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ORSZÁGOS

VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY

Szervezkedj'ünk gazdaságilag.
Sok szó esett már a vendéglősök kö

rében a gazdasági szervezkedéséről, 
mint olyanról, mely hivatva volna a 
vendéglősök anyagi helyzetén segíteni 
és megélhetésüket megkönnyíteni. La
punkban is számtalanszor rámutattunk 
arra, hogy mennyire üdvös volna, ha a 
vendéglősök saját üzleti szükségleteik 
beszerzésére szövetkezetté tömörülnének 
és nem volnának kénytelenek a bevásár
lásnál meglakaritható összegeket a köz
vetítő kereskedők zsebébe csúsztatni. Ez 
a dolog annyira megérett már, hogy 
felesleges azt elméletileg még bővebben 
is fejtegetni és indokolni. Csak gyakor
latilag kell hozzáfogni és a már létező 
ilyen szövetkezetek mintájára egymás
után felépíteni a nagyban való beszer
zésre szolgáló egyesüléseket.

Ilyen szövetkezetek vannak már a 
vidéken. Vannak vendéglős-szik v izgyár ak, 
mosoda, központi borpince, ez idő szerint 
söcraktárakat akarnak létesíteni több 
vidéki városban, ami szintén nagyon is 
megokolt vállalkozás. Tehát az ilyen 
természetű újabb vállalkozások a már 
fennállók tapasztalatait, haladását és 
gyakorlati megfigyeléseit saját javukra 
értékesíthetik s igy tovább-tovább ha
ladva igen nagyösszegü megtakarításokat 
érhetnének el a vendéglősök.

Igen érdekes jelenség, hogy a fő
városi vendéglősöket ebben az irány
ban a vidéki szaktársak gyakorlati 
munkájára kell figyelmessé tenni, holott 
a dolog természeténél fogva ennek az 
állapotnak megfordítva kellene állni és 
pedig annál az egyedüli oknál fogva, 
mivel itt Budapesten' mintegy háromezer 
vendéglős van. A számítás tiszta és 
egyszerű: minél nagyobb a testület,
annál nagyobb térre terjesztheti ki köz
hasznú működését, nagyobb a forgalma 
és nagyobb a haszon hányada. Ez tisz
tán kereskedelmi alapelveken nyugszik 
és manapság a vendéglősnek is keres
kedelmileg kell gondolkodnia és saját 
jól felfogott érdekében kereskedelmileg 
cselekednie.

Egy hozzánk nagyon közel fekvő és 
aránylag igen fiatal vállalatra akarunk 
csupán rámutatni, hogy vendéglős-szak- 
társaink meggyőződjenek arról, hogy kis 
erővel is mily szép gyakorlati dolgot 
lehet végezni. Előttünk fekszik a «Kö- 
bányai vendéglősök és füszerkereskedők

szikvizgyár-) r. t. első évi beszámolója. 
A szikvizgyár a múlt év május hó köze
pén kezdte meg működését 22.200 kor 
felszerelési és üzembehelyezési költség
gel. Az év végéig eladott szikviz után 
1L125 kor.-t vettek be. A 71/* hónapi 
üzem haszna 4757 kor. volt, mely 
összegből leltáré rték csökkenésére 2208 
kor.-t írtak le és 2554 kor. tiszta üzleti 
nyereség fölött rendelkeztek. Osztalék 
S °/o.

Nagyon helyesen jegyzi meg Sch itter 
Vince vendéglös-szaktársunk (a s-zóban- 
forgó szikvizgyár igazgatóságának egyik 
érdemes tagja) a hozzánk intézett leve
lében: « Azt hiszem közérdeket szol 
gá lok , ha az igen tisztelt vendéglős
kollégáim nak figyelm ét fe lh ívom  
arra a ténykörülm ényre, hogy  kis 
tökével és k is apparátussal is lehe4 
hasznos és üdvös munkát végezni, 
ha van hozzá egy  kis jóakarat, 
önzésnélküli összetartás és kölcsö
nös m egértés.»

Van azonban ennek az elért szép 
eredménynek még egy másik anyagi 
előnye is. Gyáruk felállításáig kőbányai 
vendéglös-szaktársaink aszikviznek nagy 
üvegét 8 fill., kis üvegét 4 fillérrel fizet
ték. Saját gyártmányukat 0 és 4 fillér
rel űzetik és ha az átlagos napifogyasz
tást csak 25 drb üveggel számítják, a 
megtakarított évi haszon 1 12 koronára 
rúg. ami bizonyára nem megvetendő 
biztos haszon.

Schitter Vince szaktársunk figyelemre 
méltó levelében a következőket mondja: 
»Pótolhatatlan kár, hogy a tervezett or
szágos vendéglős-sörgyár eszméje és 
annak megvalósítására irányult felhívás 
a pusztában elhangzott szó maradt, de 
hiszem és reményiem, hogy a leányzó 
nem halt meg, — hanem csak alszik.-4

Vajha ezek a gyakorlati életből merí
tett meggyőző szavak országszerte vissz
hangot keltenének. Megérdemlik!

Ezzel a kis kitéréssel rámutatni akar
tunk a gazdasági szervezkedés lehetősé
gére és — könnyű módjára, ami példa 
gyanánt szolgálhat mindnyájunknak.

De figyelmessé tett benünket egy apró 
kis gazdasági hirecske is, ami végered
ményében nagyjelentőségű. Ugyanis 
megalakult a „Magyar gazdák borérté- 
kesitő szövetkezete'4, mely elhatározta, 
hogy Budafokon rendez be borpincét, 
hogy a vendéglősök könyebben férhesse
nek hozzá borszükségletük beszerzéséhez.

Kérdjük a vendéglős szaktársakat’ 
hogy vájjon ők nem volnának-e képe
sek borszükségletük fedezésére szövetke
zeti utón borpincét létesíteni? Ilyen már 
van -  tudtunkkal Pozsonyban és Zág
rábban és mindákéitíi igen szép ered 
ménynyel dolgozik. Hát a mi másutt 
lehetséges, mit a gazdák képesek, az! 
pl. a budapesti vendéglősök nem tudnák 
megcsinálni ? Hiszen ebben a tekintetben 
a vendéglősök első sorban vannak 
érdekelve  Ok a fogyasztók, illetőleg 
a közönség és bortermelők közt a köz
vetítők. Miért kell nekik a bevásárlás 
előnyeit másoknak megfizetni, mikor 
az önmaguknak maradhatna meg ?

Gondolkozzunk csak egy kissé az elmon
dottak fölött és tegyük népszerűvé a 
gazdasági szervezkedésünkeL Igen sok 
alkalom és igen sok szükséglet ilven mó
don való előnyös fedezésének a lehe
tősége kínálkozik — egészen önként, 
csak utána kell nyúlnunk.

A Szekestovárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei,

A z ipar társulat hivatalos helyiség i : 
Vili., Rákóci-ut i j ,  II. 20 . sz. a. vau.

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

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllői-ut 5. —  A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

Az ipartársulat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó11 utján közöltetik. — Ugyancsak 
a pénteki társas összejövetelek sorrendje 
is ebben a rovatban hozatnak a társu
lati tagok tudomására.

Választmányi ülés A Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársu
latának választmánya febr. 10.-én tar
totta ülését Janiira Károly elnök veze
tése alatt. —  Jelen voltak : Bayer János. 
Braun Béla, Tompa Lukács, Spitzer 
Tstván Fludorovits István, Kerekes Pál,
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Viekó Pál, Jankó Ferenc, Kossá János 
és Aszner János — Távolmaradását 
igazolta Schitter Vince és Blurnenstéttér 
Kálmán.

A napirend során megállapította a 
választmány a közgyűlés megtartásának 
határnapját f. é. április 9-ére és egyút
tal kiküldte kebeléből a jelölő bizottsá
got. — A tervezett szőkébbkorü bál 
rendezéséről a választmány lemondott. — 
A  budai .szaktársak báljára szóló meg
hívót a választmány köszönettel fogadta: 
a küldött belépőjegyet megváltja és 
többen fognak a bálon megjelenni. — 
.4 aSalubritásv vállalat beküldött aján
latának kiegészítésére hivatik fel. —  A 
módosított alapszabályok jóváhagyva 
visszaérkeztek a minisztériumtól: tudo
másul vétetett; éppúgy tudomásul véte
tett a ^Somogyvármegyei testvértársulat» 
nyugtája a bálijfcgy megváltásáért kül
dött összegről. —  Tudomásul vétetett 
továbbá a társulati tagok múlt évi 
hullámzásáról szóló titkári jelentés. — 
U j tagoku l beléptek a társulalba: 
Szabó László, Grachek Ferenc, Holécy 
Andor, Sáska Gedeon, Schuch János és 
Koeh Tamás. .4 Szabadkán tartott
II. országos vendéglős-kongresszus hatá
rozatai legközelebb a pénzügy.- kereske
delem- és belügyminiszterek elé fognak 
terjesztetni. Elhatároztatott, hogy a 
szabadkai szaktársak küldöttségéhez ipar
társulatunk választmánya csatlakozni 
fog. — Több apróbb folyó ügy elinté
zése után az ülés véget ért.

Kimutatás. A pénteki összejövetelek 
alkalmával következő összegek folytak 
be a segély-alap javára: Galambos 
Lajosnál: 2 K. 60 f . : Pinthofer Károly
nál 5 K ; Blumenstetter Kálmánnál: 2 K. 
50 f . : özv. Pauschert Mihálynénál: 2 K.; 
Hekker Károlynál: 1 K. «() f.: Pálfi 
Lajosnál: 1 K. 50 f.; Fehér Sándornál: 
4 K : Kossá Jánosnál: 4 K. 80 f.: Mayer 
Istvánnál: 5 K. 40 f  ; Miskey Lajosnál: 
ö K 10 f.: Tompa Lukácsnál: 3 K. 
60 f ; Diósy Pálnál 1 K. 80 f . ; Janura 
Károlynál. 5 K. 60 f.; Kerekes Pálnál:
5. K 60 f . : Jankó Ferencnél: 3 K : 
Kovács Ferencnél: 3 K .; Szauer István
nál: 2 K 60 f . : Harámv Istvánnál:
1 K. 40 f.; Bayer Jánosnál: 3 K .; 
Braun Bélánál: 4 K. 10 f. összesen
6.0 K. 40 f. Hozzáadva a már kimu
tatott 581 K, 92 f.: van összesen 651 
K. 32 f.

Pénteki összejövetelek.

A  legközelebbi társas összejövetelek, 
(uzsonnák) sorrendje. —  Összejövetel 
mindig délután 4 órakor. — Március
6-án; N agy  Ignác vendéglőjében, 
Külső Váci-ut 129. Március 13-án: 
Fludorovits  István vendéglőjében, IV.. 
Irányi-u. 17. (Saskör). Március 20-án : 
Scháfter Hubert vendéglőjében, IX.. 
Kemete-u. 7. Március 27-éi: lloh l
Sebestyén vendéglőjében. Gyep-u. 50. 
Április 3-án: W eiszer József vendég
lőjében, IX., Soroksári-ut 108. (Közle
kedési közúti villamos, sertésvágóhidi

végállomással szemben.) Április 10-én: 
Tieber Ferenc vendéglőjében, VIII., 
Népszinház-u. 53.

k  borok d erítésérő l és szűréséből
Dr. Graff G . tanár előadása.')

(Folytatás.)

Legerősebben megakadályozza a sza
bad borsav, gyengébben az almasav, 
még lényegesen gyengébben az ecetsav 
a bor megfeketedését, amely tudvalevő
leg csersavas vasoxidképződésen alap
szik. Nessler azért azt ajánlotta, hogy 
ilyen esetben a savszegény borhoz —  
a megfeketedés megakadályozására — 
borsavat adjunk, ami kétségkívül aján
latos volna, ha a törvény a borsav ada
golását nem tiltaná. Franciaországban 
tudvalevőleg bizonyos feltételek mellett 
szabad ez.

Különben csersav-adagolással és ala
pos szellőztetéssel, miközben a bor kez
detben még sötétebb színűvé válik, to
vábbá folytatólag zselatinderitéssel és 
kénezett hordóba való lefejtéssel ezt a 
betegséget könnyen és tökéletesen gyó
gyíthatjuk A kazeinderités ennél a hi
bánál egyáltalában nem hat.

Miután az előbbiekben a borok leg
főbb betegségeiről röviden szólottánk, 
most a tekintetbe jövő deritőszereket 
akarjuk sorra venni. Déri lőszerekként 
íigvelembe jöhetnek: a vizahólyag, zse
latin, tojásfehérnye, fej, kazein, tannin, 
spanyol fold; mind rég ismeretes sze
rek. Továbbá megemlékezünk még a vér, 
timsó, égetett magneziáröl és nehány 
titkos szerről, valamint mint szűrő- 
anyagról, mindenekelőtt az aszbesztröl.

A vizahólyag  levegőszárazzá vált 
halholyag, amely leglinomabb alakban 
vékony, áttetsző széles levelek formájá
ban kerül forgalomba, különben pedig 
kissé gyűrűzött forgácsok alakjában. 
Poralaku vizaholyagot —  dacára annak, 
hogy alkalmazása kényelmesebbnek tet
szik —  ne vegyünk, még kevésbbé oldott 
vizahólyagot, még pedig egyrészt azért 
nem mert mindkét alakban igen gyakran 
hamisitják, másrészt azért nem, mert 
az ilyen poralaku vagy oldott vizahólyag 
könnyebben romlik, illetőleg minősége 
gyorsabban száll alá.

A borok derítéséhez \lU— 3, esetleg 
4, csak egészen kivételes esetekben 5 
gramm vizahölyagot használunk hl.-ként. 
Ha pl. 1000 lt.bort vizahólyaggal akarunk 
deríteni, akkor a vizahólyagot fakala- 
pácscsal felaprózzuk, azután kicsiben 
végzett kísérlet alapján lemérjük a szük
séges mennyiséget, pl. 15 vagy 20 vagy 
25 grammot a felvágás utján felaprózott 
vizahólyagból, ismételten alaposan meg
mossuk friss, hideg vízben, illetőleg 
abban néhány óráig ázni hagyjuk és 
azután egy liter borban 24 óráig 20 - 24 
C foknál dagadni hagyjuk.

Az előállítandó vizahólyag-deritőszer

*> Ennek ;t nagyfontosságu előadásnak köz
lésére a „ Borászati Lapok“ t. szerkesztőségé
től nyertünk engedélyt. A szerk.

jósága szempontjából kiváló fontosság ■ ■ 
hogy erre a célra teljesen egészség 
különösen ne ecetsavas, azonban még - 
lehetőleg savanyu és erős, azaz alkohf 
dús bort használjunk és hogy a vízi 
hólyag feldagadása csak 20— 25 C fok:: 
hömérséknél —  tehát meleg szoba li> 
mérsékleténél —  menjen végbe, mestei- 
séges felmelegítés nélkül. A nagy sav 
tartalmú bor azért ajánlatos, mert 
vizahólyag a bor dúsan jelenlevő sav i 
esetén sokkal könnyebben oldódik, min
ké vés sav esetén.

Azért előnyös volna kevés bórsav 
adagolása; én kísérleti folyadékomat 
ezzel szoktam ellátni, azonban a bórsav- 
alkalmazása a borkezelésnél szigorúan 
tilos Németországban; tisztán elméleli 
álláspontról a borsavadagolás -  körül
belül ugyanannyi, mint a vizahólyag — 
nemcsak az elöállitásnál, hanem a deritó- 
szer alkalmazásánál is kétségtelenül 
előnyösen hat. Azért ajánlotta Nessler 
a borsavadagolást tankönyvében annak 
idején. Azonban jelenleg nem szabad az! 
alkalmazni.

(Folyt, köv.)

T Á R S U L A T I  ÉLET.
Közgyűlés. Az «Egri szállodások, 

vendéglősök és kocsmárosok-ipartársu- 
lata» febr. hó 16-án tartotta r. évi köz
gyűlését, Tóth Csepreghy Ferenc elnök- 
lésével. Elnök a megjelenteket üdvözli 
s miután az ülést megnyitja, elrendeli 
a számadások beterjesztését, melynek 
elintézése után a tisztujitás köve kezelt. 
Elnöknek újból Tóth Csepreghy  Ferenc, 
alelnöknek: Márton Béla és Lukacs 
Ferenc, pénztáros: Molnár Sándor,
jegyző: Sümegh  Géza és h. jegyzőnek 
.Watöi Dániel válasz'atott meg Válasy.t- 
miínyi ta g ok : Keller József, Elek Márton, 
Rósenberg Ignác, Fülöp Ignác, Oláh 
Ferenc, Sehwartz József, Hősen féld 
József, Stern Jakab, Oláh Laj js, Mená- 
ros József, Szabó László és Brozievits 
Ferenc. V á l.-po ttagok : Zubor István, 
Lambert László, Oricsánszky Gyula és 
Szerencsi András. — Elnök miután a 
maga és tisztársai nevében köszönetét 
fejezi ki a megválasztásért, —  a mull 
évi tagsági dijakra vonatkozó indil- 
ványt tett. Elhatározták továbbá, hogy 
minden csütörtök délután egy másik 
szaktársuknál összejövetelt tartanak. — 
Az első összejövetelt Márton Béla alel- 
nöknél tartják. Elnök indítványára köz
gyűlés elhatározta, hogy az ipartársulat 
szövetkezeti alapon közös pincéi létesit. 
Közgyűlés ezután az elnöknek buzgó 
fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazott, majd az elnök az ülést be- 
rekesztelte.

Az aradi pincér-egylet jan. 30-án 
tartotta r.é. közgyűlését. A közgyűlés 
főtárgyát a ttsztujdás képezte, melyet a 
következőképen ejtett meg. Az elnök
ségről lemondott H orváth  Lajos helyébe 
Mouruzy  Ignác, alelpöknek: A nta lik  
János pénztárosnak : t íe lik  István, jegy
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zőnek Brenner Jenőt és ellenőrnek: 
Szekeres Lászlót választották meg, Vá
lasztmány : Vermes Márton, Hutyán 
Kálmán, Kravar Imre, Darányi Miklós, 
Brenner J. Gombási Sándor, Trauer Leó, 
Cigány Ferenc, Celloth Vince. Bach Vil
mos. Kotli Mór, Jehuda Lajos és Hozen- 
cveig Samu. Számvizsgáló bízótság : 
l'ngár Félix, Schvartc Ferenc, és Schiller 
Lajos A közgyűlés Kováts Istvánt tisz
teletbeli elnökké választotta s volt elnök. 
Horváth Lajos és a választmánynak jegy 
zőkönyvi köszönetét szavazlak. Elnök 
bemutatta ezután Horváth Lajos volt 
elnök nyomtatott beszámolóját s miután 
még az elhelyező irodának ideglenesen 
való főntartását határozta el, az ülést 
berekesztette

Somogymegyéböl. A aSom ogyvái- 
m egvei vendéglősök és koesmárosok 
ipnrtársulativ> legutóbbi fényesen si
került báljának tiszta jövedelmét: 369 K. 
20 f. a pim^riskola javára adta. A 
közgyűlés után tartott választmányi 
ülésen ipartársulati ügyésznek: dr. Varga 
Károlyt; jegyzővé: (az eddig is buzga
lommal működött) Mayer Berci vendég
lős szaklársunkat választották. Ugyanezen 
ülésen határozták el szaktársaink, hogy 
a vendéglők vasárnapi zárása elleni 
panaszt március közepetáján hozzák fel 
kiildöltaégileg a kormányhoz.

A Kolozsvári pincéregryesület záró
számadása és vagyonmérlege 1907-ről. 
igen szép gazdálkodás mellett tanúsko
dik. Az egyes számadatok 9201 K. ö l f. 
bevételt (ebben áthozatal 1906-ról 
1554 K. 54 f.) 720B K. 38 f. kiadást 
és 1993 K. 16 f bevételi többletet mu
tatnak. A bevételben 5441 K. 13 f  lak
bér van elszámolva, a kiadásban 4820
K. 96 f. a házvélelre törlesztett összeg 
és 570 K. kölcsönkamat. A mérlegben 
házuk értéke 97,108 K-val van beállítva 
inig az arra való tartozás 65-999 K.

Uj szövetkezet. <-A magyar gazdák 
borértékesitö szövetkezete" — mint ben
nünket értesítenek — megalakult. A 
szövetkezet Budafokon borpincészetet 
létesít, hogy a fogyasztó közvetlenül 
jusson a borhoz. Ez ügyben küldöttség 
kereste fel a földmivelésügyi minisztert, 
kérve a támogatását. A miniszter ezt 
megígérte. Tehát egy vadonatúj borke
reskedő cég lesz, amilyent a vendéglősök 
önmaguknak saját erejükből es saját 
javukra ép úgy megcsinálha'nának, ha. 
annak nagy horderejét kellőleg mérle
gelnék.

A pécsi pincér-egylet a múlt hét 
utolján tartott közgyűlésén a tisztségük
ről leköszönt Franki Izidor elnök és 
Dregán  Sándor könyvtárnok helyett 
M eggyessy  Lajost elnöknek, Lengyel 
Viktort könyvtárnoknak és Korbusz 
Som orja i Lajost ügyvivőnek választot
ták meg

Vigalmak.

A genfi szövetség
— Bmlapesti osztóivá táncestélye —

A genfi szövetség Budapesti osztályá
nak tagjai f. hó 17-én tartották jótékony- 
célú táneestélyüket, amelynek sikerét 
illetőleg egész bátran elmondhatjuk, hogy 
a vén Vigadó termeiben tartott idei far
sangi vigalmak közt a legjobban sikerült 
mulatság, a genfieké volt. Mint mikor 
a kertész a kertjének szebb és nemesebb 
anyagát kiválogatja és egy külön helyre 
ülteti, — úgy nézett ki ez a tánckoszoru, 
melybe Budapest pincérségének ugyan
csak a szine-java és a vendéglős-pincér 
családok szépei voltak össze válogatva, 
egybe fűzve A Vadászkürt — Hun
gária —  Bristolnak néhány francia 
és angol vendége, kik a genliek bálján 
megjelentek, alig tudtak betelni a bizo
nyára nem várt, gyönyörű látvánnyal, 
amit az estély nyújtott. A vigalmon, 
említetteken kívül ott láttuk Kommer 
Ferenc, Burger Károly, Bokros Károly, 
Balika György, Baár József, stb. stb. és 
Flór Győző és Matsád Jánost a szaksajtó 
részéről. Az estély, tekintve a rendezés
nek alig egy heti munkáját, igazán a 
várakozáson fölül sikerült, amiért az 
elismerés és dicséret M itrovác  Adolf, az 
osztály elnökét, Varga István, az osztály 
föellenörét, Kommer Béla báli pénztárost s 
a mindig erélyes és legügyesebb tánc
rendezőt : Pauly Antalt illeti, kik ugyan 
az egész rendezőséggel egyetemben már 
eleve elnyerték a dicséretet és pedig a 
legiiletékesebb részről, az estély szép 
hölgyeitől, kiket a rendezőség még az 
előzőknél is kellemesebb formájú, egy-egy 
selyem ridikülbe rejtett táncrenddel lepett 
meg. A bálon megjelent hölgyek névso
rát, valamint a fölüllizetök neveit itt 
adjuk:

Asszonyok: Angyal Anniimé, Bari Károlyné, 
Bauer Ferenené, Balogh Mihálvné, Burger 
Károlyné, Gaupper Sándorné, Ehm Mártonné, 
Endersz A., Freitag V., Fodor A., Fragal S., 
Gyémánt -Mártonná. Gombos Sándorné, Glöck 
Erösné, Heller M.-né, Hentz Emilné, Haas I. né. 
Horváth Mihálvné. Jauercig Lipótné, Kommer 
Ferenené, Kutássy Lajosné, Kováts Károlyné, 
Kuhn K-ué, Karc M.-né, Kulcsár Jakabné, 
ozv. I.ipták Jánosné, Müller Antalné, Mitrovác 
A dől Iné, Mirschner E.-né, Nagy Istvánné, 
Vicoli Henri. Ott -I -né, Pelcinann Ferenené, 
Prohászka Károlyné, Simon J.-né, Schweleber 
Józsefné, Winkle'r Istvánné, Wirth Ferenené.

Leányok: Angyal Sári, Ábrahám Mariska es 
Miéi, Balogh M., Bárt Henrietté, Beer Katica 
Bellovils Anna, Gaupper Irma, Fodor Katica, 
Fragal Irén és Irina, Frei I.uci, Freitag Gizi, 
Gombos Anna, Gyémánt Ilona, Haas Irma, 
HaasTeruska és Stefi, Keller R., K<.eh Karolina. 
Koleszár Irma, Kováltsik Paula. Kováts Irma, 
Kálin E., Kurc Anna, Kamair N„ Ludinánvi 
Torka és Etel, Mátai Erzsébet, Mirschner Giza 
és Aranka. Müller Teréz, Nevieer Paula, Ott 
Lenke. Pál Margit, Pálmai Erzsiké, Sauer Ka
milla, Suszter Irina. Schwebler Katica, Sudi 
Mariska, Steinmann Böske, Weber Mariska, 
Zajac Viktória

Felülfizetések és tiszteletjegyek megváltása : 
Margitszigeti felügvelöség, Debreceni vendéglő
sök ipartársulata, Katona Géza, Steiner K., 
Ottó Marencidi. Salac. Binder J., Kratochvil 
E, Sunda J., Bokros Károly, Schárhán Jánosné,

Bauer F.. Két ismeretlen ur, Docker F., Reiz 
mann J. Vác, Mitrovátz Adolf, Petánovits I., 
Szentitvány Gy. és Guttheil Aladár 10—10 
koronát — Kommer Ferenc ‘>0 kor.. StadleF 
K.. 50 kor., Littke E. 25 kor., Első m. része, 
serfőzde cs Törley' J. és T. 50—30 koronái. 
Krassy 27 kor.. Buda és Blochman, Palkov.ls 
Ede, Waldmann Imre, Horváth Nándor, Müller 
A.. Baár J., Gerbaud E., Pelzmann F-, Szimon 
1. és Híittl 11. 20—20 koronát Schus/.tcr Ernő 
44 kor.. Glück Frigyes 30 kor., Szüts és Balika 
12 k->r., B. Kemény Árpád 10 kor., Kömg I 
7 kor, Berkovits K.,'Csermák, Siaroki. Budn- 
pesti kávés Ipartársulat és Hoffman Sándor 
5—5 koronát, Lipperl L. 6 kor., Sovankai H 
kor., Kratschil A. 2 kor., ITmáncy 1.4 koronát 
összesen 700 korona.

A szombathelyiek bálja.

A szombathelyi vendéglősök, kávésok 
és pincérek mint egy előző számunkban 
jeleztük, február hó 12-én tartották fénye
sen sikerült táncestélyüket a »Szabária« 
fugadónak ezúttal különösen szép dí
szítésű nagytermében. Ez az estély — 
mint az ottani lapok Írták — ugv er
kölcsi mint anyagi tekintetben, volt a 
farsang legsikerültebbje, ahol a feszte
len jókedv: mint családot hozta össze 
a főnököt és alkalmazottat s azoknak 
famíliáját. A reggeli órákig visszhang
zottak a légi híres »Szabária« falai a 
jó zenétől s a jó italok okozta hangos, 
de mindvégig ildomos mulatozástól. —  
A négyeseket mindig 100 pár táncolta. 
A jelenvolt hölyek névsorát itt adjuk:

Asszonyok: Herceg Ferenené, Krizmanits 
Jánosné, Köttbaum Gyuláné, Berkovits Jánosné 
, Kőszeg), Heigli Istvánné, Portschy Töbiásné, 
Varga Itezsőné, Balog Tivadarod, Stróbl Mi 
hályné, Hendrich Jánosné, I nger Pálné. Hal- 
ner Frigyesné, Wolf Istvánné, Rác Istvánné, 
Scholtz B.-né, Kollárits L-né, Auerbach J.-né, 
Buchberger A.-né. Móric E.-né, Fónyad, Gyu
láné, Wlasics K.-né, Górcll Józsefné, Reichárd 
N.-né, Baumgartner J.-né, Metzner J.-né 
Schiller M.-né, Stubner J.-né, Fleischaker L.-né 
Herits Ferenené (Nagyszeutmiklós), Kóger J.-né 
Fritz Gyuláné, Ács Jánosné. Deutsch Nándorné 
Steiner S.-né, Mezey K.-né, Béry Károlyné 
Bcry Józsefné iZsenye', Hacker Józefne 
l lcischacker S.-né, Pimperl A.-né. Rákos K.-né 
Frischmann E.-né, Kopfensteiner Gv.-né 
Pintér Józsefné, Mellus J.-né, Körösi Kalmánné

Leányok: Rác Anna, Roller Annuska, Kol- 
lárits Róza, Stróbl Erzsiké, Móric Erzsiké. 
Hukovai Vilmuska (Sárvár), Horváth Szidike 
I Nagykanizsa). Gorell Teruska, Baumgartner. 
Mariska, Szandy Annuska, Metzner Mariska- 
Kohn Marsit (Keszthely), Balog Linuska, Hor, 
váth Teruska, Fritz Mariska, Cottler Mi i 
Siim.n Teruska (Szentkirályi. Pimperl Mariska, 
Kopfensteiner Kamiiba. Zámbó Bettiké, Hofnor 
Paula (Szentgottháid), Schmiedhamer Erzsiké 
i Komárom), Kalner l'ricike, Schmithamrner 
ürzsike (Lövő), Fohub Mariska, Jéroschek Irén. 
Kóger Irén.

Felülfizetések. Hermann J. L. lezüst-alpacc 
áruk rakt.l Bpest. Kanizsai sörgyár. Legáth 
Testvérek, Balogh János i.Bábolna), Radó 
Goldberger, Takács Sándor, Grimm K , Marton 
Gy- (Tapolca). Wieselmann M . Erdenhofer F. 
1Ő —10 K. Herceg Ferenc 16 K. Puntigami 
sörgyár 18 K. Vogier Z. (Petánc . Törley F. \ 
IBpesti 20—20 K. Messzer Gy.. Hacker .1 
8 -8K , SteinerN., Zámbó K., Kötlbaum Gyűl :. 
Balassa Mihály 6—6 K. Reiszimm I. (Van, 
Andrényi J., Straidt F., Rosenbach G . Deutsch 
N., özv. Harach Cy.-né, Hanisch .1, Kopfen
steiner Gv., Scliwach K . özv l.enk Kajetánné. 
Breiner Dávid (Sorokujfalu), Lingauer Albin, 
özv. Berzav L.-né, Andcrla J.. Földes M.. 
Takáts K., ' Mikó Gyula, Heigli IgnaU vend.
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f Körmend), Karlócv I., Szász S, Wellisch V.. 
Puhr L. (Beszterce). Kerner T. 5 - ö  K, Neu
mann I. (Pécs), Pótkávégyár (Nagykanizsa), 
Tóth Ernő, ltauer J., Maár János (Körmendi, 
Stubner J , Bierbauer Ka jós, Portschy Tóbiás, 
Kühler Gusztáv. Köhler József, W'eisz Zs., 
Seper M„ Kutsera Á., Feiner J , Németh I , 
Stróbl János, Gosztolva Imre (Körmend), Hacker 
M.. Gálosy I. 4—4 K, Berkovits Károly (Bpest), 
Prátscber F., özv. Strém M,-né, Horváth I. 
föp. (N.-Tilaj), Magyar S, Wéber Testvérek, 
Malics I , Chriásztélyi A.. Herits Gusztáv 
(Jobbágyi), Balog Tivadar. Hendrich János, 
Posch Á., Posch kávéházi, Wittmer János, 
Kechuitzer V.. SohöDfeid N., Hcíjcdüs Gy, 
Weder Pál, Deutsch J-, I.elovits B , Polgár 
István, Bors Viktor, Berlakovits P. 3 -5  K, 
Somogyi Kálmán, Schrciner Gyula (Tana', 
Alexander Gy, Deutsch M., Hacker S., Tan- 
csics Gv„ Kiss 1 föp. (Kőszeg), Acél N., Schön- 
íeld ' ég, Bognár J , Scnram J , Szakái Ferenc, 
Torda Lajos (Kőszeg), Ebenspangcr A. Sütő K., 
Kbenspangcr J., Decker J., Varga Rezső, 
Schlc B , Nemes Gy., Pomper R„ Metzner J , 
Kemény J„ Klein A., Marton M, HolTitann L, 
Friscbmann E, Béri K. iZsenye), Biaun Zs„ 
Veincr S„ Gestetner S , Altmau J., Bőhm Zs, 
Krizmanits János, Wiasits K., Feke.e J, Mol
nár gyógyszerész, dr. Geszner Imre, Marga- 
retthen J. Berbert, Vörös L , Schiller F., 
Reichárd J., Schöntag J., Szrlárd K , Kálmán 
István, Varasdy S , Nagy I., Unger Fái, Heigli 
István, Gábriel Ferenc, Sanits F., Preletz J, 
Véber Károly 2—2 K. Rác J., Buchberger A . 
Matics I . Schiller I., Lintner I , ScLulc N , 
Simon N (Szentkirály), Mezei K., Fleischhackcr 
S.. ib'lierbrand F , Freislinger S., Holtinan I , 
Górell J. Baumgartner S, Bodnár J. 1—1 K. 
Tóth S. ö K.— A nemes szivü felülűzetők fo
gadják ezúton leghálásabb köszönetunket. A 
rendező bizottság nevében Herceg Féronc 
elnök.

Bakés elintézés.
Ksküdtszéki tárgyalás.

Olvasóink bizonyára emlékeznek az 
1906. évben lapunkban »Apincérségügye« 
óim alatt közölt, és J/aísád János dol
gozótársunk által irt közleményekre, 
melyekben a cikkíró Varga István, 
a Budapesti Pincér Egylet akkori el
nökének működését bírálta éles hangon, 
mely miatt Varga István sajtópört in
dított. Ebben az ügyben febr. hó 17-én 
volt az esküdtbiróság elölt a tárgyalás, 
ahol a főmagáovádló jogi képviselője 
dr. Katona László s a vádlott Matsád 
Jánosé dr. Gyenes Manó voltak. Ta
núként M itrovátz  Adolf és gyulai Gaál 
Andor volt egyleti elnökök jelentek meg. 
A per folyamán a felek, a tanuk közbe
vetésére békésen intézték el az ügyet, 
minélfogva a bíróság a további eljárást 
megszüntette. —  A felek ebben az ügy
ben a kővetkező nyitatkozat közlésében 
állapodtak meg:

Nyilatkozat.
Alulírottak az igazságnak megfelelően 

kinyilatkoztatjuk ezennel, hogv a "Fo
gadó- és az időközben megszűnt "Szál
lodai, Vendéglői Alkalmazottak Szak- 
közlönye* 1906-ik évfolyamának 
példányaiban megjelent polémikus köz
lemények egyén tsérlő célzattal nem 
Írattak, ha azonban mégis szubjektív 
tendencia nyert volna azokban kifejezést, 
úgy ez utón kölcsönösen fejezzük ki 
sajnálkozásunkat.

Budapest, 1908 február 17-én 
Varga István, Matsád János.

FOGADÓ

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőinket, kiknek a mai 

számmal postautalványt mellékel
tünk s előzőleg levélbeli megkeresést 
küldtünk, kérjük, hogy esedékes elő
fizetési dijaikat szíveskedjenek posta- 
fordultával beküldeni, mert a lapnak 
is kötelességei vannak. — Jöbardiáin
kat és dsmerőseinket kérjük, hogy a 
■ Fogadót* szíveskedjenek körükben 
terjeszteni. A «Fogadö> kiadóhivatala 
Budapest, V i l i , Rákóczi-ut 13.

Kerelem. Mindazon vidéki szaktársa
inkat, kik bármilyen közös vendéglői 
vállalatban (szövetkezetben) akár s/.ik- 
vizgyár, akár központi borpince, akár 
más a vendéglős szakmához tartozó 
egyesülésben részt vesznek, kérjük, hogy 
a Vállalkozásuk múlt évi forgalmáról és 
pénzügyi eredményéről szóló kimutatá
sukat küldjék meg lapunknak.

Pártoljuk a magyar sört. A kartell 
sörgyárak és különösen az osztrák Dreher 
és Haggenmacher. menten lármát csupa í- 
nak, ha itt-ott egy pilzeni, puntigámi 
vagy másféle külföldi sörcsarnok létesí
téséről nyernek tudomást, mig a nekik 
szükséges kellékeket — lehetőleg külföld
ről hozatják. Egy előfizetőnk a napokban 
a Dreher-iele hordók, vagonok, slb. ra
gasztott vignettát (címkét) küldött szer
kesztőségünkbe, avval a megjegyzéssel, 
hogy a (-nevezetes gyárose-nak ezeket 
a vignettákat állandóaó Csehországból 
szállítják. Mi készséggel elhisszük ezt 
szaktársunknak és egy csöppöt sem csodál
kozunk rajta, mert végre is a Dreherek 
és csehek igen közeli fajrokonok, már 
pedig a kedves rokont még Dreher is 
szívesebben pártolja, mint azokat a 
{'kezdetleges') hazai — iparosokat.

Követésre méltó példa. Ottó Mihály 
az újvidéki «Erzsébet» fogadó tulajdonosa 
febr. 1-én azzal lepte meg összes alkal
mazottait, hogy a betegsegélyző-pénztár 
járulékaiból az alkalmazottakra eső rész: 
is ezentúl sajátjából fizeti. Ottó Mihály 
szaktársunk humanitása alkalmazottaival 
szemben különben abból az időből ismere
tes, mikor Herkulesfiirdöi nagyvendéglös 
volt. Akkor ugyanis megkönnyítette a 
nős alkalmazóijainak nejük ottani tar
tózkodását azzal, hogy élelmezésükért 
igen minimális összeget számitort.

Sajtópör. A „Szállodai és vendéglői se
gédek szakközlönyé“-nek 1906 dec. 1-i 
számában sértő közlemény jelent meg 
lapunk szerkesztőjéről, F ló r  Győzőről aki 
a közlemény írója ellen rágalmazás 
miatt sajtópert indított. A közleményért 
a felelősséget a lap akkori szerkesztője 
Szép Lajos vállalta el. —  Ez ügyet 
folyó évi február hó 10-én tárgyalta 
a vádtanács ; F ló r  Győzöl, Gye- 
nes Manó ügyvéd képviselte, mig a 
vádlott személyesen jeleni meg. A vád
tanácsnak, melynek elnöke Lángéi- 
Jenő táblai-biró s tagjai Kállay és Takács 
bírák voltak, Szép Lajos őszinte saj-

. szám.

Flór
"lenié 
1 -aját
-ások
.fandó

gyik
ioku-

nálkozását fejezte ki afölött, hog 
Győzőről sértőleg nyilatkozott; k; 
egyszersmind, hogy a cikket néni 
meggyőződéséből közölte, hanem 
befolyására. Ezt készséggel ha 
a főmagán vádló által megjelölt 
szaklapban, nyilatkozatban is 
mentáim. A fömagánvádló képvi-Cője, 
Dr. Gyenes Manó a vádlott ezen : rfias 
nyilatkozatára, melyet a biróság jegyző
könyvbe is foglalt, a panasztól eláilott, 
mire a vádtanács a további eljárást 
megszüntette. Szép Lajos, a „Magyar 
Vendéglős és Kávés Ipar1 febr. iö-ki 
számában a következő nyilatkozatot 
tette közé:

Nyilatkozat. A „Szállodai és vendé-!m  s e 
gédek szakköziönyé“-nek 1906. évi d e  1 - i  
számában egy sértő cikket írtam Flór Gy<. ürül. 
a -Fogadó" cimü lap tulajdonosáról. Köteles
ségemnek tartom kijelenteni, hogy a  c . k k c t  
nem a saját meggyőződésem alapján, 1„ . m 
mások befolyására Írtam, azt már többs/.iír 
meg is bántam s fölötte sajnálom. Flór Győzőt 
amióta csak ösmerem, feltétlen tisztességes, 
korrekt úriembernek ösmerem. Szép L a j <

Kaszás Lajos jótékonysága. A fő
városi volt Muhr nagyvendéglő népszerű 
gazdája, Kaszás Lajos, ismét szép tanti
jeiét adta emberbaráti, nemes lelkn-e- 
gének. Kitűnő szaktársunk ugyani:- a 
zalamegyei pölöskei tűzkárosultak nak 
közel 200 koronát gyűjtött, mely össze
get a sajátjából 300 koronára kiegé
szítve küldött el a napokban A nemes 
szivü vendéglős jótékonyságát, az esetet 
nyilvántartó zalaegerszegi Magyar Paizs 
ugyancsak szép dicsérettel honorálta 

A budapesti p incér-egylet bálja. 
A „Budapesti Pincér-egylet“  az eddigi 
szokástól eltérőleg, nem a szállodás-k, 
vendéglősök-ipartársulatával, hanem ö n 
állóan, a kebelében alakult „Egyetéit ' s  
sportklub“-bal együtt, március hó ö-en, 
a Royal fogadó nagytermében (Erzséte 
körnt 45) „elite bált“  rendez. A jótékony- 
célu és előreláthatólag fényes siker) 
vigalom rend. bizottsága élén a követ
kezők állanak: — M itrová tz  Adolf 
Doblcr István és K on ig  Jakab elnöki*! 
Boer László, Csermák József, Koc 
Gusztáv Ladányi Kálmán és Vízvár 
Béla alelnökök; Fáber Oszkár és Cseh 
Lajos titkárok; Porjesz  Sámuel é -  
Láng János pénztárosok: A rany  József. 
Klementz Frigyes, L ip ták  János, Nagy 
János és Roszmann Jenő ellenőrök 
Neumann Ernő jegyző. Szép Lajos 
táne- és Pécs  Lajos zenerendezö

Ezüst lakodalom Szép és lélekemel 
ünnepély folyt le a múlt hó utolsó felé
ben F orkort Rudolf, tekintélyes brassói 
vendéglős házáná'. Ekkor ülte kivál" 
szaktársunk, Brassónak egyik legrégibb 
vendéglőse neje szül: Schott Erzsébettel 
házassága és vendéglősége 25 éves 
évfordulójának ünnepét. A köztiszteletben 
álló házaspárt ezüst lakodalmuk alkal
mából úgy a mi szakmánk, mint a 
nagy közönség köréből igen sokan üd
vözölték.

Elvi jelentőségű döntvény zenemű 
előadása tárgyában. Kávésok és ven
déglősök sok zaklatástól és kedves ellen
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ségtől szabadultak meg a kir. Kúriának 
ezügyben hozott elvijelentőségii íté
lete által. Lehár Ferenc zeneszerző 
ugyanis két évvel ezelőtt port indított 
egyik kávés ellen, mert a kávéházban 
a katonabanda Lehár egyik keiingőjét 
játszotta. A budapesti kir. törvényszék 
2i> korona pénzbüntetésre ítélte a kávést. 
A tábla megváltoztatta az elsőfokú Íté
letet és Lehárt elutasította keresetével. 
A tábla szerint az 1884. évi XVII. te. 
50. szakasza értelmében zenés színmü
vekből nyitányok, felvonásközi és egyéb 
zenerészek a jogosult beleegyezése nélkül 
is előadhatók, a kérdéses keringő pedig 
csak kis részit képezi a törvény által 
védett zenész színdarabnak. Ez alapon 
az alperes nem követett el szerzői jog
bitorlást azáltal, ha a katonazenekar 
a „Drótostót keringőjéf4 eljátszó!la. A 
kir. Kúria minap indokainál fogva hely
benhagyta a kir. tábla Ítéletét és hozzá
tette, hogy a felperest már azért is el 
kellett utasítani, mert valamely zenemű 
jogosulatlanul nyilvánosan történt elő
adása eszközöltetőjének csak az tekint
hető, akinek kifejezett akaratából vagy 
halgatólagos beleegyezésével történt jogo
sulatlan előadás. A jelen perben azon
ban rósz szándékot az alperestől nem 
lehetett megállapítani.

Egy érdekes mulatság. („E lité  b á r  
Hátszegen) Hátszeg Hunyad megyének 
egyik kis városa. Vendéglős, kocsmáros 
alig van benne — 20. Azért hátszegi 
szaklársaink mégis „elile bált“  tartanak. 
Olyan előkelő szép mulatságot, ami nem 
csak a kolozsváriak vagy szegedieknek, 
de még a budapestieknek is becsületére 
válna. Ami persze, nagyon erősen azt 
is bizonyítja, hogy: nincs lehetetlenség 
a világon, vagyis hogy —  nagy, közér
dekű dolgot jelentéktelen helyen, egészen 
kicsiny erők közt is lehet alkotni, csak 
életrevaló eszü, okos és ügyes vezető 
emberiek legyenek hozzá. Hátszegen 
ugyan senkise gondolta volna lehetsé
gesnek, hogy ott valaha, egy a nagy 
városokéhoz hasonló előkelő vendéglős 
— bált tartsanak És Vas Béla, az ot
tani Arany bárány fogadó (egyedüli 
nagyvendégló) tulajdonosa megoldotta 
ezt a „lehetetlenének látszó kérdést 
ügyesen és zseniálisan, úgy hogy a már
cius 5-én a hátszegi A ra ry  bárány 
fogadó termében tartandó bálon, mely
nek rendezőségében a kis város intelli
genciája, tisztviselők, dr. stb. állanak, 
nemcsak az ottani néhány kocsmáros 
és italmérö, hanem a Hunyad- és szom
széd megyei városok nagyobb fogadósai 
és vendéglősei is részt vesznek. Déva, 
Piski, Vajdahunyad, Ssászváros, Petre- 
zsény; Gyulafehérvár, R.-Lippa stb. 
városokból a külön értesített szaktársak, 
már előre megígérték és biztosították 
személyes megjelenésüket, ami ugyan
csak biztosítása a Vas Béla által ren
dezett hátszegi vendéglősök elile-bálja 
fényes sikerének. Mindez egyébként csak 
kisszerű ügy és elintézhető lett volna, 
mint bármelyik vigalmi hir, 6-7 sor

ban, —  de a kisszerüség mellet kivá
lóan érdekes és alkalmas arra, hogy 
ebből szalársaink egy-és más közérdekű 
dolgaikra nézve tanulságot merítsenek

A pró  hlreV. — Kitüntetett fogadósné. 
A wieni Sacher fogadó tulajdonosnőjét, Sacher 
Anua asszonyt, aki a vendéglői jókkal a magyar 
politikus urakat látja el, arany érdem kereszttel 
tüntette ki a király. — Cigány egyesület. 
A budapesti cigányzenészek, a napokban egye
sületet alakítottak. Céljuk természetesen a 
súlyos bajok és helyzetük javítása. Emellett 
bizonyára több irányú tarifális árakat is szab
nak, arra nézve is, hogy a 36-ik Rác P. és 
Kótzé A. segédzenészei a napi (éjji> 1 és 2 kor. 
dijjak helyeit szintén magasabb díjazásban, 
részesüljenek. — Macska zene. Szűcs Vilmos 
Budapesten vendéglős is, háziúr is és miként 
a többi pesti háziúr, febr. 1-én ő is fölemelte 
a házbéri — 50"/o-al, amiért a lakók — több 
résztvevővel egyesülve — óriási macskazenét 
csaptak neki. A lapok ekkor úgy írták, hogy 
a vendéglős-háziúr félelmében a ház legmélyebb 
részébe bujt, pedig csak a  pincébe ment — 
borért. — Elfüstölt milliók. A dohányjövedék 
igazgatóságának most készített statisztikája 
szerint, 19U7 január !-től nov. végéig, tehát 
11 hónap allatt Magyarországon 112,100,5 33 
kor. tíO üli. ért. dohányt és szivart füstöltek
éi, vagyis 2,3t>» kor. 41 fill. többet mint a múlt 
évben. — Ez a rengeteg summa bizonyii ja a nem
zet elkorcsosodását illetve azt, hogy a magyar 
ember buját baját máma nem borba, sörbe, 
hanem cigarettázásba vagy pipázásba fojlja.

Kristály-szűrő, vagy  a — „szer- 
A'e.-ztői űzenet“ . — Hercog Sándor 
(Csáktornya vasúti vendéglős szaktársunk 
„Kristály borszüröjéröi már ezen a he
lyen megemlékeztünk, amihez ezultal 
csak azt fűzzük, hogy Hercog szaktár
sunk alig képes eleget tenni a rendelé
seknek, mit egyébként nem csak ven- 
déglős-kocsmárosok, hanem a kereske
delem köréből is nagy számmal intéznek. 
Érdekes különben, hogy több rendelések 
rnilv módon és hogy keletkeznek. A „sel- 
mcc-bélabányai állami alkalm. fogyasz
tási szövetkezete11 pl. a „Szövetkezés*4 
eimü lap szerk. üzenetében több érdek
lődőhöz intézett eme választ olvasta:

Bor. isztitás. Ho2assák meg Hercog Sándor 
Csáktornyái déli vasúti vendéglősnek kitűnő 
„Kristály" borszüröjcl 40 koronáért, és a bor 
; Íját utolsó cseppig kristály tisztára szűrve 
meg menthetik. Naponta 2 hektolitert is lehel 
vele szűrni kristály tisztán és mindjárt palac
kozni, nem csak a bor alját, hanem romlott, 
törött bort, más zavaros italokat stb. Mióta ez 
a szűrőnk van, a zavaros borból még egy liter 
sem kallódik cl.

A selmeei fogy. szövetkezel, lévén 
szinte égető szüksége egy jó borszürőre, 
azonnal rendelést intézett, de ugyancsak 
az ő révén még két másik szövetkezet 
is tett rendelést a »Krislály« borszürőre.

Gyászrovat. —  H egyháti Sándor 
lapunk munkatársát súlyos csapás érle. 
Testvér bátyja, ifauer József isme. t ven
déglős hosszas szenvedés után Körmen
den, jobblétre szenderült. A megboldogult 
temetése nagy részvét niellett f. hó 4-én 
történt.

L ipp  Károly, a „Tvpográfia“  és „Gut- 
tenberg“  nyomdász szaklapok volt szer
kesztője és kiadója febr. hó 14-én, 57 
éves korában Budapesten meghalt. A 
boldogultat, kiben Frank Rezső és Rikárd 
föpineérek nagybátyjukat gyászolják, a

budapesti nyomdászság nagy részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra. 
licrándy  József, Szombathelynek egyik 
érdemes polgára és háztulajdonos e hó 
22-én 85 éves korában jobblétre szen
derült. Az elhunytban Korándy Ferenc 
ottani vendéglős szaktársunk édes atyját 
gyászolja.
Tfirma I1 ^ürnl)erfÚ Óriás nemes, édes, hosszú. 
lU llllQ i vastag gyökerekben, saját termésű, 
métermázsánként 20 korona. 25 kgranun l> 
korona, 5 kgranun löO koronáért rendelhető 
Keménynél, Regeteruszka-Garbiszbogdányon.

A G á t i  s e c c e k
— Regényes elbeszélés — s

Irta Minden Tamás.

II.
Lombos Dániel aféle előkelőbb szé

kely ember volt és — bőbeszédű. Kér
désemre is nagy bőbeszéddel, bár szives 
készséggel és így adta elő a követ
kezőket.

— Tudja, Minden ur — köztünk le
gyen mondva. —  az ördög cimborája az 
a vén harangozó, és már ugyancsak itt 
volna az ideje, hogy el is vigye a —  
cimborája . . .

Égy kicsinyt meglepett ez a bevezetés, 
de tudva, hogy góbéval van dolgom, nem 
teltem rá megjegyzést, hanem vártam 
nyugodtan, a folytatást

— Mondom, igen tisztelt Minden ur, 
az a vén harangozó a legrosszabb cson
tok közül való. Mindenkit a nyakamra 
küld. Érát és hölgyet. Ifjat és vénet. 
Tegnap például egy liatal hölgy volt ná
lam, a harangozó szives utasítása foly
tán és Bábos Kláriról, arról a híres szép 
asszonyról kérdezősködött Ma reggel 
megint éreztette velem jóindulatát a 
harangozó. Égy öreg emberi küldött ide. 
hogy mondjam meg, ki volt Bábos Klári
nak az első férje, amiről persze és kizá
rólag csak Gáti Bende volna képes tájé
kozást nyújtani. Nos és most kegyed 
kíván felvilágosítást — egy kissé kime
rítőbb adatokat, Gáti Bendéről. Hát, igen 
tisztelt uram, Minden ur, kijelentem, 
hogy én Gáli Bendéről semmit sem tu
dok, mert én Gáti Bendét sohase láttam 
és Gáti Kendével se személyesen, se más
ként soha semmiféle összeköttetésben 
nem állottam. Kz lévén a tény: mini 
méltóztalik most már elgondolni a kérdés 
megoldását r

— Tudja mit, Lombos ur, szóltam 
félig-meddig elcsüggedve, ha Gáti Bendét 
sohase látta és mitse tud róla, beszél
jen arról, amit Gáti Bendéről hallott.

Egy kis fekete gyerek, egy csöpp pik- 
kolo termett akkor Lombos ur elolt és 
tett neki jelentést:

— Főnök ur, a vadász urak azt ha
tározták, hogy ma nem mennek vadászni:

— Nagyon helyes, Ámorka. Én csak 
örülni tudok ennek, legalább igv kipi
henhetem a tegnapi vadászat gyötrelmeit. 
De meg aztán anyagi szempontból sem 
lesz ez hátrányos: intézkedj csak azonnal 
Amorka, hogy megfelelő szátnu Gáti »scc*- 
cek hütessenek be.
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Azután hozzám fordult:
—  Megfelelő esetekben tud-e ön hall

gatni, Minden ur?
— Hogyne tudnék, kérem . . .
—  No-no, ne iitödjék meg a kérdésen, 

végre is ön újságírással is foglalkozik. 
Látta ezt a liut ?

— Láttam
— Azt mondják, hogy ez a tiu Gáti 

B nde fia.
Meglepődve néztem Lombosra és kezd

tem nem jó  véleménynyel lenni gondol
kodási állapota felől. Lombos észvevette 
ezt és szúrósan nézett rám és igy szólt:

—  Ne csodálkozzék semmit se tisztelt 
barátom azon, amit én önnek mondok, 
de az se ejtse meglepetésbe, hogy ez a 
fiú Gáti Bende lia. Mert, méri ne lehetne 
a Gáti Bendeé, ha nem is az enyém és 
nem is az öné ? Mert valaki fiának csak 
kell lenni. Megjegyzem azonban, hogy ez a 
"mondják# nem olyan régen van forgalom
ban. Amultesztendőben hallottam először, 
hogy »az a csinos fiúcska, akit Lombos 
Dánielnek tizenegy évvel ezelőtt hozlak 
a nagygátosi állomásról, senki más, mint 
Gáti Benőének a fia !«

—  Na hát ez igazán furcsa: —  alig 
bírom megérteni — mondtam mintegy 
önmagámban.

—  Tudom, sőt arról is meg vagyok 
győződve, hogy ön még sok mindent se 
fog megértenni. ami ezen ügygyei kap
csolatban áll. De ni, majd elfelejtettem 
kérdezni: volt ön már Moszkvában ?

— Dehogy voltam.
— Hát Ázsiában V
—  Sem Ázsiában, sem Afrikában, 

de még Amerikában sem. De Ausztráliá
ban voltam.

Lombos ur a kezével legyintett, hogy 
ez nem számit semmit. —  Különben 
—  tette hozzá egyszerre —  mit keresett 
ön Ausztráliában ?

— Hát, hát —  egy céget képviseltem, 
azaz csak . . .

—  Tudom, — vágott szavaimba Lom - 
bős. —  On a bálizsi hegyek kék vizét 
bérlő angol konzorciumot képviselte 
volna .. .

—  Ejnye, az árgyélusát, hát ezt meg 
honnan tudja! —  kérdeztem elképedve.

—  Hát csak onnan, —  nevetett Lom
bos —  hogy amidőn körülbelül ön 
Ausztrália földjére ért, Gathon Adalbert 
is Szentpéterváron volt, hol a * Hotel 
Dráma« egy külön szobájában, két 
muszka katona lisztbe ugyancsak nagy
ban öntötte a Gáti secet.

Erre már aztán elállt a lélekzetem. 
Nem bírtam szólni, se gondolkozni, csak 
azt éreztem, hogy a világ összefoly 
szemeim előtt, ugv, hogy nem láttam 
mást, mint egy rémséges nagy füstka
rikát, melyben a vén haiangozó Gáti 
Bende fiával és Lombos Dániellel, az 
angliusok Gathon Adalbertuszal és a 
két muszka tiszttel Ázsiából ós Afriká
ból, illetve Ausztráliából Szenipétervárra 
vak-ereztek át, eszeveszett módon, egy 
amerikai expreszvonat örült sebességé

vel. Ebből a kínos lelki állapotból végre 
is Lombos szavai riassztottak föl.

—  Hogy jobban megértse a dolgot, 
majd elmondom az eset előzményeit — 
szólott mosolyogva. És folytatta az előz
ményeket.

(Folyt, köv.)

N óta  rendelés,
Szervezett cigánynál.

HuzU rá cigány a nótámat,
Elrabolták a babámat;
Elrabolták s csalták tőlem —
Húzd rá more!
Bor és bankó lesz ma bőven.

Fogd föl hát már azt a vonót!
S lábujhegyen vigyázd a szót, — 
Szemed hunyd be s ugy játszd a dalt 
Hogy meghallja 
-Az is, aki már rég meghalt

. Hallja az ur! — vagy nem tudja.
Hogy más lett a világ sorja . . .
S hogy mi is „szervezet- lettünk;
Ácsi, more,
Nincsen immár egyse köztünk.

De van szabályunk, tarifánk,
Szabály szerint szól muzsikánk ;
Milyen tetszik, gyors vagy rezgő ?
Egyik olcsóbb —
A másik csak három pengő.

Igy most aztán szóljon az ur,
Hogyha rendel, zendül a húr,
S ugy elhúzzuk a nótáját 
Hogy holnapra,
Vissza hozzák a babáját.. .

Vénfogadós.

Ü Z L E T I  H I R E I i N K .

Szegedi hirek. Mint előző lapjaink
ban említettük, a tiszaparti metropolis
ban még ez év folyamán uj kávéház 
nyílik, melyet Singer (ottani biliárdgyá
ros) és Badó Ignác szaktársunk a köznti 
hid és négy utcára néző Milkó palotában 
rendeznek be fényesen és 8 db biliárd 
asztallal Ezt azonban megelőzi a most 
átalakulásban lévő régi Ströbl-fele kávé
ház, melyet Kovács József szaktársunk 
mégegyszer oly nagyra és ugyancsak 
pazar fénynyel rendez be. A színház 
mellett lévő Dávid Sándor kávéháza 
szintén nagy átalakuláson megy át, 
amennyiben a nyár folyamán a Tisza 
fogadóig fog kibővülni. Ha ezekhez vesz- 
szük a mostani nagyszabású kávéháza
kat, pl. az országban páratlan Kass-vigadó 
kávéházat, a híres Tisza kávéházat, 
Szarka István Európa kávéházát és 
ezenkívül a Kováit, — híres Szögedére 
a dkávéházak városa»-t egész bátor 
lélekkel rácitálhatjuk és természetesen 
azzal az ide illő megjegyzéssel, hogy a 
Szeged világvárosiaságát és előkelőségét 
emelőemenagy kávéházaknak, a fényük
höz méltó s minél jövedelmezőbb mene
telt kívánunk!

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a *Fogadót« a megjelenés utáni 
rendes időben meg nem kapják, kérjük, 
miszerint szíveskedjenek a kiadóin, a- 
talt egy levelező-lapon értesíteni.

Bokros Károly vendéglője. A n is
kolai >Koronádnak volt kitűnő és nép
szerű fogadósa, Bokros Károly szak lap
társunk, mint értesülünk az András- - 
úti Reuter- (utóbb Kasa Béla) féle nacrv- 
vendéglőt megvette. Erős a reményünk, 
hogy a már Drekszler kezében nagv 
hanyatlásnak indult üzlet régi jó név i 
és menetét a kiváló szakerő hamaro
san helyre fogja állítani. Bokros szak
társunkat újból a mi körünkben szívből 
üdvözöljük.

Pöstyén fürdőn a Gyógyház (Kun 
nagy fogadó bérletét Pók  Endre, az 
ottani » Xö!dfa« fogadónak kiváló tulaj
donosa nyerte el. A nagy kiterjedésű 
üzletet ismert nevű szaktársunk az ' v 
elejével vette saját kezelésébe.

Fertikó József, szaktársadalmunknak 
egyik kiváló szakképzettségű tagja <■- 
huzamosb ideig á Csiz-fürdönek volt 
vendéglőse, Komáromban megvette a 
Központi fogadót. A jónevli üzletet 
Fertikó szaktársunk e hó utoljával 
vette át.

A Gambrinus uj gazdája. Székes
fővárosunknak legnagyobb sörcsarnokái, 
az Erzsébet-körút és YVesselényi-iitca 
sarkán lévő «Gambrinust. mint értesü
lünk, Acél Miksa, a győri Hungáriái és 
előzőleg a Kisfaludy) kávéház volt de
rék tulajdonosa megvette és saját tulaj
donába március 1-én vette át Az elő
kelő intelligenciájú és kiváló szakem
berben a diszes nagy üzlet végre méltó, 
megfelelő gazdát kapott.

Zomborban a aVasuti szálloda 
Vuksán István, az étkező-kocsiknak 
ismert konyha-főnöke megvette. Uj fo
gadós szaktársunk a jómenetelü üzletei 
saját kezelésébe február 1-én vette ái. 
Kívánunk sok szerencsét!

Fritz János előnyösen ösmert fővá
rosi föpincér és utóbb vendéglős ugy a 
csak Budapesten az V , Zrinyi-utca K  
szám alatti jőnevü Szálay-féle vendég " 
vezetését átvette.

Vannay Ferenc ismert főpincér szak- 
társunk Szegeden megvette a Fáber-!> 
(Newvork) kávéházat Kadó Ignáclú: 
azt saját kezelésébe február í-én ve: 
át. Kívánunk sok szerencsét!

Uj vendéglős. Fővárosi főpincérs- 
günk egyik előnyösen ösmert tagja. 
Herkner Ferenc, ki hosszú éveken . 
a józsefköruti Bányai-féle vendéglő í 
pincéri állását töltötte be, a Vi l i .  
Baross-utca 74. sz. alatt lévő Vatzulu 
féle vendéglőt átvette. Uj vendégi< 
szaktársunk vállalkozásához sok sike 
kívánunk!

Helyi eigazitás. Múlt számunkban 
brassói Virág-féle vendéglővel kapcso
latban —  tévesen —  V irág  Józsefe 
említettünk, holott a jelzett vendégfo-
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gadó derék tulajdonosa V irá g  Krisló 
András, aki a jónevii üzletel ugyancsak 
szépen virágozlatja.

A budapesti »Erzsébet« fogadót, a 
belvárosnak ezt a régi tekintélyes fo
gadói üzletét, Szabó testvérek, a Váci- 
körúti Boulevard kávéház tulajdonosai 
megvették. Kitűnő szaktársaink a jó- 
nevü fogadót április 1-én veszik át.

Bartha Rezső szaktársunk, ki több fő
városi és vidéki elsőrendű üzletnek 
volt ugyancsak kedvelt főpincére, a 
Piski-telcpen lévő »Vasut« vendéglőt 
még a múlt év végével átvette. Az elő
zékeny és szakavatott vendéglőst az 
oltani közönség szívesen látogatja.

Fjrkas Károly ismeri fűpincér szak- 
társunk Budapesten, az Erzsébet-tér 5. 
szám alatti volt Kürthy-féle vendéglő 
vezetését e hó elejével átvette.

Günther István Balalonfiired község
nek ismert nagy vendéglőse, vendéglő 
helyiségeit egy elegáns, szép kávéházzá 
alakíttatta át, rnig a kávéházhoz egy, 
ugyancsak nagyobb szabású új vendég
lőt épitetett. Günther szaktársunk, szép 
kávéházi üzletét január 1-én nyitotta

Baján a Szeremlei-ut 47 sz. alatti 
régi júnevü vendéglőt lúuusz  Sándor 
pécsi szaktársunk megvette s azt saját 
kezelésébe febr. elején vette át 

Uj fogadós. Zentán, az »Eugen her
ceg' nagy fogadót, Dala  Károly szak- 
lőrsünktől Jungreisz  Dezső, az aradi 
»Városi" kávéháznak huzamosb időn át 
volt főpincére megvette. Az uj tulaj
donos. a nagy üzletet sajal kezelésébe 
március 1-én veszi át.

Szenttamáson, a nagyfogadói, derék 
tulajdonosa, D im itr ije v its  Dusán újon
nan rendezte he. A nagy kényelmet 
nyújtó üzletet az utazó világ szívesen 
keresi föl.

Kávéház vétel. Budapesten, az Er- 
zsébet-körutnn lévő »Kór« kávéházat, 
az ismeri kis Fóliák  Sándor szaktársunk 
jónevii üzletét, W eiszbcrger J. József, 
a »Japán« kávéháznak huzamosb időn 
át volt főpincére, megvette és saját ke
zeié ébe február 1-én vette át.

Fogadó átvétel. Brádon, a >Hun- 
gária« fogadót és vendéglőt László Ist
ván, január hó 15-én átvette. Uj foga
dós szaktársunk, a modern berendezés
sel ellátott üzletel már is szép lendü
letbe hozta.

! Kerestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
8 ;iz alább keresett címek hallétét, kartársi 
1 szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
I  lapon értesítsék.
[ Szón Péter, utóbb a nagyszebeni volt ,Lin- 

3  den‘ étterem föpincére hollétét egy 1.-lapon 
3 G. E. (Brassó, Vigadó kávéházi kéri tudatni. 
I Ciegler György, Budapesten a sétatéri Koch 

í§ v.ndéglóben és u. itt az Angol királynő- 
H  ben alkalmazásban volt Gerlach Pál pin- 
M urak hollétét egy 1.-lapon G. M. (a Fogadó 
3  kiaónhivatalába) kéri megírni.
'M f  ehér Ferenc pincér, a szolnoki Hungária 

kávéházzal saját érdekében tudassa cin ét.
1 Perity József pincér hollétét egv l.-Japon 
a kéri tudatni B. M. a „Fogadó" kiadóhivatalába,

I

Aranitzky István, a szegedi Stróbl- 
féle kávéháznak huzamosb időn át volt 
főpincére, ugyanott át vette az Uri-kaszinói 
sörcsarnokot és éttermet Jó konyhájá
val és italaival üzlete jónevét és mene
telét már is megalapította.

Újvidéken, a Petőfi-utca sarkán 
újonnan épült és G utgpsse l J. tulajdo
nát képező »Orient« eimü fogadót 
Hetterheim er Frigyes bérelte ki. A 
Ifi szoba és több csinos éttermi helyi
séggel rendelkező fogadó megnyitása 
január elejével történt.

H e l y  v á l t o z á s o k .  Szegeden a 
Kuss vigadó kávéház főp. állását újból Fáber 
Lajos töltötte be. Hajdú Vilmos u itt a Ko
vács (volt StröblJ kávéház föp. állását tölti 
be Pálffy Gyula Pőstyénben a Gyógyház (Kűri 
fogadó főp. állását foglalta el. Németh István 
Öravicán a Korona fogadó főp. állását töltötte 
be. Bunó Sándor a marosujvári Kis pipa 
fogadó főp. állását feglaltá el Újvidéken az 
Erzsébet nagyfogadó éttermi i'őp. állását Frank 
Rikárd foglalta el. ti. itt a szobalőp. állási 
forgován István, a Mayer nagyfogadó föp. 
állását Kohn Dávid töltik be. Áz Orient fo
gadó főp. állását Göttsehe Pál foglalta el. 
Tapolcán az Eibenschütz fogadó főp állását 
Töpfel Mátyás foglalta el. Bácstapolyán a 
Nemzeti fogadó főp. állását //esz Antal töltötte 
be. U. ott az éth. állást Vigh Gyula nyerte el. 
Aradon a városi kávéház föp. állását Schiller 
Mátyás foglalta el. Déván a Fehérkereszt fogadó 
szobap. állását Moskovitz Oszkár töltötte be. 
Markovits Lajos Székelyudvarhelyen a Buda
pest fogadóban éth. állást foglalt. Németh 
Bókus a csongrádi Magyar király fogadóban 
a szobap. állást tölti be. Szabadkán (Frank lí. 
tud. Újvidék) a Pestváros fogadó föp. állását 
Frank Rezső foglalta el. Siimac Miklós, az 
újvidéki ..Erzsébet* kávéházban segédp. állást 
mert, mig u. itt az étteremben Mihálovitzky 
György m. étlapiró-étb. működik. Gerley László 
Újvidéken a Maver nagyfogadó kávéházi főp. 
állását töltötte be. Strényer Ferenc Karánsebe- 
sen a Zöldfa szálloda föp. állását foglalta el. 
Aradon a Központi fogadó étterem föp. állását 
Schvartz Mór s u. itt a szobafőpincéri állást 
Brenner Jenő foglalta el. Risztet er Gyula u. itt 
éth állást nyert.

N Y IL T -T É R .*)
Értesítés.

A t. fogadós, vendéglős és fűpincér urakat ez
úton van szerencsém értesíteni, hogy jövő hó 
!-én utazóm tiszteletét fogja tenni t. szaklár- 
saimnál, mely alkalommal szab. ..Kristály bor- 
szűröm*' célszerűségét és kezelését bemutatja. 
Tisztelettel kérem szaktársaimat, szíveskedjenek 
bizalommal fogadni képviselőmet és neki alkal
mat adni, hogy borszürömet bemutathassa. 
Megjegyzem, a vétel nem kötelező. A bemuta
tásnak csupán az a célja, hogy borszüröm töké
letességéről mindenki meggyőződjön. Azon t. 
vendéglős és kocsmáimí urakat, kik a vasúti 
vonaltól félreeső vagy kisebb községekben lak
nak ós érdeklődnek a Kristály borszü-ö iráni, 
szíveskedjenek közölni, hogy lakhhelyük mily 
városokhoz esik közel, hogy képviselőm alka
lommal náluk is megjelenhessen. — Kartársi 
üdvözlettel Hercog Sándor vasúti vendéglős, 
szali. Kristály borszürő gvár>>s, Csáktornya

=  E la d ó  u e n d é g lö . =
A főváros közvetlen közelében (vasúti 
fővonal mellett) a budapestiek közked
velt kiránduló helyén csinosan beren
dezett vendéglő, lakóházzal együtt Is 
ezer koronáért örök áron eladó. Bővebb 

értesítést a kiadóhivatal ad.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó L .

Megállj kis lyány . . .

Megállj kis lyány ne szaladj el előlem, 
Volna veled egy kicsike beszédem;
Azt beszélem, de csak súgva el nekea, 
Hogy én téged igen nagyon szeretlek.

« Barna legény hamis a maga szója, 
Félek tőle, hogy nem vezet a jóra ;
Ha meg tudná édes anyám, baj lenne: 
Talán bizony meg is verne érette».

Ne fé lj babám, nem okoz az semmi bajt, 
Édes anyád se bánt, ha meg tudja majd; 
Egy kicsinykét haragudni fog talán,
De megbékül majd lakodalmunk napján.

Matsád János.
Ha a vége jó  . . .

E hó 10-én került a vádtanács elé az a 
sajtópör, mit e lapok szerkesztője, Szép 
Lajos, az időközben megszűnt ‘ Szállo
dai és vendéglői alkalmazottak szakköz- 
lönyéo-nek volt szerkesztője ellen indí
tott. A vádtanács elnökének azon kér
désére, hogy miért támadta sértőleg 
főmagánvádlót, Szép Lajos kijelentette, 
hogy ezt a közleményt ö mások befo
lyására és nagyon sajnálja, hogy meg
írta, már csak azért is, mert a « Fogadó 
szerkesztőjét régi időtől és mindig tisz
tességes úriembernek ösmerte. A vád
tanács elnöke erre a következő meg
jegyzést tette:

Sok sajtóperes ügyben vettem részt, 
de ilyen igazán férfias kijelentést ritka 
embertől hallottam. Legtöbbje csak tá
madni, sérteni tud, de tettét megbánni 
és bocsánatot kérni altól, akit igaztala
n t  támadott, ahhoz nincs bátorsága. 
Ez a férfiasság szép és dicséretre méltó 
önben.

Szép Lajos pedig örömmel vttte a leg
felső helyen nyert eme szép és őszinte di
cséretet és talán jobban meg volt vele 
elégedve, mint a vádat képviselő dr. 
Gyenes Manó, akinek sok számos sajtó
pere közt ez volt az első pere, (a saját 
megjegyzése szerint) amelyik mind a 
két félre ilyen igazi szép eredménynyel 
végződött.

Vágyódás.
Várlak, — visszavárlak,
Szivemben égnek a vágyak 

Utánad.
Hogy elégek érzem.
Sziláján pezseg a vérem,

Elvérzem
Ha másképen nem is —
Az álom szárnyán közelíts 

Csillapíts

Hiába is várlak.
Hiú, tüzes vágyak 
Bennem hiába égnek;
Ha vágyó remények,
Égő szenvedélyek,
A szivedben nem élnek.

Dénes Mart i
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Szabályrendelet a vendéglők részére.
Ferdinánd főherceg 1547-ben Tirol 

területére érvényes szabályrendeletet bo- 
csájtott ki, melyben a többi közt a 
következő utasítások foglaltattak a ven
déglősök részére.. .  A vendéglősök kö
telesek tiszta és jó főtt ételeket, valamint 
jóminőségü italt adni. A kormány által 
évenként megállapítandó ételárjegyzék 
a vendéglőszobában nyilvános helyen 
kifüggesztendő, hogy azt minden vendég 
láthassa. A hol ez hiányzik, ott a ven
dég nem tartozik fizetni. A számlát nem 
szabad egy összegben kiállítani, hanem 
részletezve, hogy mindenki tudhassa, 
mire adta ki a pénzét, t fogásból álló 
közönséges étkezés tára böjti napokon 
16 krajcár, más napokon 14 krajcár. 
Nők és lyányok 3 krajcárral kevesebbet 
fizetnek : szegények ennek felét Borokat 
pancsolni —  becstelen cselekménynek 
minősíttetik. a  bort néhány borkóstoló 
fogja vizsgálni. Minden hordó lepecsé- 
teltetik és csak a borbecsüs jelenlétében 
nyitható ki. A becsüs előtt a vendéglős 
igazolni tartozik, hogy milyen áron 
szerezte be borát ez eladótól. A beszer
zési ár szerint állapittatik meg a bor 
ki mérési ára. Egy pint jó «Kopf»-bor 
ára 4 krajcár: drágább minőségűek ért, 
mint «Tramini'), 6 - 7  krajcár fizetendő. 
Mint legjobb fogadó, a <>Leuben» alatt 
lévő « Bókához > cimzett van elismerve. —  
így ismertette ezt —  a boldogabb idők
ből származó «szabályrendeletet» az 
alsóausztriai «Kremzer Ziu?ung.»

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .
Azon előfizetőink, akik a hozzánk in'ízeit levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő válas/t jelen rovatunkban 
találhatják. A sze k. üzenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.

W. J Szécsény. Vi*léken általános szokásjogon 
alapszik a biliárdasztaloknak vendéglők (és 

• « sek en elhelyezése,s ezekre a térvény 
nem intézkedik. Adót kell utána fizetni. Minden 
vármegye más más szabályrendeletet alkot; a 
budapesti nem terjed ki a vidékre. A kihágás 
vádja és következménye ellen telebbezéssel 
védekezhetik: első fokban az alispánnál, 
másodikban a kereskedelemügyi miniszternél. 
A dolog fejleményéről értesítsen bennünket, 
l'dvözlet.

Or S -  i Ö Bpest. li. közlését lapzártakor 
vettük; közelebbi számunkban hozni fogjuk

Megéltés. Azt mélióztatik kérdezni, hogy’ 
mit jelentenek a „Fogadó" előző számaiban az 
aradi Andrényi borkereskedőkről hozott hír
közlések és az a levél, ami önnek ugyancsak 
ebben az ügyben a cég részéről — bár indi- 
rekle — intéztetett. Hát m t. szaktársunk, 
mi nem tudjuk, bár sejtjük, hogy az a levél 
mire vonatkozik, mert hasonló körülmények 
közt mi is kaptunk két levelet. Az egyik egy 
nagyobb bánáti városnak egyik előkelő foga
dósának az aláírásával jött címünkre, mig a 
másikat egy szilágysági vendéglős szaklársunk 
irta. aki kapcsolatban aziránt is szót intézett, 
hogy vajon mi célból is küldi ő nekünk azt a 
levelet? Valójában, ámbár más szavakkal, ön 
is csak azt kérdezi tőlünk t. szaktársunk, 
amire mi ezúton is azt felelhetjük, hogy szíves
kedjék még egyszer figyelemmel átnézni a 
febr. 1. és febr.' 15-ki lapjainkban megjelent 
„Andrényi borkereskedők sóhaját", amiből a 
levél és közlések jelentőségét is okvetlen meg 
fogja érteni. Egyebekben bizalmáért köszönet 
és — szives üdvözletünk!

H. S. Csáktornya. A küldött kisüstön főttért 
köszönctünket fejezzük ki és a szakemberektől 
nyert Ítéletet ide jegyezzük: — A kisüstön 
főtt a jobbak közül való, de a valódi jó minő
séget csak a mégegyszer való leeresztés után 
éri el. Szives üdv ! — Gy. J. N. szécsény. A 
Demszky A. szaktársunk születése és .illetősé
gére vonatkozó tájékozást tán a napokban 
rnéltóztatik megkapni. Azt, hogy örükségi ügyé
vel hogy áll és a ráeső sok millió márkát 
mikor fogja megkapni, talán D—y A. maga 
sem tudja tökéletesen Mi ugyan szívből és 
leiekből kívánjuk (s bizonyára ö se gördítene 
akadályt) hogy a valóban őt illető milliós 
örökséget mielőbb a sajátjának nevezhesse. — 
S L Szeljed. Az adott fölvilágositásra küldött 
értesítésekért szives köszönet Az ügynek ezt 
az oldalát kérjük mindig ilyen lelkiismeretesen 
kezelni. Üdv! G. A Kassa. Vett b. értesíté
séért szives köszönetünk. — K. K M.-vásárhely. 
A tlótás mesterségre rósz idők járnak — nem 
fizet a nóta. amit az is bizonyít, hogy fáraónak 
budapesti ivadékai is szakszervezkedtek. Tehát 
a dolognak más utori nézünk utána. Szívélyes 
üdvözletünk. — L. G. Z.-sz - gró?. A levélben is 
jelzett körülményről alkalomadtán értesíteni 
fogjuk. — P. J Lipik. B. ígéretét említett idő
ben várjuk. Addig is — szives üdvözletünk.

Egy jóforgaimu kávéház
nagy kereskedelmi városban, modern 
berendezéssel és egy egész különálló 
és uj berendezésű villanyos mozgófénv- 
kép-szinházzal együtt, melyeknek szer
ződése sd/2 évig tart, családi okok 
miatt eladó. Házbér 2400 frt. Bővebb 
felvilágosítást a kiadóhivatal nyújt, t—3

Siófokon
(a telepen! egy szálloda, vendéglő és 
kávébáznak igen alkalmas villa-épület 
jutányos 5000 kor. évi bérért kiadó. 
Bővebbet a „F o g a d ó *  kiadóhivatala 
nyújt. 1—8 (10T)

* 4 =

Szálloda eladás.
! 80 ezer lakosú városnak egyik első szál- 
: lodája, forgalmas kávéházzal és étterem

mel, napi átlagos 1?Í0 frl bevétellel eladó. 
, Vételár 15 ezer frt. Házbér 3500 frt. 
i Cim a Fogadó kiadóhivatalában. 1 — 3 (104)

Tekepálya készítő
ajánlkozik uj tekepályák készítésére és 

t * -------- pályák kijavítására. Cím : = = .  ^

11 S Z I L Á G Y I  L Á S Z L Ó
Budapest, VII., Óvoda-utca 37. I. 14.

Kloiber Samu
| volt vendéglős és pincér (volt város- 
j szalónaki lakos) -

örökség! ügyben 
( kerestetik. Szives értesítések nevezett- 
| nek hollétéről „15 000“  jelige alatt 
{ Ekstein Bernét hirdetési irodájába, 
I Budapest, VII., Erzsébet-körut 36. sz. 
I -- kéretnek. =

( Ismert fürdőnek I
most épülő előkelő társadalmi Klubjával B 
kapcsolatos vendéglője és kávéházáia™ 

A szakképzett egyén, ki lehetőleg a ma- A 
’  gyár és német nyelven kívül a francia ’

I
nvelvet is ismeri, — bérlőnek kerestetik, ki 
Az üzlethez (mely nyári és téli) t — 10 ezer ■  
frt szükséges. Bővebb felvilágosítással |  
szolgál a Fogadó kiadóhivatala. 1-3  (10S) J
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fí PILSENI POLGÁRI SERFÖ ZÖ  qp q j A MÜNCHENI PAULANER SÖ RFÖZÖ r.-t.
..Pilseni ősforrás** „Salvator sörgyár**

m a g v a r o r s z á g i  k i z á r ó l a g o s  v e z é r k é p v i s e l e t e . —
Ajánljuk a következő világhírű sörkülönlegességeinket, úgy hordóban, mint palackban:

„lyiiincfíeni Paulaner“ -sört „Pilseni ösíorrás“-sört
a Müncheni Paulaner Sörfözőből (a Salvátor sörgyárból.) )l a Pilseni Polgári Serfőzöből.

Kapható egész éven át.

LAL>VÁTO*R m ÉNYSÖ’RT a Müncheni Paulaner Sörfözőből 
- - - (a ,,Salwátorgyár“-ból) - - •

Kizáróiag március havában kapható.

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


