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II. oldal. FOGADÓ 1. szám.

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

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szürö nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkül&zhetetien, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és a legzavarosabb bort is kristály-tisztává teszi. A Kristály- , 
szűrő zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél, sehol sem hiányozható Kristály- n 
szűrő, 100-lőO  liter munkaképességgel 40 korona. Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O G  S Á N D O R  (Délivasuti) pályaudvari £ 
vendéglősnél, Csáktornyán, és képviselőjénél: Polgár M. Budapest, VII., Wesselényi-utca 17. II. /. Az utánvét mellett küldött Kristály- 
szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik! Az ország-minden részéből érkezett elismerő levelek közül van szerencsém az alantiakat közölni. 
Kaposvár, 1906. szept. 30-án. Tek. Hercog Sándor urnák Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazott borszürőt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden
tekintetben megfelelőnek találta. — Munkaképessége várakozáson 

i felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, miért is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogyvármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben, teljes tisztelettel M ayer Berci s. k. jegyző. Grünwald 
M ór s. k. elnök. P. H. -----------— — —---——— -----------—

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli [vasúti vendéglős ll 
által feltalált és szabadalmazott „Borszürő" kipróbálásánál jelen ]jl 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta- C 
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, ki 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és lő  jh 
percnyi működés alatt 10— 12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, C 
1907. ‘február 17. Petrícs Ignác s. k. Csáktornya nagyközség ffl 
bírája. Autonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök. #1

T. éilapiró és vendéglős uraknak.
legmelegebben aján'om a 
legjobbnak elismert és 
sok időt és munkái meg
takarító „Berkovits“ -íéle

Hektográph-lapok

s minden szinben levő „tén-
tákat “ . A nélktllözhetlen 
hektográph-lap mindkét ol-
dalontőbbször használható a egy eredetiről 100—200 
másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós 
közé fektetjük 8 3—4 nap múlva ismét használható. 

Hektográph-tekercsek minden nagyságban rendelhető

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

VII., Sip-utca 11. Árjegyzék ingyen.

U ir r lo io c o k  felwétetetnek a Fogadó 
rlllUu luüu iV  kiadóhivatalában

Vili., Rákóci-ut 13. sz.

Vendéglő,
jövedelmező, egylettel, közvetlen 

színház mellett nagy vendégszo
bával, három szobás lakással, 

megfelelő pincével 1200 frt évi 
bér mellett jutányosán (állás el

foglalás végett) eladó. Bővebbet a 

-  kiadóhivatalban. --------
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Ú jé vb e n .
Átléptük az újév küszöbét és ez alka

lommal köszöntjük barátainkat s szak
társainkat.

Vajmi jót nem jegyezhetünk fel a 
lefolyt évről. A folyton emelkedő drága
ság zsibbasztólag hatott a vendéglő
sökre. Megnehezítette az ainugyis sulvos 
megélhetési viszonyokat. A vendéglős 
felemelt árakon szerzi be üzlete szük
ségleteit és amellett hanyatlik forgalma, 
mert népünk fogyasztási képessége óriási 
mértékben csökkent. Ennek káros hatá
sát jóformán első sorban a vendégei 
fogyasztására utalt vendéglős érzi. De 
amellett a kincstár felem -lt arányok
ban várja a maga jövedékét egyenes 
és nem egyenes adókban és illetékekben. 
A házi úr kénye-kedve szerint felmelt 
lakbérét. De a kisebb szekatúrákból 
fakadó bírságokat sem vetik meg a 
vendéglős fölött rendelkező sokoldalú és 
sokkezü hatóságok, mit a finánc és rendőr 
mindig hitelesnek és megbízhatónak 
tartott jelentései alapján vetnek ki a 
létért és családja fentartásáért küzdő 
vendéglősre és kocsmárosra.

Még az a közepes jólét is, melyet a 
vendéglős mint munkájának és fárado
zásának méltán megérdemelt dijai koráb
ban élvezhetett, a drágaság s a fogyasz
tás csökkenése folytán megszűnt és im
már ismeretlen fogalommá vált. Koráb
ban jól ment üzletek tönkremennek, 
gázdát cserélnek; igen sok vendéglőben 
naphosszat alig téved be vendég, de 
azért a vendéglőstől irgalom nélkül 
követelik kötelességének teljesítését és 
a hitelező az ő jogait hideg vérrel érvé
nyesíti vele szemben, nem törődve azzal, 
hogy marad-e a vendéglősnek és család
jának betevő falatja.

Jgen sokat javíthatnak szaklársaink 
ezen az állapoton, ha saját jól felfogott 
érdekükben szervezkednének, társulato
kat szerveznének ott, ahol még nincse
nek, ahol pedig ilyenek vannak, azokba 
belépve, az erőket egyesítenék, és mint 
egyesült szakiparosok igyekeznének jo
gaiknak érvényt szerezni Országos 
mozgalmak, amilyenek a szakkongresz- 
szusok, igen alkalmasak arra, hogy 
egyetértőleg felemeljék a szavukat és 
megvédjék érdekeiket. Igen sok bajt 
lehet a kormány által megszüntetni, 
igen sok jogos érdeket lehet megvédeni, 
ha eziránt mint egyesült erő tesszük

meg a szükséges lépéseket. A vendég
lős igen sok méltatlanságot kénytelen 
eltűrni csak azért, mert sohasem tud
hatja. hogy melyik nagyobb vagy kisebb, 
esetleg a legkisebb fórum haragját vonja 
magára és veszélyeztetve van az ö joga, 
az ő ekszisztenciája.

Ebből a bizonytalanságból, ebből a 
szégyenletes állapotból ki kell vezetni a 
vendéglős-ipart, mert amellett, hogy adó
zás tekintetében valóságos fejőstehénnek 
tartják, még jogait sem biztosítják. A ven
déglős-ipar sokkal nagyobb közteherrel 
van megrakva, mint bármely más ipar.

Az egyesülés és tömörülés eszméje, 
hála érte a jobb belátásra jutott szak
társainknak, mindjobban hódit. A ta
valyi szakmozgalmak, az országos 
kongresszus,több ipartársulat alakítása, 
a szaktársak közelebb jutása egymás
hoz, haladás számba megy, mert év
tizedes semmittevés, évtizedes nem- 
bánomság végre más fordulatot vett 
azáltal, hogy szaktársaink a cselekvés 
terére léptek.

És a hol a haladás megindult, olt 
megállásnak nem szabad többé bekö
vetkezni. A mozgalmakat sem lehet 
többé visszatartani, mert azokat ma
guk a viszonyok teremtették. Ezek a 
maguk természetes utján haladni fog
nak. bár mennyire iparkodjanak azo
kat itt Budapesten bizonyos szabadal
mazott oldalról megállítani, károsan 
befolyásolni és a mozgalmak kiépítését 
lebecsülni. Ez a mesterkedés nem fog 
sikerülni.

Nekünk mint szaklapnak igen ne
héz feladat jutott ebben a mi szak
mozgalmunkban. Szaktársaink és ol
vasóink tanuk erre. Nekünk nemcsak 
a mozgalmakat kellett terjesztenünk, 
propagálnunk, hanem harcba is kel
lett szállnunk a mozgalmak ellensé
geivel. Vissza kellett szorítanunk a ke
rékkötők aknamunkáját és még a tör
vényszék sorompói elé is kerültünk, 
mert a szak mozgalmaink ellenségeit 
igazi nevükön neveztük meg és rá
ütöttünk a hivatlan beavatkozók ke
zére.

Szaktársaink méltányolták szerény, 
de önzetlen és becsületes munkálko
dásunkat és megtiszteltek bennünket 
azzal, hogy több társulat és egyesület 
hivatalos lapjává választotta a -Fo
gadót.* Ezért a megtisztelő bizalomért

és kitüntetésért fogadják ezúton és 
ezen megemlékezésünk alkalmával is. 
hálás köszönetünket. Kérjük szaktár- 
sainkat, hogy pártfogoljanak és támo
gassanak bennünket továbbra is. Igye
kezni fogunk, hogy amiként a múltban 
úgy a jövőben is érdemessé fegyük 
magunkat erre. Nincs felemelőbb ki
tüntetés annál, mint a rnelvik a be
csületes munkának felismerésében nyil
vánul meg.

Szaktársainkat felhívjuk, hogv a 
megkezdett haladás munkáját folytas
sák : fejlesszék a társulást és egye
sülést és ne álljanak meg útjukban 
senkinek a kedvéért. Ne üljenek fel a 
maradiságot hirdető farizeusoknak, 
mert hiszen látják, hogy a kerékkötők 
munkája milyen szánalmas helyzetet 
teremtett eddig a szakiparunkban.

Legyen ez szózatunk az újév bt- 
köszöntőjében és legyen meg szóza
tunknak a természetes következmé
nye is: a haladás és boldogulás. Ki - 
a reményben köszöntjük szak-társain
kat és olvasóinkat és kívánunk nekik 
boldog újéve*.

Az ipartárs'jlatok egyesülése.
Hetek óta folyik az agitáció hivatot- 

lak és hívatlanok részéről, In*"-.- ;l 
Budapesten fennálló három vendéglős 
ipartársulat egyesüljön, egybeo.
Ez a három ipartársulat A szállodások, 
vendéglősök és kocsmárosok, — a Buda
pesti kocsmárosok és a budai I. II. és
III. kér.) vendéglősök ipartársulata. Az 
agitáció, a kapacitálás javában folyik, 
illik tehát, hogy mint szaklap, már most 
mondjuk el véleményünket.

Mindenekelőtt kutassuk az okokat, 
melyek ezt az egyesülési mozgalmat 
létrehozták.

Elgondolkodtunk rajta mi is és felve
tettük magunknak a kérdést, hogy váj
jon az <anyatársulatnaki) nevezni szokoü 
‘ Szállodások, vendéglősök és kocsmáro- 
sok ipartársulata», milyen eé 
elérni, hogy annyira forszírozza az egye
sülést azzal a kocsmáros ipartársulat\ti. 
melyet folyton támad és a hozzá közt-: 
álló és. többé-kevésbé vele szoros kap
csolatban álló szaklapok által folyt**n 
lebecsülteti, minden intézkedését és te
vékenységét lecsepiizteti és válogatott
nak nem igen mondható támadásokkal 
illeti
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Alig tévedhetünk, ha megállapítjuk, 
hogy az okoknak és az elérendő célnak 
tisztán személyes m otívum ai vannak. 
És ezt a meggyőződésünket megindo
kolni is akarjuk.

Ha az úgynevezett »anyatársulat« 
megtette volna kötelességét a közép 
vagy kisebb vendéglősök és kocsmáro- 
sok érdekében, ha ezekkel a szaktár
sakkal azonositotta volna magát és az 
ő érdekeiket a saját érdekének tekin
tette volna, akkor 4—5 év előtt az uj 
vendéglős és kocsmáros ipartársulat nem 
jött volna létre. Ennek létrejöttét kény
szerítő okok tették szükségessé; a tel
jesen kifejlődött meggyőződés vitte szak
társainkat az uj ipartársulat alakítására.

Ez olyan dolog, amit se letagadni, 
se máskép magyarázni nem lehet.

A tialal ipartársulat működésében 
mindig akadályokkal találta magát szem
ben az úgynevezett »anyatársulat« ben- 
fentesei részéről kifejtett ellenmozgalma 
által. Emlékeztetünk az lDOŐ-ki országos 
kongresszusra, amit az uj társulat 
hivott egybe és mely munkájával or
szágszerte ébresztette fel szakköreinket 
az addig rajtok erőt vett nembánom- 
ságból. Alapvető munkára vállalkozott, 
amit Jlock János orsz. képviselő ak
kor úgy jellemzett: »Hála Istennek, a 
jég meg van törve.«

Ezt a haladásszámba menő munkát 
az u n. anyatársulat« minden rendel
kezésére álló eszközzel, még a napi
lapokban közzétett nyílttéri éppen
séggel nem hízelgő nyilatkozatokkal is 
a sárga földig rántotta le. A hozzá 
közelálló szaklapokban meg éppenség
gel lebunköztatni igyekezett a mozgal
mat, azt az ipartársulatot s annak ve
zető férliait, kik az országos mozgalmat 
indították.

Ezzel és ilyen módon honorálták en
nek az ipartársulatnak és azoknak a 
lelkes férfiaknak a szakmánk közér
dekében megindított és országszerte 
visszhangra talált munkáját.

Hisz ez is honorárium! Még pedig 
szaktársak részéről szaktársaknak adott 
honorárium és elismerés.

A Szabadkán tartott országos kon
gresszus előkészítése alkalmával ugyan
ezt láttuk és tapasztaltuk. Ekkor a 
budapesti szaktársak mellett már a 
szabadkaiakat is támadták és ez a 
"nagybecsű« szerepük még a mai napig 
sem szűnt meg.

Ezek bizonyára olyan előzmények és 
okok, melyek az egyesüléshez való bi
zalmat és rokonszenvet alkalmasak fel
kelteni !

Es mért volt az egészen a fanatiz
musig fejlesztett ellenszenv és anaak 
kitörése? Hiszen szakbelileg teljesen 
okadatolt mozgalomról volt szó!

Azért volt mindez és most sincs más 
oka, mint a személyes nimbusnak, a 
hiúságnak és a vezető szerepnek 
elhomálvosodásától való félelem.

Ne vegye tőlünk senki rossz néven, 
ha őszintébben szólunk a tárgyhoz,

mint azok, kik az egyesülést propagál
ják. Tényekre hivatkozunk, amiket min
den ügyelő szaktársunk ismer és csak 
azok felejtették el, kik az erkölcsi ar- 
culcsapásokat bár zsebrerakták, ma az 
egyesülés létrejöttének szolgálatába sze
gődtek.

A szóban forgó „Budapesti kocsmá- 
rosok ipartársulata” , melynek tagjaira az 
„egyesülés”  hálóját ráhúzni akarják, 
halad előre. Tagjai napról-napra sza
porodnak és a közép- és kisebb vendég
lősök igaz érdekeinek megvédésére, az 
adott viszonyok közt fokozatosan erkölcsi 
erőséggé fejlődik. Tehát haladás és nem 
visszafejlődés konstatál tató. Ez pedig 
alkalmas növelni az u. n. „anyatársulat“  
maradiságának mindnagyobb térre ki
terjedő felismerését. És ez a tény az 
illető vezető-emberek személyes nitnbu
sát bántja. Ezt megakadályozni,
lehetetlenné tenni a k a rjá k !
|£ De hogyan ? ! A  támadások és sér
tegetések nem alkalmasak erre. Mert a 
„Bp. kocsinárosok ipartársulata11 arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy... a 
karaván halad. Tehát más módot kellett 
kieszelni és megtalálták a zt: az egye
sülés eszméjében. És abban a kitalálás
ban igy gondolkodhattak : Jöjjenek csak 
a táborunkba, itt falhoz állítjuk őket, 
el fognak veszni, letűnni és mi mara
dunk, mi, az „anyatársulat1', a szakmoz
galmak vezetői és irányitói, az fog tör
ténni amit mi akarunk és nem engedünk 
többé semmiféle országos mozgalmat, 
mert ez esetleg annyira megerősödik, hogy 
közgazdasági téren létrehozó alkotásokkal 
egyikünk-másikunk anyagi érdekeit is 
károsíthatja. (Pl. a vendéglősök sörgyára 
slb.)

Ilyennek találjuk mi az „egyesülés11 
iránt oly vehemesen megindult mozga
lomnak a be nem va llo tt célját. Ez 
a meggyőződés vett rajtunk erőt, mikor 
az okokat mérlegeltük és azt az őszinte 
tanácsot adjuk a „Budapesti kocsmárosok 
ipartársulata11 tagjainak és vezető férfiúi
nak, hogy ne üljenek fel a hangzatos 
szólamokkal feléjük közeledő csábításnak, 
hanem dolgozzanak saját ipartársulatuk
ban ernyedetlen szorgalommal és kitar
tással és az elérendő eredményekre 
büszke, de jogosult önérzettel fognak 
rámutathatni: íme ez a munkánk, ez a 
fáradságunk eredménye.

A Budapesti Kocsmárosok Ipartársulata
hivatalos közleményei.

A z  ipartársulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-ut i j ,  II. 2 0 . ss. a. van.

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

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

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze:

dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üilöi-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó'1 utján közöltetik. —  Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Január hó 3-án, pénteken  délután 
4 órakor az ipartársulat tagjai, szokásos 
pénteki összejövetelüket, az ipartársulat 
elnökénél, Janura Károlynál, (V I , Pod- 
manicky-utca 21. Gyár-utca sarkán) 
tartják, ami régi szokás szerint egy
szersmind újévi tisztelgés lesz. A  társulat 
tagjai felkéretnek, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek résztaz összejövetelen.

Vendéglősök Naptára 1908-ra. A
»Fogadó« kiadásában megjelent Ven
déglősök Naptárát az ipartársulati ta
goknak ajánljuk. Változatos és a ven
déglős szakmára fontos közleményeket 
tartalmaz. Á ra : 1 kor. 60 fíll. Meg
rendelhető a #Fogadó« kiadóhivatalában.

Pénteki összejövetelek.

A  legközelebbi társas összejövetelek, 
(uzsonnák) sorrendje. —  Összejövetel 
mindig délután 4 órakor. — 1908. Ja
nuár 3 -án : Janura  Károly vendéglő
jében, VI., Podmanicky-utca 21. —  Ja
nuár LO-én: Kerekes  Pál vendéglőjében, 
IX., Mester-utca 61. —  Január 17-én: 
Kovács  Ferenc vendéglőjében, 1X„ Li
liom-utca 10. —  Január 24-én : Jankó 
Ferenc vendéglőjében, Üllői-ut 24. — 
Január 31-én : Szauer István vendég
lőjében Vili., Szentkirályi-utca 4.

Egyesüljünk gazdasági érdekeinkért.
Irta : Priváry Pál

a szegedi vendéglősök ipartársulatának alelnökc.

Nem uj és nekem is régi keletű 
álláspontom az, hogy amit egyesek ki
vívni nem bírnak, azt egyesülés, társu
lás, szövetkezés esetleg szövetség alko
tása által elöbb-utóbb elérni lehet, elérni 
kell. Mert hiszen ezen elv külömben is 
általános, közös érdekű, s ez áll szak
csoportokra, szövetkezetekre egyaránt.

Külömben is azt tapasztaljuk, hogy 
lépten-nyomon egyéb sem történik, mint 
az, hogy a társadalomnak minden ré
tege, osztálya a helyzettel elégületlen. 
S mi okozza ezt? A kéznél fekvő (ab- 
normis) rendk ívü li állapot. Mert ha 
kérdezzük a diplomás embert, a tiszt
viselőt, a kereskedőt, az iparost, vagy 
akár a fóldmivest, vájjon meg van-e 
elégedve helyzetével, sorsával ? A  válasz 
önkéntelenül tolódik ajkára; hogy nincs, 
nem lehet megelégedve.

Ha kérdezzük: miben tudja vagy ta
lálja helyzetének változtatását, jobbra 
fordulását? A válasz legtöbb esetben 
abban csúcsosodik k i: « Töm örü ln i, 
összetartani, egyesü ln i kelh .
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De tömörül ám a tőkeerő is, és az 
is az egyesülés által igyekszik meghódí
tani azon érdekkört és üzlet-területet, 
melyre számításait alapítja . . .

fcs ezen az állapotokon a mai viszo
nyok között csodálkozni nem lehet (de 
változtatni igen!) midőn a verseny min
den vonalon annyira kivan fejlődve, 
hogy a széditően gyorsan forgó hajtó
ke rék  a késedelmezőket, a maradiakat 
s mindazokat, kik útjában állanak, vagy 
csak a tervezgetések stádiumánál tét
lenkednek s a cselekvés biztos útjára 
lépni bátorságuk nincs, esetleg a jól 
kiszámitott útról visszalép, kíméletlenül 
megsemmisíti, összetöri. .  .

Miután pedig, megelégedettek igen 
kevesen vannak, s az érdektársak tény
leg az egyesülések által válnak erősekké, 
azért egyesülnek is. Ebből következik 
azután az az állapot, hogy nem az 
egyesek, az egyesek ellen, hanem az 
erők az erők ellenében vivják a lét 
versenycsatáját és sokszor igen válogat- 
lan, kíméletlen fegyverekkel, melyek 
több esetben érzékeny sebeket ütnek 
egymás életevén.

Az észnek, az élelmességnek és a 
számításnak oly utjai vannak napjaink
ban, hogy az embert meglepi az ujabb- 
nál-ujabb hirek vétele e téren.

Mostanság, minden vonalon a kartell 
ura lja  a helyzetet, miáltal a munkás
bérharc tünetei észlelhetők. A cseléd
bérek hallatlanul emelkednek, a munka
időt óraszámra kell a közönségnek 
megiizetni. Ezek ellenében szervezked
nek a gazdák, munkaadók és közös 
só; elmeik megóvásáról gondoskodnak. Ba

rik orvoslására újabb módokkal terve
zeteket eszelnek ki, ilyenek pl. a községi 
mészárszékek felállítása, élelmi cikkek 
beszerzésének közös intézkedései, közös 
konyhák felállítása stb stb. S mind ezek 
azért történnek, mert a kicsinyben (detail) 
való bevásárlás méregdrága pénzbe kerül.

Ezeken kívül emelkedik a tüzelő, vi
lágitó és egyéb nélkülözhetlen háztartási 
cikkek árai úgy annyira, hogy a család
főt a háztartás rémséges költségeinek 
terhes viselése elkedvetleníti, lesújtja. 
Es ez a körülmény a közel jövőben, 
hogy megváltozzék, még csak kilátás 
sincs a kedvező fordulatra. Sőt súlyo
sabb állapotok várhatók.

* *
Az elmondottak ugyan általános, köz

ismert dolgok és éppen azért valók! 
Valamint való az is, hogy mindenki 
igyekszik saját baján és helyzetén segí
teni. Hiszen ez már az ember termé
szetében, tulajdonságában fekszik s 
amint megtalálta az okot arra, hogy 
ki és mi okozta a bajt, ami neki terhet 
okozott, s ha törekvésében gátul szol
gált valami, azt minden áron elhárítani 
törekszik, s ha egyedül nem bírja, tár
sat vagy társakat keres, hogy úgy a 
saját mint érdektársai sorsán könnyit- 
hessen.

Ez már külömben természetes is. így 
jöttek létre — mint soraim elején jelez

tem —  a társulások, a szövetkezések. 
Itt mindjárt megjegyzem, hogy a tár
sulatok és szövetkezetek sem bírják 
azonnal minden törekvéseiket érvénye
síteni, mivel ezen újabban keletkezett 
szövetkezelek és társulatok még nem 
elegendő erősek arra nézve, hogy az 
úgynevezett nagyobb töke ellenében a 
kívánt sikerrel vehessék föl a versenyt, 
nem különösen akkor, midőn a nagy 
befektetésü vállalatok és gyárak még 
kartellt is kötnek. A kartell által, 
az egyesek, habár társultak is külöm
ben, áruikat oly árakban kénytelenek 
beszerezni, amilyeneket a kartellben 
állók elébük szabnak és ezenkívül azok
tól kell beszerezniük, kikhez a karte- 
Iisták beosztják.

Ilyen megszorító körülmények után 
emelkedik azután unos-untalan az élelmi- 
és tápláló cikkek ára, amit azután a 
fogyasztó közönségnek kell feltétlenül 
megfizetni.
,v'Ezen kényszerhelyzetből kifolyólag 
következnek be azon esetek, hogy a 
kartellistákkal szemben fél keil venni 
a harcot. Ez pedig csak o ly  módon 
történhetik, ha az érdekeltek orszá
gosan szövetkeznek és oly  vállala
tokat létesítenek, m elyek felá l Uta
sával a meglévőknek kárt okozni nem 
akarnak, utjokban állani nem fognak, 
létérdekeiket megtámadni szándékukban 
nem lesz. Hanem igenis akarják azt, 
hogy inig egyrészről saját jól felfogott 
érdekeiket megvédeni kívánják, más
részről a nagyközönség részére jószán- 
déku akaratot tanúsítva, főtörekvésük 
az lesz, hogy gyártmányuk jóságával 
és annak áraival a nagyközönség elis
merését vivják ki és hogy áru ik be
szerzése körü l teljesen függetlenül 
járhassanak el.

Ezen eljárási móddal kell a túlkapá
sokat megfékezni és a kartellt a tisz
tességes verseny útjára irányítani.

Ezeknek elmondása után most átté
rek a tulajdonképeni tárgyamra: az 
ország vendéglősei által létesíteni szán
dékolt S örgyá r ügyére.

Midőn aẑ  1906-ik évben Budapest 
fővárosi elsőrendű és általam is ismert 
előkelőbb vendéglősök által kibocsáj- 
tott és aláirt azon felhívást vettem kéz
hez, melyben egy országosan szer
vezendő s fő leg  vendéglősök köréből 
alakitan fő  S ö rgyá r részvénytársa
ság alapításáról volt szó; megvallom 
őszintén, szivem megdobbant, lelkem 
örült és sokkal tiatalabbnak éreztem 
magam, mint tényleg vagyok. Elhatá
roztam, hogy tiszta lélekkel veszem ki 
részemet a munkából, azt értékesítem 
Szegeden és környékén, hogy ezen 
régen remélt mozgalom méltó sikereket 
érjen el. Gondolván egyszersmind arra, 
mily megnyugvással leszek eltelve, ha 
megérhetem, hogy a mi szeretett kar
társainkkal igazi ünnepet ülünk afölötti 
örömünkben, hogy egy alkotással többet 
teremtett az összetartás, mely annak 
alkotóit dicséri, t  i. a vendéglősöket,

kiket annyi közteher, szenvedés, nyug- 
talanitás és sokszor szánalomra méltó 
igazságtalan bántalmazás ért.

Midőn tényekkel igazoljuk be a nagy- 
közönség előtt életrevalóságát, össze
tartása által a sikert, mely szerint 
önerejével mozdította elő úgy a 
saját, m int felebarátai érdekeit, 
akkor azon boldogító hiszemben ringat
tam magam: Kedves kartársaim! Ti 
megtettetek kölelességteket. a nagy kö
zönség dicséretét méltán kiérdemeltetek, 
mert uraivá lettetek saját helyze
teteknek!

Bíztam is a sikerben, habár nézet
eltérések fordultak elő a szaklapok ha
sábjain. de azt annak tulajdonítottam, 
hogy mint minden kezdetnek, ennek is 
nehéz az eleje. Ennél az esetnél is ki
fogja magát forrni az eszme, s csak a 
diadal tiszta gyöngyszeme fog ragyogni 
minden magyar vendéglős szemében 
afölötti örömében, hogy győzött az össze
tartás; koronázza siker alkotásainkat!

Azonban, fájdalom csalódtam. Az orom- 
ünnepet nem tarthattuk meg . . .  Az ok, 
hogy hol keresendő? Isten látja lelke- 
met, nem értem, nem tudom megma
gyarázni.

Van azonban egy óhajom és ennek 
akarok kifejezést adni :

A célba vett sörgyár létesítésének 
eszméje napirendről ne vétessek le, 
mert ennek előbb utóbb létesülni kell, 
létesülni fog. Mert a magyar vendéglő
söknek be kell látniok, hogy mily ren
geteg pénzt adnak ki külföldi gyártmá
nyokért is. •

Azon téves eihiresztelésre, hogy 
Magyarországon van már elegendő sör
gyár, melyek kielégítik úgy a minőség 
tekintetében mint a mennyiség dolgá
ban a fogyasztó közönség szükségletét, 
megjegyzem, hogy az elsőt, t. i. hogy 
a magyar sörgyártmány elsőrendű, alá
írom, de ez nem zárja k i azt, hogy  
a vendéglősök által felállítandó 
sörgyár az újabb követelm ények
nek m egfelelő 1lerendezése mellett 
nem-e múlná fe lü l az ezidőszerinti 
sör gyá rtm ányt?  Én azt hiszem igen! 
A második: a mennyiséget illetőleg, 
kétségbe vonom, hogy a sörfogyasztás 
terén már is előállott nagyobb mérvű 
fogyasztást eitudnúk látni a létező gyá
rak kibővítés nélkül.

S miért nem tartják kívánatosnak 
éppen a jelenlegi sörgyárosok azt, hogy 
a vendéglősök által célba vett sörgyár 
létesülhessen ?

Sokkal üdvösebb volna, ha min
den oldalról támogatásban részesit- 
tetnék a vendéglősök által tervezett 
sörgyárnak létesítése, mert ebber. 
az esetben az összetartás a ltu l vég 
leg  k i lehetne zárni u külföld i sör- 
gyártm ánvt és nem lehetne zúgo
lódó és elégületlen vendéglős e 
hazában, s önmagától megszűnne 
az idegen gyártmányú sör behoza
tala, miután saját tulajdonával 
büszkén kérkedne s az idegent ül-
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dőzné, mondván: k ife lé  az idegen 
sörrel, e ljön a m agvar ip a r !

E tárgyban a kartellisták is. ha a 
közérdeknek akarnának tenni szolgála
tot, -ik is megtalálnák számadásaikat és 
megnyugvás honolna mindenki lelkében, 
ki ezen iparággal foglalkozik.

De most felvetem még azt a fontos 
kérdést, amely végig vonul cikkemen. 
.Meg van-e közöttünk az a boldogitó 
és nagy alkotásra képes összetartás r

Fájdalom, azt kell konstatálnom, 
bogv nincs meg. S talán ez volt rész
ben oka annak, hogy a közelmúltban 
sem sikerült nyélbeütni a sörgyár ügyét. 
S ha jövőre sem lesz meg a kívánt 
egyetértés és összetartás, akkor ez az 
eljárás bizonyára az ügy rovására esik 
és késni fog végeredményében a siker.

Azért alig találok szót annak kifeje
zésere, hogy csak össze kell tartani, 
minden áron, még akkor is, ha tálán 
némelyeknek az ügy megtestesítése nem 
is állana érdekében.

Tömöritsük erőnket közös gazdasági 
erdeink megóvására és fejlesztésére. 
Hiszen az egyesü.ésben rejlő erő csodá
kat képes művelni. Azért hiszem is, 
hogy szózatom megtalálja szivetekhez a 
helyes utal, megértitek azt és annak 
értelmében fogtok cselekedni. Úgy legyen!

T Á R S U L A T I  ELET
— ügyletek és társulatok —

Közgyűlés. A Győri pincér-egylet, 
no ! v két év óta nem tartott évi köz
gyűlést — ezt a napokban fogja meg
tartani. A közgyűlés főpontja a tiszti
kar választás lesz. Az uj tisztikarba 
kandidálva vannak: Németh  Ferenc 
kávés, elnök, László József alelnok, 
D reiszkor József (vasúti vendéglős) 
pénztárnok és Jfó r itz  Mihály fel
ügyelőnek.

Az ember táplálkozása 
I.

Az emberi test táplálkozására és 
egészségének fentartására a legfőbb 
szükséglet a jó  és tiszta étel. Az ételek 
jó elkészítésének módja, ezek rendszeres 
kezelése, ha leíratnék, vastag könyvet 
venne igénybe. Minthogy azt nem óhaj
tóm tenni, tehát csak röviden akarom 
elmondani a legfontosabb eljárást, a 
sütést és főzést, illetőleg az állat és 
növényvilágból származó tápszerek el
használása és elkészítési módjára nézve.

Az állal és növénynemek majdnem 
miinh-n fajt a ja  képviselve van az ember 
élelmezésében. Erede*re nézve a hús
félék három csoportját külömböztetjük 
meg. És pedig: 1 a vágó- és zuzómar- 
hák busát : 2. szárnyasok és vadfélék 
busát és 8. hatfélék húsát.

A kiilümböz • kagylók, rákok, bármily 
í sík is egyes tengerparti népek ház

ban, az emberiség zömének 
. Ltlko/ásáuál csak elenyésző szerepet

visznek. Vágó és szurómarháink húsának 
összetétele természetszerűen ingadozó. 
Az állat, fajtája, kora táplálkozása, 
neme és végtére eredete, egyaránt mó
dosítja a hús alkotó összetételét.

A  főzési és sütési eljárások a hus- 
nemüekben foglalt tápanyagok viszony
lagos mennyiségét valamint a húsok 
ehemiai összetételeit mennyiségileg vál
toztatják. Így pl. a hús tartalmaz : Friss 
marhahús nyersen 70‘88% vizet, 4'5z% 
zsiradékot; friss marhahús főttlevesben 
56'82°/o vizet, 7 50% zsiradékot és friss 
marhahús sülve (boeusteak) 55’39°/o vizet, 
8'21%  zsiradékot.

Ebből látható, akár főzzük, akár süt
jük, mindkét esetben fogy a víztartalma, 
s különösnek tűnik fel, hogy mindkét 
eljárásban egyenlő eredményt érünk el.

A  húsnál kétféle fehérjét különböz
tetünk meg és pedig : az izomrostok és 
vérfehérjét. Mindkét fehérjefaj magasabb 
hőfokban megolvad és összezsugorodik, 
mely alkalommal a húsban levő vizet, 
vagyis a nedvet kisajtolja. Természetes, 
hogy az már mindegy, akár vízben a 
főzésnél, vagy zsírban a sülésnél mele
gítjük fel a húst, akár nyárson sütjük 
meg. Hosszas főzésnél a húsnak rostos 
részeit elroncsoljuk és akkor a hús ismét 
nagyobb mennyiségű vizet vesz fel. Az 
ilyen agyonlőtt hús, izetlen és liziologiai 
értékesíthetősége csekély, a mennyiben 
fehérje anyaga annyira átalakul, hogy 
azt a szervezetünk nem bírja többé 
értékesíteni. Túlságos sütéssel kiszárítjuk 
a húst és fizikai értékesítésénél az ered
mény olyan mint a főtthusnál. Meg
jegyzem, hogy az izomrost fehérje már 
70. c.-nál olvad meg, 100 c.-nál pedig 
különféle pörkölési termékek keletkeznek.

Tudnivaló, ha jó levest akarunk ké
szíteni, akkor a húst hidegvízben kell 
feltenni. Amig a víz fólmelegszik, kilú
gozza a húst, és a leves zamatosabb. 
Ha pedig forró vizbe tesszük, a felületén 
a fehérje megolvad és megakadályozza 
a kilúgozást. Ugyanez áll be forró zsírba 
tett húsnál. A sütés forrósága következ
tében összezsugorodó húsból kiszo: ul 
a víztartalom és ebből keletkezik az 
úgynevezett pecsenye-lé, mely mennyisé
gileg ugyan igen csekély és ezért szokás 
ezt vízzel vagy levessel feloldani Ezzel 
azonban nem szabad elhamarkodni; 
mert ha ezt az eljárást idő előtt csinál
juk, a pecsenye nem fog kellőképen 
megbámulni

Ennek magyarázata igen egyszerű 
Mindaddig,miga húsban nagyobbmennyi- 
ségü v íz  van, a hőmérséklet nem emel
kedik 100 c fölé, vagyis a fehérjík nem 
alakulhatnak át s pörkölési termékek 
sem keletkezhetnek. Ha a levest a pecse
nyére öntjük, akkor a hőmérsékletet 
csökkentjük. Ebből is láthatjuk, hogy a 
v íz  első része gőzzé alakul és elpárolog 
és a pecsenye sistereg.

Az angol sülteknél pl. A hőmérséklet 
sohasem emelkedik 70 c. nál magasabbra. 
A jól sütött hús és leveshusnak ellenben

kell érni a 70 c fokot mert csakis ennek 
hatása alatt bir a fehérje megolvadni 
és átalakulni.

Az angol hussűltekhez nagyon jóminő
ségű hús használandó, mert 60-70 c. 
nem emészti el az esetleges bacillusokat, 
ami pedig az emberi szervezetre nagyon 
káros lehet. A tápláló anyagok mennyi
ségét tekintve, a stílt és főtt hús között 
lényeges külömbség nincs.

Sokszoros emberi tapasztalat alapján 
az emberiség főétkezése alkalmával mint 
első fogást a levest tálalják. Lássuk, 
mennyiben érdemli meg a leves az első 
helyet! A leves felületén főzésközt akár 
meleg, akár hidegvízbe tesszük a húst, 
bizonyos idő múlva fehér hab keletke
zik, melyet gondosan le kell szedni, kü
lönben a leves zavaros lesz. az igazi 
jó húsleves, ha pl. 250 gr. húsra egy 
negyed liter vizet adunk esetleg csirke 
vagy más szárnyas, húsok; az ilyen mó
don főtt levesek tápláló erejében senki 
sem kételkedhetik. Azonban a közönsé
ges levesnek és különösen sok kocsmá
ban vagy vendéglőben divó eljárás mellett 
t. i. a levest feketére égetett kenyér kivo
nattal barnítják, és vízzel őrlik fel, az 
ilyen levesnek a legkisebb tápláló ereje 
sincs, és mondanom sem kell, hogy van 
sok oly leves, mely az ember szerveze
tére ártalmas is.

Mi adja meg a levesnek az értékét, a 
miért annyira kedvelik? A  felelet igen 
egyszerű. A leves általán véve nem 
tápláló szer, hanem élvezeti cikk és 
mint ilyent kell megítélnünk. A  főzésnél 
különösen a levesfőzésnél használó za
matos anyagok fő képen az étvágy elő
segítésére szolgálnak és csak másod
sorban mondhatjuk tápszereknek, mert 
bő mirigyelválasztást eredményeznek és 
az étvágyot fokozzák. Persze mindez az 
emésztést és tápszereink jobb kihasználá
sát elősegíti

Az ételek felszolgálásánál szintén a 
kevésbbé fűszeres ételekkel kell kezdenünk 
és fokozatosabban fűszeresebb izüekkel 
folytatni. Ezt főleg a francia konyhánál 
látjuk. A gyermekek nem igen kedvelik 
a levest, de a gyermeknek nincs is szük
sége a mesterséges izgató szerekre, mert 
a gyermek szervezetének működése sok
kal élénkebb. mint a felnőtt emberé. 
Ezzel magyarázható, hogy mért okoz 
egy csésze leves az idősebb korban 
oly gyönyört, a miről fiatal korunkban 
sejtelmünk sem volt. A levesfélék el
készítésének módja a kultúra fejlő
désével jár. Minél civilizáltabb valamely 
nép, annál külömbözőbb és erősebb 
izgatószerekre van szüksége.

Csepreghy Gyula .

A győri p incérlskola megnyitása.
— Fény és árny. —

Pincér-szakiskoláink száma egygyel 
megint szaporodott Az újabb szám be
töltője a győri pineér-szaktanonciskola, 
melynek erős alapját a győri pincér
egylet 6000 koronával vetette meg. Az
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iskola ünnepélyes megnyitása e hó 
15-én, déle’ótt 11 órakor volt az iparos 
tanonciskola nagytermében. A fólavató 
ünnepélyen jelen voltak Wennes Jenő 
polgármester, dr. Angyal Armand rendőr
főkapitány, Ember János tanfelügyelő, 
Molnár József szakiskolai igazgató s a 
győri ipartestület elnöke és a pincér
egylet elnökén és több vendéglősön 
kívül Waltér Károly, a budapesti pincér
szakiskola igazgatója, Glück Frigyes, 
és Bokros Károly (Budapestről) az orsz. 
nyugdíj-egyesület elnöke. A megjelent 
díszes társaságot, miután a 42 számból 
álló pincér-lanonc a hvmnust eléne
kelte, Molnár József szakiskolai igazgató 
üdvözölte és vázolta szép szavakban az 
uj iskolának a vendéglős szakiparra 
vonatkozó jelentőségét. A budapestiek 
részéről Glück Frigyes és Bokros Károly 
szólaltak fel. A szakiskola javára ado
mányozások is történtek. Glück Frigyes 
500, Ott E. 100, a Törley-cég 100 és 
Ember János 50 koronát adományoztak.

A fólavató ünnepélyt a Royal nagy 
fogadóban társas-ebéd követte, melyen 
a hasonló nevezetes ünnepek alkalmával 
szokásos toasztok hangzottak el, úgy a 
győriek, mint a budapestiek részéről s 
a toasztok szárnyán szálló üdvözlések 
és éljenekből bőven kivették a maguk 
részét az avató-ünnepen és a banketten 
jelen vo’tak.

Mint e néhány sorból is kitetszik, 
ezen újabb szakiskolánk életbelépte
tése díszes közönség részvételével, fényes 
ünnepély kapcsán történt. Ami ugyan 
méltó is egy olyan iskolához, mely a 
legérdekesebb és fontosabb iparágot űzők
nek, szak- és társadalmi mivelődését 
van hivatva terjeszteni, s előmozdítani. 
Mint egyik ismert tanférfiu mondja: 
fényes és minél díszesebb tisztesség illet 
minden olyan intézményt, amelyből a 
legnemesebb fényt, a mivelődés fényét 
árasztják az emberi lelkekbe.

Mikor pedig ezt koncedáljuk és a 
győri pincér szakiskola fölavatásának 
szép, fényes sikerét az alapitó »Gvőri 
pincér-egylet« javára írjuk, lehetetlen 
elhal gatnunk azt a kellemetlen tényt, 
mely a szakiskola megnyitásával fel
merült, s mely az ünnepség fényének 
árnyként való kísérője — elhomályo- 
sitója volt.

Ezzel az enyhe kifejezéssel: "kelle
metlen incidens«-nek mondható esetről, 
a győri lapok (a G r. A'.-ó és Gy. H.-on 
kívül) is megemlékeztek és pedig a 
"Dunántúli Hirlap« az ünnepélyről írott 
tudósításában mely egész terjedelmében 
a következőképen hangzik:

Győrött még 1900-ban fölvetődött egy pincér
szakiskola létesitésének terve. E szakiskola 
jelentőségét és üdvös hatását méltatnunk fölös
leges. Elöljárt e terv lehetővé tételében — 
amint az elnöki jelentés módja — talán pél
dátlanul az egész országban : a győri pincér
kar A győri pincér egylet 1901. febr. 27-én 
egyhangú lelkesedéssel vagyonából a pincér- 
szakiskola javára 6000 koronát szavazott meg, 
egyúttal a szakiskola létesítésének előkészítésére 
megbízást adott." A győri vendéglősök, kávésok

és italmérők ipartársulata a szakiskola-alap 
javára évi 100 kor. hozzájárulást szavazott meg.

így létesült, legfőképpen a pincérek ado
mányaiból a szakiskola. S vasárnap folyt le a 
megnyitása, a pincérek nélkül! Sem a meg
nyitásra, sem az azt követő társasebédre a 
pincérkar nem volt hivatalos Talán bántotta 
volna a díszt, ha a pincérek is megjelentek 
volna.

Az ünnepély a szakiskolában, mely az 
iparostanonciskola helyiségében vao, folyt le. 
Előbb a pincórtanulók, akiknek száma 42, éne
kelték el a Hvmnust. Majd Molnár József 
szakiskolai igazgató üdvözölte a megjelenteket, 
különösen Wennes Jenő polgármestert és Ember 
János k. tanfelügyelőt. Rózsa János az Acél 
Hungária-kávéház pincértanulója szavalatot 
tartott, mire az ünnepély a Szózat hangjai 
mellett véget ért. Délben a Royal-szállóban 
bankett volt.

Itt van a fénynek az árnya. Az ün
nep fényét elhomályosító incidens, a 
botrányos mivoltában eme sorokból to
nik ki. De kitetszik azokból más is. Az, 
hogy egyleti elnök még ilyen értelem- 
been nem élt vissza a közbizalommal 
és azzal a tisztelettel, amivel az elnök
sége alatt álló egylet tagjainak tartozik. 
Ez még visszatetszőbb és olyan tény, 
amit a kevésbé jüizlésüek is nagyon el
it élhetnek.

Hogy azonban az eset jobban érthető 
legyen, közbe kell szúrnunk, hogy a 
győri pincér-egylet elnöke Kuster Géza, 
volt győri kávés, volt elnöke a pincér
szakiskola felavatását rendező bizottság
nak is. A fölavátási ünneppel kapcso
latos minden eljárás és ténykedés tehát, 
a pincér egyleti elnök hozzájá ulásával 
történt. Az ő intézkedésére volt szükség 
abban is, hogy a győri pincér-egylet, 
melynek az uj szakiskola lésülését kö
szönheti, teljesen mellőztessék, ai ii hogy 
tendenciózus és nem véletlen esetből 
bői történt, leginkább az igazolja, hogy 
amikor az egyleti tagok zúgolódása már 
általánossá vált, a rendezőség intézke
dett és pedig úgy, hogy az ünnep előtt 
két, illetve három nappal a pincérek is 
meghivattak. Természetesen erre a kény
telen-kelletlen meghívásra egy pincér 
sem jelent meg az ünnepélyen. Nem 
kívántak részt venni olyan társaságban, 
amelyből őket előre kinézték.

Egyébként a győri pincér-iskola meg
nyitása után több ottani szaktársunktól 
kaptunk értesítést, s ezen értesítések 
egyikében a győri pincérség sérelmé
nek még furcsább megokolását is talál
juk. E szerint egy győri darabont újság 
munkatársa, vagy szerkesztőjének, aki 
az ottani vendéglős ipartársulatnak is 
titkára, szintén része volt abban a "ki
nézésűi ügyben, amennyiben a pincér
egylet elnöke az ő segítségével és taná
csával járt el és cselekedett. A vendég- 
lös-ipartársulat titkára talán ezzel akarta 
megboszulni az itteni ' incéreket, hogy 
a tavaszi zavargások alkalmával a fő
nökökkel a legszebb egyetértésben dol
goztak és tartotttak ki. Nem valószínű 
ugyan ez a föltevés, de ismerve a da
rabont észjárással bírók gondolkozását, 
könnyen lehet erre is következtetni.

Eltekintve az incidensnek itt követ

keztetett okaitól, a mi véleményünk az, 
hogy nagyon rosszul teljesítetlek hivatá
sukat azok, akik magukra vették a 
győri pincér-szakiskola fölavatásával 
kapcsolatos teendőke'. amelylyei, mint 
a tények mutatják, minden áron arra 
törekedtek, hogy a helyiviszonyokat 
rossz színben tüntessék fid. Ez pediu 
lehetetlen cél volt. aminthogy a főt ök 
és pincér k ö z t i egyenetlenség  is 
ismeretlen fogalom a győrieknél. — Győr 
városa, valamint egész Győrmegye • en- 
déglösei és koesmárosai mintaképül ál
líthatók az ország vendéglősei elé 'még 
a budapestiek elé is) úgy szakképzett
ség, ipartársulás, mint társadalmi szem
pontból és ugyancsak ekként a győri 
pincérség is Ezt vallják rajtunk kívül 
mindazok, akik a győri viszonyokat 
közelebbről ismerik. S akik ama tapin
tatlanságot elkövették, ezen a jóhirneven 
ejthettek némi sebei: amivel azonban 
sem a pincérségnek, sem inasnak nem 
okoztak bajt, legföh-bh maguknak ár
tották.

Évfordulón!
Határkőhöz éri az idő —
Változott az évszám;
Egyet kihúztak és egyet,
FőliitaK a táblán.

Uj esztendőt írunk megint 
És köszöntünk újra,
S tépelödünk. mire fordul 
Öröm-e vagy bura

Hoz-e valami kis gyógyirt.
Arra a sok sebre.
Amit a múlt ejtett rajtunk 
Szinte nagy kedvtelve.

Küzdünk, küzdünk, egyre mindig 
Száz veszély is rajtunk,
S a helyett hogy fogyna, inkább 
Mindig több a bajunk.

Lelkünk szárnya megtépázva.
Oda egy-egy álom,
— Nincs igazság! — sóhajtozunk. 
Ezen a világon

De csak addig, mig ez idő 
Megint egyet fordul . .
Ekkor mindent elfelejtünk 
Es köszöntünk — ujbul!

Maisad János

F e l h í v á s  e l ő f i z e t é s r e .
A' v Fogadón mai számával uj évfo

lyamba lép és ez alkalomból felhívja 
a szaktársakat előlizetésra. A -F o g  <!■ - 
szakmozgalmunkban mindig szószólója 
volt ipari közérdekeinknek és szaktár
saink jogos magánérdekeit is megvedte 
mindenkor. A oFogudó*, mint 
független szaklap mindig bátran lepett 
sorompóba, mikor bizonyos b 
kát és jogtalan beavatkozást a mi -/ 
ügyeinkbe vissza kellett uta- 
Véleményében hü tanácsad*
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szaktársainknak és e szakiparhoz tar
tozóknak társadalmi és ipari állás
foglalását, haladását és boldogulását 
igazi odaadással támogatta és segítette 
előbbre vinni.

A «Fogarfó» megóvta függetlenségét, 
nem keresi az álnagyok kegyét, szó
kimondó volt velük szemben is, mikor 
arra rászolgáltak, szubvenciókat és 
pausálékat senkitől nem kért és nem 
fogadott el, hogy függetlenségét meg
óvhassa.

És ilyen íog maradni a «Fogadó» 
ezentui is. Kérjük szaktársainkat, hogy 
előfizetésükkel támogassák ezen törek
vésünket: önmaguknak, iparunknak 
teszik, amit ebben az irányban tesz
nek. mert hiszen a « Fogadó* szaktár
saink igaz és jogos érdekeit szolgálja 
önzetlenül és lelkiismeretesen.

Kérjük szaktársainkat, hogy előfize
tünk számát, előfizetők gyűjtésével 
is szaporítsák, hogy a « Fogadó» meg
erősödjék és mieiöbb mint hetilap 
teljesíthesse kulturális feladatát.

Előfizetési d ij: egy évre 12 kor., 
félévre 6 kor., negyedévre 3 kor.

Üdvözlettel
a «FOGADÓ» szerk. és kiadóhivatala.

K Ü L Ö N F É L E  KÖZLEMÉNYEK.

A Vendéglősök Naptára (1908-ra) 
következő tartalommal jelent meg. 
Naptári rész. Számviteli naplóbetétek. 
Névnapmutató táblázat. A felséges 
uralkodó ház ismertetése. Csillagászati 
feljegyzések. Törvényes bélyegfokozat. 
Szöveg: Az italraérési ipar. (Ki nyit
hat italmérést? —  Az engedély-illeték. 
—  Egyéb mondanivaló.) Üjabbkori 
szakmozgalmak. A kocsmában. (Vers.) 
Alakítsunk ipartársulatokat. (Hogyan 
alakítsuk meg az ipartársulatot?— Ipar- 
társulati-mintaalapszabály.) Ételneniek 
különböző népfajoknál. (Matsád J.) — 
A bor szerepe az emberiség életében. 
(.Janiira Károly.) Egyesüljünk gazdasági 
érdekeinkért. 'Irta Privárv Pál.) Kará
csonyi ajándék. (Vers.) Egyletek. Ipar
társulatok. (Közlése az eddig fenálló 
vendéglős-ipartársulatoknak és pincér
egyesületeknek.) Ebben a rovatban 
arcképek is foglaltatnak, s ez képezi a 
naptár albumrészét. Pihenőben. Juliska. 
(Vers, irta Rónai Albert.) A kukorica- 
pálinka és egyéb szakirányú humoros 

g. Tájékoztató. (Budapesti ide
genvezeti*.) Hasznos tudnivalók. (Borá
szati és pincegazdasági közlemények.) 
.Miklós kocsmáros akar lenni. (Hiímo- 
reszk.i A gyöngédség netovábbja. (Élet
kép.) Hirdetések stb.

A Vendéglősök Naptárát gazdag, vál
tozatos és mindenekfölöti szakirányú 
tartalmánál fogva ajánljuk vendéglős- 
kocsmáros szaktársainknak, mert amit 
ígértünk, azt be is váltottuk: igen 
előnyösen használható kézikönyvet 
adunk.

A Vendéglősök Naptárának ára:

1 bor. 60 üli. Megrendelhető a «Fogadó» 
kiadóhivatalánál, Budapest, Rákóci- 
út 13. szám.

Azon szaktársainkat, kik a Vendég
lősök Naptárát még nem rendelték 
meg, kérjük tegyék azt saját érdekük
ben mentői előbb, mert máris kevés
nek bizonyul a készített mennyiség.

Tisztelt előfizetőinket, a mai szám
mal postautalványt m ellékeltünk  
s előzőleg levélbeli .megkeresést küld
tünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta
fordu ltáva l beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. —  Banitain- 
kat és ösmeröseiuket kérjük, hogy a 
»Fogadót« szíveskedjenek körükben 
terjeszteni.

Az ige. Egyik bpesti vendéglős-ipar- 
társulat haviértesitöjében szakosztá
lyunk egy ismertebb fértia nevével 
egy közlemény jelent meg, melyet az
tán többi szaktársaink olyan értelem
ben közöltek le és kommentáltak meg, 
hogy ime szaktársak, itt az ige . . . 
Hát t. olvasóink és szaktársaink, 
nekünk is van egy cikkünk és ez 
kissé több, mint a közönséges ige, sőt 
annyira több, hogy erre a cikkre, ha 
laptársaink az övékét igének mondják, 
mi egész bátran a -malaszt* jelzőt 
illeszthetjük. A mi közleményünket, 
melyet a « Vendéglősök Naptárá-ból 
vettünk át, osztályunknak ugyancsak 
egyik ismert fértia: a szegedi P r iv á ry  
Pál irta és abban kitűnő szaktársunk 
nemcsak egyesülésre szólítja föl az 
ország vendéglőseit, hanem azt is 
megírja, hogy miért egyesüljenek. 
Gazdasági érdekeinkért, jelenti ki cik
kének már címében is, amit aztán 
soraiban fejt, okol és magyaráz meg 
nagyon szép értelemben. Az igazi 
vendéglős szivéből és tollából eredő 
eme sorokat, ajánljuk szaktársaink 
figyelmébe azzal, hogy ime, itt a va
lódi ige —  olvassátok!

Hymen hírek. Kousz Antal fővárosi 
vendéglős szaktársunk a m. hó elején 
tartotta egybekelését Z e llin g e r  Róza 
kisasszonynyal, Zellinger J. Visegrádi
utcai vendéglős leányával. —  F ried - 
mann Marci ismert marosvásárhelyi 
főpinc*T, e hó 7-én tartja egybekelé
sét Benjámin Regina kisasszonynval, 
Kolozsvárott.

A magisztrátus m eg az —  elöljá
róság. A kávéházak tultengése ellen 
címmel már két Ízben megemlékeztünk 
a fővárosi tanácsnak azon üdvös in
tézkedéséről, melvlyel a fővárosban 
gombamódra szaporodó kávéházakat 
kívánta kissé megállítani szaporodá
sukban. A  bpesti kávés-ipartársulat, 
amelynek kérelmére határozott igv a 
tanács, szívesen vette ezt tudomásul; 
nem úgy a kerületi elö'járók. Ezek 
nyakaskodtak és azt jelentették a 
tanácsnak, hogy ők semmiféle megszo
rítással nem fognak élni, mert őket 
egy miniszteri rendelet kötelezi arra,

hogy mindenféle ipari engedélyt adja
nak ki. A  tanács pedig erre megint 
összeült és megint azt határozta, hogy 
a kávéházak túlságos szaporodását 
meg kell gátolni minden áron, mert 
ez gazdasági, erkölcsi és közérdek is. 
És ismét utasította z elöljáróságot, 
hogy a már kiadott rendeletet szigo
rúan hajtsa végre. — Kiváncsiak va
gyunk, hogy az elöljárók a tanácsnak 
az újabban elfoglalandó álláspontjukról 
mit fognak megint jelenteni.

Jótékonyság. Mint bennünket értesi- 
tenek, a „Kőbányai Polgári sörfőzde1 a 
vendéglős menház javára 20 ezer koro
nás alapítványt tett, melynek kamatai 
addig is, mig a tökére szükség lesz, kü
lönös jótékony célra fognak szolgálni. 
Ezt az emberbaráti cselekményt köve
tésre ajánljuk a többi sörgyárnak is.

A drágaság ellen. Egy novemberi 
számunkban hirt adtunk arról a moz
galomról, amelyet a mindegyre növekvő 
drágaság ellen a belvárosi (IV . kér,) 
vendéglősök indítottak, G öttle r  László, 
Fludorov its  István és N i ka  Antal szak
társaink kezdeményezésére, a z  Irányi- 
utcai Sas-körben tartott értekezleten 
egyelőre a bor literje es a fröescsök 
ára felemelését határozták el szak
társaink. A drágaság ellen való véde
kezésnek ezt a módját magukévá tették 
a szomszédos V-ik kerületiek is. akik 
W erbőcy  Lajos és Sebald József ven
déglős szaktársaink összehívására e hó 
16-án d. u. 4 órakor M olnár Lajos 
sxaktársunk Szabadság-téri nagy vendég
lőben jöttek össze szép számban. Az 
összejövetel célját W erbőcy  szaktár
sunk ismertette értelmesen, előadva, 
hogy egy 8 tagú bizottság már egy elő
zetesen tartott értekezleten megbizatott, 
hogy az V-ik kerületet utcánként járja 
be és aláírásával a szaktársakat a moz
galomhoz való csatlakozásra bírja. A 
cél: a fröcsnek 9, illetve 10-re és a bor 
lit. 5 és 10 kral való emelese. Azt indít
ványozta egyúttal, hogy Budapesten 
mind a három ipartársulat kerestessék 
meg arra nézve, hogy a mozgalmat te
gyék magukévá. A jelenlévő szaklapok 
szerkesztőit szintén fölkérte, hogy a moz
galmat ismertessék és terjeszszék. Az 
értekezlet azután: Lukács  Gábor, Mol
nár Lajos, P e rén y i Károly,- K riszt 
Károly, Miskey  Lajos és Bartuschek 
Ernő felszólalása után az eddigi bizott
ságot 20 tagúvá kiegészíteni és az ára
kat 5, illetve 10 és a fröcscsöt 1— 2 kr. 
határozta el fölemelni.

Változás. Az esztendő változásával 
lapunknál is változás állott be, t. i. a 
rovatoknál, melyeknek egyik-másika uj 
kalapot — uj címet kapott. A  megvál
tozott laprovataink az Egyletek , Szö
vetkezetek , mely ezután »Társulati 
élet« és a H étrő l-hétre , mely »Egyről- 
Másrólc cim alatt hozza az idei vonat
kozó közleményeket.

Vasárnapi szünet a kocsmákban. 
Ungmegyében a görög kath. papság
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kérvényt intézett a vármegyéhez azi
ránt, hogy rendelje el. miszerint, ünnep 
és vasárnapokon a kocsmák zárva 
maradjanak. A  megyegyülésen a kér
vény tárgyalása meglehetős élénk vitát 
provokált, aminek az lett az eredménye, 
hogy a papság kérvényét tizenegy 
szótöbbséggel elfogadták. —  Ungme- 
gyében ezek szerint ünnep- és vasár
napokon a magasabb erkölcsök meg 
lesznek védve.

Kétszázezer korona segítség a rokkant 
munkásoknak, iparosoknak és árváinak.
Ily tekintélyes összeget fizetett ki 1S03 már
cius óta a Magyarországi Munkások Rokkanl- 
és Nyugdijegylele 276 rokkant tag és 70 árva 
állandó segítésére. K en államilag támogatott 
munkásjóléti intézményünknek központi vá
lasztmánya a minap tartott ülésében örömmel 
vette tudomásul azt, hogy az idén belépett 
tizenhétezer uj taggal a tagok száma ötvenöt-* 
ezerre emelkedett s hogy vagyona a három 
millió koronát'fölülhaladta A napokban Gyula- 
fehérváron és Szabadkán alakítottak fiókpénz
tárakat, melyek száma jelenleg 1S2. Az utóbbi 
időben gróf Széchenyi Frigyes (liarcs) és Sehulz 
l.énárd (Versecl léptek be 200 koronával az 
alapitó tagok sorába. Gülnrcbánya városa a 
rendőröket, hivatalszolgákat, mezőőröket, stb. 
íratta be saját költségén az egyletbe, ily mó
don gondoskodva azok nyugdijáról, lijabb 
időben a vidéki ipartestületek kezdeményezé
sére az önálló iparosok, kereskedők, tisztvise
lők stb. mind nagyobb számban csatlakoznak 
az egylethez, melynek központi háza és irodája 
Budapesten, VIII., József-utca 23. szám alatt van

Több milliós örökség-. Dom szky  
Antal szabadkai vendéglős-szaktársunk 
ezúttal a nevető örökösök közé fog 
előlépni, amennyiben egyik 1772-ben, 
Breslauban (Poroszország) elhalt atyalia 
után, — 130 éves s több millióra rugó 
hagyatéknak látszik részese lenni. Mint
hogy azonban a medve bőrére nem leheti 
előre — alkudni, mig maga a medve* 
nincs meg, — gratulációnkat mi is arra : 
az időre halászijuk, mikor Domszky 
barátunk birtokába jut a német fillé
rekből azóta átvedlett márkáknak. Addig 
is ne hagyja el a jő remény.

Kaszás Lajos ajándéka. Télviz ide
jén, amikor a nagy házak sorai közt 
az alattomos, halkan süvítő szél vagy 
a csípős hóesö dideregteti az embere
ket, önkénytelenül gondol a kellemes, 
meleg szobára minden ember, de külö
nösen azok, akiknek nincs részük ebben 
az élvezetben. Kaszás Lajos, a Muhr- 
féle nagy vendéglő kiváló tulajdonosa 
ezekre a szegény didergő emberekre 
gondolt, és ezeknek tette lehetővé, hogy 
legalább, az ugyancsak hideg, rongyos 
istállóban született Isten-ember emlékét 
őrző karácsonyi napokon lehessenek 
fütött kályha mellett. A nemesszivü ven
déglős közel 300 métermázsa (másfél 
vaggon) szenet vett és osztott ki a 
karácsony előtt való napon, a Nap és 
több fővárosi napilap rikkancsának, oly 
módon, hogy a nevezett lap kiadóhiva
tala által kiállított nyugtája ellenében 
kapta meg ki-ki (több száz szegény 
ember) a maga 50 klg. szenét. A  humá
nus vendéglős jólelküségének még azzal 
is jelét adta, hogy karácsony napján, 
üzleti személyzete mindegyikét egy-egv

becses ajándékkal lepte meg. Kaszás 
Lajos szaktársunkat ezért nem kell kü
lön dicsérni: jó  szivének a legszebb di
csérője maga ez a szép és nemes csele
kedet.

Elcsípett borhamisítók. A borellen- 
őrző-bizottság a VII. kerületben három 
italmérönél megállapította a borhami
sítást és megindította az eljárást. Ezek 
a következők: Grünfeld  Fülöp, Dohány
utca 89. Kovács  József, Dohány-utca
54. és S inger Simon, Dohány-utca 61. 
—  Mi azonban úgy tudjuk, hogy a 
VII. kerületben még több helyen találna 
ilyen kotyvalékot az eilenőrző-biz- t- 
ság, mert még sok helyen mérnek 24 
krért « kitűnő* bort.

Becsapott szállodai bórszolga. Egy
szer akart bankár lenni a budapesti 
»Orient« szálloda derék bérszolgája — és 
ez sem sikerült neki. mert 60 korona 
veszteséggel végződött az ö bankársága. 
A szálloda egyik vendége, ki dr. Kovács 
József, kolozsvári ügyvédnek jelentette 
be magát, —  de mint kiderüli, se nem 
ügyvéd, se nem Kovács, hanem ismeret
len valaki, npillanatnyi pénzzavarban# 
és »mig a postán a pénze megérkezik#, 
60 koronát kért kölcsön a szegény 
bérszolgától és azután — buesuzás nél
kül megugrott. A becsapott barátunk 
szívesen köröztetné a lovagját, ha tudná, 
hogy kicsoda, és éppen azért bizta a 
rendőrségre a kinyomozást. Tanulság : 
Ismeretlennek ne adjunk kölcsönt, még 
ha méltóságos urnák is mondja magát.

A Váel-utea látványossága. A Váci-ui.a 
mindig a legszebb utcája volt Budapestnek, de 
amióta a Hermann D. J. L., a mi szakipa- 

Srunkhoz tartozóknak ez az előnyösen ismert 
p ezüst és alpacca árukat szállító cége, oda köl
tözködött, a fokozatoknak legfölső csúcsáig 
jutott el, illetőleg a legeslegszebb utca lett. 
Olyképen tudnillik, hogy Budapestnek előkelő 
és minden rangú népe ezen utcában hullámzik 
és úgy tódul oda, mintha a fővárosnak több 
utcája sem volna, vagy mintha itt nem is 50 
kiló, hanem métermázsaszámra osztogatnák a 
szenet. Mindennek pedig az az egyszerű oka, 
hogy a fogadós, vendéglős és kávésok ezüst- 
nemű szállítója; a Hermann /. L. cég kirakata 
olyan fényes cs olyan látványos, hogy mindenki 
csak azt bámulja. Szaktársaink, kiváltképen a 
vidékről feljövök, el ne mulasszák ezt a szép 
látványosságot megtekinteni.

Az absynth alkonya. Ha az ember 
feje a dőzsölés közben és úgy hajnal 
felé nagyon kótyagos, és nem tud mit 
csinálni, iszik —  abszintot. Nálunk 
azonban csak a kótyagos emberek 
isszák, mig némely külföldi helyen, 
mint pl. Franciaországban, egész ren
des italként használják és többen ugv 
isszák, mint a limonádét, nem törőd
vén az ilyenek azzal, hogy életükfája 
legalább is 20— 30 évvel előbb kidül. 
Az életet pusztító ezen ördögi italt 
azonban végre is megsokalta a művelt 
Nyugat, melynek egy-két állama már 
előzőleg betiltotta a gyártását, vagy 
pedig olyan adót vetett ki rája. hogy 
tovább se vendéglő, se kávéház nem 
tartotta az árában igy nagy magasra 
felszöktetett italt. Most újabban pedig 
ezekhez készül csatlakozni a svájci

szövetség-tanács is, melyhez kérelmet 
intéztek, hogy Svájc egész területén 
alkotmányos utón tiltsa el az absynth 
gyártását és fogyasztását. Egyes kan
tonok már kimondották ezt a tilalmat, 
ám az absynth ellenségei úgy vélik, 
hogy a tilalom csak akkor ér valamit, 
ha az az összes szövetségi kantonok 
területére egységesen kiterjesztetik. Az 
absynth gyártását legnagyobb mérték
ben a Neuenburg kanton területén 
fekvő 8— 10 községben fizik. A Travers- 
völgyben 12 absynthgyár működik 62 
munkással és 38 irodai alkalmazottal. 
A gyárak azonban a tilalom kimon
dása után sem szüntetik meg üzemü
ket, mert gyártmányuk felét eddig is 
és illetőleg ezután is és mindaddig 
Franciaországba fogják szállítani, amig 
az absvnthnak ott is be nem alkonyodik.

Az animó. Mit igyunk? Mindig azt, ami jól 
esik. A finom bakatort, ságit, somlyait, csopa
kit vagy az ezerjót pedig mindig bátran meg- 
ihatjuk, akár vagyunk arra animálva akár nem, 
azonban lehet animónk és bármily nagy mér
tékben, csak azt nem szabad elfelednünk és 
figyelmen kivül hagynunk, hogy úgy7 jó az ital, 
ha üdít, már pedig fentnevezett és egyáltalá
ban minden boritalnak csak úgy van üditö 
hatása, ha ahhoz —„Kristály*-viz<£ fogyasztónk.

Gyászrovat. Németh .4 ndrásgyásza. 
Mint utólag nagy sajnálattal értesülünk, 
Németh Andrást, a debreceni Bika 
fogadó népszerű tulajdonosát, súlyos 
csapás érte neje elvesztésével, ki e 
hó 3-án, rövid szenvedés után elhalá
lozott. Az általános nagy tiszteletben 
részesült urinőt Debrecen város elő
kelő társadalma és ottani .szaktársa
dalmunk, csekély kivétellel kísérte el 
utolsó útjára. — Áldás és béke poraira.
Tnrmo 1 Nürnbergi óriás nemes, édes,
I Ullllu • vast.ig gyn:.!•!•■•; toraésü,
métermázsánként 20 korona. 25 kgramm 6 
korona, 5 kgramm 1-50 koronáért rendelhető 
Keménynél. Regcteruszka-Garbiszbogdányon.

Maradjunk az igazságnál.
Miskolc, dec. 4.

A dec. 15-én kiadott szállodai éttermi 
és kávéházi alkalmazónak szaklapja 
referál egy-két meg és meg nem tartott 
értekezletről, közben foglalkozik csekély
ségemmel is és szerencsés eseménynek 
nevezi, hogy a gyűlés, elveim et m m 
ism erve, elnökké választott és én arról 
leköszöntem ; továbbá elnevez a főnökök 
iránti hipperloyalitásban szenvedő lovag
nak és nagy hangon jelenti, hogy a 
kiküldött ur alaposan megleckéztetett, 
mig végül elmondatja Kesztenbaum A. 
úrral, hogy a kongresszuson is kom] la
mináltam a miskolci pincéreket, ameny- 
nyiben az egész kongresszussal szembe 
helyezkedtem.

Hát egy kicsit hátrább az agarakkal 
L referáló és cikkező urak. — Első 
megjegyzésükre nyomban ki kell jelen
tenem, hogy az első alakulás percétől 
fogva, amikor az elnöki székből ismer
tettem elveimet, azóta azok ismeretesek 
és azokhoz szigorúan ragaszkodtam és 
ragaszkodom, mert legfőbb kötelességem
nek tartottam mindig, hogy kartúrsaim



érdekeit megvédjem és azt csak úgy
véltem és vélem elérni, ha azt a köl
csönös békés együttérzést, ami eddig 
volt és van munkás és munkaadó közt, 
megzavarni nem engedem.

Ami a főnökök iránti tiszteletemet 
illeti, amit a cikkező urak hipperlova- 
ütásnak neveznek (vájjon letudnák-e 
ezt magyarra fordítani ?) ez onnan ered. 
hogy eddigi 18 esztendős pincéri pályá
mon mindig szerettek és megbecsültek 
engem is a főnökök, amire ugyan min
dig fötörekvésem volt rászolgálni és 
azután, hogy én a főnökökkel kar
öltve hogy merészlem még álmodni is 
az ingyenes elhelyező felállítását? Hát 
mért félnek úgy a főnököktől, mint az 
ördög a tömjéntől? Hiszen ők szívesen 
hoznak áldozatokat és egyforma befolyást 
is biztosítanak az ügyvitelre az alkalma
zottaknak. igv együtt becsületesen, köny- 
nyebb volna, sőt egészen biztos volna 
az ügynöki rendszer letörése, de ugv 
látszik, akkor a henyélő, élösdi aposto
loknak felkopna az álluk és ez fáj ugye 
cikkíró ur? . . .

Térjünk át a megleckéztetés izetlen 
hangoztatására. Szíveskedjék tudomásul 
venni t. cikkező, hogy azoknak az em
bereknek, akik kenyérkeresetből be
tanulnak egy csomó bombasztikus frá
zist és hazudnak úgy a saját érdekük
ből, mint a karikacsapás, azoknak a 
koponyájából semmi olyan világot meg
váltó felvilágosodás ki nem árad, ami
től én okosabb lehetnék. Én, látja, nem 
dicsekedtem el vele, hogy én a kikül
dött urat hogy megleckéztettem.

Amit végül Kesztenbaum A. ur szá
júba adnak a cikkírók, ezzel szolgála
tit tesznek nekem, mert igazolják, hogy 
mennyire következetes és rnegtántorit- 
hatatlan elveim vannak és hogy azt a 
kongresszuson is. egymagámban állva, 
bátran, férfiasán kifejtettem Az ilyen 
gondolkozást erre mifelénk nem megí
télendőnek, hanem erénynek tartják. 
És nehogy azt gondolja a t. cikkíró ur, 
hogy itt Miskolcon ezzel az egészséges 
gondolkozással egyedül vagyok, hát szi
ves tudomására hozom, hogy izetlen
irmedvényük hatása alatt, városunk
ncértársadalmának legjobbjai és tul-
onio többsége tüntető lelkesedéssel 

azonosította magát velem és szerdán, a 
Korona étterem külön helyiségében meg- 
1 ^tott barátságos összejövetelen valóság
gal elárasztották csekélységemet szere
ltük és becsülésük nyilvánításával. Ez 
azt bizonyitja, hogy én mégis jobb 
szolgálatot igyekszem tenni az én kö
römben, mint önök a maszlagos lazítás
sal az országban. K őváry  Jenő.

A bor szerepe ez emberiség életében.
Mit nem tesz a mámor? Kitárja előt

űnik. mi rejtve van, reménységünk ál
ma! valósággá teszi, a gyávába bátor- 
- egot önt. észrevétlenül emeli le az 
• -süggedt iélekröl annak nyomasztó 
terhét Ugyan kit nem tettek ékesen

szólóvá a telt poharak ? Kivel nem 
feledtették szorultságát, szegénységét ? ... 
így beszél az emberiség praktikus bölcse, 
Horatius, ki azért volt bölcs, nagy és 
irigyelt, mert saját leikével fedezte fel, 
miként lehet az anyagi világtól függet
lenül és boldogan élni, s még inkább, 
hogy miként használhatjuk fel legügye
sebben az anyagi világ javát önboldog
ságunkra.

Az ókor e bölcs szavú dalnoka s az 
újkor leglelkesebb költői legszebb dalai
kat intézik a borhoz, elismerik az egyénre 
ható fellüzesitő, vigasztaló s egyéb ha
tását s egyérte miileg összekötik az em
ber legihletettebb. legiinnepibb érzései
vel : a szabadsággal és férfiassággal.

Mivel tehát a bornak az egyénre ható 
ereje közismert, azt fogjuk pár pillan
tással figyelemmel kisérni, miként simult 
hozzá a bor a kor uralkodó eszméihez 
és kirívó hajlamaihoz? Hogy értéke, be
csülete az emberiség életének hullámzá
sával mikor szállt le és mikor emelkedett ?

Az ős, a keleti kulturnépek történe
ténél nem kell megállapodnunk. Kelet 
forró éghajlata nem engedi a bor túlsá
gos élvezését, s a bibliának Nőéről szóló 
beszélve azért is mélyértelmü, mert 
egyszeribe tudtunkra adja, hogy a bor 
szerepe csak akkor kezdődhetik, mikor 
az emberiség élete és tevékenysége nyű
göt felé húzódik. Sem Afrikában, sem 
Ázsiában nincs szerepe, mert ellenáll a 
légmérséklet, mely bor nélkül is forró 
indulatokat fakaszt ki az emberből. Nyu
gaton ellenben, a mérsékelt éghajlat 
alatt, hol nem perzsel ugv a napsugár 
s nem hajtja ki normális medréből a 
szenvedélyeket, szükség volt és van erre 
a kis istápolóra: nélküle nem emelked- 
hetik a lélek az önfeledt, a mámorszülte 
hangulat régióiba.

Földrészünk legelső és legmagasabbra 
jutott kulturnépe, a Görög, Európa keleti 
részén lakik: ennek megfelelően ott 
még nem emelkedett kellő jelentőségre a 
bor. Kitűnő boraik voltak ugyan, külö
nösen a chiosi és cyprusi, s a Trója 
alatt csatázó hősök, Achilles és barátai, 
épugy Penelope kérő-hadserege tobzód
tak is a borral; mégis — jóllehet leg
szebb bordalaik voltak — kellően meg 
nem becsülték.

Isteneik nem is bort ittak, hanem 
nektárt s a görög nem arra volt büszke, 
hogy ki tud többet inni, hanem azzal 
kérkedett, hogy neki vannak a legszebb 
irodalmi termékei, legszebb szobrai és 
festményei, legbeesesebb szónoklatai és 
dalai. Lelkének uralkodó vonása a szép 
keresése és élvezése általában ; saját ma
gára vonatkozólag pedig eszménye volt, 
hogy szép teste és abban szép lelke le
gyen. Ez az uralkodó eszmény szép har
móniát, nemes nyugalmat tételez fel s ez 
semmiképen sincs összhangban a bor 
legfőbb hatásaival, melyek olyanok, hogy 
ép a nyugalmat es harmóniát nemcsak 
kizárják, de megszüntetik.

Egy más oldalról is kell itt szólnunk. 
A hellén társadalomból hiányzott a nő.

Érzelmi tekintetben bizonyos sivár, ka
szárnya hangulat jellemzi ezt a társa
dalmat. Nem volt társaság Már pedig 
hogy szóljon ott a bor fakasztotta dal, 
hol nincs jelen legjobb szövetségese, a 
nő, a szerelem !? A nő, a fajfentartó gép, 
elvolt zárva otthonában, ismeretlen érzés 
volt a szerelem; ujjongó vagy elkesere
dett legény nem járhatott kocsmába.

Társasélet csak a híres cocottok, a 
Phrynék és Laisok szalonjaiban pezsgett. 
de ebben a leghíresebb emberek (akik 
tehát a kor uralkodó eszményeit legjob
ban képviselték) vettek csak részt: böl
cselők, festők, költők . . . valóságos sza
lonok voltak ezek, hol láncra verik a 
legharmönikusabb emberek a szenvedélyt, 
nem lehet ott a bor igazi tanyája.

Beljebb nyugatnak, oly népnél les2 
majd, melynek nem ily szép, hanem bru
tális, erőszakos jelleme van

Itália a bor otthona Prózai nép lakjá 
azt, a római. Isteneit borral itatja. Össze
harácsolja a föld összes kincseit, hogy 
dőzsölhessen eszeveszetten. Sivár lelké
ben volt ugyan sok szenvedély, de borral 
kellett annak kitörését megindítani;

Élvezni, mámorban úszni akart minden 
áron, s hogy az élvezetet mennél inten
zivebben élje át, hallatlan rafinériával 
kapcsolta azt össze. Ki ne hallott volna 
a lucullusi lakomákról!? Együttlétüknek 
füs2ere a nő, s pedig a dőzsölő nő . . . 
Hogy ment végbe egy ily lakoma ?

Az önző római égy kis mellékasztal
kán a bor védő Istene és a háziistene 
elé tett enni és innivalót; igy biztosította 
magát annak kegyéről. Á társaság min
den tagja megfürödve, illatos fűszerekkel 
és olajokkal bekenve, könnyű ruhában 
heveredett le az asztal melletti pamlagra. 
Komolyan készüli a tivornyához, mert 
szemében az a legfőbb jó volt. Férfiak 
és barátnőik repkénynyel és koszorúkkal 
övezték fejüket, úgy hivén, hogy a hűvös 
repkény tovább óvja a fejét a borgőztől 
s igy ő tovább élvezhet. 'Táncosnők, akro
baták, bűvészek gondoskodtak arról, hogy 
a társaságot semmi komoly gondolat ne 
foglalhassa el. hanem mindenki teljesen 
az élvezetnek engedhesse át magái. A 
bor élvezésének egész rafíinériáját az u. n. 
«borkirály» készítette elő, ki jobb ügyre 
méltó buzgalommal gondoskodott a kü- 
lümböző borok keveréséről stb.

Méltón meglephet bennünket ez a je
lenség, s ha kutatjuk, miért nyert ily 
nagy elterjedést náluk a bor, azt látjuk, 
hogy a bor szoros összefüggésben állt 
hajlamaikkal s uralkodó nézeteikkel. 
Ebbéli egyezményük a Bacchanáliák vol
tak, hol Bachus istenük (a bor istene) 
repkény ko-zoruzottan, széles vidámság
gal, Bachans nők és táncosok zajos és 
tomboló kísérete mellett gondtalanul járta 
be az országokat.

Velük aztán a bor dicső szerepe le
tűnt egy időre. Elkövetkeztek a közép
kor századai, midőn az emberek figyelme 
és törekvése hosszú időre elfordult a 
földtől, s szemeit az ég felé irányozta.
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Hit szerint a fold siralomvölgye volt, 
ennek örömei nem jótétemények, hanem 
kisértések voltak.

Mit keresne itt a bor, a földi indu
latok kifogyhatatlan forrása ? Uj, jobb 
időkre kellett várnia, mikor majd reak
cióként az emberiség az anyagi világ 
javait kezdi ismét hajhászni. Ez be is 
következett. Az újkor hajnalán az em
beriség visszanyerte erélyét és cselekvés
vágyát s a bor elfoglalta az őt megillető 
helyét. Művészileg faragott kupában 
áldoztak ismét Bachusnak s megújítot
tak az ókor dáridóit. A szőlőtermelés 
hatalmas lendületnek indult és sohasem 
is volt a magyar, olasz, spanyol és rajna- 
menti boroknak akkora keletjük és ki
vitelük, mint akkor. Diadalutjában csak 
most kezdi megállítani hatalmas ellen
sége a socializmus

Jan ura Károly.
(Vége köv.j

ÜZLETI  HÍREINK.

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

Ottó Mihály fogadója. Herkules- 
fürdőnek 26 éven át volt kitűnő 
nagyvendéglőse, Ottó Mihály szaktár
sunk, Újvidéken megvette az Erzsébet 
fogadót. Az előnyösen ösmert vendég
lős a jóhirnevü nagy üzletet decem
ber 26-án vette át saját kezelésébe.

«Meteor». Az idő változását jelentő 
ezen cimen az Erzsébet-körut 6. sz. a. 
e hó 21-én nyitotta meg Tep li József 
modern berendezésű kávéházat, az 
ugyancsak hason cimü uj fogadó épü
letében.

Bilits Győző Budapesten a Város
major-utca 10. sz. alatti jónevü ven
déglőt Valachy János szaktársunktól 
e hó 15-én átvette.

üj fogadós. Kolossá Viktor, a 
kecskeméti Royal fogadónak huzamosb 
időn át volt kedvelt főpincére, ugyanott 
megvette a Millecker (Beretvás-féle) 
szállodát. Uj fogadós szaktársunk a 
régi jónevü üzletet újév napján vette 
át saját kezelésébe. Vállalkozásához 
igazi sikereket kívánunk.

Kávéház megnyitás. D ávid  Sándor 
előnyösen ösmert szaktársunk, mint 
előzőleg irtuk, a szegedi Kossuth 
kávéházat megvette. Uj kávés-szaktár- 
sunk üzletét a mai nappal nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Budapesten a Gizella-téren lévő 
Kousz-féle vendéglő vezetését Benkő 
Mátyás a Fészek volt főpincére vette át.

Herkules fürdői hírek. Az Orpheum 
vendéglőt Forster A. mehádiai ven
déglős bérelte ki. Ugyanitt a Bárok 
vendéglő bérletét D eixner  Fáni nyerte el.

Teller Vilmos fogadója. Főpineér- 
ségünknek egyik ismert tagja, és utóbb

a lugosi Magyar királv fogadónak volt 
főpincére, ugyanott megvette a Konkor- 
dia fogadót. Teller szaktársunk a nagy 
üzletet egész uj berendezéssel fogja ellátni 
és ünnepélyesen újévkor nyitja meg Uj 
fogadós szaktársunkat gratuláljuk.

Waesovszky Tivadar Budapesten az
1. kér. Attila-utca 14. szám alatti ven
déglőt Bruckner Károlytól átvette. 
Waesovszky szaktársunk üzletét jó 
konyha és boraival kívánja fejleszteni.

Horváth József, az orosházi „Alföld 
fogadónak huzamosb ideig volt föpincére 
ugyanott megvette a Magyar király szállo
dát, amelyet ez alkalommal díszesen 
renováltatok. Válalkozásához kívánunk 
sok szerencsét.

Nagybecskereken a Rózsa szállodát 
A'eumann Ferenc, volt szegedi .kávés 
szaktársunk e hó 15-én fogja átvenni 
saját kezelésébe.

Uj vendéglős. Németh Vince elő
nyösen ösmert főpincér szak társunk a 
mármarosmegyei Técsőn a Moget-féle 
vendéglőt megvette s azt saját keze
lésébe december 15-én vette át. üj 
vendéglős szaktársunk vállalkozásához 
sok sikert kívánunk!

Gánty Lajos volt székesfehérvári 
ismert vendéglős szaktársunk átvette 
a Rottenbiller-utca 21. sz. alatti Csil
lag-féle jóhirnevü vendéglőt. Gánty 
jó borai és konyhája az üzlet jómene
telét biztosítani fogják.

Gyürky József ismert vendéglős szak
társunk nem Nagysuránvban, mint 
előző lapunkban említettük, hanem a 
nagyszécsényi Oroszlán fogadói vette át.

Bergman Adolf fogadója. A zombori 
Vadászkürt-nek volt kitűnő fogadósa, 
Bergman Adolf szaktársunk, Herkules- 
fürdön az uj József fő herceg-fogadó bér
letét elnyerte. Bergman szaktársunk a 
nagy szabású üzletét modernül most ren
dezi be.

Kecskeméten a Vigadó vendéglőt és 
a körösi-utcán levő fenyes cukrászdái 
üzletet megvette Dunszt Ferenc, a 
Royal fogadó ismert tulajdonosának fia. 
Szaktársunk az üzleteket saját kezelé
sébe a m. hó elején vette át.

Vukováron a Paunovics-féle nagy
fogadót (Grand hotel) Simoncsics 
János, a temesvári Pilzeni sörcsarnok 
volt derék tulajdonosa megvette. Simon- 
csics szaktársunk a nagy üzletet uj 
modorú berendezéssel látta el és saját 
kezelésébe a mai napon vette át.

SehŐnberger István fővárosi ven
déglős, Mí jor István szaktársunk sorok- 
sári-uti jónevü vendéglőjét a múlt hó 
utoljával átvette.

Dicsőszentmártonban a nagy foga
dót Fülöp Károly fogadós szaklársunktól, 
András Mihály ugyanott huzamosb ideig 
volt föpincér e hó 15-én ál vette. Uj 
fogadós szaktársunknak kívánunk sok 
szerencsét.

Étteremből kávéház. Marosvásárhe
lyen a László-féle fogadót Stausz József
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szaktársunk, ki üzletét a m. hó elején 
vette meg, átalakítana és pedig ugv. hogy 
az utca frontját elfoglaló kávéházhoz á 
kapcsolatos nagy éttermet i< hozzá vette. 
A szép látványt képező kávéház ujjan 
való berendezése, mint értesülünk 60 
ezer koronába kerül A nagy szabású 
üzletet Stausz szaktársunk a napokban 
Royal cimen nyitja meg.

Miklósy Károly Budapesten a VII. 
Thököly-ut 8 sz. alatti Perényi Káioly 
szaktársunk vendéglője vezetését a na
pokban átvette.

Kerestetnek T. olvasóinkat kérjük, hugy 
ax alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
napon értesítsék

Biichler György temesvári születésű főj*, 
hollétét kéri egy le*. lapon tudatni Bálint 
Ferenc főpincér (Salgótarján.)

fánosy Béla és Kardos Gyula pin-érek hollé
tét egy lev. lapon Hoehholter Imre vendéglős, 
Saár (Sárvár mellett) kéri tudatni.

Baján a Nemzeti fogadó közelében 
Engelmnn Frigyes egy csinos vendéglői 
rendezett he. amelyet »Vadászkürt« cimen 
nyitott meg. A vendéglő törekvő gazdája 
jó itallal és konyhával kívánja megala
pítani üzlete jó nevét, amit egyébként a 
mi üzletünkhöz tartozók is szívesen lá
togatnak.

Veszprémben az uj «Vigadó» bérle
tét Zsebő József, a Korona fogadó 
tulajdonosa nyerte el. A vigadót a/, 
átalakítási munkálatok befejeztével, 
Zsebö szaktársunk uj modern beren
dezéssel fogja ellátni.

A legújabb fővárosi kávéház. Az 
Andrássy-ut és Gyár-utca sarkán most 
épül Budapestnek egyik legnagyobb 
kávéháza. A három utcába illetve há
rom házon keresztül vonuló nagy üz
letet ifj. Thain J. most alakíttatja és 
rendezteti be és valószínűleg még e 
hó folyamán «Palermo# néven meg is 
fogja nvitani.

Vendéglősök Naptára 1908-ra. A
vendéglős szakiparhoz tartozók e fon
tos kézikönyve megjelent. Megrendelhető 
a «Fogadó» kiadóhivatalában. A ra :
1 kor. 60 fíll.

H e l y v a l t o z á s o k .  — Szegeden 
a vasúti vendéglő 1. II. étt. főpincéri állását 
újból Petrákovits István szaktársunk foglalta 
el. ü itt a Kossuth kávéké?, főp. állását Köváry 
István töltötte 1)0. Újvidéken a Mayer nagy 
fogadó kávéházi főp. áliását Schiller Mátyás 
foglalta el. Weher Imre az Erzsébet fogadó 
főp. állását foglalta el. Szabadkán a Nemzeti 
fogadó tőp. állását Unlerreincr Vince töltötte 
be. Indrcy Gusztáv az aradi Pannónia fogad)) 
szobafőp. állását foglalta el. I . itt Székely 
Zoltán az étterem főp állását töltötte be. 
Toporceán János a tcineskubinai Központi 
fogadó főp. állását foglalta el. Miskolcon a Bö- 
cögő vendégfogadó szobai főp. állását Imre 
Sámuel foglalta el. A Nemzeti kaszinó főp. 
állását Sdiaffhauser János töltötte be Salgó
tarjánban a Tiszti kaszinó főp. állását Kenye
res Gyula foglalta el. Mayer Vilmos Brassóban 
a Vigadó kávéház főp. állását foglalta el. Kecs- 
keméten a Boyal fogadó éttermi főp. állásál. 
Kolossá Viktor helyét, Dunszt Gyula töltötte 
be. U. itt a Kolossá (Millecker felel fogadó 
éttermi főp. állását továbbra is Strorigi Adolf 
tölti be. Szentmiklósi Gábor u itt a szobafőp. 
állást foglatta el.



Lapunk tisztelt előfizetőinek, jóbarátainknak és ösmerőseinknek szívélyes üdvözletünket nyilvá
nítjuk az év fordulásával a „ F  O  G  A I>  Ó “

szerkesztősege és kiadóhivatala.
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A bpesti kucsmáros-ipartársulnt 

t tagjainak és ismerőseimnek 
szives szerencseki vonataimat feje
zem ki az év fordulóján. 
Budapest. Janura Károly

a Budapesti Kocsmáros 
IpartarHulat elnöke

Orsz. Nyugdíj intézetünk tagjai- ] 
nak és barátaimnak boldog újévet 
kivánok.
Budapest. Bokros Károly

az Örs/.. Nyugdijegyesíilet í 
elnöke.

T szaktársaimat és szakoktatási 
ügyünk harcosait az év küszö
bén szívesen üdvözlöm.

Bpest. Glück Frigyes
fogadótulajdonos.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmerőseimet és kar
társaimat.

Bpest. TTlolnár Sándor
Orient fogadós.

T. ösmerőseinknek szerencse
ki vánatainkat fejezzük ki az év 
változásával.
Bpest. Horváth József és neje

vendéglős, Sirtéskö/vágAhid.

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok 

Bpest. Wurglits Antal

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. j

Bpest. Kaszás Lajos vendéglős.!
(volt Muiír vendéglő, i |

T. ösmerőseimnek szerencse- 
ki vánataimat fejezem ki az év 
fordulásával
Bpest. Mitrovátz Adolf

Pannónia fogadó föpincére.

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kívánataimat ez 
utón nyilvánítom.

Bpest. Gömbös Lajos vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös-1 
meröseimneb és kartársairnnuk. 
Berlin, heib Vince üzletvezető

Kempint/ky et. Co. Kestauralion 1

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek. 
Kecskemét. Földváry Ferenc 

Otthon fogadós

Boldog újévet kívánok ösmerő
seimnek és jóbarátaimnak. 
Eperjes. Kedrovits Mihály 

f'p. Fokelesas fogadó.

Minden ösmerősöm és szaktár
cáimnak boldog újévet kívánok. 
B.-Csaba. Entersz Károly

vasúti vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Bpest. Sz>vós Zsigmond 

vendéglős.

T. ösmerőseimet és kartársai 
mát az évfordulóján ez utón üd
vözlöm.
Kecskemét. Kolossá Viktor

fogadós (Borotvás fogadó.)

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. Csepreghy Gyula

szobafőnös, Orient fogadó

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kívánok.

Szombathely. herceg Ferenc 
.'/abária fogadós.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Szeged. Dávid Sándor kávés 
Kossuth kávéház.

Boldog újévet kivánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak.

Temesvár. Tóth Kálmán
Koronaherceg fogadó főpincére.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 

Bpest. SPrinSer József
kávés, VIl., AliuAssy tér.

Ösmerőseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkalmából. 
Gyűr. Meixner Mihály

Uoyal fogadós.

(ismerőseimnek és jó barátaim
nak boldog újévet kivánok. 
Szan-Franeisko Kráhl István 

(Amerika) General De ivery.

Buldog újévet kivánok t. ös
merőseimnek és kartársaiinnak. 

Temesvár. Kardoss István
Koronaherceg kávéház főpincére.

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kivánok.

Bpest. Nika Antal vendéglős 
váci-utca.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösinerőseimnek. 
Győr. Dreiszker József

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ismerőseimnek. 
Bpest. Kolmann József főpineér

Gömbös-vendéglő.

Mindeu ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Bpest. Wallner Samu főpineér 

Kel. pályaudvari vendéglő.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. Mirth András vend.

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Bpest. Takáts János

vendéglős. Intim v.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kívánataimat ez 
utón fejezem ki.
Bpest. Maver János kávés.

I . Szt. János-tér.

Az „Orient“  t. közönségét és 
mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Bpest. Raska József főpineér 

Orient kávéház.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Szeged. Rittinger Károly 

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Bayer János

vendéglős Arena-ut.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Győr. Acél Miksa kávés 

Hungária kávéhá/.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Bpest. Bierbauer Antal főp.

Kaszás nagyvendéglő.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Bpest Markovits Domokos
vendéglős, Döbrentey tér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest. Fehér Sándor

vendéglős.

T szaktársaimnak, barátaim
nak és ösmerőseimnek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Győr. Takáts Jenő vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek. 
Szeged Petrákovits István

főpineér, vasúti étterem.

Buldog újévet kivánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Gelbman András 

vendéglős. Akadémia-utca.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Bischof Pál vendéglős 

Kö/vágóhid-u.

Személyes ösmerőseinket és 
barátainkat szívesen üdvözöljük 
az újév alkalmából.
Bpest. Szüts L. és Balika Gy.

vendéglősök, IV., Deii-tér 2.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Rpest. Spitzer István vend.

SoTokeári-ut.

l Az év változásával t. pátyatár- 
: saimal és ösmerőseimet ezúton 

gratulálom
Bpest. Molnár Lajos vendéglős 

Szabadság-tér.

Személyes ösmerös és kartár- 
saimat az év elején szívesen 
gratulálom.
Bpest. Sághy József

is -------------------------— '

Pályatársaimat és t. vendégei
met az év változásával szívesen 
üdvözlöm.
Marosvásárhely. $tausz Józsel

fogadó?.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudojn, ezúton 
üdvözlöm.
Orosháza. Hesz István föp.

Alföld fogadó.

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

| Bpest. Randvégh József
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T. ösmerőseinumk szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával
Bpesl. Kerekes Pál vend.

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. 
Bpest. Pindinger Lajos kávés 

II., Szína t r.

Boldog újévet kívánok t. kar- 
társaim és (ismerőseimnek. 
Miskolc, özv. Kováts Ferencné 

vasúti vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Miskolc. Böcögö József

Budapest fogadós.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 
Miskolc. fluslánder Gyula

Pannon a kávés.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Miskolc. Rumpold József

Az újév fordulója., pályatársai
mat szívesen gratulálom.

Miskolc. Steiner János
üzletvezető. Vasúti vendéglő

Mindazon (ismerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. Kiss Ernő löpincér 

Böcögö étterein.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 

Miskolc. Papp Lajos föpincér

Azon jó cimboráimnak, kiknek j 
hollétéről nem tudok, ezuton kí
vánok boldog újévet.
Miskolc. Köváry Jenő.

T. ösmeröseiumek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Miskolc.

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

Schaffhauser János
g'p. Nemzeti k-s/inó.

Boldog újévet kívánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak. 

Rudabáuya. Janics Mátyás

Mindazon ösmerőseimet, kiknek t 
hollétét nem tudom, ezuton üd- j 
vözlöm.
Debrecen. Lefler Károly főp.

Hungária kávéház.

T. ösmerőseimet és barátaimat 
az év küszöbén ezuton gratulá
lom.
Veszprém. Jákóy Pongrác

Erzsébet szállodás.

Az. év változásával t. pálya ; 
társaimat és ösmerőseimet ez 
utón gratulálom.
Zalaegerszeg. Rabaty Ferenc :

főp. Bárány szálloda. I

T. ösmeröseimnek és szakiár- 1 
saimnak boldog újévet kívánok ! 
Szombathely Haintzman János

»suti vendéglts.

Boldog újévet kívánok minden 1 
barátomnak cs ösmerösömnek. 1 
Bpest. Appel János

Oebiuccn fogadós.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlö:i'.
B.-csab.i Bartos János

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 
Szombathely. Sckeck Icnác

Hungária sz.loda.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Bicskey Gerö

vendéglős.

Boldog újévet kívánok t ös- 
tneröseimnek és ka társaimnak. 
Temesvár. Ladányi Ede kávés 
■liv.sef-város. Küzp. kávéba’

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és ösmeröseimnek. 
Tapolca. Domokos ignác 

Városház vendéglő.

Boldog újévet kívánok t. (is
merőseimnek és kartársaimnak 
Arad. Rónay János fogadós

Központi fogadó.

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. ] 

Szottrél Miklós 
Ten esvir-Jóisefváros vendégi ?

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Tapolca Dienes Kálmán

Zilálta vendégl's.

Minden ösmerösömnek és szak 
társamnak boldog újévet kívánok. 
Bpest Babocsay Ódon vend.

Kistició utca.

Boldog újévet kívánok minden !j 
barátomnak és ösmerösömnek. 
B.-esalia. Lipkovits József

>/.á!l< dás, Nádor s/á loia. j

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kivártok. 
Léva. Schmldt József 

vendéglős.

T. ösmeröseimnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok. 
Szombathely. Köttbaum Gyula

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. 
B.-esaba Balázs János föp.

T barátaink és személyes (ismerőseinknek szívélyes üd
vözletünket fejezzük ki az újév alkalmával 

Győr, Royal nagy fogadó

Móritz Mihály Moór Ferenc Csukovits István
szobafőpincér. főj incfr lí pincér. 

Meixner Lőrinc Mary Endre Élő Péter

T. ösmeröseimnek szerencse- l! 
kivánataimat fejezem ki az újév i 
változásával.
B.-Csaba. Bors Simon

Vasati szállodás.

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok 
Lúgos. Csontos Gyula 

kávés.

T. ösmeröseimnek szerenese- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Hegyeshalom Láng Pál

Mindazon (ismerősömet, kik
nek hollétét nem tudom, ezuton 
üdvözlöm
Huszl Novotny Károly

üdetvezetí - vendéglős.

Az év változásával t. pályatár 
saimat és ösmerőseimet ezúton : 
gratulálom.
Lúgos. Teller Vilmos

Koukordia fogadós. |j

Boldog újévet kívánok minden 
t. barátomnak és ösmerösömnek.

I.ger. Comola Roland föp
Kaszinó szá loda.

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánók. 

Budapest Cserey Károly

Boldog újévet kívánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Lúgos. Kocsonka Sándor

M.-Kaszinó vendéglő..

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és szaktársaimnak, 
Debrecen Egyed György lop.

Vasúti vendéglő.

Boldog újévet kívánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Nagyvárad. Horváth Lajos föp.

Emire kávéba/.

Buldog újévet kívánok t. bará
taimnak és kartársaimnak.
Lúgos. Hamvai Kováts József

föp. Csontos kávé ház.

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Debrecen. Ciefenthaller István

tie/töp. p. udvari éltei cmfccn

T. ösmeröseimnek szerencse
ki vánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Körmend Heigli Ignác

Kulcsos vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezuton 
gratulálom.
Lugis. Grünberger István

8/obafőp. Magyar király foga ié-.

T. ösmeröseimnek szererencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Űzd. Horváth István

üzletvezető.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezuton 
gratulálom.

Hermel Frigyes
Mirainaross/iget, Vadászkürt s/á ludas.

T. ösmeröseimnek szerencse- ! 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Temesvár. Oppeltz József

Központi káv< )■'■/.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseinket ez utón 
gratuláljuk
Steinhübel Jenő föp. és nej-
Cegléd. Vasúti vendéglő.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából 
Selmecbánya. Ács Ferencz 

Tulipán vendéglős

Személyes (ismerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmával.
Kény (Gvör m. i Kokas István 

vendíglfa.

(A  hazai fogadás, vendéglős, kávés kocs- 
máros és pincér uraknak ezúton fejezzük ki 

szerencse kivánalainkat az évforduló alkalmából.

Szent SukácsfürdÖ-JCutvállalat
cTi. J .

T. kartársaimnak és jóbarátaini- 
1 nak az újév küszöbén szívből 

gratulálok.
Losoncz Beneth Károly

Személyes Ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 

| az újév alkalmából.
Szeged. Bernáth Dezső

vendéglős, i Kőbányai siircaauiok

Minden jöbarálomnak és ös- 
merösömnek szives boldog újévet 
kívánok.
Varasd-Teplitz. Panátz Antal 

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és ba- j Minda 
rátáimat szívesen köszöntőm az hollétét 
újév alkalmából j vözlöm.
Párkány-Nána. Skergula Balázs , Nyitra. 

főp. Vasúti vendéglő.

un Ösmerőseimet. kiknek 
íem tudom, ezuton iid-

Chalmeiner Ferenc
főpincér.
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Az év küszöbén t. barátaim és 
| ösmeriisöniet ezúton üdvözlöm. 

Bpest. Csikós Ferenc
vendéglős Bethlen-u. 5.

j Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm,
Gyulafehérvár. Hankó Ferenc 

föp. Városi vendéglő.

Személyes ösmerőseim és ba 
rátáimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Erzsébetváros. Folkend János 

vendigiős.

! Személyes ösmerőseimet és ba- 1 
' rátáimat szívesen köszöntőm az 
j újév alkalmából, 
j Győr. Dénes Miklós.

T. ösmerőseimnek szeroncse- 
jl kivanataimat fejezem ki az év 
|j változásával.

Bpest. Jankó Ferenc
vend* glös. Ü.lői-ul 24.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 

1 újév alkalmából.
Salgótarján. Bálint Ferenc

ffipmcír.

Mindazon ösmerősömet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd- 

i vözlöm.
Kalocsa. Szabó József főp.

Magyar király szálló.

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

Győr. Marschal Pál
vendéglős.

T. barátaim és ösmerőseimnek 
s/.< ren«se-kivánalmaimat fejezem 

1 ki az uj év küszöbén.
Bj-est. Braun Béla

vend' glös. Klauzál-utca.

Az újév alkalmából t. pályatár- 
i saimnak és ismerőseimnek sok 
1 s :ereneset kívánunk.

Zombor. F^écsey Gusztáv 
Vadásrkürt szállodás.

! Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Bp< sL Ráth Ferenc

vendéglős. IX., Gubacsi-ut.

Az év változásával t. pályatár- 
j saimat és ösmerőseimet ezúton 

gratulálom.
Győr. Németh Ferenc

kávés.

! T. barátaim és ösmerőseimnek 
|l boldog újévet kívánok.

Ij Bpesl. Aszner Ferenc
vendéglős. Ferenc körút 13.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
I>sekujvár. Schön János föp.

Vince étterein

j T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 

! változásával.
Bpest. Mayer István

vendéglős.

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

Pernitz Lajos
vend g ős.

|( Az év változásával t. púlyatár- 
jj saimat és 'ismerőseimet ezúton 
!| gratulálom.
| Bpest. Rith István

Piedeil fogadós, Thökóly-ut.

T. barátaink és ismerős szaktársainknak boldog újévet kívánunk! 
Sárbogárd, vasúti vendéglő.

Lülik Ferenc Tischler Pál Lakatos János Vukán Lajos
föpincér éthordó pincér föpincer

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.

Németh Lajos 
vendég, ős.

I Az újév küszöbén pályatársai- 
1! mát szívesen üdvözlöm.

Bpest. Compa Lukács
vendéglős. «X., Marton u.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Fiume. Kausz Jenő lőp.

De a Vilié káveház.

Boldog éjévet kivábok t. ösme
rőseimnek és kartársaimnak. 
Ungvár. Herskovits Miksa 

Korona fogadó főpincére.

Az újév küszöbén pályatársa
mat szívesen üdvözlöm. '
Győr. Varga János lőp.

Hajó szálloda.
j| Boldog újévet kívánok t ösme- 
j| rőseimnek és kartársaimnak. 
i! Bpest. Kossá János

vendéglős, Kir.ily-utca 100.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok. 
B'-' S. Lieber József

Boldog újévet kívánok t. ba
rátomnak és ösmerőseimnek. 
Eger. Marosy Zsigmond 

Széchenyi szállodás.

Boldog újévet kívánok t. isme
rőseimnek és barátaimnak.
Győr. Horváth Viktor

vend gtÖH iKörner f. sörödé.
Minden ösmerősömnek és szak- | Boldog újévet kívánunk tiszt, 

j társamnak boldog újévet kívánok, barátainknak és ösm erőseinknek. 
;i Bpest. Fludorovits István Medgyes. W eber M és Á rva j.

vend glös. Saskör vend glé. fogadósok (Szőlő fogadói.

Boldog újévet kívánok tisztelt 
barátaimnak és ösmerőseimnek 
Bálja. Schlögl Mátyás

vasúti vendég ős.

Boldog újévet kívánok tiszt, 
barátaimnak és ösmerőseimnek. 
Bpest. Kmetykó Lajos

Boldog újévet kívánok t. isme
rőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Leikam György

vendéglős, 1. Batthyány tér.

.Minden ösmerösöm és bará
tomnak boldog újévet kívánok. 
Kőszeg. Baldauf Károly

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
B-csaba. Koznia Márton

K. bárány szál.odás

Boldog újévet kívánok L is
merőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Ekkamp Gyula

A* év változásával t pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 

j gratulálom.
Bpest. Kassai Adolf

vend g ős. Kóser-bazár.

A lipesti kfK-smáros-ipartársulat 
tagjait a/, újév alkalmiból ezúton 

j üdvözlöm.
Bpest. Bartuschek Ernő.

Minden t. ösmerősömnek és 
szaktársamnak boldog újévet kí
vánok.
Bpest. Gebauer Antal vend.

Fiúm- sz&ildda.

Az év változásával t. pályatár
saimat ez utón gratulálom.
Bpest. Lakatos Gyula vend.

B. U. É K.

P O L G Á R I S E R F Ő Z D E  R .- T Á R S .
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

1 T- ösmerőseimnek szerencse- 
j kivanataimat fejezem ki az év 
j változásával.
j| Bpest. Csillag Ármin

vendéglős.

lisztéit barátaink és ösmerö- 
seinket, ezúton üdvözöljük. 

Kaposvár. Berdy József és neje
Erzsétet-kóv ház. j

Butkai, zólyomi, turócszentmár- 
toni, fonyőházai t. szaktársaim, 
valamint személyes ösmeröseim 
és a polg. serfőzde vezetőségének 
ezúton kívánok boldog újévet. j

Ruttka. Ruttkay Iván
fogadós.

T. ösmerőseimnek szerencse- 1 
kivánataimat fejezem ki az újév 1 
változásával.
Győr. Prüger Gyula -

vendég ős (Vigadó). | 

Az év változásával t pályatár-

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Bpest. Kis G ilice József

vendéglős, Jozsef-n. 4.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőssönmek. 
Bpest. Chladek József vend.

Tnököly-nt.

j! Boldog újévet kívánok t. baráta- 
í imnak és ösmerőseimnek. 
j! Baja. Engelman Frigyes

Vaiiaszkőrt vend. g.ös.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Szatmár. Kirchner Antal föp. ;

Vasúti vendéglő. j

| Az év változásával t. pálvatár- 
saimat és ösmerőseimet ez" utón 

| gratulálom
I .Sárvár. -Strohoffer Viktor

S/arvas vendéglős.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üdvöz
löm.
Csíkszereda Szentmiklósi József

Vigadó 8zál'od v

Minden ösmerősömnek és szak. 
társamnak boldog újévet kivá 
nők.
Bpest. Cregorits Simon

; Boldog újévei kívánok minden
l jobarálomnak és ösmerősömnek

■iir Brunner Pál
vendrglős.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Érsekújvár. Száraz Lajos föp.

Kaszinó kivi-ház.

gratulálom.
Győr. Kiss Károly

vend, glös. j

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Braun Sebestyén

Ne fele c:-utca.

Boldog újévei kívánok L ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Recker Károly vend.

Wesselényi- utca.

•diáktársaimnak és minden jó- 
j barátaimnak boldog újévet kívánok 

/• nta. Obermayer Nándor
föp búgén fogadó. |

Az újév küszöbén pályatár
saimat szívesen üdvözlöm. 
Szatmár. Tatay Pál

Pannónia fogadó kávék áz fóp.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Győr. Major Balázs

kávés. |
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Ösmerőseimet és jóakaróimat 
szívesen köszöntöm' az újév al
kalmából.
Orsóvá. Csánky Lajos

szállodás.

Mindazon ismerőseim, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Brassó. Mock János főp.

Elité kftréb&z.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Brassó. Becker Rudolf

flzetóp. (Elite-kávéház).

Az év változásával t. pályatár- . 
saimat és ösmerőseimet ez utón ! 
gratulálom.
Eger. Werkmeiszter János

föp. (Széchenyi-fogadó). I

Személyes ösmerőseimet és 
kartársai inat az év elején szíve
sen gratulálom.
Kecskemét. Szentmiklósi Gábor

Beretvás-féle fogadó.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Sopron Peck Lőrinc

vendéglős.

T. kartársaimnak és jóbarátaim
nak az újév küszöbén szívből 
gratulálok.
Soprou. Nika Vince top.

Kaszinó étterem.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ez utón j 
gratulálom.

Minden jóbarátomnak és ös- 
inerösömnek szives boldog újévet 
kívánok.
Sopron. Tremniel Károly főp.

Sétatéri kávéház.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat lejezem ki az év 
változásával.
Sopron. Erős István fizetőp.

Pál vendéglő.

Tövis. Neumann Jenő iöp.
Vasúti vendéglő.

Személyes ösmeröseinket és barátainkat az év fordulóján szí
vesen gratuláljuk.

Miskolc, .Korona" fogadó.
Engelmann Lajos Lobermayer József Kollár Nándor

főportás szobafőp. főpincér.

Az év változásával t. pályatár- j 
saim és ösmerőseimet ezúton I 
gratulálom
Temesvár. Brádl József

főpincér vasúti vendéglő.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Bpest. Gécy Kálmán föp.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Sopron. Pál Samu

vendéglős. Pl bér ■ gyl elnöke

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Exinger Gusztáv főp. 
Pa'-nonia fogadó.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Sopron. Bognár Gyula föp.

Fehértó fogadó.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Sopron. Schöck Gusztáv főp.

D.-vasuti vendéglő.

Az év változásával t. pályalár- j 
saimat és ösmerőseimet ezúton j  
gratulálom.
Miskolc. Le fler Béla

vendéglős. j

Személyes ösmerőseimet és ba- j 
rátáimat szívesen köszöntőm az ■ 
újév alkalmából,
Miskolc. Feuereisen Géza főp. : 

Korona sz. étterem.

Az Aradi p.-egvlet t. tagjainak, 
jóakaróim és barátaimnak boldog 
újévet kívánok.
Arad. Horváth Lajos főp.

az aradi p.-egylet elnöke.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Arad. Indrey Gusztáv szobafp.

Pannónia fogadó.

Boldog újévet kivánok t. ös- j 
merőseimnek és kartársaiinnak. j 
Kecskemét. Dunszt Gyula

a Royal-fogadó fópincére. i

Az évforduló alkalmából boldog újévet kívánnak

LENARD és LÁBÁN
pezsgöbor gyárosok — POZSONY.

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kivánataimat ez utón 
nyilvánítom.
Miskolc. Perl Gyula

kávés.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Arad. Schwartz M ór szobafp.

Központi fogadó.

Mindazon ösmerőseimnek. kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Arad. Gömöry Mátyás főp.

Központi fogadó.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Losonc. Rába József főp.

Városi fogadó.

Tisztelt barátainkat és ösmeröseinket szívesen üdvözöljük az 
év fordulásával.

Kolozsvár, „Newvork" fogadó.
Koller György Varga József Waltner Károly

főpincér szobaföpincér. éthordó.

T. ösmerőseimnek szerencse
ki vánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Sz.-Fehérvár. Jámbor Mihály

Bárány szállodás.

Az év változásával l pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Felsövisó. Grosz Sándor

vendéglős.

A t. vendéglősök, főpincér és éthordó uraknak boldog újévet kívánok

BERK0V1TS KÁROLY
Kektograpli lapok árusítója és szállítója.

Budapest, VII., Sip-utea 11.

ü. U. É. K.
W eber Károly

a Szab&ria-foga.: 6 Po’gr. értteiem fő
piacéra és a .Fogadó" Ie>elez6ie.

Szombatit, ly.

T. ösmerőseimnek szerenese- 
kivánata mát fejezem ki az újév- 
változásával.
Szombathely. Balog Tivadar 

SzabSria 6uerem főp.

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szombathely. Unger Pál kávés

Mindazon ösmerösöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szombathely. Varga Rezső

szobafőp Szabói ia fogadó.

B. U. £. K.

S C H E N K  JÁ N O S
kolbászgyáros

Budapest, IX., Viola-utca 31. .

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton j* 
gratulálom.
Szombathely. Hafner Frigyes

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából. 
Diósgyflr-Tapolea. Máté József

fOrdöbérlő vend.

Boldog újévet kívánok t. ös- jj 
merőseimnek és kartácsaimnak. í' 
Szildgysomlyó.

Friedlánder Sándor
Váróét B7&líodÍ8.

Az év változásával t. pályatár- ! 
saim és ösmerőseimet ezúton j 
gratulálom.
Temesvár. Saruga Lajos vend. j

Délvidi-si K iw.li ó

Mindazon ösmerösöm, kiknek | 
hollétét nem tudom, ezúton üd- !j
vözlöm.
Temesvár. Pecol János

vendéglős. i

Az újév küszöbén pályatársai- i| 
mát szívesen üdvözlöm. 
Nagyszombat. Skriletz János

vasúti vendéglős, i j

Személyes ösmeröseim és bará- ji 
rátáimat szívesen köszöntőm az j 
újév alkalmából.
Celldömök. Horváth (ózsef

vasúti vendéglős. j

Az újév küszöbén pályatársai- | 
mai szívesen üdvözlöm.

Celldömök. Mészáros János j
Griff-szállodás. I

Minden jóbarátomnak és ös- 
inerőseimnek szives boldog újévet 
kivánok.
Celldömök. W o lf János

főpincér.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.

Celldömök. Máté Antal
Korona vendéglős.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik- , 
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Körmend. Neubauer János

vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös- | 
merőseimnek és kartársaimnak.

Körmend. Gosztolya Imre
Korona kávés. j

Személyes ösmerőseimet és j 
barátaimat szívesen köszöntőm > 
az újév alkalmából.
Körmend. Ebenspanger Rezső 

szállodás.

Minden ösmerösöm és szaktár- I 
saimnak boldog újévet kivánok. !; 

Leitner Ferenc vend. 
Kék macska.

Boldog újévet kivánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. | 

Bors János Körösparti
vendéglős.
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Mindazon (ismerőseimnek, kik
nek hollétét nem tudom, ezuton

Személyes (ismerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából 
Mármamssziget. Mőritz Sándor 

Otthon vendéglős, i

Az év változásával t. pályatár- j 
sainiat és {ismerőseimet ez utón j 
gratulálom.
Miskolc. Dieker Géza

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és (ismerőseimnek szives sze- 
retu-sekivánataiinal fejezem ki. 
l.iptósztmiklós Fekete György 

tőpincér.

Pályatársaimat és 1. vendégei
met az év változásával szívesen 
üdvözlőm.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Liptószentmiklós. Lukács |enö

Boldog újévet kívánok minden 
I barátomnak és ösnierőseimnek. 

I jvidék. Saybald Ignác föp.

» Az újév küszöbén pályatársai- 
li mát szívesen üdvözlöm.

Schiller Mátyás föpincér
Aláver nagy fogadó kávéház.

j T. vendégeimnek s kollegáimnak 
1 boldog újévi kivánataimat ez utón 

nyilvánítom.
I jvidék. Scheinberger Károly

Minden (ismerősöm és szaktár- 
saimnak boldog újévet kívánok.

Zurkovits György
Fehér Hajó szállodás.

Boldog újévet kívánok minden 
barátaimnak és (ismerőseimnek. ! 
Újvidék. Seischeg Jaques föp.

Újvidék. Fórét György főszakáes.
Erzséhet-fogadó.

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kivártok. 
Kolozsvár. Gráf János föp.

Vasúti vendéglő.

Személyes ösmeröseimet és ba
báraimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Kolozsvár. Fészl József

Pannónia fogadós.

(ismerőseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkal
mából.
Kolozsvár. Márton Vilmos

Központi fogadó föpincére.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmeröseimet és kar- 
társaimat.

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezuton üd- 

| vözlöm.
Kolozsvá". Szinnyey Sándor

föp. Vasúti vendéglő.

Boldog újévet kívánok minden 
barátaimnak és ösmerőseimnek. ,

Kolozsvár. Palkovits Andor
föp. Kikaker kávéház.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
M.-Vásárhely. Schveitzer József

Transylvánia fogadós.

Minden (ismerősömnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok.

M.-Vásárhely. Matajetz Gyula
Központi fogadós.

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és Ösmerőseimnek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezuton 
gratulálom.

S.-A.-Ujhely.

T. ösmerőseimnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok. 

M.-Vásárhely. Rechnitzer Adolf

| Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Zsombolya Reif |ános föp. 
Nagy vendégfogadó.

Boldog újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
M. Vásárhely. Szatmáry Kálmán 

föpincér.

Boldog újévet kívánok minden j 
barátomnak és ösmerőseimnek.

M.-Vásárhely. Kiss Kálmán
lop. Royal fogadó. !

A szabadkai v.-egylet tagjainak j 
és ösmerőseimnek boldog újévet 
kívánok.
Szabadka. Szuvajdzsics Obrád

ipartárs. elnök.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szíves jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Hatvan. Bőhm Lajos föp.

Vasúti vendéglő.

Jóbarátaimat és t. karlársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. 
Devecser. Porkoláb László

szállodás.

Az év v&tlozásával I. pályatár
saimat és (ismerőseimet ezúton 
gratulálom
Besztercebánya. Kováts Lajos

A t. fogadós, vendéglős, kávés és pincér uraknak 

boldog újévei kivánunk

HERRMANN J. L. ezüst és alpaeca áruraktár
Budapest, IV., Váci-utca 8.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.

Pozsony. Böhm Lőrinc főp.
vasúti vendéglő.

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Pozsony. Kern Endre szobafőp.
Nemzeti fogadó.

j T. barátaim és kollegáiin- 
i nak boldog újévi kivánataimat 
j ez utón nyilvánítom.

j Sopron. Rupánovics József
vendéglős.

Mindazon ösmeröseimet, kik- 
lek kollétét nem tudom, ezuton 
id vözlöm.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Szabadka. Domszky Antal

vend., ipartáis. alelnök.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki. 
Palicsfürdö-Szabadka.

Horváth Lajos 
vendéglős.

Személyes (ismerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Soroksár. Pillmayer Ferenc 

vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. 
Soroksár. W o lf Pál vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak 
Soroksár. Stark István

vendéglős.

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Soroksár. Holbik Antal

vendéglős.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. (ismerőseimet és kar- 
társaimat.-

T. kartársaimnak és '‘óbarátaim
nak az njév küszöbén szívből 
gratulálok.
Soroksár. Hermann Péter

vendéglös.

Az. év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezuton 
üdvözlöm.

Soroksár. Schweier János
vendéglős.

T. ösmeröseimet és kartársai
mat az év fordulóján ez utón 
üdvözlöm.
Soroksár. Schmidt Pál

vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek. 
Soroksár. Eiszrich Ferenc

vendéglős.

Boldog újévet kivávok t. Ös
merőseimnek és kartársaimnak. 
Soroksár. Klötzl Károly

vendéglős.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
üdvözlöm.
Buziás-fürdő. Bohos Lajos 

vendéglős.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmeröseimet és kar- 
társaimat.
Pozsony. Ambrus József lőp.

Palugyai fogadő.

A t. vendéglős és pincér urak
nak ez utón kívánok boldog 
újévet
Baja Hochfelner Géza

T. ismerőseim és a vendéglős 
szakiparhoz tartozóknak boldog 
újévet kívánok.
S.-A.-Ujhely. Bornstein József

A Vas- és Dunántúl megyei t. 
fogadós, vendéglős és pincér ura
kat szívesen üdvözlöm az év for
dulóján.

Deutsch Nándor

Tisztelt üzletfeleimnek boldog 
újévet kívánok.
Budapest. Grosz Ödön.

A fogadós, vendéglős, kávés, 
főpincér és pincér uraknak 
Szerencsek bánataimat fejezem ki 
az év fordulóján.
Nagyvárad. Silberman Ignác.

T. ismerőseimet és barátaimat 
szívesen üdvözlöm az újév al
kalmából.
Bpest. Sólyom Sándor.

=i
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N Y I L T - T É R . * )
Tekintetes Hercoo Sándor vasúti vendéglős urnák, Csáktornya. 

Igen tisztelt Kartárs úr! 
Uorszüröjéböl, mint nékem már egyet kül

dött 40 koronásat, szíveskedjék egyet még 
küldeni 3 zsákkal. — Úgyszintén 1 drbot a 
zsákkal Szerafin Gyula úr címére küldeni. 

Dombóvár. 1907. november 5:0-án.
tisztelettel

Raisz Ferenc vasúti vendéglős.

Tekintetes Horváth Ferencz urnák 
(paprika és tarhonya kivi eie)

Szeged.
Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön állal 

nekünk többször szállított paprikát illetőleg 
úgy az áruminőség, valamint a pontos kiszol
gálás tekintetében teljesen meg vagyunk elé
gedve. Tisztelettel

Kolozsvárott. Bogyó és Tauszik
„Newyork“-szálloda lidajd.

*) Ezen rovatban foglaltukért nem vállal felel őa- 
aéget a szerk.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

A rég i jó  világból.
Irta: Minden T.

Nem úgy van most, mint volt régen !
Gondolataink világa egén hej, be sok

szor villan át az az ismert régi-régi 
nóta, jobban mondva, — annak a régi 
nótának az az ismert és a mai álla
potokat annyira jellemző refrénje : Nem 
úgy van már, mint volt régen! S aki 
látja ezt a villanást s ennek fényénél 
a rég letűnt időket, szomorúan sóhajtja, 
hogy: gyönyörű idők, boldog szép napok, 
hová lettetek!

Hát bizony, más világ is volt az a 
régi j ó  világ, amelyben a kocsmárosok 
is igazi kocsmárosok és pincérek is igazi 
pincérek voltak. Nem mint máma. 
amikor az egyik a másikban nem a 
vendéglős-kocsmáros társát, nem a kolle
gáját, hanem ellenségét látja, és csak 
azért, mert neki is hasonló üzlete van, 
és konkurrenciát csinál neki. Azt nem 
gondolja föl, azt nem látja be, hogy 
ha az a bizonyos vendéglős-kollega nem 
volna, —  volna más, aki a »lét és nem 
lét* körülményeinek eleget teendő, így 
konkurrálna azaz: versenyezne vele. 
A régi jó  időben, külömben nem is oly 
régen, ezelőtt 35-40 esztendővel, e kér
dést illetőleg más fogalom uralta a 
kocsmáros-emberek lelkét. Nagyon jól 
emlékszem Borom v  Tamásra, (kiben én 
aféle 4—5-öd izbeni nagybátyámat 
tisztelteim) aki N— s-nek volt első ven
déglőse. De volt a 4 orsz. vásártartó, 
tehát: mezővároskának még egy hasonló
féle rangú vendéglőse is, akinek ha vé
letlenül minden borát megitták (vagy 
kieresztették) a «hauszknek»-et a nagy
bátyámhoz csak ilyen felirásu cédulács
kával küldte: Tamás, hamar 4 — 5 akót, 
a javából! . . És Boromy menten fól- 
hengerittette az egyik hordóját és küldte 
a — konkurrensének! — Hús, zsír, pá
linka stb. cikkben ha hiány mutatkozott, 
ugyancsak ekként jártak el és így soha

sem hiányzott semmi, mert ha egyiknek 
nem volt valamije, volt a másiknak.

A kollegialitás és a jó cimborasági 
viszony hasonlóképen, hacsak nem job
ban, volt divatban a pincérségnél is 
és különösen a Vas-Sopron megyeieknél.

Vas-Sopronnak abban az időben kevés 
olyan nagyobb községe (faluja) volt, 
amelynek nagy-vendéglőjében vagy kocs
májában ne lett volna főpincér. Á főpin
cérek mind ismerték egymást, de ha 
volt is köztük olyan, akit közelebbről 
nem ösmertek, —  talán a helyváltozás 
miatt, ha jött az országos vásár, vagy 
a község nevezetes »bucsu« napja, csak 
átírtak vagy izentek a 10 vagy 25—30 
kilométerre levő kollegához — kisegítés 
végett. Az értesített főpincérek pedig a 
vásár vagy a búcsú napjára pontosan 
ott voltak, tárcáikat kiszedték, táskáikat 
leoldták s csak úgy számolatlanul átad
ták megőrzés miatt s miután kollegájuk 
ellátta őket aprópénzzel (ha kevés volt 
a magukét használták) neki láttak a mun
kának s az 1500 és 2000 frtos bevéte- 
les napokat ledolgozták minden legki
sebb baj, minden kis fennakadás nélkül, 
s mikor végére értek a bevételezett 
összeget áiszolgállatták társuknak. Hogy 
az ilyen napoknak 70— 100 frtos mulat
ság volt a vége, az természetes dolog 
és az igy traktáló költségét nem saj
nálta az a föpineér, mert hiszen cim
borái segítettek neki keresni az nap 
vagy 300 forintot.

Ezek a régi jó  világot jellemző dolgok, 
sajnos, mind elmúltak, mind kimaradtak 
a ma már csupa szenzációból álló »hir- 
krónikáböl«. Hasonló jó esetek máma 
már nem esnek meg, de nem is eshetnek 
meg, mert máma a viszonyok és az 
emberek is mások Mindezt pedig leg
inkább azok a Tuladunán még itt-ott 
élő vendéglős és kocsmárosok tudják, 
akik a fent leirt körülmények mellett 
élték és mulatták át a régi jó világot.

Mindebből máma nincsen semmi — 
csak a nagy drágaság Megdrágult min
den. megnehezült az élet a mi aztán 
nemcsak a szokásokat változtatta meg, 
de a viszonyok súlyosbodását is maga 
után vonla minden téren. Hogy egyéb
ként a jelenlegi viszonyokat a régi jók
tól mily tengernyi nagy távolság válassza 
el, érdekes erre nézve egy múlt század 
eleji és a Pest-Kun megyék vendéglőjé 
ben dívott ár-lajstromot megtekinteni.

Akkori vendéglős és kocsmáros szak
társaink a t. spektábilis és nem tekin
tetes vendégeiket ezen árszabályok sze
rint szolgálták k i: — Egy adag leves 
2 kr. Egy adag marhahús a hozzátar
tozóval 6 krajcár. Egy adag főzelék 7 
krajcár. Becsinált 10 kr. Tészta 10 kr. 
Marha- vagy vesepecsenye 6 krajcár. 
Sertéshús 10 krajcár. Csirkepecsenye 9 
krajcár. Liba- vagy kacsapecsenye 10 
krajcár. Pulykapecsenye 15 krajcár. Sült 
hal 15 kr. (Minden egyes terítékhez 
saláta is járt.) Ha több személyből álló 
társaság eszik, három tál étel ára 12

krajcár. Ha a három tál étel közt pe
csenye szerepe!, akkor minden személy 
(izet 10 krajcárt. Hat tál ételért, bort 
és kenyeret nem számítva, minden 
személy lizet 36 krajcárt A kenyér vagy 
zsemlye a beszerzési árban számíttatott.

(Folyt, köv.)

Menjen az Úristenhez!
A magyar postáról általánosan e!vn*i 

ismerve, hogy rend tekintetében — a 
világ postái közt az első helyen áll. 
Slendriánság, hanyagság a levelek kéz
besítésénél, vagy gorombáskodás a fe
lekkel és több afele. itl nem létezik; 
ehelyett mindenütt a legszívesebb kész
ség es a mindent fényesen bekoronázó 
lelkiismeretesség tapasztalható.

Akad ugyan helylyel-közel posta, 
amely nem áll hivatása magaslatán, 
azonban az ilyen posták vezetői, akik 
az alapvizsgájukhoz szükséges ösmere- 
teket még a régebbi időben vagy a 
bolgár állami hivataloknál szerezték, 
nagyon csekély, sőt mondhatni elenyésző 
számmal vannak s ezek is inkább a 
kuriozitás, a jó tréfa kedvéért engedik 
meg a hivatalukkal kapcsolatos és az 
olyan eljárást, a mihez a magyar postai 
viszonyokat ösmerők nincsenek hozzá 
szokva.

E csekély számok közt aztán -Arad- 
város (tisztelettel említessék nevei ille
tőleg az aradi postahivatal a vezető, mely 
vezelöszerepre öt a következő és ugyan
csak megtörtént eset praedestinálja.

Az aradi pincéregylet a címére érkező 
leveleket a lehető legrendetlenebbü! 
kapta, amennyiben a levélhordó rend
szerint más egyletnek kézbesítette az 
egyébként helyes címzésű küldeménye
ket. Az egylet vezetősége előzőleg levél
ben, majd az elnök személyesen ment 
a főnökséghez meglenni a panaszt. A 
postafőnök helyettese azonban lakonikus 
rövidséggel igy utasította e l : -  Menjen 
az Úristenhez! — panaszával.

— Hát jó, mondta magában az egy
leti elnök — aki szintén humorosan 
vette a dolgot azaz a főnök helyette
sének ezen barátságos eljárását —  men
jünk az Úristenhez! De az utakat-mó
dokat, hogy miként juthat a legfőbb 
hatalmasság elé. nem ismerte, minél
fogva ezt megtudandó, elment az ottani 
lapok szerkesztőségébe. De hiába. Az 
Aradi Közlöny és az Arad és Vidéke 
nem tudtak neki más jobbat ajánlani, 
minthogy az esetet leközölték lapjukban. 
Az elnöknek ekkor jutott eszébe Minden 
Tamás.

— No lám, lám — szólt a fölfede
zésre: hiszen Minden T szegröl-végről 
Szent Péternek is rokona. Szent P. ter 
pedig az égben igen fontos személyiség, 
s miután ma nemcsak a földön, hanem 
az égi mennyországban is a protekció 
korszakát élik az emberek, a népszerű 
Kulcsost kitűnő dolog volna megnyerni, 
mert az ő protektorsága az ügynek tel
jes sikert biztositana. Tehát, lépjünk 
érintkezésbe —  Mindennel.
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Minden Tamás pedig nézett egy jó 
nagyot az aradi elnöknek az Úristennél 
illetve szent Péternél kieszközlendő u'ja 
kérdésében intézett levelére, s miután 
a nézés közben egyet a homlokára is 
bökött, papirost, tollat és tintát vett elő 
s a furcsa ügyben járó elnöknek eze
ket irta:

— Igaz, hogy én szegröl-végr 1 ro
kona vagyok Szent Péternek, de Demény 
Károly, a fővárosi főposta- és távirda- 
hivatal kiváló igazgatója is az, a miu
tán őneki az a kellemes helyzete is meg 
van, hogy a posták nemzetközi szerző
dése révén az éggel is kontaktusban 
van és igy csak egy telefonszavába kerül, 
hogy ön, elnök ur, a mennyországba, 
SzeiP Péter elé járulhasson, szíveskedjék 
a hozzám intézett kérdésügyével Demény 
főigazgató úrhoz fordulni.

Miután pedig ez az eset alig két hete 
esett meg, nem tudhatjuk, hogy az 
Úristenhez utasított elnök minő szeren
csével járt vagy elérte-e célját.

A gó lya  . . .
Az Amerikából visszavándorlókkal 

egy szegedi halász, ki Amerikában a hí
res «szögedi halászlét» honosította meg, 
feleségével együtt a minap szintén haza
jött. .vmint azonban Fiúméban a hajóról 
leszálltak, az asszonyt meglátogatta a 
gólya . . .  és hozott neki kis babát. 
Mint amerikai szerzeményre, a halász- 
atyánkíia büszke apai önérzettel nézte 
az uj vendéget, de majdnem hányát 
vágódott, mikor azt látta, hogy a «gye- 
rök» rézbőrü. Gyanúsan tekintett hol 
az asszonyra, hol a gyerekre és már
mar közel volt az apaság letagadásá- 
hoz, mikor az asszony, mint érdekelt 
fél beleszólt a dologba s magyarázni 
kezdte a gyermek feketesárga bőrszí
nét. Azt hozta fel okul, hogy miután 
férje ura abban a fogadóban, ahol 
mint halászlé-főző volt alkalmazva, 
mindig szénnel főzött és a szénpor 
napról-napra belepte, nem csodálható, 
ha a gyerek is fekete lett, de hogy 
mégsem egészeu fekete, az neki mint 
anyának érdemül tudandó be. A férj 
és apa ezt a magyarázatot «helösnek» 
találta és szinte örömmel vitte haza, 
Szögedébe a felemás kis polgárocskát.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in’ézett levelükre fele
letet nem kaptak, a szükséges válásit jelen rovatunkban 
találhatják. A sze-k. (temetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

Lapunk I. levelezőit és tudósítóit a/, év fordu
lásával s/.ivesen üdvözöljük és egyben arra 
kérjük őket, hogy az ugyancsak fontos köz
érdeket képező hirszolgáltatási teendőjüket 
• hűen az évben is szíveskedjenek pontosan 
u- esiteni. A .Fogadó* szerkesztősége.

Boldog újévet! Tisztelt barátainkat és isme
rőseinket, kiknek a szerkesztőségünk tagjaihoz 
az év fordulója alkaluiáaól nagyszámban inté
zett üdvözlő lapjaira külön-külön és nagy el
foglaltságunk miatt sem válaszolhattunk, ha
sonló szives kivonatainkkal kapcsolatban ezú
ton üdvözöljük.

A „Fogadó1- kiadóhivatala azon t. szaktársa
inkat, kik a „ Vendéglősök Naptára*-ra előző
leg 3 koronát küldtek be, értesíti, hogy az 
/ kor. 40 f i i t ,  ami a naptárnak utóbb megál
lapított (!.20 K.) árával szemben külöinbözet- 
ként fölmerült, az előfizetéshez csatolta, mig 
azoknak, kik a lapnak nem előfizetői, akülöm- 
bőzetet visszaküldte.

H. V. B»rlin Naptár küldetett, mig a másik 
ügy már előzőleg elintéztetett. Buék! — W. K. 
Szombathely Hasonló szives köszöntés (V-i 
bá'-nuk is) : az ott lévő rendelő ivet a nevek
kel teljesen kitöltve kéri beküldeni a kiadóhi
vatal. Buék! — T. G. E.-város Gyerek ügy
ben via Nagyvárad, történt intézkedés és azt 
hisszük — helyesen Szives buék — Csapos 
Abrii. Boldog újévi kívánatét leközöljük és 
kérjük, hogy a járandó 2 kor. üdv. dijat posta- 
fordultával szíveskedjen beküldeni. íme a 
gratuláció:

Mérem a sört, mérem a bori,
S mindent, ami csak szomjat olt,
Mert én a csap körül járok —
Boldog uj évet kívánok!

Csapos Ábris.
B. P. Érsekújvár. Tett szive3 fáradozásukért 

köszönet és — boldog újévi köszöntés ! — Buka
rest szálló Brassó. T. A. jelenlegi címét nem 
tudjuk Kisérje figyelemmel a Helyv. rovatot. 
— L. J. Miskolc. V. K.-uő anyag túl halmozódás 
miatt kimaradt, de — jönni fog. Buék!

— .........
Borvásár.

( A l k a l m i  v é t e l . )  — — 

Miután üzletemet kissebbiteni akarom, 
a nagyobb mennyiségű — részben saját 
szüretelésii. részben borlermelőklől vett

ó- és uj boraimnak
egy részét a mai árak szerint eladom. 
Teljes tisztelettel ■ ——

Schiller Vince vendéglős,
Budapest, X.. (Kőbánya) Felsőpálya-u. 1.

1 S Z E N T I  F E R E N C  I
Á kelmefestő és vegytisztító intézete £
-g Budapest, V ili., Práter-utca 37. I-

í  A t. szállodás, vendéglős, kocsmáros £ 
9  és pincér urakat van szerencsém érte- ?

siteni. hogy egy a mai modern igényeknek s  
Í  megfelelő kelmefestő éa vegytlsz- £ 
? tltó Intézetet rendeztem be. Intézetem "  
«  elvállal minden e szakba vágó munkát j£i 
S u. m. úri és női ruhákat, bársony szőve- ü; 
*  tét. csipke és végárukat festésre és tisz- *  
tg titásra. B. megrendelésüket kérve vagyok & 
<| teljes tisztelettel j )
|  S z e n t i  F e r e n c .  |
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tiadó szálloda.
Dunántúl egyik nagyobb és forgalma
sabb városában egy, a mostani modern 
Ízlés szerint berendezett uj szálloda, 
betegség miatt eladó esetleg bérbe
adó. — A jó  helyen fekvő üzlethez 
6 szálló szoba, egy kaszinó, egy 
privát (1040 koronái fizető) lakás és a 
szállodás és cselédek számára megfelelő 
lakások, ezenkívül egy tágas vendég
szoba, egy csinos étterem, külön 
söntés, konyha stb. szükséges helyisé
gek tartoznak. A szálloda ára: 52 ezer 
frt. Évi bére: 3500 frt. Bővebbet a 
„Fogadó** kiadóhivatalában. 1-5

Eladó, bérbeadó fürdők
Szepesség. 30 hold fenyves, 50 szoba, étte

rem, kávéház, vizgyógyintézet 11 épület potom 
öOOOU frt, az erdő 20000 frt. Ugyanolt 100 szoba, 
szálloda, gyógyvíz 96000 frt, bérbe 6000 frt. 
Pozsony mellett 50 szoba. 2 étterem 55000 
frt, bérbe 2600 frt. Gömör. Vasfürdő, 30 szoba, 
gőzfürdő, szálloda nSOUO frt, bérbe 3000 frt. 
Gőzfürdő uj 14000 frt. bérbe 1200 frt Bővebben 
UJVÁKY irodájában Budapest, 11., Kapás
utca 12. Található 9—12-ig.

E la d ó  fü rdöte lep
és savanyuviz (vasasásványviz) forrás 

s z á l l o d á v a l .
FeJső-Mágyarország egyik nagyobb vá
rosában 1980 négyszögöl területen 
egy évente 9 10 ezer frt biztos jö
vedelmet hozó fürdőtelep, szép nagy 
kerthelviséggel, több épülettel, (maga a 
fürdőhöz áll 15 fürdőszoba, egy nagy 
fülöház, két Worthington szivattyugép 
és teljes fölszerelésből) ezenkívül 8 tel
jesen berendezett szállodai vendég
szoba, az utcára nyíló négy nagy ven
déglői helyiség, egy paraszt kocsma, 
egy nagy kocsiszín, és istállóval — beteg
ség miatt potom 55 ezer írtért eladó 
-  esetleg évi 50 >0 1 ötezer) forintért 

bérbe adó hosszabb időre. Vétel esetén 
teherként 30 évi amortizációra 12,500 frt. 
A savanyu és vasásványviz forrása 
kevés ügyesség és tőkebefektetés mellett 
egyedül nagy hasznot hajtó vállalattá 
fejleszthető. Cim a kiadóhivatalban.

■ _______________________________ 1—8 |
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