés hajótörést is szenved.

A pesti vendégek nagyot néztek 
azaz csak néztek volna, de nem mer
ték ezt tenni, hanem ehelyett s a rá- 
köszöntéskor (ami minduntalan meg 
esett velük) hajtogatták hűségesen — 
bár nem szívesen — a Trojanieát, a 
szinültig tele 3 poharakat. A bácskai 
szokásokat ösmerönek ugyan ez a 
mivelet semmi gondot sem ad, issza 
ö a trojanieát akár három napig is, 
(és föl se veszi) de jaj annak, aki a 
bácskaiaknak ezt a virtusát nem ösmeri.

A sörgyár létesítését szervezők szin
tén ily súlyos helyzetben érezték ma
gukat. de azért másnap, amikor ébredő 
tekintetükkel az asztal alól vagy a 
pamlag mellől szemlélték a nagy ké
nyelemmel ellátott fogadói szobának 
kellemes pihenést kínáló, szépen meg
vetett ágyait, nem szóltak semmit se 
csak épen azt jegyezték meg csönde
sen, hogy vájjon hogy is történik ak
kor, ha a szabadkai kongreszuskor a 
többi bácskai szokásokat is megösmerik ?

Minden T.

Ü Z L E T I H ÍR E IN K .

Figyelmeztetés. Akik lapjukat bár
mily okból a rendes időben meg nem 
kapják, kérjük lapunk kiadóhivatalát 
egy levelező-lapon értesíteni.

Vendéglősök Fogyasztási Szővet- 
kezeté-nek 100 koronás űzletrészszel 
(és heti 1 kor. fizetéssel) minden ven
déglős és kocsmáros tagja lehet mely
nek ellenében az üzletükben szüksé
ges bármely cikket a beszerzési áron 
vásárolhatnak. A vendéglősök ezen 
intézménye igazgatósága (és mészár
széke) Ferenc-körut 6. és füszerrak- 
raktára IX., Pipa-u. 6. sz, a. van.

Labesz Frigyes, a belvárosi Szybert- 
féle kávéháznak volt népszerű tulaj
donosa. mesrvette az Aréna és Csömöri-ut 
sarkán (a Versenytérrel szemben) lévő 
Kutsera-féle kávéházat. Lábesz szak
társunk ez uj és ugyancsak nagy sza
bású üzletét »Turul< cimen folytatja.

Egerben a Szent-János utcában lévő 
nagy látogatottságu Kornstein féle 
vendéglőt Boross Ferenc előnyösen 
ösmert szaktársunk, volt ózdi vasgyári 
vendéglős vette meg. Boross szaktár
sunk ezen uj üzletét saját kezelésébe 
e hó elejével vette át.

Kovács Vilmos előnyösen ösmert 
daruvári vendéglős szaktársunk, Oga- 
linban megvette a »Plilvica« szállodát 
amelyet ujan és nagy kényelemmel 
berendezve december 1-én nyitott meg. 
Jó konyhája és olcsó szobáira, me
lyeknél az utazóknak kedvező kou- 
pon-rendszert szintén életbe léptette.

az utazó közönség figyelmét ez utón 
is fölhívjuk.

Battonyán a Nemzeti fogadót és 
helyiségeit Engel Lajostól átvette Klein 
Fábián. Az ismert fogadós szakkép
zetsége és ismerete biztosítja a jó- 
nevü üzlet menetelét.

Kávéház átvétel. Budapesten a Vá
ci-körűt és Nagymező-utca sarkán 
lévő Alkotmány kávéházat Fischer 
Adolf megvette és ez alkalommal át
alakította és egész uj modern beren
dezéssel látta el. Az ünnepélyes meg
nyitás karácsony napján történt.

Máramarosszigeten a város tulaj
donát képező j Vadászkürt < fogadót 
Hermel Frigyes debreceni ismert ven
déglős megvette, amelyet uj alakítás
sal és berendezéssel ellátva, újból e 
hó elejével nyitott meg.

Müllner József vendéglője. Főpin- 
oérségünknek egyik nagy szakképzet- 
ségü tagja és utóbb huzamosb időn 
át a soproni kaszinói éttermekn k volt 
föpincére, Bécsújhelyen aBaumkirchen- 
ring 5. sz. alatt egy a mai modern 
kornak megfelelő vendéglőt rendezett 
be. A nagy forgalmú osztrák város
ban és jó magyar szellemben működő 
Müllner szaktársunk üzletét az ottani 
és az ott megforduló nagy számú ma
gyarság ugyancsak nagy kedvvel láto
gatja.

Balaton-Füreden az »Eszterházv« 
nagyszállódat Harangi György debre
ceni jóhirnevü fogadós megvette. Ha
rangi szaktársunk a nagy üzletet a 
saison kezdetére újonnan renováltatja 
és rendezteti be, s saját kezelésébe 
ugyanekkor fogja átvenni.

Fogadó átvétel. Dunaadonyban a 
Török .Tános-féle »Szőlőfürt« szállodát 
Nagy Sándor átvette. Az uj tulajdo
nos ez alkalommal üzletét teljesen uj 
s a mai igényeknek megfelelő kénye
lemmel rendezte be.

Debrecenben a «Kispipá«-hoz cím
zett jóhirnevü vendéglőt Ladányi 
György, az ottani Vasúti vendéglőben 
huzamosb időig volt főpincér meg
vette, és azt saját kezelésébe a múlt 
hó elejével vette át.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev- 
lapon értesítsék.

Zsabéiits János szaktárs hollétéről egy le\. 
lap állal kér szives fölviiágositást Kővári /. 
szobafőp. íMiskolc .Korona" szálloda.)

Horváth József hollétét Palkovics A. fizető- 
pincér (Kolozsvár Kikaker káveház) kéri egy 
lev. lapon tudatni.

Bogyó Jenó főp. hollétét Bálint Ferenc fő- 
pincér (Nyíregyháza, Zrinyi-kávéhá/.) kéri 
tudatni.

Tóth Géza hollétét kéri tudatni egy l.-lapon 
Bittraann József Nyiregyháza, Vasuti-vendégiö.

Szalkay Róbert vendéglős hollétét egy lev. 
lapon Tatár Antal (Debrecen, Központi-szálloda i 
kéri tudatni.

Budapesten a budai részén, a Rác- 
lurdö mellett egy uj fogadó épült, 
40 csinos berendezésű szobával, mely
nek megnyitása Newvork fogadó cimen 
a napokban történt.
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Fogadó átalakítás. Uj-Gradiskán a 
• Károly főherceg fogadót« Skrobay 
István szaktársunk átalakította és a 
modern igényeknek megfelelő teljes 
újonnan berendezéssel látta el.

Apádon a színház épületében lévő 
■>Városi sörcsarnok«-ot Kánra Géza. 
az ottani Vadászkürt vendéglőnek 
régebben volt tulajdonosa átvette s 
azt újonnan rendezve és ünnepélyesen 
a m. hó közepével nyitotta meg.

Szerencsen a Nagyszállodát tíüch- 
ser József kassai kávés bérelte ki. 
Az uj fogadós az uj kényelemmel el
látandó ezen üzletét saját kezelésébe 
január 1-sején veszi át.

Uj fogadó a fővárosban. Mint a 
napi lapok is jelentették, a fővárosban 
és pedig az Aggteleki-utca 7. sz. a. 
és a Rákóci-ut sarkán lévő házban, 
melyet Pallai Miksa, a Német-utcai 
(és Népszinház-u. sarkán lévő) ran
devú szálloda bérlője 90 ezer írtért 
megvásárolt, uj fogadó fog nyílni. A 
75 szobás uj fogadó elkészülése és 
megnyitása junius hóban történik.

Átadó üzlet. Egerben a „Keresztén v 
Iparoskör1 több teremből álló ven
déglője berendezéssel együtt eladó. — 
Bérlet korlátlan időre szóló; megvé
telhez 4000.— korona szükséges. —  
Bővebb felvilágosítást komoly vevők
nek készséggel nyújt: Eger, Kocán 
Sándor vendéglős.

H e l y  v á l t o z á s o k . — Fehér István 
Ikerváron a Kovács vendéglő főpiacén állását 
töltötte be. Ketiinger Dénes Komáromban -a 
Magyar király szállodában éthordói állást fog 
lalt. Debrecenben az Aranybika fogadóban Ba
bista József löp mellett Maitsch Mihály éthordó 
s u. ott a kávéházban Klafl János főp. mel
lett Árvay Berci fizetöp., s a segédp. állásokat 
Reiber József, Kövér Károly, Németh Lajos, 
Katzler László nyerték el A vasúti vendéglő 
Ill-ik oszt. éttermi főp. állásút Riener Károly 
foglalta el mig u. itt az I-II. oszt. étteremben 
Somogyi Mihálv éth. állást foglalt. A Központi 
szállodában Geiszt Kálmán főp. mellett az 
éthordói állásokat Tatár Antal és Horváth 
Gyula foglalták el. Az Angol királynő fogadó
ban Ozanics János főp. mellett mint éthordók 
Farkas Lajos, Grüne József és Gaál Jenő 
működnek. Az Úri Kaszinó főp. állását Németh 
Titusz s a Frohner fogadó szobap állását 
Magdics János és a Kölcsey kávéház löp. 
állását Makk Pál töltötték be Nyíregyházán 
a Korona fogadó kávéháza főp. állását Spiizcr 
Józser a fizetőp. állást Molvay Vince s a se
géd pinc. állást Grünwaíd M«rci nyerte el. A 
vasúti vendéglőben Weisz Pál főp. mellett 
Bittmann József éthordói és a Korona nagy
fogadóban Korbadiis Antal főp. mellett az ét
hordói állásokat Szabó József, Simon Antal és 
Raiber József foglallak el. A Zrínyi kávóház 
főp. állását Bálint Ferenc tölti be. Egerben a 
Kaszinó szálloda kávéházi föpineéri állását 
Salzer Sándor mig az étteremben Strausz 
Ödön főp. mellett az éthordói állásokat Mé
száros Lajos és Sebestyén Dezső foglalták el. 
A Széchenvi szállóban Leblovics Sándor föp. 
mellett Honig Sándor nyert éth. alkalmazást. 
A Boross ív Kornstein) féle étterem^ föp. ál
lását Láng Berlalan iöltötte be. A Széchenyi 
kávéházban Szabó László főp. mellett Láng 
Lipót segédp. állást nyert. Gyöngyösön a 
„Bruckner“  fogadó főp. állását óeszler Ferenc 
a szobap. állást Kappel Gyula és az éthordói 
állást Fatalin Elek töltik be. Szerencsen a 
vasúti vendéglőben éthordói állást nyeri Csák- 
váry József. A nagvtogadó föpineéri állását

Oriovics Károly tölti be. Debrecenben a Fehérló 
fogadóban Lapath Béla föp. mellett Ben kő Pál 
és Fodor Pál foglalták el az éth. állást. Za- 
lubil János a nagyváradi Széehenyi-fogadó ét
terme főp. állását foglalta cl. Tukánics István 
Újvidéken a Tábory-télc fogadóban mint ét
hordó lépett he. Schwartz Miksa a komárom 
tU a ,d kávéházban tekeőri állást foglalt . 
Győrött a „Kisfaludy** nagykávéház éjjeli föp. 
álíását. Holcer Samu n.-v. a segédje állásokul 
Dankovics Endre és Drozdich István töltik he. 
Komáromban a Központi kávéházban segédp. 
állást Cserepes István és a ..Komárom" nagy
kávéház egyik segédp. állását Szabó Zsigmond 
nyerte el. Stcincr János a kassai Schalkház- 
szálió sörcsarnoka föp. állását töltötte be

KÖZROVÁS.
A „Fogado1' panasz könyve.*)

Figyelmeztetés. Felhívom a t. szak- 
társ urakat, hogy őrizkedjenek Ferenc 
•József saujhelyi ügynöktől, kinek nem 
elég egy pincérről egy bőrt lehúzni, 
hanem egészen tönkre akarja tenni. 
Ugv jártam én is. Engem két hónappal 
ezelőtt elhelyezett a »Csillag« szállo
dába mint föpincért, amiért tisztessé
ges honoráriumot fizettem neki. De ő 
ezzel nem volt megelégedve, hanem 
minden héten átjött Munkácsra és 
mindig megpumpolt 3—4 frtig. Végre 
megsokaltam a dolgot és megtagadtam 
a további honorálást. Erre aztán a 
főnökömnek, Wittmaver urnák minden
féle hazugságot mondót t. mi nek az volt az 
eredménye, hogy a főnők felmondta 
állásomat. Hogy Ferencnek jó  kere
setforrása legyen, igy nyúznak minket.

Hal abás József
a .Csillag*1 fő pincére.

Csongrádról. dec. 5. kelettel a kö
vetkezőket kívánják közölni: Kálmá- 
novits Lajos ez év márciusában itt 
nagy hűhóval nyitotta meg az .E r
zsébet‘ -szállodát, amit a kor igényei
nek megfelelőleg hitelbe rendezett be. 
Az üzlet eleinte elég jól jövedelme
zett, de a bevételekből nemhogy a ki
adásokat fedezte volna, vagy a nagy
számú személyzetét rendesen fizette 
volna, hanem azt nejével együtt el
utazgatta. Ennél a fogadónál volt 
Spitzer Bernát mint föpineér alkal
mazva és a főnök kezéhez (500 kor. 
óvadékot tett le. Október 5-én azon
ban a főnök a kapufélfától elbúcsúz
ván, megszökött, magával vive a 600 
koronát és a szobaasszony 200 korona 
óvadékát, valamint az összes alkalma
zottak járandóságait. Spitzer tovább 
vezette az üzletet és ügyei 1— 2 napra 
Budapestre szólították, megbízván az 
üzlet vezetésével Láng Sándort. A 
megbízott bevett 168 koronát, de ez 
is megszökött a bevétellel. Igv járt a 
szegény Spitzer Bernat, a talp’.g be
csületes szakember. Mindkét alak ellen 
a bűnvádi eljárás meg van indítva.

*) E rovat alatti kMemínyefeért nem vállal Welös'é-
get a szerkesztőség.

HÉTRŐL — HÉTRE.

Isten veled . . .
Isten veled ó esztendő.
Isten veletek napok,
A jóságos ég kegye és 
Áldás béke rajtatok!

Bár sulycs volt a csapásod 
Mégis láj a bucsuzás;
Mert ki tudja amelyik most 
Lép helyedbe, lesz-e más?

Te eltűnsz a semmiségbe ;
Úgy, hogy nyomod sem marad. 
Csakhogy helyt adj másnak,

(mely tán
Nekünk ismét mit se ad!

De ilyen a világ sora :
Változó s ki benne él.
Annál amit a jelen nyújt.
Mindig többet s mást remél.

5 bár az évek nagy súlyától 
Roskadoz a térd. a hát;
Mégis mind örömmel várja - 
Az idők újabb sorát . . .

.Malsód János
&

Királyi falatok.
Az anglusoknak néhány furcsa etel- 

nemét már ösmertettük s ezek között 
nem volt utolsóa nekik .kedvenc eledel* 
számba menő az a Lavina nevű főze
lék. melv a nálunk közönséges .szósz
nak hasznait sóska mögött igen igen 
messze elmarad. De igy vagyunk a 
nagv Brilthon többi különleges ételei
vel is. amelyek inkább csak hangzatos 
elnevezésük miatt tűnnek föl. de táp
értéküknél fogva mit se érnek leg
kivált nekünk, kik a béka és halak 
eledeleihez nem vagyunk hozzá szokva). 
Az ilyen speciális anglmsi étkek közül 
ügyeimet csak azok érdemelnek, melyek 
a valódi Ínyencek asztalára is csak 
nagy ritkán kerülnek, pl. úgy kará
csony alkalmával, midőn az eféle költ
séges ételek árát a kis Jézusi aján
dékok számlájára vezetik rá. így az 
angolok királya, Edvárd is csak egy
szer. karácsony napján engedi meg 
magának azt a passziót, hogy hattyú 
pecsenyét egyék, ellentétben a Il-ik 
hasonnevű elődjével, kinek a még 
költségesebb ausztráliai cinke-pecse
nyéből minden nevezetesebb ünnep 
alkalmával tálaltak. Egyébiránt a Haty- 
tyusült sem valami olcsó, ha tekin
tetbe vesszük, hogy egy db. hattyú 
ezidőszerint 75—bÜ koronába kerül, 
mely ténnyel kapcsolatban ha még 
azt is tudjuk, hogy a hattyuhus a 
kappanhus izéhez hasonló, de ennél 
semmiesetre se izletesebb — ugyan
csak elsőbb helyre tehetjük a nálunk 
előnyösen ösmert és jóhirnévnek ör
vendő püspök fa latoi, ami Edvard 
király hattyú eledelének még 10-ed 
részibe se kerül.



12. oldal F OGADÓ 1. szám.

Nyugodt leszek . .
Nyugodt leszek tehát, s többé 
Nem lobban lelkem haragra.
A kétkedés, szép angyalom. 
Megszűnt egy édes szavadra.

Számtalanszor öleltelek,
S csókoltam édes ajkadat,
£o midőn kérdeztem : szeretsz? 
Elnémul csengő szép szavad.

végre édes kicsi szád 
Arany forrássá változott;
Mert azt susogtad: szeretlek. 
Szeretlek! csak legyél nyugodt.

Nyugodt leszek és én hiszek 
Biztató szavadban szentül,.
Oh, mert úgy érzem az Isten 
Maga szólt ie hozzám fentrül.

Tardy Gábor.

ff
kívánja, hogy családja 

egészséges legyen, akkor 
vigyázzon az ivóvíz hasz
nálatára! Egészségtelen ivó
víz ártalmasabb, mint rom
lott étel. Kérdezze meg

1
 orvosát, hogy melyik asz

tali v iza legmegbízhatóbb 
és legegészségesebb? Azt 

M hisvszük, hogy minden orvos

csaa a Kristály-förrás-
ásványvizet fogja ajánlani, 
mely természetes hydrc- 

karbor.átos tbrrás-.
■  ■ ásványvíz és szénsavval van 
| H  telítve. A Kristály-forrás 
! ■  szén savtelit és nélküli álla- 
| H  pótban is lesz szállitva, mely 
■ i  hasonló enyhesége folytán 

potoija a francia »Evian«- és >St-Gal- 
n»ier«-forrásokat. Evian-Cachat-forrás 
tartalmaz 1000 gr. vizben 03172 gr. 
szilárd alkatrészt, 02732 gr. szénsa
vat összesen 0'5904 gr. St.-Galmier- 
forrás tartalmaz 1000 0r. vizben 0 2404 
gr. szilárd alkatrészt, 03319 gr szé i- 
=*lVat- Összesen 0 5723 gr. —  Szt Lu
kácsfürdői Kristályforrás tartalmaz 
1000 gr. vízben 05208 gr. szilárd al
katrészt, 0’4624 gr. szénsavat, össze
sen 0-9832 gr. —  A Kristály-forrás 
tehat több szilárd alkatrészt és több 
természetes szénsavat tartalmaz, mint 
e , ,vilá8hirü és a francia kormány 
áltál közérdekű jelleggel felruházott 
gyógyvíz.

3+a valahol Kristály-forrás 
ásványvizet kér és mást hoz 
nak helyette, utasítsa eré 
lyesen vissza! A z  olyan hely
ről maradjon el végkéj), 
mert nem a fogyasztó érde
kében kínálják a selejtesebb 
árut.

S zt.-Lulcácsfürdd Kutyállalat Bpest (Budán
1904. St.-j.ouis, 1905. Wien. 1906. Bucerei

legmagasabb kitüntetések.

Szerkesztői üzenetek.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

Lapunk levelezőinek és tudósitóinak és mind
azon barátainknak és (ismerőseinknek, akik 
újévi kívánságaikat levélileg nyilvánították, — 
szerencse kivonatainkat ez utón fejezzük ki. 
A .Fogadó' szerkesztősége.

K. L Alföld. A fehér répa a főzelék ne
műek közt nem ösmeretlen valami, és különö
sen nem a vendéglői konyhákon. íuladunán. 
'ahonnan ez a főzelék ered) ép úgy kezelik 
és teszik el hordó számra, mint a káposztát 
líudapesten szintén kevés Olyan vendéglő tan, 
ahol a kerek répából készült főzelék-eledel 
étlapra nem kerül. Süt még Erdélyben is sok 
esetben előfordul (kivált a Vas- és a többi 
tuladunáról származó fogadósoknál) hogy a da- 
gadóval telegyömöszölt fehérrépái a székely- 
ségnek pompás lucskos káposztá“-ja elé he
lyezik. Érdeklődése és kiváncsiskodása tehát 
nem alaptalan s a háznak derék asszonya 
mákszemnyi helytelenséget se követ el azzal, 
ha ezt a kedvelt eledelt konyhájába bevezeti. 
fegVelíekben -  buék!

Fogadós leánya. Hogy mi a nézetünk ebben 
az életbe vágó ügyben ? — Az, igen tisztelt 
kisasszony, hogy az a becsületes főpincér telje
sen méltó egy fogadós leánya kezére. Kinek 
egyébként, mint soraiban is Írja. nemcsak 
szorg Ima és szaktudásaidé megfelelő intelli
genciája i ' van. . .  Nem vitatjuk, sőt elismer
jek a szülői álláspontnak ebbeni helyes és 
jogos voltát, de csak kis részben, mert ez az 
álláspont annak a kérdésnek a terén, hogy az 
a tisztviselő sokkal előnyösebb partbie mint a 
szóban levő főpincér, — semmi, vagy csak na
gyon kicsiny helyet talál. A téves fölfogás és 
r0S? ^'téleten alapuló szülői ellenvetésnek 
csak abban van igaza, hogv a jelen társadalmi 
rend a hivatalnoki tekintélyt Hagvbhb a föpín- 
cér fölé helye*', ámde hem szenved-e ez vál- 

ö .atoVinaJ a házasság esetén, mikor a 
foglalkozásában szintén vál ózó főpincér az 
előbbivel ugyancsak egy társadalmi rendbe 
kerül > A demokratikus eszméknek mindjobban 
való térfoglalása a társadalomnak fezen elavult, 
rósz nézeteit mindinkább kiszorilja, de annyira 
már is áttomiálta, hogy egy rendezett viszonvu 
fogadós vendéglős lett légyen akar főpincér, 
bot — épen csak olyan tiszteletnek én tekin 
télynek örvend, mint az a köz- vaav magán- 
tisztviselő. Ha még ebhez a körülményhez azt 
az anyagi pontot is bozááv esszük, hogv egv 
praktikus és igazi Üzleti szellemmel megáldott 
vendéglőssé! semmiféle hivatalnok seni vetél- 
kedhet; bálran és ismételten is a soraink 
elején kifejezett nézetünket ajánljuk figyelmébe.

B. K. Ungvár. Kérdésére nemmel válaszol- 
tolnak A jtaw artw fcrt a tagsás„t fé lte d . 
Kitolt időre pótolni tartozik, mi a körülmé- 
nyekhez kepest, több részletben is törleszte
tik. A dolog lényégé pedig az. hogy ha valaki 
a büntetőtörvénynyel összeütközésbe jut és a 
cselekmény megtorlásául akár szabadsá"vesz- 
tesre marasztaltad és ennek a büntetésnek 
kiallasa után az illetőt a törvény visszaadja a 
társadalomnak, mint olyant aki cselekmé
nyéért helyi állt és akit ebből kifolyólag bán- 
tani nem szabad, mert a bántalmazó büntet
hető cselekményt követ el. Ebben megtalálja 
a nemmel való válaszunk indokát. — R. M. 
Miskolc. Ebben az ügyben szíveskedjék dr 
Gyenes Manó ügyvédhez. (Budapest, Alkntroánv- 
"tca 23 ) fordulni, ak. a pincéreknek és kocs- 
márosoknak — különösen az ily dologban — 
specialistája. Másik dologban intézkedtünk. — 
K. M. Komarom. Szives jó kivánatát hasonló 
val viszonozzuk, üdv! -  V. J. Kolozsvár. A 
kevésnek jelzett, de niindazáltal a legszebb 
Mkeru fáradozásért hálás köszörietünk és szi
ves b. újévi kivánatunk!

F A. Csermő. B. óhaját — ezúttal is -  tu
domásul vettük es ha hasonló dologról szer
zünk tudomást, azonnal értesítjük. Szives üdv.

R. L. Győr. Lap ügyében semmi változás se

történt, — megy rendesen: Hosszas betegség
ről sajnálattal értesültünk de örülünk a jófor- 
d illatnak és kívánjuk, hogy, efféle baj serrí az 
üj és sem a következő években se érje.

N Y I L T T E R * ) .

Annisz Sándor sátoralja-ujhelyi elhelyező 
viselt dolgát vagyok kénytelen a t. főnök és L 
kartárs uraknak bemutatni. Ez az egyén a 
szegedi Winkler Lajosné utóda p.-ügvnök 
utján az újhelyi .Vadászkürt* étterme részére 
főpincért keresett 1UU0 kor. í vad ókkal. Vállal
koztam az állásra, és nyomban 120 kor. fog
lalót adtam át. mit a szegedi ügynök távirati 
tag Annisznak el is küldött. December 16-án 
idnsk indullam egyik előre bejelentett éthor
dóval együtt, és ott megjelenvén, jelentkeztem 
az elhelyezőnél. Azonnal tisztában voltam a 
helyzettel, láttam, hogy az az ember becsapott, 
-lelentkeztem a .Vadászkürt" tulajdonosánál 
aki tudtomra adta, hogy Annisznak semmi 
megbízást nem adott, neki személyzetre szük
sége nincs, tehát mehetünk.

Most már azon kelleti lentiem, hogy a 12U 
koronámat kapjam vissza. Ez nem ment oiv 
könnyen, mert Annisz bujdosott előlem. Há
rom napot kellett ott vesztegelnem, mig végre 
a legerélyesebb fellépésem után Annisz neje 
visszaadta pénzemet. Be a 120 koronára rugó 
költségem az éh károm Hol szerzek elégtételt 
ezért a becsapásért?

Figyelmébe ajánlom ezt az embert úgy a t. 
főnök urak és t. kartársaknak. Óvakodjanak 
tőle, hogy be nt csaphassa őket.

Szeged, 1906. december 2i-éii.

Gyenes János
főpincér.

•j E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a
sserketat6eé<.

Rerlak nagyközség elöljáróságától.__

B É R B E A D Ó
hágyyendéglőí (Szálloda.)

Perlak (Muraközben) község tulajdonát 
képező — a községben egyetlen — szálló 
vendéglő 1907. évi január hó 15 ik napján 
délelölt 9 Órakor 6 évre bérbe adatik.

Egy emeletes vendéglőhöz tartozik : 1 él- 
leicrrí, ! konyha, 2 vendéglő szoba, / polgár 
egyleti helyiség, az emeleten: ! nagyterem, 
4 szálló szoba, 1 úri kaszinói helyiség> 
zárt folyosók, 1 különálló mosókonyha hús 
füstölővé], < selédlakás, 1 nagy uj jégverem, 
födött tekepálya befásilott kerttel, 1 faház, 
1 zárt kocsiszín egy 50 ló befogadására 
szolgáló' bó'ltbajtásos istálló, 2 kisebb is
tálló, 1 nvilt kocsiszín, nagy raktár, ser
tésólak és 2 hold jófnihőségti konyhákért.

Eddigi bér 2910 korona, melyből azon
ban megtérül: kaszinó és polgári egylet 
részéröl 566 kor., közjegyzőtől 200 kor, 
sorozási helyiségek ulán 160 kor., szobák 
uián 1000 kor., bolti helyiség ulán 200 
kor, istállók után 120 korona. Összesen 
megtérül 2246 korona. A múlt évi jlalok 
kimérése 500 hektoliter volt.

A község járási székhelyt képez 4300 
lakossal, szolgabirói hivatal, járásbíróság 
és adóhivatallal: 4 országos és hetenkint 
egy heti vásárral.

A község Horvátország határszélén nagy- 
forgalmú átkelési utón, a murakirályi vasúti 
állomástól 4 kilométer távolságon fekszik.

Óvadék 1000 korona készpénz: a negyed 
évi bér előre fizetendő.

A komoly érdeklődök a bérletet kéz alatt 
is megkaphatják.

Perlakon, 1906. évi december hó.

Zala József Glaima András
jegyző. biró.
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8 Ö — s —
Orsz. Nyugdíjintézetünk t. tagjai

nak és kartársainak az újév alkal
mából szerencsekivánataimat feje
zem ki. Bokros Károly
Miskolc. 112 0rsz- í^rdijegyesöeí

szerkesztősége és kiadóhivatala. /—\

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- a  Ü í )
1. szaktársaimat s a mi szakok- j T. pályatársaimnak és országos j T. kartársaimnak és jóbarátaim 

tatási ügyi harcosait az év kü- j szövetségünk L tagjainak boldog i nilk a* újév küszöbén szívből 
szöbén szívesen üdvözlöm. 1 újévet kivánok. i "ratuIálük- 
d . . . . .  ,  . . . Budapest Lippert Lajos 
Budapest. Gluck Frigyes. Budapest. Gundel János. vendéglős.

Pályatársaimnak és L vendé
geimnek boldog újévet kívánok. 

Budapest. Molnár Sándor
»Orient fogadós.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Budapest Mitrovátz Adolf

Pannónia fogadó főpincére.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmeröseimet és kar-! 
társaimat.
Temesvár. Tóth Kálmán

Korona herceg fogadó főpincére.

Minden jóbarátomnak és ös- 
merősömnek szives boldog újévet 
kivánok.
Budapest. Wurglits Antal

Vili, Rákóci ut 29. -z.

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kivánataimat ez 
utón nyilvánítom.
Budapest. Gömbös Lajos

vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest. Kaszás Lajos vend.

Rákóczi-ut (Muhr-féle vend.)

Személyes ösmeröseimet és | 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Temesvár. Kardoss István

fóp., Koronaherceg kávéház.

T. ösmeröseimnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kivan. k.

Miskolc Böcögö József
„Budapest szállodás. -

Ösmeröseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkalmából

Győr. Meixner Mihály
Royal fogadós.

T. szaktárcáimnak, barátaim
nak és ösmeröseimnek szives sze
rencseki vánataimat fejezem ki. 
Bpest. Wallner Samu főpincér 

K.-pályaudvari vendéglő.

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok.

Eperjes Rössler Sándor
ét hu dó fekete sas fogadó

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmeröseimnek. 

Zombor. Horváth József
föpincér Vads-zkürt-fog ,d<>

Boldog újévet kívánok minden 
barátaimnak és ösmeröseimnek. 
Kassa. Szentgyörgyi Ferenc

fogadós és vendéglős.

Az „Orienl" t. közönségét s 
mindazon ösmeröseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Raska József

Orient kávéház főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Budapest Koloszár András

fizetőpincér Orient káveház.

T. ösmeröseimet és kartársaimat 
az évfordulóján ez utón üd
vözlöm.
Kassa flkossy Imre főpincér 

Molcsánvi káréhoz.

T. ösmeröseimnek és a föpineéri 
karnak boldog újévet kivánok. 
Budapest Gécy Gálmán

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok. 
B.-Csaba Gntersz Károly

vasnli vendéglős.

Ismerőseimnek és jó barátaim
nak boldog újévet kivánok.
Budapest Deutsch József

vendéglő̂ , Rakócy tér 8.

T. ösmeröseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Bpest. Dávid Pál lopincér 

Bodó-kávéhaz.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőin az újév 
alkalmából,
Cegléd. Récsei Gusztáv

Nemzeti fogadós.

.Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
\II., Arena-ut 6. Bayer János 

vendéglő̂ .

Minden ösmeröseimnek és szak
társaimnak boldog újévet kivánok.
Budapest Horváth Mihály kávés 

Thököly (Csomöri-ut) S.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőr.aimet ez 
ultin gratulálom.
Bpest. Szabó Sándor vend.

VII.. Verseny-u. 10

Boldog újévet kivánok t. ös- 
merőseinek és kartársaimnak.

Berlin. Heib Vince főpincér
M. Kempinszky és Tsa éttermei.

Pályatársaimat és t. vendé
geimet az év változásával szíve
sen üdvözlöm.
Budapest. Fludorovits István

Saskör vendéglőse.

Az év változá=ával t. pálya
társaimat és ösmeröseimet ez 
utón gratulálom.
Budapest Horváth Pál

Kaszás nagyv. főpincére.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak.

Bpest Balda Nándor kávés 
XI., Mátyás-tér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Szabadka Versendi Gyula

Otthon kávéház tulajdonos.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest Deutsch Pál
vendéglős

Mindazon ösmeröseimet kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest ..Kis" Gilice József

vendéglős. Vili., Józseí-u. -í.

Mindazon ösmeröseimnek, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Budapest. Csikós Ferenc vend 

VII., Bethlen-utcn r..

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Nagyszombat. Skriletz János
vasúti vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátaimnak és ismerőseimnek. 

Eperjes Kedrovits Mihály
föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest Vámos Dezső

Hazám kávéház tulajd.

Minden ösmerősömnek és szak. 
társaimnak boldog újévet kivánok.
Szeged. Rittinger Károly

vasúti ven Jógi ős.

Személyes ösmerős és kartár- 
saimat az év elején szívesen 
gratulálom.
Budapest. íakáts János

Mattom sósfilrdő vendéglős.

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újévi küszöbén gratulálom. 
Győr. Takáts Jenő

vendéglős, Baross-utca. 
—

Személyes ösmeröseimet bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Alsó-Atap. M ajor József
Fejér m. vendéglős.

T. ösmeröseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Bpest. Schwartz Márton

föpincér. Aranysas fogadó.

Boldog újévet kivánok minden 
barátaimnak és ösmeröseimnek.
Szegeo. Dávid Sándor föpim-er 

vasúti vend. I. U. o. étterem.

T. ösmeröseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Bpest. Gömböc János főpincér 

Köz vágő hid-ká véli áz.

Mindazon ösmerösömet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Eperjes Oszvald Ferencz

éthoidó Fekete sas fogadó.

Az év változásával t. pályatár
sainknak és (ismerőseinknek ez. 
utón garatulálunk.
Ftandorfer József és Csúcs Pál

Zombor. éthordók. Vad á-t»k irt-fogadó 
......................................................
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Minden (ismerősömnek és szak- i Az újév küszöbén pályatársai- i Minden ősmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok, j mát szívesen üdvözlőm. j társaimnak boldog újévet kívánok.
Székelyudvarhely. Kubik Viktor ! Debrecen. Egyed György főp. | Debrecen. Kraiisz Gyula föp.

főpincér, Központi fogadó.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.
B. Csaba. Mayer Károly

Vasúti vendéglő, III. o. éti

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szombathely, Kemencey Károly

Szab* in étterein.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szombathely. Leyrer József főp.

Az újév küszöbén pályatársai
nál szívesen üdvözlöm.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
ujcv alknlmáhöl.

Boldog újévet kívánok t. ős- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Szombathely. Nagy György föp.

rvikaker

Az év változásával t. pá lyatár- 
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Kecskemét. Kolossá Viktor föp.

Royal fogadó ét.erem.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Kecskemét. Qunszt Gyula éth.

Royal fogadó.

.Mimién üsmerősömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok.
Kecskemét. Halabás Sándor éth.

Royal sogadó.

Kecskemét. Bérét Árpád s. éth.
Royal fogadó.

Az év változásával t. pályatár- I 
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Kecskemét. Csoó Zsigmond

s.-é thordó, Royal fogadó.

la-ti v

A Debreceni Pmcéregylet t. 
tagjainak, pályatársaimnak boldog 
újévi kivánataimat fejezem ki. 
Debrecen. Rosenberg Simon 

kávés a P.-egylet elnöke.

! T. ösmerőseimnek szerencse- 
! kivánataimat fejezem ki az év 

változásával.
Debrecen Svéd Márton fizetőp.

Hungária kávéhá:.

Szaktársaininak és minden jó- 
barátaimnak boldog újévet kívánok 
Debrecen. Geiszt Kálmán 
a debreceni pincérszakiskola szaktanára.

Minden üsmerősömnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok.

Boldog újévet kívánok minden 
barátaimnak és Ösmerőseimnek.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.

Szombathely. Weber Károly föp
Szoba, ia polg. étterem.

Boldog uj évet kíván

Horváth Ferenc
Tisza szálló szobanfópicére. 

fogadósok s vendéglősök paprika

Az év változásával t. pálvatár- 
! saimat és ösmerőseimet ezúton 
j  graLulálom.
j Debrecen. Ozanics János főp.

Angol királynő fogadó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Eger. Boross Ferenc vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.
Csíkszereda. Deutsch József

föpincé., Vigadó foga dó

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Bpest. Kolmann József főp.
Gömbös L. vendéglő.

Mindazon ösmerőseimet kik 
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Szentes Halász János

____ Petőfi fogadós.

Az újév küszöbén pályatársaimat 
szívesen üdvözlőm.

Técső. Cuba József főp. 
Korona vendéglő.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak, 
tizatrnár. Kirchner Antal főp.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Debrecen. Gaál Jenő éthordó 

Angol királynő fogadó.

Mindazon ösmerőseimet kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözölöm.
Liptósztmiklós. ifj.Ábrahám Vince

föp. Korona fogadó

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és karlársaimnak.

Boldog újévet kívánok minden 
síuerősömnek.

Minden üsmerősömnek és szak- Nyiregyhá 
társamnak boldog újévet kívánok 

! Debrecen. Toskov Péter éthordó 
Vasu.i vendéglő.

barátomnak

Törökbecse Lülik Ferenc föp. 
Royal fogadó.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Szerencs. Oriovics Károly főp.

Nagyszáüwda.

Debrecen. Babista József föp.
Arany bika fogadó étterem.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.
Debrecen. Klaffl János főp.

Arany bika fogadó kár éh Az.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kiváuatairnat fejezem ki az újév 
változásával.
Eger. Leblovies Sándor íftpincér 

Szé. hőnyi szálló étterem.

Mindazon t. ösmerőseimet. kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Debrecen. Maitsch Mihály éth.

Arany bika fogadó.

Boldog uj évet kívánok isme
rőseimnek és jóbarátaimnak. 
Tapolca. Töpfel Mátyás főp.

Minden ősmerösömnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok. 

Eger. Hónig Sándor éthordó
Széchenyi fog.dó.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét, nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Debrecen. Geiszt Kálmán lőp.

Központi fogaié.

Személyes ösmerőseimet és ba-
Boldog újévet kívánok minden J  rátáimat szívesen köszöntőm az 

barátomnak és ösmerőseimnek. újév alkalmából.

Szabó László főpincér i 
Széchenyi fogadó kávéház. i

Strausz Ödön főpincér 
Kaszinó fogadó.

Boldog újévet kívánok t. ös- ! 
méréseimnek és kartársaimnak. |

Részvényjegyzőinket, továbbá összes ven
déglős és kávés, valamint szállodás és 
koesmáros kartársainkat üdvözöljük az újév 
alkalmából.

A Vend, Orsz. Sörfözö- és Malátagyára
alapítói.

3oldog újévet kívánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak.

Mészáros Lajos éthordó 
Kaszinó logadó.

Az év változásával t pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gatulálom.
Eger. Sebestyén Dezső éthordó 

Kaszinó fogadó.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak.
Nagykáta. Szutzky János

Kaszinó vendéglő.

T. ösmerőseimnek szerencse- j 
kivánataimat fejezem ki az újév j 
változásával.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.

Reiber József pincér
Arany bika kávéház.
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Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.
Szeded. Bauer József főpincér 

vasúti vend. UI. o. étterem.

Boldog újévei kivártok t. ös- 
merőseimoek és kartársaimnak.

Szeged. Tátzl Antal éthordó 
vasúti vendéglő.

Az év változásával L pályatár
saimat és ösmerőscimet ezúton 
gratulálom.
Igló. Pfeiler Samu

Váiosi fogadó tulajdonos.

Minden ösmerősömnek és szak 
társamnak boldog újévet kívánok. 
Győr. Madarász József

r -fiaetöpincér Royal-íogadó kávéház.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétéi nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr. Szarka Imre éthordi

Hoyal-fogadó.

Az újév küszöbén pályatársai 
mát szivesen üdvözlöm.

Győr. Pock Gábor éthord)
Royal-f .gadó.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak.

Szentes. Pirlty Mátyás
főpincér, Petőfi logadó.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Pápa. Brunner János

Csó •* a - vendégfogadós.

T. ösmeröseininek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Győr-Szabadhegy. Stoiber Márton 

vendéglős

Ipartársulatunk b. tagjait és 
ösmerőseimet Üdvözlöm az újév 
küszöbén
Bpest. Springer József

ipát társulati elnök.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntőin az 
újév alkalmából.
Beszterce. Lusztig Gyula

főpiacét Magyar király kávéim*.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és östneröseimnek.

Szatmár. Tatay Pál i pincér
Pannónia kávéház.

Boldog újévet kívánunk tiszt, 
barátainknak és ösmerőseinknek. 

Kaposvár. Béreli József és neje.

Mindazon ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudora, ezúton 
üdvözlöm.
Kaposvár. Poltzer János

r.-fizelöpincér Ei zsebet kávéház.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

Trencsén. Zoltán Simon kávés | 
Rákóci-kávéház.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Trencsén. Bandel Sándor

főpincér Rákóci-kávéház.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Győr. Mészáros János 

föszakács Royal-fogadú

Minden ösmerősömnek és szak
társaimnak boldog újévet kiváuok-

Fiurae. Krausz Jenő föpincér 
Dela Vilié fogadó.

Mindazon t. ösmerőseimet. kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Bpest. Fenyvess Henrik

Fóp. orsz oviid. tara. titkára

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év í 
változásával
Győr. Dreiszker József

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerősömnek.

Sopron. Zremmel Károly töp.
Sétaléri kávéház.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szivesen köszöntőm 
az újév alkalmával.
Kolozsvár Márton Vilmos

Központi fog idó főpiacéra.

Minden ösmerősömnek és szak- 
lársamnak boldog újévet kívánok.

Kassa. Steiner János föpincér ) 
Scbalkhiz fogudó sórcsarnuk

A ól( -  ̂ 1 t ól fó
Minden üsmerősöm és bará

tomnak boldog újévet kívánok. 
Győr. Major Balázs.

saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom
Kolozsvár. Erfurt Hugó töp

Kikakcr-kivéház.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerősöinnek.
Győr Tameller János főp.

Fehérhajó fogadó.

Minden ösmeröseimnek és szak- : 
társaimnál; boldog újévet kívánok. 

Kuttka. Szederkényi János
főpiucér, vasúti vendéglő.

T ösmeröseimnek szeroncse- 
kivánataimat fejezem ki az év- 
változásával.
Kolozsvár. Palkovits Andor fp.

Kikakur-kávéház.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 

Újvidék. Waldacker Márton
vendéglős.

Mindazon ösmerősüinet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr. Zsízsek János főp.

'Pákát* vendéglő.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánalaimat fejezem ki az uj év 

| változásával.
I Zsombolya. F̂ eif János főp.

Két korona fogadó.

Boldog újévet kívánok bará
taimnak és ismerőseimnek.

Kolozsvár. Kovács Árpád
Xewyork-Biallo étterem.

Az újév küszöbén pályatársain
kat szívesen üdvözöljük. 

Szaybald Ignác föpincér és neje
Újvidék. Fábry-féle fogadó.

Az év változásával t. pályatár- 
saimat és ösmerőseimet ezúton j 
gratulálom.
Újvidék. Tukanits István

éthordó Fabry-féle logadó.

T. ösmeröseimnek szerencse- | 
Icivánataimat fejezem ki az újév * 1 
változásával.
Győr. Németh Ferenc kávés ,

Eizsebet kávéba*.

Személyes ösmerőseimet és : 
j barátaimat szivesen köszöntöm j 
| az újév alkalmából.

Bpest Kolb József
vendéglős, IX., Csarnok-tér.

' Boldog újévet kívánok minden j 
' barátomnak és ösmeröseimnek.

I) Győr. TTlóritz Mihály
szobafőpmcér Royal fogadó.

T. ösmeröseimnek szerencse- j 
kivánataimat fejezem ki az újév i 
változásával.
Gvör. Csukovits István föpincér I 

Royal-fogadó kávéház. i

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm 
Gvör. Ecker Endre főp.

„Vigad V  étterem.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szivesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr. Ringhofíer Lajos pincér 

„Elité'- nagykávéház.

Az év változásával t. pályatár- ! 
saimnak és ösmeröseimnek ez ! 
utón gratulálom.
Magyaróvár. Leinvetter Mihály

pincér, Meininger vendéglő. I
-------------------------------------1

Boldog újévet kívánok t. ös- j 
merősömnek és kartársaimnak.

Szatmár. kolozsvári Reéz Andor
föpmccr, Pannónia fogadó

Boldog újévet kívánok t. isme
rőseimnek és kartársaimnak.
Kolozsvár. Koller György főp.

N'ewyork kávéhoz.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Kolozsvár. Varga József

Newyork fogado i-zobaföpincére.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntöm az 
újév alkamábrtl.
Győr. Meixner Lőrinc

főportáé Royal-fogadó

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szivesen köszöntöm az 
újév alkalmából.

Ruttka. Krajcsovics Frigyes
éthordó, vasúti vendéglő.

Szövetkezetünk t. tagjainak, valamint a 

magyar vendéglős ipar t. hozzátartozóinak 
az év fordulója alkalmából szerencseki vo
natainkat nyilvánítjuk.

a Vendéglősöd Fogyasztási Szöoetüezeie 

Igazgatósága.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak.

Kolozsvár. Gráf János vend.
P.- udvar.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. Millin János vendéglős

T. ösmeröseimnek szerenc.se- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
v állozásával.
Bpest. Mirth András

vendéglős.

Minden űsmerüsümnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok.

Bpest. Pindinger Lajos
GUeUv kávé*.
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T. iismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Bpest. Janura Károly

vendéglős. VI., Podmanicky-ntra.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Bpest. Gottvald Rezső kávés.

Gentri kávéház, Magyar-u. 3.

Az újév alkalmából pályatár
sainknak és ismerőseinknek sok 
szerencsét kívánunk.
Bpest. Szűcs L. és Balika Gy.

vendéglősök, IV, Deák-tér 2.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 1 
gratulálom.
Bpest. Ladányi József

vendéglős, V., Lipót-körut 27. il

Mindazon t ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Kolozsvár. Pregitzer Antal

föpincér Biazini-fogad*.

Mindazon ösmerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. Kollár Nándor föp

Ko-ona tógádé sörcsarnok.

Személyes ősmrőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmábóL
Zalaegerszeg. Balog György föp.

Bárány fogadó.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Kassa. Kapitány László éth. jj 

Schalkház fogadó.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Hátszeg. Moszkovíc Oszkár

föpincér.

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.
Miskolc. Klein Zsigmond lőp.

Korona fogadó kávéház.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
buliétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Zalaegerszeg. Rabati Ferenc 

föp. Bárány logadó.

Minden ösmerösömnek és szak- j 
társaimnak boldog újévet kivá- 1 
nők.
Marosvásárhely. Horváth Lajos

főp. Korzó kávéhoz, i

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözölöm. 
Budapest. Varga János

vendéglős VU., Murányi-utca 34.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmeröseimnek. 
Miskolc. Engelmann Lajos föp.

Korona fogadó.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Zalaegerszeg. Dominek Gyula 

f.-p. Bárány fogadó.

Boldog újévei kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 

Marosvásárhely. Horváth Gábor
lőp. Eun-pa kávéház.

Mindazon ösmerösömnek kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözölöm.
Budapest. Tiefenthaller István

Minden ösmerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kivártok. 
Miskolc. Le fler Béla

vendéglős.
Boldog újévet kívánok L ös- 

rnerőscimnek és kartársaimnak. 
Sopron. Exinger Gusztáv főp.

Kaszinó étterem.

Az év változásával t. pályatár
saimat ez utón gratulálom. 
Nagyvárad. Joó Imre

főpincér.
föpincór Orsz. Postás kaszinó.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmeröseimnek. 
Miskolc- Brádl József lőp.

vasúti étterem.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merüseimnek és kartársaimnak. 

Tatatóváros. Acél Viktor 
Otthon kávés.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
grauiálom.
Sopron. Bock Ernő föp.

Beck kávéház.

Seiuélyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Ekamp Gyula
Bikszád-fiitdői vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Miskolc. Steiner János iizletv.

vasúti vendéglő.
Boldog újévet kívánok minden 

barátomnak és ösmeröseimnek. 
Komárom. Tromler Miklós

pincér, „Vigadó1 étterem.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Pécs. Csernovics Sándor

föp. Royal kávéház.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton i 
gratulálom.

Boda Mihály
Lclle-ÍUrdői szállodás. j

Személyes ösmeröseim és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Miskolc. Kiss Ernő föpincér 

Döcögő étterem.

Mindazon ösmerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd- 
vözlöm-
Komárom. Bognár Rezső főp.

„Otthon" kávéház.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Pécs. Kokas István f.-p.

Royal kávéház.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kar társai innak. 

S. A. Ujhely. Baumgartner Jenő
főpincér Szinház étterem

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlőin.
Miskolc. Kellner Lajos

Széchenyi fogadós.
Az uiév küszöbén pályatársai

mat szívesen üdvözlöm. 
Komárom. Marton Lajos Károly

főp.. „Komárom" nagykávéház.
Az újév küszöbén pályatársai

mat szívesen üdvözlöm. 

Nagykároly. Le fler  Károly főp.
Magyarkirály logadó.

Minden t. ösmerösömnek és 
szaktársamnak boldog újévet kí
vánok.
S. A. Ujhelv. Fleck Hermán

fizetőp. Központi kávéház. j

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Portsmuth. Kráhl István liz. p.

Hotel Central, England.

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Komárom. Schwartz Mihály

pincér. ..Komárom" nagykávéház.
Személyes ösmerőseimet és ba

rátaim s ívesen köszöntőm az 
újév alklmából.
Nagykároly. Goldberger Ignác

llzetöp. Magyarkirály fogadó.

Boldog újévet kivánok tiszt. - 
barátaimnak és ösmeröseimnek. 

Kalocsa. Szabó József főp.
.Magyar király fogadó.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseirnnek és kartájaimnak. 
Ungvár. Herskovics Miksa föp.

Koiona fogadó.
Boldog újévet kívánok t. ös- 

i lóerőseimnek és kartársaimnak. 
Komárom. Cserepes István 

„Központi" káveház. Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Nagykároly. Pausch Mihály p.

Magyarkirály kávéház-

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Perlak. Panáts Antal

Muraköz fogadós

Mindazon ismerőseim, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. Glanz Lipót.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton 

i gratulálom.
Szeged. Neumann Ferenc

Kossuth káveház tulajdonos. T. ösmeröseimnek szerenese- 
kivánataimat fejezem ki az újév- 
változásával.
Zilah. Klein Gyula föp.

Tigris fogadó.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm
Nagykároly. Karlovits Dániel p.

Magyaikirály kávéház.

Ösmerőseimet és jóakaróimat 
szívesen köszöntőm az újév al
kalmából.
Temesvár. Özv. Kle«'n Jakabné

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseiinnék és kartársaimnak. 
Szombathely. Baldauf Károly 

Széli Kálmán kávéhaz főpiacér.
A t. főpincér és éthordó uraknak, és az ezen szak
mához tartozó t. összeseknek boldog újévet kívánok!

Budapest, B erkov its  K áro ly
VII., Sip-utca 11. sz. sokszorosító készülékek 

Hektográf raktára.

B. U. É. K.
Temesvár. Apfel Vilmos.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton 

I gratulálom.
Miskolc. Papp Lajos főp.

Korona fogadó étterem.

Boldog újévet kivánok t. isme- j 
réseimnek.
Győr. Bollinger János.

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




