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Takarékoskodjunk!
— Mert sok adó kell. —

Igen, takarékoskodjunk, szorítsuk meg 
igényeinket, mondjunk le mindenről, 
ami nem feltétlenül szükséges, — hogy 
pontosan fizethessük az adót, mert az 
államnak szüksége van a pénzre, még 
pedig sok pénzre.

így okoskodnak a »modern« finánc
férfiak, a zseniális nemzetgazdászok és 
mindazok, a kik magukat hivatva tart
ják arra, hogy »jó« tanácsokat osztogas
sanak az amúgy is kiszipolyozott magyar 
népnek, amelynek tulajdonképpen nincs 
m iből takarékoskodnia! Takarékos
kodni csak úgy lehet, ha van miből. 
Köznépünk szegény. Alig jut annyi, 
hogy a szükségleteit fedezze. Hiszen 
minden, ami az élet fenntartásához 
szükéges, méregdrága, a jövedelem ez
zel szemben pedig nemcsak hogy nem 
emelkedik, hanem egyenesen hanyatlik.

Nagyon furcsa közgazdasági elv az, 
ha azt hirdetjük, hogy a nép vonja 
meg magától azt, amit jövedelme ará
nyában beszerezhet. Tessék megmondani 
az államnak, hogy ne emelje a köz
terheket, hanem hagyjon meg a népnek 
annyit, amennyit a józan élet követel
ményei megkívánnak, akkor a nép 
fogyasztási képessége emelkedni fog és 
ez kihat az iparra, a kereskedelemre, 
a tisztességes táplálkozásra, a kulturális 
haladásra és mindarra, amire egy mű
velt nemzet tagjainak szüksége van.

Nemzetgazdasági szempontból katasz- 
tró faszámba megy, ha valamely nép 
fogyasztási képessége hanyatlásnak in
dul. És Magyarország gazdasági élete 
már igen közel áll ehhez a katasztrófához. 
Innen van, hogy az ipar és kereskede
lem terén a pangás állandó és ez bizony 
nagyon vékony alany a nagy adók 
fizetésére. És mert ez a pangás a kereseti 
adót nagyon leszorítja, hát emelik a 
fogyasztási adókat, hogy még drágáhb 
legyen a nép táplálkozása és hogy ilyen 
módon —  annyira amennyire — meg
tarthassák az állam gazdálkodásában 
az egyensúlyt. A józan gazdrtlkodás 
minden embernél a létfentartás első és 
elengedhetetlen feltétele. De ez áll az 
államra nézve is, mely a maga részéről 
is csak addig takarózhatik, ameddig 
polgárainak takarója ér. Közgazdasági
lag véve nagyon ferde és félreismert 
dolog, ha azt tanácsolják a felsőbb kö

rök, hogy —  mert az államnak nagy 
adókra van szüksége, tessék silányabban 
táplálkozni, egészségteten, zsúfolt lakás
ban lakni, rosszul ruházkodni, lakás- 
berendezést mellőzni, újságot, könyvet 
nem vásárolni, kulturális intézmények 
látogatásátmellőzni stb. Éppen mindennek 
az ellenkezőjére kell a népünket oktatni 
és módot keresni, hogy mindezt ne 
legyen kénytelen mellőzni.

A vendéglős-ipar érzi talán első sor
ban, ha a jóformán semmiből takaré
koskodó iparos, munkás, tisztviselő és 
egyéb alkalmazott az egyéb szükségle
tek fedezésének kényszerűségénél fogva 
alább szállítja a táplálkozása módját, 
—■ amert hát az ember gyomrába senki 
sem láthat be«, szokta a hamis vigasz
talást képezni. Hamis pedig azért, mert 
a hiányos táplálkozás megboszulja magát 
az ember szervezetén. Innen van a sok 
betegedés, a tüdővész, görvélykor, az 
emésztőszervek betegségei és hasonló 
pusztító nyavalyák, melyek népünket 
sújtják.

És ha a nép alábbszállilja a táplál
kozást, akkor bizony az károsan befo
lyásolja nemcsak a saját egészségét, 
hanem egyúttal a vendéglős-tpart is. 
Hiába terem a józamatu bor, hiába 
párolog a jó táperejii étel a vendéglő 
konyháján, ha a vendéglő élelmezésére 
utalt felebarátaink csupa takarékosság
ból hogy adóra jusson — öreg teper
tővel, rosszul készített disznósajttal és 
10—20 fillér értékű szalonnával vagy 
keserű túróval fogják éhségüket csilla
pítani és 4 fillér értékű bundapálinká
val ellensúlyozni a gyomor »elrontását.«

De azért nem a vendéglösipar érdeke 
az, hogy a magyar népnek módjában 
legyen a vendéglőt látogatni, hanem 
magának a népnek táplálkozási érdeke 
az. A  rosszul táplált nép elcsenevésze
sedik ; leszármazottjai életképtelenek. 
Hiszen a sorozóbizottságok feljegyzései 
és anyaggyüjteményei már évek óta 
tanúskodnak amellett, hogy a magyar 
nép egyáltalán rosszul és hiányosan 
táplálkozik. A nép hamis apostolai 
mindamellett azt tanácsolják, hogy 
takarékoskodjék, szorítsa le igényeit stb. 
hogy sok jusson az államnak adóban.

Erre mi azt mondjuk, hogy tessék 
inkább módot teremteni arra, hogy a 
nép fogyasztási képessége emelkedjék, 
akkor majd jut elég adó is, mert köz
gazdaságilag ez az egyedüli biztos alap

nép és állam boldogulására. Ettől azon
ban, fájdalom, még nagyon távol va
gyunk, mert arra még hiányzanak az 
előfeltételek. Kicsiny az iparunk, szűk 
keretben mozog a kereskedelmünk és 
ez az oka, hogy a folyton emelkedő köz
terhek mellett, drágulnak folyton az élet- 
fentartás feltételei is. Hogy ez az álla
pot hová fog vezetni, hol fog megállni ? 
Azt még a legzseniálisabb államférfiaink 
—  sem merik bevallani.

=  Az uj bortörvény szerencsésen tető 
alá került. Az országgyűlés majdnem 
változatlanul fogadta el a íöldmivelés- 
ügyi miniszter javaslatát, dacára an
nak, hogy az érdekelt kereskedelmi kö
rök körömszakadtáig kívántak változ
tatásokat. Már az általános vita befe
jezése után lepte meg a » Budapesti ke
reskedelmi és iparkamara« Darányi mi
nisztert egy sürgős kérvénynyel, hogy 
legalább módosítsa a borhamisításra 
vonatkozó rendelkezést oly értelemben, 
hogy csak azt lehessen fogházzal bün
tetni, aki tudatosan hoz hamis bort 
forgalomba. Ezt a kívánságot a borke
reskedelem nagy és fontos érdekeivel 
indokolták, de eredmény nélkül maradt. 
Büntetés alá esik, aki tudatosan vagy 
akár tudtán kivül hoz hamisított bort for
galomba. Es ez igy megállapítva nagyon 
helyes intézkedés. A  magyar bor régi 
jó hírneve ismét vissza fog kerülni a 
megérdemlett polcára, ahonnét a nagy
bani hamisítók lökték le.

Kerületi értekezletek.
— Eszmecsere a szervezkedésről. —

Budapest, nov. 23.
A y>Fogadó« legutóbbi számában, a 

» Társulati életű rovatban rámutattunk 
a vendéglősök újabb mozgalmára és 
annak a szervezkedésre vonatkozó nagy 
horderejére. A mozgalom a »Székes- 
fövárosi vendéglősök és kocsmá- 
rosok ipartársulatau kebeléből indult 
ki és annak szervező-bizottsága vezeti 
és intézi.

E hó 19-én tartották kartársaink a 
második értekezletet és mi sem igazolja 
jobban ennek a mozgalomnak az életre
valóságát, mint az az örvendetes tény, 
hogy ez a második összejövetel már 
nagyobb volt mint az első, az eszme
csere tágabb mederben folyt és kiegé
szítette érvekben és anyagban az első 
összejövetel tanácskozási tárgyát.
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A szervezkedés és az erők szükség-* 
szerű egyesítése messzire kiható nagyi 
fontossága mindjobban kidomborodott 1 
az eszmecserében. Mindenki meggyőző-J 
désből hangoztatta az egyesülés szük-^ 
ségét, mert csakis ilyen módon lehet 
vendéglösipar és a vendéglősök érdekeit^ 
fejleszteni és megvédeni. Elhangzottak? 
a sérelmek, a hatóságok mostoha bánás-1 
módját a vendéglősökkel példákkal iga.— 
zolva bizonyították, noha a legtöbb adó: 
éppen a vendéglősök űzetik.

Javaslat tétetett arra, hogy a vendég
lősök írják össze adó- és illeték-terhei- 
ket. hogy hozzávetőleg meg lehessen 
állapítani, hogy mennyire képezik a 
vendéglősök fejőstehenét az államnak 
és hogy milyen adóösszeg arányában 
követelik a vendéglősök az államtól 
ekszisztenciájuk érdekében a könnyítést. 
Olyan természetű könnyítést t. i., ami 
az államnak sem pénzébe nem kerül, 
sem nem apasztja az italméréssel kap
csolatos jövedelmét. A követelésnek ez 
a része odairányul, hogy ne decentra
lizálják annyira az italmérést, vagy más 
szóval: ne adjanak ki annyi italmérési 
engedélyt, de különösen ne adjanak 
ilyent a szatócsnak, fűszeresnek, hentes
nek stb. kik az italmérést mint mellék- 
foglalkozást űzik és kik dacára annak, 
hogy korlátolt italmérési engedélyük van, 
ellenőrizhetetlenül úgy gyakorolják az 
italmérést, mint a vendéglős. Az ilyen 
természetellenes konkurenciától meg
védeni a vendéglősöket, a pénzügy- 
miniszternek kötelességét képezi.

Ugyanilyen elbánás alá veendőnek 
tartja az értekezlet a pálinkaméréseket. 
Ezek derüre-borura kapnak korlátlan 
italmérési engedélyt, ami szintén meg
támadandó, mert ezeknél is a pálinka
mérés a főüzlet, a bor- és sörárusitás 
mellékkereset és innen van, hogy oly 
árban vesztegetik az italt, hogy azokkal 
a vendéglős nem veheti fel a versenyt, 
s aki erre az üzelmekre segédkezet nyújt, 
az a dicső, áldott sörkartell.

Szóba került a sörbojkott is. Ennek 
előkészítésére a közönség igénybevételé
nek szükségessége mondatott ki és nincs 
kizárva, hogy jövő tavaszkor nagyon 
kellemetlen meglepetés elé juthatnak a 
sörkartell urai. Ha a vendéglősök és a 
fogyasztó-közönség ebben az ügyben 
egyetértenek, nagyon könnyen lehet rést 
ütni a sörkartellen.

A kerületi értekezletek foglalkoznak 
az ügygyei és előkészítik azt. Jóminö- 
ségü vidéki sörnek bevezetése a főváros
ban, komoly tanácskozás tárgyát képezi, 
de még nincs abban a stádiumban, hogy 
most már írni lehessen róla. A sörügy 
napirenden marad és lepésről-1 epésre 
fog előre haladni.. Annyi bizonyos már 
most is, hogy a vidéki elsőrendű és 
nagyobb termelésre képes sörgyárak 
kisebb áldozattól sem riadnak vissza, 
hogy a termelőképességük arányában a 
budapesti piacot megnyerjék. A sör- 
kartellel jóllakott vendéglősök minden 
erejükkel igyekeznek a sör bevezetését

■ és elhelyezését mentői előbb lehetővé 
I tenni.
| Szóba került a központi borpince 

már felvetett és a »Fogadó«-ban min
iden oldaláról ismertetett eszméje is. Az 
S ilyen borraktár létesítésére a termelők

kel való érintkezés is megbeszélés tár
gyát képezi és ez is, mint a vendéglő
sökre nézve nagyon üdvös intézmény, 
napirenden fog maradni.

\ Mindebből az az örvendetes tény 
vezethető le, hogy vendéglős-kartársaink 

; életrevaló és gyakorlati ügyekkel foglal
koznak. Ez annyit jelent, hogy végre 
foglalkoznak önmagukkal is és nem 
reménykednek sikert sem petíciókból, 
sem emlékiratokból, sem küldöttsége- 
zéssel, hanem a saját szervezkedésük 
erejétől, ami, ha egyesülve vannak, im
ponáló módon nyilatkozhatik meg. És 
ennyi és sok adót fizető vendéglős, ha 
felszólal és rámutat a bajokra és azok 
orvoslásának módjára, kell, hogy az 
eddigi siket fülek ott felfelé azt meghallani 
kényszerüljenek

Ez a célja és feladata a kerületi 
értekezleteknek. Erre az üdvös munkára 
vállalkoztak vendéglős-szaktársaink, mert 
meggyőződtek, hogy meghunyászkodó 
kérelmezéssel, ha nincsenek egyesülve, 
soha sem érhetnek célt. Ez az ébredés 
és annak nyomán a tetlerös munka 
meghozza áldásos gyümölcsét.

Mire lapunknak ez a száma meg
jelenik, már a harmadik értekezleten 
is túl leszünk.

A  negyedik értekezlet csütörtökön, 
december hó 3-án, d. u. 4 óraker 
ta rta tik  W indisch  Mihály kartársunk 
vendéglőjében, V., L ipó t-kö ru t 30. sz. 
alatt. Úgy a 3-ik, mint ezen értekezlet 
szervezésére az értekezlet a következő 
kartársakból álló bizottságot küldte k i: 
Rozner Jánost, Porubszky  Jánost, 
Bartos Károlyt és Sim kó  Józsefet.

Nagyon kívánatos, hogy a meghívott 
vendéglősök résztvegyenek az értekez
leteken.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége: 
Vili., Rákóci-nt i j ,  II. 20 . sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3— 6 
^ráig. ___ __

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
gadó'* utján közöltetik.

Figyelmeztetés.

Az ipartársulat L tagjait figyelmez
tetjük, hogy az iparhatósági meg
bízottak választása, vasárnap, decem
ber hó 13-án minden kerületben az 
illető kerület elöljáróságánál fog végbe
menni. A választás délelőtt 9 órától 
délután 4 óráig tart. Minden kerületben 
20 rendes és 5 póttag választatik. Vá
lasztó minden önálló iparos, tehát 
vendéglős is. Megválasztható azonban 
csak az az iparos, ki 1907-ben a fő
város III. és X. kerületében legalább 
60 kor., a I., II., VII., VIII. és IX. 
kerületében legalább 80 korona, a IV., 
V. és VI. kerületében legalább 100 kor.
III-osztályu kereseti adót fizetett.

A  szavazáshoz szükséges az adó- 
könyvet és iparengedélyt elvinni.

A  társulat tagja i szervezkedjenek, 
hogy  minden kerületben legalább 
1—2 vendéglős is megválasztassék.

Az ipartársulat elnöksége.

T Á R S U L A T I  ÉLET.

Budapest. A „Budapesti Kávés-ipar- 
társulat’1 az e hó 22-én tartott választ
mányi ülésén foglalkozott a „Bpesti 
Kávéh. Alkalmazottak szakegyesülete“ 
és a » Bpesti kávéssegédek szakegylete« 
—  sárgák és vörösek—  fúziójának hírével. 
Az ipartársulat kimondta, hogy anieny- 
nyiben a fúzió megtörténnék, a hely- 
közvetitő t azonnal fölállítja.

Kolozsvár Erdély szép fővárosában, 
Kolozsváron, mint előzőleg jeleztük, 
ugyancsak mozgalom indult vendéglős- 
ipartársulat alakításra A munkálatok 
élén a következő kiváló szaktársaink 
állanak: N agy  Gábor, Tauszig Alajos 
és Feszi József fogadósok, G rá f János 
ismert nevű vasúti vendéglős, K ikaker 
Boldizsár és B reiner Hermán kávéház
tulajdonosok és P fe rcb y  Ferenc és 
Márton Vilmos vendéglős szaktársaink.

Németujvár. Itteni szaktársaink szin
tén hozzáláttak az egy- és mindnyája 
érdekét célzó tömörülés nemes munká
jához A mozgalomban, mely első
sorban a »Németujvár és járása ven
déglősök és kávésok ipartársulata« meg
alakítását tervezi, a következő szak
társaink vesznek részt: Németujvár: 
Kneffel József, Neubauer Rezső és 
Lotzer Samu szállodások, Pusztaszent- 
mihály: Vukits  József vendéglős, Rá- 
bort: Bauer Hugó vendéglős, Szente
lek : Neubauer József és Kohr Alajos 
vendéglősök és Kukmérről: Valmann 
József. —  Az ipartársulat alakuló ér
tekezletét szaktársaink Németujváron a 
napokban tartják.

Felsőőr. Vasvármegye nyugati járásá
ban, vendéglös-kocsmáros szaktársaink 
szintén megértették a tömörülésre intő 
szót s elhatározták, hogy a »Felsőőr 
és járásai vendéglősök és kocsmárosok- 
ipartársulatát« szintén megalakítják. A 
társulat alakításának munkálatait a kö
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vetkező szaktársaink vették kézbe: — 
K illin g  János szállodás, Kohler Samu, 
Fre is inger András, és 3/ag e r  Károly 
vendéglösök Felsőőrből, G rá f  Viktor 
vendéglős Nagyszentmihály és Pinka
főről: Lehner Lipót, Schuch  János és 
Supper Sándor vendéglősök. Az alakí
tás ügyében az értekezletet a napokban 
ogják megtartani.

Óbecse. Az itteni Vendéglősök-egy- 
letét, mely még Moórotz Imre volt 
óbecsei (jelenleg csurgói) szállodás szak- 
lársunk kedvezményezésére alakult, 
ottani szaktársaink a mai igényeknek 
megfelelően és »óbecse és vidékei ven
déglősök és kávésok ipartársulata« cí
men kívánják átalakítani, hogy a tár
sulat az egész járásra kiterjedjen. Az 
óbecsei és járása vendéglősei fontos 
közérdekét képező társulati mozgalom 
élén Gerber Károly, Schauen György, 
Schw artzenberg  Hermann, Gergits  
Miklós és K lu ts ík  Sándor szaktársaink 
állanak. Az alapszabály módosítása még 
e hó folyamán megtörténik.

Igló. Iglói és szepesmegyei vendéglős 
szaktársaink e hó ll-én  Igíón, a Vigadó 
szálloda nagy termében tartották alakuló 
gyűlésüket. Az alakuló ülés lefolyását 
közelebbi számunkban ismertetjük.

A győ r i p.-egylet sikere. A »győri 
pincéregylet« ingyenes e lhelyezőjé
re1, mint az előre látható volt, nagyon 
szép sikereket ért el, amit az is bizo
nyít, hogy egész tuladunáról, csekély 
kivétellel, az egylet ingyenes elhelyező
jéhez fordulnak megrendelésekkel. A 
győri p-egyletet ez a körülmény, továbbá, 
hogy a helyeszközlés ügyének még job
ban megfelelhessen: mint értesülünk 
Komáromban, Szombathelyen és még 
egy-két nagyobb pontján Dunántúlnak, 
liókelhelyezöket fog létesíteni. A  győri 
p.-egylet sikerét mindezen kívül az az 
átirat dokumentálja, melyet a » G yőri 
vendéglős-ip&rtársulata intézett az 
egylet vezetőségéhez s a melyben az 
ingyenes elhelyező működését elismerő 
szavakkal méltatja. Az ipartársulat el
ismerő levelét itt ismertetjük:

Pincér-Egylet tek. Elnökségének, Győr

A >Győri vendéglősök, kávésok és ital
mérők ipartársulatánaka választmánya 
tárgyában a »Győri pincér-egylet« in 
gyenes elhelyező irodájának  eddigi 
működését, saját tapasztalatai alapján 
egyhangúlag megállapította, hogy az 
intézet minden tekintetben kifogástalanul 
és az igényeket teljesen kielégítően 
működött. Nem csak gyorsan és ponto
san teljesiti feladatát és megbízható 
személyzetet közvetít, de öntudatos műkö
désével a helyi pincérmozgalmak elfaju
lásának is sikerült gátat vetnie. A választ
mány ezen tapasztalatairól a » G yőri 
pincér-egy letet*  szívesen értesíti. Győ
rött, a választmányának 1908. évi no
vember hó 18-án tartott üléséből. E r- 
hardt Antal ipartársulati elnök, Révész 
■Sándor ipartársulati titkár.

FOGADD

Országos panaszok.
Igen sűrűn érkeznek hozzánk pana

szok az egész országból, hogy a vendég
lősöket minden csekélységért büntetik. 
A vendéglős feljelentése és büntetése 
mindig attól függ, van-e ellensége a 
fináncok és csendőrök között. Már pedig 
kinek nincs ellensége? t,s épen a ven
déglős az az üzletember, ki tudtán és 
akaratán .íivül jut ellenséghez Ne hite
lezzen. ne itasson és ne etessen — 
potyára, már t. i. azokat, kik arra 
utaznak, azonnal megvan az ellenség, 
még pedig olyan, ki titokban végzi akna
munkáját. És nincs veszedelmesebb ellen
ség, mint a titokban leselkedő, mert az 
ott áll boszut rajtunk, ott igyekszik 
nekünk kárt okozni, ahol nem is gon
dolhatjuk, a hol nem sejthetjük, de azért 
úgy előttünk, mikor a szemébe nézhetünk, 
adja a jóbarátot. Hogy az ilyen »jóbarát'< 
nem más, mint jellemtelen fráter, az 
kétségtelen.

A vidéki vendéglősök és kocsmárosok 
sokat kénytelenek »lenyelni« azon bosz- 
szantásokból és oknélkül való bünteté
sekből, amiket hol az egyik, hol a másik 
»nagyhatalom« kieszel ellenük. Mert 
hiába, a vidéken nemcsak a szolgabiró, 
hanem még a esillagnélküli finánc is, 
de a kakastollas is nagyhatalom. És ezek 
mindnyájan lesben állnak a kocsmáros- 
sal szemben és vigyáznak, hogy hol 
lehet egyet rajta végigvágni. Jogorvos
latról, sajnos, alig lehet szó. Ha csak 
minden felebbezhető ügy fel nem kerül 
a minisztériumhoz és itt nincs fórum, 
mely az uraknak az igazság érdekében 
és a sérelem orvoslására éppúgy kelle
metlenkedik, mint azt a vidéki »nagy- 
hatalmak« saját hatáskörükben a kocs- 
márossal teszik.

Az ilyen fórum a vendéglősök és 
kocsmárosok országos szövetsége 
lesz, mely alakulóban van és melynek 
székhelye itt Budapesten, a kormány 
székhelyén lesz.

A  legtöbb adófizető polgárok két
ségtelenül a vendéglősök és kocs
márosok. Akár a fővárosban, vidéki 
városokban vagy községekben bírnak 
üzlettel. De azért méltányosságra nem 
számiihat a vendéglős. Ütnek rajta a 
hol lehet, a hol alkalom kínálkozik rá, 
és a hol ez úgy magától nem kínál
kozik, ott a törvény és szabályok lesben 
álló szemfüles hivatott és nem hivatott 
őrei keresik, kutatják az alkalmat. A 
vendéglős, koesmáros — és ezt tudják 
nagyon jól ezek a bakterek eltűr 
mindent, fizeti a rámért bírságot, akár 
jogos, akár nem, akár méltányos, akár 
nem. Fizet és hallgat. Nem rontja 
el azt a barátságot a hólyagként fel
fújt »hatalmakkal«, mert üzlete termé
szeténél fogva, nem pereskedhetik velük. 
Ezt tudják és a vendéglős és koesmáros, 
hogy békében hagyják, igen sok inzul
tust, igazságtalanságot és jogsérelmet 
kénytelen eltűrni, hogy rendszeres 
üldözéseknek ne legyen kitéve. Mert
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ezek a kis uraságok képesek őt igen ha” 
mar tönkretenni, ha »ráfekszenek a És 
ezzel a kényszerhelyzettel visszaélnek- a 
vendéglős és koesmáros igen nagy kárára.

Igen sok példát hozhatnának fel an
nak igazolására, hogy mennyi vissza
élésnek vannak a kocsmárosok védte
lenül kiszolgáltalva

De hadd álljon itt a sok közül egy- 
kettő, amihez a többi teljesen hasonlít, 
csak a formája és alkalomszerüsége más.

Vegyük a záróra  betartását. Meg
esik akárhányszor, hogy a koesmáros 
ligyelmezteti vendégeit a zárórára és 
kéri őket a távozásra, mert a kakas
tollas már lesben áll. Elég, ha ezek közt 
a vendégek közt akárcsak egyetlenegy 
rosszindulatú ember, amolyan titkos 
ellenség legyen és kész a beavatkozás 
és büntetésre való ok. Mert az ilyen 
-)kedves« vendég addig huzza-halasztja 
a távozást, mig a zárórát nehány perccel 
kinyújtja és ez már elég ok, hogy a 
kocsinárost feljelentsék, a szolgabiró ur 
itélőszéke elé citálják (ami sokszor egy
magában a nagy távolság miatt, sok 
költséget okoz) és megbüntessék. Ilyenkor 
:t0—40 kor. birság kivetése egy cseppet 
sem bántja a szolgabiró ur lelkiisme- 
retét.

Ezek az esetek majdnem mindennapo
sok. Vannak azonban ezeknél cifrább 
esetek is.

A vidéki vendéglősnél mulatság van. 
Búcsú alkalmával vagy farsangi mulat
ság. A vendéglős természetesen ellátja 
magát a megfelelő készlettel. Két ember 
összeveszekedése elég arra, hogy a csend
őrök kizavarják a vendégeket, bezáratják 
a kocsmát és a koesmárosnak megmarad 
a romlásnak kitett ételkészlete. Ki tö
rődik evvel?

És ilyen eset is igen sok van.
No hát hol a védekezés ? fogják kér

dezni. Megadjuk a választ. A védekezés 
módja az egyesülésben van. Egyesülje
nek kartársaink, alakítsanak ipartarsu- 
latokat és ahol már vannak, legyenek 
tagjai. Az ipartársulat hivatalos jellegé
nél fogva megszerezheti az orvoslást.

A szövetség, ha meg lesz alakítva, 
az ilyen sérelmek feltárásával és a jog
orvoslat keresésével a tisztek kormány
nál fog kedveskedni mindaddig, mig a 
kis és nagy hatalmak a koesmárost és 
vendéglőst mint a legnagyobb adó- 
lizető polgárt fogják végre megbecsülni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Újévi üdvözlések. Olvasóinkat érle- 
sitjük, hogy az újévi lapunkban nyil
vánítani szokott üdvözléseknek, január 
elseji számunkban is helyt adunk. Az 
újévi üdvözlés közlés dija: 2 korona 
A közlendő szöveg és dija: december 
27-ig küldendő be. A december 27. után 
beérkezök a január 15-ki számban 
közöltéinek.

Azon t. előfizetőinket, akik elő- 
fizetésükkel hátralékban vannak, fölkérjük



4. oldal. FOGAÓ 23. szám

hogy a már kapott utalványon a járuló 
előfizetés összegét szíveskedjenek be
küldeni.

Hymcn hírek. —  Malasits Kálmán 
szaktársunk a múlt hó 16-án vezette 
oltárhoz Szentgothárdon (nem Körmen
den, mint azt tévesen nov. I. számunk
ban említettük) Hegedűs Gyuláné, szent
gotthárdi vendéglősnét. —  Szentm iklósi 
Gábor e hó 19-én vezette oltárhoz bá
jos aráját, Dienes írónkét, Miskolcon. 
Szépen sikerült lakndalmán a miskolci 
pincér-kar is részt vett, —  Rajcsányi 
Mihály, a sátoraljaújhelyi vasúti vendéglő 
főpincére eljegyezte Marót hy  Erzsikét, 
özv. Maróthy Ferencné bájos leányát 
Zalaegerszegen. —  Potenka András, 
miskolci vendéglős szaktársunk november 
21-én esküdött örök hűséget Töl ök 
Margit kisasszonynak, Szlávik István 
ottani vállalkozó szépmüveltségü leányá
nak.

Sajtóhiba. Múltkori számunkban a 
oKülönféle közleménveko rovat elején

Kitüntetett pezsgögyáros. A világ
szerte jó  hírnevű Törley Józs. és Tsa 
budapesti pezsgőgyár cég ismét kitünte
tésben részesült. Ez újabb kitüntetés 
Londonban érte, hol az Earls-Courtban 
tartott magyar kiállításon a Grand-Prix 
kitüntetést nyerte kitűnő minőségű 
pezsgőiért.

Oda a reménység. Arad városának 
bölcs és »praktikus< tanácsa nagy re
ményeket fűzött ahoz, hogy a városi 
közgyűlésen szerencsésen keresztül ment 
okártyaéa pezsgő adó« terve fönt is elisme
résben részesül, miáltal a város egy 
jókora summát kitévő összeghez jut — 
adó címen. Ám szép reménye —  füstbe 
ment. A belügyminiszter ugyanis az 
inkább komikus mint praktikus esz- 
raéjü tanácsot kártya- és pezsgőadójával 
elutasította.

Klub-estély. Az »Egyetértés Sport- 
Klub*, mint előzőleg irtuk, e hó 17-én 
az Andrássy-uti Bokros nagyvendéglő 
emeleti termeiben tánccal egybekötött

hozott, Közönségünkhöz cimü közle-S)e.sté]yt rendezett, mely minden tekintet-
mónvhAn értplAin n hiha fnivtiiU ’  ---- ----ményben értelem zavaró hiba fordult 
elő és pedig a közlemény eme részé
ben : »Mi pontosan igyekszünk eleget 
tenni előfizetőink kívánalmainak; jól 
értesült, változatos és tartalmas lapot 
adunk s a közügyekben tett fáradtságos 
és költséges munkáinkon kivül t. közön
ségünknek számtalan kisebb és nagyobb 
dolgait intézzük. S mind ezt csupán 
az előfizetés érdekében sat.« A sajtó
hibát ez a szó selőfizetéss tette, mely 
helyett az eredeti szövegben, előfize
tőink  állt.

A képesítéshez kötés. A »Székes-
fővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulataa kezdeményezésére a 
hazai vendéglős ipartársulatok folirato- 
kat intéztek a keresk. mininszterhez, 
azt kérve, hogy a vendéglős-ipar képesí
téshez kötését vegye figyelembe és fog
lalja bele a most készülő uj ipartör
vénybe. A kérelmező ipartársulatok kö
zül a nSomogyvármegyei vendéglősök 
és kocsmárosok egyesülele« föl iratára a 
minisztérium a napokban a következő 
kedvező hangon válaszolt:

A somogyvármegyei vendéglősök és kocs- 
raárosok ipartársulatának Kaposvár. — Az ipar- 
társulat közvetlenül hozzám intézett beadvá
nyában azt a kérelmet terjesztette elém, hogy 
a vendéglős ipar az uj törvényben képesítés
hez kötött iparággá nyilváníttassák. — Érte
sítem az ipartársulatot, miszerint eme kérel
mét tudomásul vettem s azt az ipar gyakor
lásáról, valamint az ipari és kereskedelmi 
alkalmazottak védelméről szóló törvényjavaslat 
előadói tervezetére vonatkozólag más érde
keltségi körök részéről elém terjesztett kívá
nalmakkal együtt annak idején beható meg
fontolás tárgyává fogom tenni. Ami pedig az 
ipartársulat további kérelmét illeti, hogy az 
ipartörvényjavaslat tervezete tárgyalása céljá
ból tartandó szaktanácskozmányra a vendéglős 
szakmából ne csak a szállodásokat és a nagy 
éttermek tulajdonosait, hanem az ipartársulat 
utján a közép és kisebb vendéglősöket is hív
jam meg, megjegyzem, hogy e kérelemre a 
szaktanácskozmányra meghívandók névjegyzé
kének végleges egybeállítása alkalmával figye
lemmel leszek. Budapest, 1908. október hó 
27-én. A miniszter helyett: Szteréayi állam
titkár.

ben kitünően sikerült. Az estélyen meg
jelent hölgyek névsorát a következők
ben adjuk:

Asszonyok : Englánder Jakabné,. Lódy An- 
talné, .lauemik L pótnő, özv. Ábránviné, Vin
cék Boldizsárné, Gombos Sárulómé, Heinrich 
Akosné, Weisz Lázárné, Mitrovátz Adolfné, 
Frohászká Károlvné, Kollai Jánosné, Horváth 
Károlyné, özv. Lobmayer Jánosné, Kohn 
Adolfné, Lukáes Sámuelné.

Leányok: Mayer Herminke, Mayer Mariska, 
Jauernik Stefi, Engelsmann Janka, Németh 
Teruska, Ábrahám Zseni, Ábrányi Mariska, 
Ábrányi Antónia, Malsovies Ilonka, Gombos 
Annuska, Pál Margit, Haasz Irma, Kurtz 
Annuska. Weisz Du-i, Jádi Mariska, Jeremiás 
Bertuska, Koltai Aranka, Horváth Matild, 
Lobmayer Józeiin, Babernies Ilonka, Baber- 
nies Mariska, Kohn Gizella, Kovács (tizeila.

Felülfizettek: Törley Jőzs. és Tsa 25, Glück 
Frigyes 10, Glück Erős 5. Mitrovátz Adoll 10, 
Kaszás Lajos 20, dr. Hiittl Hümér 30, Holub 
Rezső 10. Simon Tóbiás 2, Lody Antal 2, 
Gombos Sándor 3, F. Kiss Lajos 2, Winkler Ist
ván 7. Puhák Sándor 20, Lukács Sándor 10, 
Csornák József 10, Mayer József 5, Kiss Pál 3, 
Kőnig Jakab 10, N. N. 10, Littke L. 20, Nagy 
János 5, Kommer Béla 10, Kunsághy Ödön 2, 
Hador Imre 10, Bognár Ferenc 2, Müller Antal 
10, Grosz Samu 3, Biró János 2 kor.

A felülíizetéseket ezúton is köszönet
tel nyugtatja a vezetőség nevében: 
M itrová tz  Adolf elnök és Cseke Lajos 
titkár.

A győriek  bálja. A »Győri pincér
egylet* idei bálját az ottani vendéglős- 
ipartársulattal együttesen január 14-én 
tartja. Az egylet vezetősége a vigalom 
sikere érdekében már is előre dolgozik

József asztaltársaság. Ez a nemes 
kis testület Miskolciában, Böcögő szak
társunk Budapest fogadójának éttermei
ben székel. De eredete is ott volt; 
amennyiben Böcögő József és több 
nemesszivü vendéglős József nevenapján 
alakult. A szegény gyermekek felruhá
zása nemes célját szolgáló derék tár
saság rendes évi gyűjtését is mindig 
József napkor kezdi, hogy azután a 
hivatalos tél beálltát megelőző egy hó- 
naDpal fejezze be humánus szép munká

ját, jó meleg téli ruhával ellátva, királyi- 
lag megtraktálva egy sereg szegény 
gyermeket. A vendéglős szivek nemes
ségét dicsérő fölruházási ünnepély e hó 
19-én történt, melynek lefolyásáról a 
következőket vesszük:

Gyönyörű szép ünnep színhelye volt e hó 
18-án este 6 órakor a Böcögö vendéglő helyi
sége. Harminckét szegény kis gyermeket öltöz
tetett tetőtől-talpig jó meleg téli ruhába a hu
mánus érzésű József asztaltársaság. Téli ru
hát, téli kabátot, sipkát és csizmát kapott 
minden szegény gyermek A fi órakor kezdődő 
ünnepséget megelőzően a ruhákat kiosztották, 
s az uj téli ruháira öltöztetett és a boldog 
ürömtől csillogó arcú gyermekeket a szépséges 
háziasszony. Böcögö Józsefné fejedelmileg meg
vendégelte. A megható gyönyörű ünnepélyt 
Rumpuld József vendéglős, az asztaltársaság 
agilis elnöke nyitotta meg talpraesett szép 
beszéddel. Utána a jótéteményben részesült 
gyermekek mondtak szívből eredő hálás kö
szönetét. Aztán Hirschler Imre, Gebe Endre 
tanitó, majd Kővári Jenő ismert szaktársunk 
mondtak tartalmas szép beszédeket, méltatván 
az asztaltársaság alapitója: Böcögö József 
érdemeit. Végül Böcögő Józsel sikerült beszéd
ben köszönte meg aza sztaltársaság tagjainak 
jószívűségét. Ezzel az ünnepély, melyen közel 
kétszáz vendég jelent meg. véget ért.
; Névmagyarosítás. Schlezinger Mór, 

a Kolozsvári Biazini fogadó derék tulaj
donosa, nevét Sebestyénre változtatta. 
Gratuláljuk.

A szakácsmüvészet ós a —  szaká
csok. A londoni Cariton fogadó világ
hírű szakácsa, Eseoffier ur, a napokban 
egy ottani nagy napilap munkatársával 
beszélgetett és a szakácsmüvészetet 
illetőleg a többek közt ezt a kijelentést 
tette:

Zeneértő emberek csak ránéznek a 
kottára s már is élvezik a müvet; én 
is csak olvasom az illető étel receptjét 
és máris tudom, milyen lesz az ize. 
Alkotásaimat nem re jtem  el verseny
társaim e lő t t ; valamint a költő is 
akkor a legboldogabb, ha verseit minél 
szélesebb körben olvassák és ismerik, 
úgy én nekem is az egyedüli ambícióm, 
hogy különiegeségeim minél jobban el
terjedjenek és mind az öt világrészben 
ismerjék és egyék.

Az angolok e kiváló szakáesmüvé- 
szének itt reprodukált szavai minket is 
közelről érintenek és pedig annyiból, 
mert a mi szakácsaink ennek a föl
fogásnak ép az ellenkezőjét vallják. 
Ezek azon a nézeten vannak, hogy az 
ö ételeik készítési módját senkinek sem 
szabad megtudni, még annak sem, aki 
működésűkben legközelebb áll hozzájuk. 
Ám, ha még is akadnak ambició- 
zusb és intelligens kartársak, akik konyhai 
tudásukkal (tán ép a kartársaik iránt' 
jóindulatból) a nyilvánoság elé lépnek 
azokat tehetségtelen és étel-receptjüke' 
semmit érőnek, ir.nen-onnan összesze 
dettnek mondják s addig hangoztatják 
amig az illetők is kedvüket vesztik. 
Mindennek persze kicsinyes szempont. 
képezik az alapját. A sértett hiúság, az 
egymás tudására való féltékenység 
irigykedés, valamint az a félelem, hogv 
a közönség eltalálja tanulni a szakács- 
művészetet, ami aztán a szakács-fog
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lalkozás megröviditésere szolgálna. Pedig 
hogy ennek ép az ellenkezője lenne, az 
egész világosan kivehető a híres angol 
szakács szavaiból. Azonban az is igaz, 
hogy mindenki nem lehet Escoffier, aki
nek eme nyilatkozatát szintén csak sza
kács-művészek érthetik meg.

A p ró  fairek. — Cigaretta rendelés. 
Debrecenben valami Braun Andor nevű 
ügynök-ember, cigaretta-rendeléseket gyűjtött, 
s több főpincértől 20—32 korona előlegeket 
vett fe l; ezután még 6— 7 napig ott tartóz
kodott, kétes helyeken kártyázott, ami gya
nút keltett az esetről értesülő föpincéreknél, 
akik midőn az illetőre nézve Sándor Fülöp- 
nél érdeklődtek, kiderült, hogy Braun A. 
becsapta a főpincér rendelőket. A becsapottak 
ezúttal is figyelmeztetik kartársaikat, nehogy 
Braun Andortól cigarettát rendeljenek. — Ka
szás Lajos, budapesti nagy vendéglőst, a 
VII. kerületben iskolaszéki tagnak választották. 
Kaszás szaktársunk ez uj tisztségéből folyó 
teendőket is az ö ismert agilitásával fogja 
teljesíteni. — Gyógyház az alkoholistáknak. 
Bolond a világ kérem, bolond. A tüdővész és 
egyéb ily borzasztó betegségben szenvedők 
százezrei számára alig hogy egy bakterháznyi 
szanatóriumot emelt (Budakeszin) a közjóté
konyság, ám ugyancsak egy ilyen nemes testület 
már is egy másik is tán' sokkal dicsőbb...) 
intézmény létesítésére gyűjti az ezereket. Az 
antialkoholisták egylete szanatóriumot akar 
létesíteni az alkoholistáknak, a pálinkás buti
kok betegeinek, — semhogy a pálinkás butikok 
bezárására törekedne. — A lóhus ára. A lóhus 
mészárszékek sorsát intéző bizottság azt ta
pasztalta, hogy a közönség kevesebb lóhust 
vásárolt, miáltal a forgalom csökken, miért is 
elhatározta, hogy a szalámi, szaialádé s darált 
hús kilóját 1 koronáról 80 és a lópecsenye 
árát 80 fillértől 72 fillérre szállítja le dec. 1-től. 
Szóval a lóhus olcsóbb lett, mert a közönség 
nem vásárolta, amiből azt is lehet következ
tetni, hogy a közönség, ha a marha- és sertés
hússal szemben szintén hasonló tartózkodás
sal viseltetne, pl. 2—3 héten nem vásárolna 
húst, — abban az úgynevezett husdrágaság- 
ban is okvetlen változás állana be.

Uj szivarok és szivarkák. A mai 
napon a magyar dohányjövedék két uj 
gyártmánnyal lepte meg a füstölő vilá
got. A »Coronas« szivarral és a »Királv« 
nevű szivarkával. Utóbbi szopókás és 
10 darabonként csomagolva 40 fillér. 
A »Coronas« különlegesség, azaz előkelő 
szivar. Darabja 70 fillér és a király arc
képével lesz. Megjósolható előre, hogy 
mindakettő rövid életű lesz.
? Fölmentett fogadós. A tavaszi hóna

pokban a lapok is megírták, hogy 
a Szövetség-utcai Szarvas szállodást, 
Müller Jakabot azzal vádolta két az 
utcán szerelmet kereső s a VII. kér. 
kapitányságra bekísért leány, hogy az 
utcára a szállodás küldte őket. A szállo
dást el is Ítélték. Utóbb azonban kide
rült, hogy hamisan vallottak a leányok, 
akik az uj beidézésnél kijelentették, 
hogy a szállodást sohase látták. A 
kapitányság erre ítéletét megváltoztatta 
és Müller Jakabot fölmentette.

Gyászrovat. —  A  munkatárs ha
lála. A bajai Nemzeti fogadónak hosszú 
éveken át volt derék főpincére Jieiner 
Sándor e hó 25-én jobblétre szenderült. 
Az élete legszebb idején elhunyt főpincért, 
akit nemcsak főnöke és karlársai szerettek, 
hanem a közönség is igazán becsülte, e 
hó 26-án általános nagy részvét mellett

temették el. Kitűnő főnöke, Deotsch 
Mátyás fogadós szaktársunk hűséges 
főpincére elhalálozásáról a következő 
gyászjelentést adta ki. — Deutscb M. 
Mátyás szállodás mélyen szomorodott 
szívvel tudatja, hogy sok éven át oda
adó hü munkatársa Reiner D. Sándor 
főpincér folyó hó 25-én, kora hajnalban 
rövid, kínos szenvedés után elhalálozott. 
A végtisztesség 1908. november hó 26-án 
délután fél 8 órakor lesz a közkórház 
halottas házából. Bája, 1908. november 
hó 25-én. — Legyen neki könnyű a 
föld! —  Seress Márton, Kassának 
és a felvidéknek ismert vendég:őse, 
Seress Márton szaktársunk e hó 
18-án, 55 éves korában elhunyt. A 
boldogult sokat betegeskedett s kínos 
bajával hosszabb ideig volt a budapesti 
Rókus kórházban is, hol igen gyakran 
meglátogatta barátja, Szálási Alajos, a 
kassai Royal derék tulajdonosa. A köz
dolgainkban is előnyösen ismert Seress 
Mártont november 2ü-án temették el 
a „Kassai szállodások, vendéglősök és 
kávésok, ipartársulata tagjai*- és a 
közönség impozáns, nagy részvéte mellett. 
Elhunytát özvegye gyászolja. —  Moór 
Ferenc, föpineér karunknak ismerttagja, 
ki mint föpineér a győri Royal fogadó 
étteremben, mig a nyáron Balatonfúre- 
den Szüts és Báli ka éttermében műkö
dött, mint részvéttel értesülünk a múlt 
hétfőn a vasmegyei Alsóörsön elhunyt. 
Áldás és béke poraikra!

Közönségünk figyelmébe. A »Ven- 
rléglősök Naptárátv- immár negyed
szer adja ki a Fogadó kiadóhivatala. 
A minden vendéglősnek és kocsmáros- 
nak fontos, úgyszólván nélkülözhetlen 
»Vendéglősök Naptára« tartalmából ki
emeljük a »B or- és Pincegazdasá
gunk«  cimü részt, amely szak társainkat 
a borkezelési és pincei teendőket illető 
összes kérdésben megfelelő tájékozással, 
hasznos tanácsosai látja el. Lesz a naptár
nak terjedelmes jogi része (mely a szüksé
ges törvényeket s az italmérési engedély
nél stb. szükséges eljárásokat ismerteti) 
és »Kézi szakácskönyvei*, »Hasznos tudni
valóka, -  Szépirodalmi. —  sat. érde
kes része. A minden kalendáriumot pótló 
» Vendéglősök Naptárát illető rende
lések a »Fogadó« kiadóhivatala  címén 
intézendők. A pénzküldemények a Fogadó 
utalványaival is eszközölhetők és cél
szerűségi szempontból előre beküldendők.

KONYHAMŰVÉSZET.
Rovatvezető : Lakó más Pál 

M agyar fogas.
A fogast több napig jégen tartjuk, 

azután lepikkelyezük, megtisztítjuk, meg
sózzuk, uszonyait spárgával megkötjük 
és feküdni hagyjuk; egy órával a hasz
nálat előtt megkötjük a halat egy e 
célra használt formához, beletesszük 
forró sós vízbe, melyet néhány csepp 
tárkonyos ecettel fóler esz tét tünk s meg
főzzük. Ezután a hal levével finom vaj

mártást felkeverünk, kevés szerecsendió- 
virággal felforralunk, majd öt lojás 
sárgáját egy citrom levével s a vaj
mártással elhabarjuk és egy külön 
csészébe öntjük : a halat tojásdad tálba 
tesszük, a spárgát levesszük és petre
zselyemmel körül szegélyezzük és föladjuk.

Szent Péter pipája.*)

— Nobát, itt nincsen immár hátra más. 
Mint egy borzasztó nagy földindulás 
Mely a bűnös világot szét veti,
S minden gonosz népét kiégeti 1 
Szólt oly haraggal az lir odafönt.
Hogy már is kezdett rengeni a föld.

Mondá szent Péter: — biz igaz Uram !
A földön minden fölfordulva van;
A bűn s gonoszság nem ismer határi,
Az erkölcsre a nép már mit se ád,
Nem ismer Istent sem becsületet:
Tényleg megérdemli ha bünteted !
De mielőtt megtennéd a csapást — 
Megkéne tudni a vétkek okát.. -

.Mondasz valamit Péter, — szólt az L’r, 
Tényleg, mit se tegyünk látatlanul;
És megtudandó a való okot —
Te a földre fogsz szállani legolt !*

Igv került szent Péter a földre le,
(Persze ennek már rég múlt ideje:
S midőn leért a földre, egyenest 
Egy rábaközi fogadóba ment;
Megvacsorált jól és jó bort ivott,
Aztán lefeküdt szépen s álmodott.

Másnap reggel, hogy fölkelni akart,
Hallott borzasztó mérges hangokaL 
Közben az ég Urát emlegető 
Szitok, úgy hullott mint a jó sö;
„Nohát, ez jól kezdi a früstök t !“
Szólt szent Péter és felöltőzködütt.

Aztán sietett megtudni : vájjon,
Kit ütöttek avagy ütnek agyon ?
Mert hogy ilyesmi lehet, képzelé ;
De bent más tárult szemei elé :
A kocsmáros sétált föl és alá. —
S a molnárt mindegyre csak átkozá.

— Ellopta, — mondá — vagyonom felét. 
Hogy szakadjon rá száz malomkerék!
De ez még semmi, két ökröm s lovam 
S tiz hordó borom, mind-mind oda van — 
Hogy Plútó malmozza meg a nyakát! . . . 
Nem hagyott mást — mint egy rósz fapipát.

Kiderült aztán az egész dolog:
Egy vagyonos molnár komája volt,
És mivel jómódú volt a koma,
M.ndig nyitva állott a tarsolya. .
Hogy ha jött, öt vagy tiz hordó borért. 
Vagy egy-két ezer forint kölcsönért, 
Készséggel s minden szó nélkül adott,
Mig hat ezer forintra nem rúgott.

Ámde, még akkor sem tett kifogást,
Midőn egy pár ökrét s két jó lovát 
Elkérte kölcsön — talán szántani,
Vagy mire . . .  ki tudná megmondani ' 
Elég az hozzá; se ökör, se ló,
Se molnár nem volt többé kaphat’' . . .

*) Mutaló ai UOU.-ki .Vendéglősük Naptárá"-ból.
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, A írén gazember! . . .  s uram! ha kegyed. 
Látta vón azt a tisztes öreget,
Ha tudná, hogy az milyen hírben állt;
Mint aféle kisebb Krőzus király . . .
S mire ki-ki észre vette magát —
Nem hagyott hátra mást,mint egy pipát...

Szólott szent Péter: — kedves kollega,
Ha nincs más jó lesz az a fapipa! . ..
— Micsoda! hát még az ur is gúnyol,
Hát már nincs nekem maradás sehol!
Az asszony is olyan tanácsot ád:
Hogy most már szívjam magam a pipát . . . 
Mondá a koesmáros és újólag,
Szórta a molnárra a szitkokat

Mikor pedig kissé lecsendestilt,
A vendég egész közelébe ült,
S igy szólt hozzá: — én szent Péter vagyok 
Mint volt fogadós, azzal tartozók 
Kollegáimnak, hogy ahol lehet, 
ügy s más dologban hasznukra legyek: 
Nem gúnyból mondtam én néked tehát, 
Hogy tedd el szépen azt a fapipát. . .

Mond a koesmáros: — szent Péter Uram! 
Köszönöm, az ügy már is rendbe van . .
. .  . S haragja, buja eltűnt mint a pinty,
A régi jó koesmáros volt megint. —
Szent Péterrel mi jót csak lehetett.
Mindent megitatott és etetetL

Aztán — a rósz fapipát elhozá,
Ezüstbe és aranyba foglalá;
Olyképen, hogy egy aranyos tokot 
És ennek szép állványt csináltatott 
S elhelyezé egy feltűnő helyen, —
Hol szembe látta minden idegen.

— Vajon mi az ? -  kérdezték nagy sokan;
— Ott szent Péternek a pipája van!
Égy réges-régi drága szép csoda,
Gazdánk nagy kincsért nem adná oda! 
Mondták a pincérek . . .  S vitték a hirt,
A hir pedig szállt, mint csak szállni birt.

Év se telt; messze földről jöttének,
ÓKYnök és mindenféle emberek, 
Megtekinteni a híres csodát. . .
A fogadó folyton zsúfolva állt;
Az üzlet ment mint a parancsolat, — 
Százezret hozott másfél év alatt. ..

S mi tette e z t ; egy röpke pillanat,
Egy jó ötlet és még jobb gondolat,
Aztán egy közönséges fapipa,
— Mely tán két garast sem ért meg soha. — 
No meg a jó közönség — akivel. 
Vendéglős amit akar, azt mivel. ..

Minden T.

ÜZLETI  HÍREINK.

A Vendéglősök Naptára minden 
más naptárt pótol. Vendéglősnek-kocs- 
márosnak tehát nincsen szüksége más 
naptárra. A  „Vendéglősök Naptára4 ■ 
mint kézikönyv, mely minden kérdésben 
tájékoztat és útmutatással szolgál, egy 
koesmáros szaktársunknál sem hiá-

nyozhatik. A „Vendéglősök Naptára" 
a „Fogadó44 előfizetőinek 1 kor. 20 f ill.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a *Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Kapeller Mihály kávóháza A ceglédi 
Nemzeti fogadónak volt kitűnő gazdája, 
Kapeller Mihály szaktársunk Lovra- 
noban, Abbázia mellett, megvette az 
Adria nagykávéházat. Kapeller szak
társunk a fényes üzletet nov. elejével 
vette át. Uj vállalatához sok sikert 
kívánunk!

Ujkökényesen (Vasm.) a f fé r  Jó
zsef szaktársunk, ujan alakított és szé
pen berendezett üzletét a múlt hó ele
jén nyitotta meg.

Kávéház vétel. Budapesten a Teréz- 
köruti Sztanesu nagykávéházat Klauber 
József, a Vígszínház kázvéháznak hosz- 
szu éveken át volt főpincére megvette. 
A nagy üzletet Klauber szaktársunk 
december 1-én vette át. Sok szerencsét!

Malasits Kálmán szaktársunk Szent- 
gotthárdon (nem Körmenden, mint egyik 
előző számunk nyomdai tévedésből hozta) 
a oVáin« vendéglőt átvette.

Kecskés Antal fogadója. Utóbb 
Vácnak előnyösen ösmert vendéglőse, 
Kecskés Antal szaktársunk Nyírbátor
ban megvette a városi fogadót A nagy' 
kiterjedésű üzletet Kecskés szaktársunk 
e hó közepével vette ál Sok szerencsét!

Mosny György a VI. kér. Sziv-utca 
43. sz. alatt egy a mai igényeknek meg
felelő csinos vendéglőt nyitott.

Páhr József ismert szaktársunk, mint 
előzőleg jelentettük, Pozsonyban a Hum- 
mel-utca 23. sz. alatti vendéglőt még 
a tavaszszal átvette, amelyet miután 
teljesen ujan renovált és rendezett be, 
—  jó konyhája és boraival a jobb 
nevű ottani üzletek sorába emelt.

Szalay Márkus, a Kisfaludy-u. 13. sz. 
alatt újonnan berendezett vendéglő 
helyiségeit e hó 15-én nyitotta meg.

Kolozsváron a nemrég teljesen ujan 
és modemül berendezett »Korzó« kávé
házat Drechsler József, a fővárosban 
is saéleskörben ismert szaktársunk meg
vette és saját kezelésébe a múlt hónap
ban vette át.

Budán a Fő-utca 33. sz. vendéglőt 
özv. T icb y  Lipólné ismert vendéglősnó 
vette át.

Az aradi Láng testvérek Szabadság
téri nagy vendéglőjét, Kánya Géza ottani 
előnyösen ismert vendéglős szaktársunk 
megvette s saját kezelésébe a múlt 
szombaton vette át.

Gráf Viktor,, nagyszentmihályi ven
déglős szaktársunk Szombathelyen a 
Rákóci fogadót megvette s azt saját 
kezelésébe e hó folyamán fogja átvenni.

Sümeghy Károly szaktársunk (nem 
Géza) a múlt hó elejével a VII. kér., 
Akácfa-utca 4. sz. alatt (nem 3. sz. a. 
mint tévesen a multszámunk hozta; 
rendezett be egy csinos vendéglőt, me
lyet az üzletbeliek is szívesen láto
gatnak.

Lakner Lajos, a Nemzetközi Orfeum 
volt igazgatója az Erzsébet-köruton lévő 
Meteor-kávéházat átvette.

Hajdudorogon a Novella szállodát 
Bata Sándor szaktársunktól Be ne Sándor 
nagyváradi főpincér megvette és azt uj 
fogadós szaktársunk a napokban vette át.

Versecen a „Városkerti vendéglőt44 
átvette Báuerle Péter aki azt télire is 
megfelelő kényelemmel rendezte be.

Vendéglő nyitás. Bpesten a Bátory- 
utca 16. sz. alatt Birman  Jakabné 
csinosan berendezett vendéglőt nyitott. 
Termelőktől vett jó  borai biztosítják 
üzlete jó menetét.

Dávid Pál kávéháza. Főpincérsé- 
ségünknek előnyösen ösmert tagja és 
volt fogadós szaktársunk, D ávid  Pál, 
Szegeden megvette bátyjától, Dávid Sán
dortól, (ki az ottani vasúti vendéglőt 
vette át), a Kossuth-kávéházat. Derék 
barátunk a múlt vasárnap vette át üz
letét. Kívánunk sok szerencsét!

Valman József vendéglős szaktár
sunk, Kukméren (Vasm.) a nagyvendég- 
lőt Ernst Samutól megvette s azt ujan 
renoválva m, hó elején nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Keszthelyen a Tulipán étterem ve
zetését Stam pfel Pál, előnyösen ösmert 
szak társunk vette át.

Spenlinger Samu, fővárosi vendég
lős szaktársunk, a visegrádi-utca 12. 
sz. alatt levő jó  nevű üzletét újra ren
dezte be.

Schnapper Károly Budapesten a
VII. kér., Rózsa-utca 36. sz. alatti jó- 
hirü vendéglőt e hó közepével átvette.

Nagy Sándor, a Rákóci-uti Munkáesy- 
kávéház volt tulajdonosa a Erzsébet-kör
uton lévő Újvári- (előbb Badacsony) 
kávéházat megvette, amelyet uj kénye
lemmel ellátva »Mienk« címen vezet 
tovább.

Nyisztor Gergely kolozsvári ven
déglős szaktársunk u. ott a Honvéd-u. 
12. sz. alatt »Erdély« cim alatt, kávé 
házzal egybekötött éttermet nyitott. A 
csinos üzlet már eddig is szép látoga
tottságnak örvend.

Fertsák János vendéglős szaktársunk 
a V I , Sziv-utca 53. sz. alatti Reinik- 
féle vendéglőt megvette és ujan reno
válta. Jó borai biztosítják üzlete jöhirét.

Losoncon, a Sváb-féle vasúti szálloda 
vezetését Szutzky  János ismeri pol- 
tári vendéglős szaktársunk, ki ezen üz
letnek előzőleg már hosszabb ideig fő
pincére volt, e hó elejével átvette. Sok 
szerencsét!



23. szám.

Aradon a Szent Pál-utca 10. szám 
alatti Ipar kázéházat Frisch és Klein 
megvették s azt ünnepélyesen e hó 21-én 
nyitották meg.

Bata Sándor hajdudorogi fogadós 
szaktársunk, Hajdúnánáson a Bocskay 
fogadót kibérelte, amelyet egész ujan 
berendezve január 1-én vesz ót saját 
kezelésébe.

Lázár Antal, ismert fővárosi vendég
lős szaktársunk a Visegrádi-utca 68. s°z. 
(múlt számban, sajtóhiba folytán 16 sz. 
a. állott) Lázár Károly-féle vendéglőt 
megvette, mig a Vigsegrádi-utca 16. sz. 
alatti saját üzletét Tóth János derék- 
szakember vezetésére bizta. Az ünnepies 
megnyitás december 1-én történik.

Hanzák Aloert, kolozsvári vendég
lős a Hunyady-téren lévő N yisztor- 
féle vendéglőt megvette és azt saját 
kezelésébe a múlt hónap folyamán vette át.

Dervarits József szaktársunk a 
Sütő-utca 6. sz. alatti vendéglőjét mo
dern Ízlésben átalakította és berendezte. 
Ismert jó konyhája és borai biztosítják 
a szép üzlet menetét.

Felsőlövőn (Vasm.) a Kaller Mihály- 
féle vendéglőt D am pf Károly szaktár
sunk megvette. Az uj gazda a jóhirü 
üzletet okt. 1-én vette át saját kezelésébe.

Weisz Mór, a Bákóci-ut 59. sz. alatt 
a mai modern ízlés szerint berendezett 
vendéglőjét e hó 21-én nyitotta meg. 
Kitűnő gazdaszony neje vezette kony
hája az üzlet jómenetét biztosítja.

Fazekas Ferenc szaktársunk az V , 
Honvéd-utca 8. sz. alatt levő és jó borá
ról ismert vendéglőjét újonnan átala
kította.

Engelhardt Gyula előnyösen ismert 
szaktársunk, Kassán a »Széchenyi Kioszk« 
nagy nyári vendéglő bérletét elnyerte. 
Engelhardt szaktársunk, Kassának ezen 
szép kiránduló üzletét a jövő tavaszszal 
veszi át. Kívánunk sok szerencsét.

K e r e s t e t n e k .  T .  olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev. 
lapon közöljék.

Kérelem. Felkérem azon t  kollegáimat, akik 
Németh Margit sorokkisfaludi születésű fölirónő 
(1905-ben Keszthelyen és Sopronban volt 
alkalmazásban) és Tóth Józsa, (Józefin) szolnoki 
születésű fölirónő (1904-ben Keszthelyen és 
Komáromban volt alkalmazásban) tartózkodási 
helyéről és közelebbi címükről tudnak, szíves
kedjenek U j vendéglős Keszthely, Postrestante 
cimen értesíteni.

Szenzenstein Margit szakácsnő hollétére 
vonatkozólag (illető budapesti illetőségű és 
3 év előtt a székesfehérvári vasúti vendéglő
ben volt alkalmazva) Rédei Vilmos (Székes 
fehérvár, vasúti vendéglő) fölkéri a kartársa
kat, hogy egy levelező-lapon szíveskedjenek 
őt értesíteni.

Werderits János a VII. kér.. Do
hány- és Szövetség-utcák sarkán lévő 
Lyon kávéházat megvette s azt ujan 
berendezve november hó 21-én nyi
totta meg.

FOGADÓ
7. oldal.

Fábep Lajos az aradi „Baross kávé- 
ház“ derék tulajdonosa, üzletét ujan 
renováltafta és a mai kor igényeknek 
megfelelő kényelmes berendezéssel látta el. 
• HaramiaTamás, a VllI.,ker.Hunyady- 

ulca 38. sz a. Perbay-féle vendéglőt 
megvette, s azt „Józsefvárosi bableves- 
csárda“  cimen e hó 7-én ünnepiesen 
megnyitotta.

Fogadó vétel. Kolozsváron Fekete 
Lajos szaktársunk jóhirü Zöldfa vendég- 
fogadóját W einfeld  Samu megvette és 
kezelésébe a m. hó folyamán vette át.

Marosvásárhelyen a Fehér galamb
hoz címzett vendéglőt Auspitz Sámuel, az 
ottani Vadászkürt volt vendéglőse meg
vette s azt saját kezelésébe november 
25-én. vette át.

Liptószentmiklóson a „Hungária*4 
fogadósa, E inzig  Ármin üzletét a Fő
utca 75. sz. alá helyezte s azt ujan 
berendezve és kibővítve ugyancsak 
Hungária cimen november 1-én nyitotta 
tneg.

H ol rendeljttnk pap riká t?  Van szeren
csém valódi szegedi külön őrletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr 3 kor. 40 fiit. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 1 klgr. 2 kor. 80fül. — Ho. vázii 
Ferenc S&eged, fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaíipincére.)

Vendéglősök Naptára. Az 1909-ki 
»Vendéglősök Naptára« a vendéglős 
szakmába vágó fontos és változatos 
tartalommal ez évi december első felé
ben jelenik meg. A Vend. Naptára a 
»Fogadó« előfizetőinek 1 kor. 20 tilt 
Nem előfizetőknek 3 korona.

H e l y v á l t o z á s o k .  - Szabó Pál 
Szászrégenben nem pedig Marosvásárhelyen, 
mint ezt múlt számunkban nyomdai tévedés
ből-közöltük) a Korzó kávéház föp. állását 
foglalta el. Ugyanitt mint r.-íizetőp. Kraut- 
vich Ferenc működik. A Korzó éttermé
nek föp. állását Wukits Ferenc töltötte be. 
Körmenden a Rózsa fogadóban Lőkkös József 
(nem Lakos J.) foglalta el a főp. állást. Hulmunn 
Lajos Vasváron az Arany bárány szálloda föp. 
állását tölti be. Tremmcl Károly Kőszegen a 
Karner-féle kávéház főp. állását foglalta el. 
Katritz József, az Aréna udvari kávéháziján a 
reggeü-lizetőpincéri állást foglalta el. Győrött 
a Fehérhajó fogadó főpincéri állasát Zsolnai 
János töltötte be. Kolozsváron a Nemzeti-Ka
szinó főp. állását Csapos József foglalta el.
A Thália kávóház és étterem főp. állását 
Hoffmann József tölti be. A Központi fogadó 
szobafőp. állását Tálos Ferenc tölti b e ; u. otí 
az étteremben Fenyödy Sándor föp. inellett 
TivaM Sándor mint éth. nyert alkalmazást. A 
Rátz éttezemben Zehán Péter főp. mellett az 
éth. állásokat Weber József és Hoff Antal 
töltik be. A Kikaker kávéházban kolozsvári 
Reéz Anta föp- mellett Soős Béla mint segédp. 
nyert alkalmazást A Pfersehy étteremben 
Horváth Sándor mint éth. működik. A „Kis- 
pipa* étterem főp. állását Gánya József fog
lalta el. Székesfehérváron a Hungária kávéház 
főp. állását Koszlka Frigyes tölti be. l\ itt 
mint r.-lizetöp. Marx Ferenc és Habetman 
Sándor m. segédp. működnek.Marosvásárhelyen 
a Korzó kávéházban Schönberger Sándor föp. 
mellett mint r.-tizetőp. Gedey Kálmán, míg 
Foldesy Károly, Mészáros Sándor és \Areisz 
Dezső mint segédp. működnek. Bergnesz Sán-

l L m eÍJeilDa Hungária fogadó főp.
,be.' 8,1,1 8 fogadólőj), állását Polgár Ferenc foglalta el. Miskol- 

con a B M M  M l  M á l t a i  illánál 
Szeltman Gyula töltötte be. Marosvásárhelyen a 
Transylváma fogadó éttermében Schodils Férem 
főp. mellett Farkas József és Lackovits Krnö 
es a Roval kuveházban Fábos Ödön főp. m.l 
lett Boros Sándor r.-fizetőp. házmán István 
es Böhm József a Központi fogadóban Csepesik 
József főp. mellett Kováts Árpád és Erdélyi 
János éthordók működnek. A Llovd kavéház

ÍSutálT3,!1 Nasy ,sUln “  * * * >

Hirdetmény.
A Győri p incér-egylet

vezetnségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes e lh e ly ező  irodáját 
Arany János-utca 22 sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interuiban) 378

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.

A rendes egyleti tagok elhelyezese ingyenes i
A nem egyleti tagok, női- és stb 

segédalkalmazottak elhelyezése ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,— levél, távirati dij, 
tartoznak megtéríteni, ugymintar. tagok

A »Győri pincér-egylet« tiszteletlel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas. 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni

T agd íjak : I. o. fő- és fizetőp. 3 kor., 
II. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt borfiu, kávés
legény, csapos és szállodai bérszol^a 
1 kor. 20 íilL, beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a hivatalos órákd.e. 8—12- ig, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vasár- és ünnep
napokon d. e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: P i n c é r -  
e g y l e t  G y ő r .

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.

Az üzlettulajdonosok szíveskedjenek az al
kalmazottra vonatkozó adatleirást részletesen 
és pontosan leírni.

Alkalmazást keresők ugyancsak kéretnek, 
hogy a kor, vallás és alkalmazási idő (hol 
és meddig volt) stb. körülményről pontos és 
olvasható levelet küldjenek, mellékelve a tag
sági dijat, mely egy hóra: I. oszt, 3 kor. II. 
oszt 2 kor. és Hl. oszt. 1 kor. 20 ül. és be
iratási dij 1 kor. tesz ki.
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E G Y RÖ L - MÁ S R Ó L * ) .

Góbé észjárás.
Hogy vásárolt a székely atyafi a szásztól bort!

A székely ember megalkudott a szász- 
szál, két nagy hordó borra; mielőtt 
azonban kifizette vagy foglalót adott 
volna, fölrakta a súlyos hordókat a 
szekérre, a szász segítségével (ménkű 
nehezek voltak) és csak azután nyilat
koztatta ki, hogy bár sajnos, ezidö- 
szerint nincsen pénze.

— Vasz, s z í nincs geld, hát akkor 
krikszi niksz! —  káromolta el magát a 
szász és menten neki gyürközött, hogy 
a hordókat leemelje.

A székely látva, hogy a dolognak fele 
sem tréfa, egyezkedésre fogta az ügyet 
és a szásznak ezt a furfangos ajánlatot 
tette:

—  Sógor, tudod mit, ha már ezt a 
tisztességes és terád ugyancsak előnyös 
vásárt me^csmálluk, s ezeket a nehéz 
hordókat is felraktuk, ne rontsuk el a 
dolgot, hanem inkább kössünk egy 
becsületes megegyezési; például, én az 
egyik hordó bort itt hagyom zálogba . . .

A szász sógor készséggel belement az 
ajánlatba. Csak azután kezdett speku
lálni, amikor a székely már messze 
járt a hordó borral, hogy vájjon őt az 
a góbé nem-e csapta be!

A pokol és a kocsmárosok.

A kocsmáros és molnár a pokolban 
találkoztak egymással. A molnár el- 
szörnyüködve kérdi régi ismerősét.

—  Hát te miért jutottál ide ?
—  Mert kissé »böven« mértem az italt.
—  De hát te, mint jutottál ide — 

kérdezi a kocsmáros.
— Hát... én is bőven mértem! — 

feleli a molnár.
No hát ez nem igazság! — mondja 

hangosan a kocsmárosnak s a molnárral 
nyomban elhatározta, hogy ez igazság 
ellen egy nagyszabású népgyülést hivnak 
egybe. Ám a dolog tudomásárajutottBelze- 
bubnak és rögvest kiadta az ordrét, hogy 
a ,,szervezkedés“ értelmi szerzőjét men
ten utasítsák ki a pokolból. Meg is 
tették. És azóta egy kocsmárost sem 
eresztenek be a pokolba.

*) Mutató az 1909-iki .Vendéglősök Naptárából.

N Y ÍL T -T É R .
Elismerő levél.

Tekintetes Hercog Sándor urnák Csáktornya.
Keresni kell a szavakat az elismerésre, de 

nem csak szavakra méltó elismerést érdemel 
az Ön által küldött . Kristály“ borszürö, mely 
oly kitűnő, a minő még eddig nem létezett. 
Kívánom, hogy ne csak a szavak dicsérjék, 
hanem méltó sikert is érjen el találmányával. 
Szíveskedjék kérem egy szürőzsákot küldene 

Győr, 1908. október 7-én.
Tisztelettel 

Mojzer Ferenc
___ .Bárány* szállodás.

Tek. Singer Antal és fia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mabagón 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legöszintébb köszö- 
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
ösmerősőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 1907. Rólh Sámuel kávés.

Pinnár.tannnp házbúi vató (két simná-ri Ilii Cl [flllUllui ziumot végzett) J3 éves 
fiút szállodába vagy nagyobb étterembe „pincér 
tanonc^-nak ajánlnak szülei. Fogadós vendég
lős szaktársaink a űu címét kiadóhivatalunkban 
— - meg tudhatják -

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk ntézett levelükre fele 
letet nem kaptak, a megfelelő választ jelen rovatunkban 
talá.hatják. A sserk. Szenetekben csak előfizetőinknek 

válaszolunk.
K. V. R.-Falva. A vásári italmérési engedé

lyekkel úgy vagyunk, hogy azok bizonyos 
elsőbbségi joghoz tartoznak. Akinek tehát már 
megvan, attól — akárcsak a patikajogot — 
nem vonják vissza, de újak engedélyezésénél 
a pénzügyi hatóság igen sokat akadékoskodik. 
Ritka eset, hogy engedélyezik. Sok helyen a 
vásártér közvetlen közelében lévő vendéglősök 
egyáltalán nem szívesen látják a vásári ven
déglőt és inkább azt óhajtják, hogy egyetlen 
egy vásári (alkalmi) vendéglő se legyen, mert 
őket károsítja. Ha azonban nagy és népes 
városról van szó, akkor mint a közönség 
igényeinek szükséges kielégítése címén, indo
kolni lehet a vásári italmérési engedély kérel
mezését és annak a jogcímnek a létezéséről 
meg kell győzni a pénzügyigazgatóságot. Ebben 
az esetben legcélszerűbb az italmérési engedély 
vásári jogra kibövittetni, hogy ne kelljen 
minden vásár alkalmából uj meg uj engedé
lyért folyamodni. A p. ü. igazgatóság esetleges 
elutasító végzését megfelebbezni lehet a pénz
ügyminiszterhez.

Virágcsokor. Levele kapóra jött. Annyiból 
t  i., hogy a sorai tartalmával közeli kapcsolat
ban álló Pásztory virágüzlet hirdetését is a mai 
számunk ismerteti. Ennél jobb céget még tükör
rel sem lehet találni, amiről különben ön is 
meggyőződést nyer, ha az említett nagy terem

legszebb díszéül szolgáló csokrokat megren
deli. Árak szolidak és méltányosak. — Az üveg
készletek ügyében levélválasz megy. — 
L—cs. F. 1. Hogy a Magyar Világ kávéház uj 
gazdájának a magyar-utcai Öszterreicher-e a 
csöndes társa? — mi erre csak azt mondhat
juk, hogy — nem tudjuk. Beszélni beszélik 
mindenfelé, ami ugyan azt a gyanút is keltheti, 
hogy nem zörög az ág, ha nem fuj a szél, 
azonban, sokat beszélnek olyasmit, ami nem 
is igaz. — 2. Azt, hogy amikor a Gambrinus 
vendéglőse volt, ekvipázson járt s a „Foli Capri" 
és hasonló éjjeli mulatókban a legtekintélyesebb 
vendégek egyikéi képezte, mi is hallottuk. 
Azonban ez privát ügye Neményinek (volt 
Neumann) s ehhez miként nekünk és másnak, 
Önnek sincs t. szaktársunk semmi köze. 3. Az 
.A Nap" és többi lapok közléseire csak aunyit, 
hogy a „Fogadó" az ilyesmikbe nem avatkozik, 
jobban mondva : nem kapaszkodik bele. Egyéb
ként üdv! -  Tóth M-n. Ne kívánjon nagyobb és 
jobb kereskedőt t. szaktársunk, mint Jung Péter, 
akinél nemcsak a sajtnemüekben. hanem a tea 
és kávé cikkekben is a legjobb minőségűeket 
szerezheti he. Pontos cime állandóan ott van 
lapunk hátsó boríték oldalán. L'j hilliárd asz
talokra nézve a szegedi Szinger A. és fia 
tekeasztal gyárosokat ajánljuk, kik készséggel 
küldenek árjegyzéket és ajánlatot. A többi 
aprólékos dolgokban szíveskedjék Braun Gyula 
üzletberendezési vállalatához, (Bpest, VII., Sip- 
utca 14. sz. fordulni. — K. M. Lovrano. A 
télen is mosolygó, virányos tájról jött üdvözle
tét illetők hasonlóval viszonozzák. És — nagy 
sikereket kivannak. — P. fl. V.-Teplic. A házi 
használatra küldött és alegfinomabb szarvasgom
bát fölülmúló vargányagombát meleg köszönettel 
nyugtatjuk. Mondhatjuk, hogy a redukciónak 
ez által akárhány Lucullusi lakománál többet 
érő jó gombás-vacsorát szerzett. Közelebb föl
rándulásánál ilyen „mulatságra" szívesen vár
juk. Üdv! — K. M. és J. A. A naptárt csak 
az előfizetőink kapják 1 kor. 20 till. kedvez
ményes áron ; másoknak — 3 korona. Ámbátor 
ugv igaz, hogy még az előfizetőnek is többet 
ér 3 koronánál. A naptár dijat — költség meg
takarítás végett — célszerű előre beküldeni.
— H. V. Berlin. A Hotel Deutscher Hof-ból 
jött szives köszöntést hosonlóval viszonozzuk. 
A német kollegákat különösen is gratuláljuk.
— M. K. Szt-gotthard. B. sorair-a a lapkül
dés kiigazítására nézve intézkedtünk. — B. L. 
N.-várad. K. S. főp. Galgóc, Müller kávéház.
— N. A. Sopronhorpács. Naptárrendelést 
jegyzékbe vettük s lehetőleg e hó első felében 
kézbesítjük. — 5ch. S. Marosvásárhely. Az 
a vált. hir nyomdai tévedés folytán került 
Szászrégen-b&[ M.-vásárkel re. Jelen számunk
ban egyébként kiigazítottuk. — R. F. Dombó
vár. A hird. ügy nem lett elfelejtve (még evy- 
szer se . .. ) — de a t . . . i elnökünk ügye 
is rendben van. Érdemes volt tehát az a kis 
d—i reklamáció. Szives üdv ! — K. F. Székes- 
fehérvár. Kért lapok küldettek, a gratuláló 
kartársainknak hasonló szives üdvöáetünket 
pedig iit küldjük.

FEHÉR MIKLÓS
prágai, krakói és debreceni :: 

hentesáruk központi főraktára
BUDAPEST, 6ARAV-U. 23.

A j á n l  1 szavatolt l egel sö-  
1 * rendű prágai son

kát, császárhust, szalonnát, kol
bászt, vegyes felvágottat, stb. stb. 
—  versenyképes árak mellett. =  
Kívánatra készséggel küld részletes árjegyzéket-

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában. Budapest, VII.. Dohány-utca 12. »*ám.


