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Az alkoholizmus.
Szemébe kell néznünk annak a moz

galomnak, mely társadalmat és államot 
szólít sorompóba az alkoholizmus le
küzdésére. A mozgalomnak nevelő ha
tása van, mert első sorban harcba száll 
a részegeskedés ellen. De hadat üzen 
annak a pálinkának is, amit a nép fo
gyaszthat; annak az italnak ugyanis, 
amely egészségtelen és hovatovább fo
gyasztva, tönkreteszi az élet erejét. Ezt 
az italt olcsón állítják elő és mert a 
a nép a tiszta párlatokat nem fogyaszt
hatja, mert neki drágák, hát az olcsó 
kotyvalékra van utalva. Kevés pénzért 
azonban drága árut nem lehet adni. 
Ez régi igazság.

A mozgalomnak legújabban aktuali
tást adott az az értekezlet, amelyen 
Andrássy Gyula gr., Magyarország 
belügyminisztere is részt vett és nagy
szabású beszédet mondott az alkoholiz
mus ellen és annak leküzdése mellett. 
A belügyminiszterünkben megszólalt a 
gondos államférfi és egybefoglalva mind
azt, amit eddig már többször hallottunk, 
saját egyéniségével súlyt akart adni a
— lappangó mozgalomnak. És ha az 
alkoholellenes mozgalom apostolai az 
egyébként nehézkesen haladó agitáció- 
juk érdekében ezt az eredményt vár
ták, hát akkor céljukat el is érték. Vá
rakozásukban nem csalódtak. A magyar 
belügyminiszter szavának van súlya még 
akkor is, ha egyébként csak akadémikus 
értékkel bír is. Az adott körülmények 
közt nem tulajdonítunk a belügyminisz-| 
tér ur nagy szózatának a legjobb akarat 
mellett sem más jelentőséget, mint tisz
tán elméleti, akadémikus értéküt. M-rt 
a magyar nép boldogságát nem az adja 
meg, ha nem fogyaszt szeszes italokat, 
sem az, ha a szeszes italok gyűlöleté
vel igyekeznek őt boldogítani, hanem 
egészen más eszközöket kellene alkal
mazni, amit az alkoholellenes mozgalom
— egyébként igen tiszteletreméltó apos
tolai —  jónak találnak elhallgatni

És engedjék meg az alkoholellenes 
mozgalom vezetői, hogy egy kis szem
fényvesztésükre figyelmeztethessük őket. 
Mért kapják ki a népélet tengernyi ha
jaiból éppen az alkoholfogyasztást, amit 
egy állítanak oda, mint a népélet egyes- 
egyedüli és kizárólagos niegrontóját. 
Hiszen itt van elsősorban a nép élel
mezési ügye. Mindenesetre fontosabb

kérdés ez az emberi életre, mint az, 
hogy néha-néha, ha módjában van, egy 
kis szeszes italt is elfogyászszon, vagy 
pedig mellőzze azt. Mondják meg, hogy 
miért nem árt a szeszes ital a jól táp
lált testnek és miért a rosszul tápláltnak ?

Ha erre felelnek, akkor elismerik, 
hogy elsősorban gondoskodni kellene, 
hogy a magyar nép jól táplálkozhassék, 
mert akkor a jó és tiszta ital sem fog 
neki ártani Itt természetesen az ital- 
fogyasztásnak azt a mérvét és módját 
értjük, amelylyel nem történik vissza
élés. Minden tulságba vitt dolog többé- 
kevésbé árt

Ez világos és tapasztalt dolog. Ha 
többet eszünk, mint a mennyit gyom
runk elbír, könnyen elrontjuk a gyom
runkat. Ha többet iszunk, mint a mennyit 
elbírunk, káros következmények, sokszor 
végzetesek is származhatnak belőle. De 
sohasem fog annyira ártani a jól táp
lált, a munkában el nem ernyedt, egész
séges lakásviszonyok közt élő és az idő
járás követelményeinek megfelelően öl
tözködő embernek, mint annak a sze
gény felebarátunknak, ki szegénységénél 
fogva mindezt nem ismeri és nélkülözni 
kénytelen.

Tisztelt Apostol urak ! Tessék az élel
miszer uzsorát és az élelmiszerek nagy 
fogyasztási adóját megszüntetni, hogy a 
nép jobban táplálkozhassék és akkor 
nem fog az italban hiánypótlást keresni, 
hanem a tisztességes étkezéshez fog egy 
tisztességes pohár bort vagy sört el
fogyasztani és kezünket adjuk rá, hogy 

|nem fog neki megártani. Hiszen erre 
meg van a jó példa a jobb viszonyok 
közt élő felebarátainknál Itt tessék a 
mozgalmat megkezdeni. Itt tessék ezt 
a humánusan gondolkodó agyat és a 
szegény nép javáért annyira dobogó 
nemes szivet aktióba vinni és —  bo
csánat a kifejezésért — ne űzzenek 
szemfényvesztést.

Ha vannak káros következményei az 
alkoholnak, amiket annyira leplezetle
nül és rideg meztelenségében elég lel
ke- ek és bátrak feltárni, tessék az al
koholizmus okait éppoly bátran és lep
lezetlenül kutatni és kimutatni és azután 
ezeknek az okoknak megszüntetésére 
éppoly lelkesülten és őszintén törekedni.

Leg jobb  meggyőződésünk az, hogy  
az alkoholizmus nem ok, hanem 
okozat, a  nyom or kétségtelen k i
sugárzása.

De van egy szerény kérdésünk a tisz
telt belügyminiszterünkhöz. Vájjon a 
tisztelt kollégáját, a pénzügyminiszter 
urat meggyőzte-e nagyszabású beszéde 
aziránt, hogy ezenlul nem fog kiadni 
annyi italmérési engedélyt, mint azt 
eddig tette? Mert boldog boldogtalan 
kap italmérési engedélyt, tehat derüre- 
boruraszaporítják az úgynevezett »ivásra 
való alkalmat.<* Italmérési engedélye van 
a szatócsnak, a fiiszeresnek, a pálinka- 
mérőnek. a sajtosnak, a csemegeüzlet- 
nek, a drogériának, a hentesnek és a 
jó ég tudja, még kinek nem. De akinek 
még nmcs, az még nem folyamodott 
érte. Hát mire való az italárusitást eny- 
nyire decentralizálni? Minek a szesz- 
fogyasztásra annyi alkalmat nyújtani 
Megmondjuk t. miniszter ur! Azért, hogy 
az állam többet harácsolhasson. Es lia 
áll az, hogy az alkohol butítja, pusz
títja és erkölcseiben megmételyezi az 
alsóbb néprélegekel, akkor mindennek 
a nymnoruságnak maga az állam a jól 
számitó vámszedője.

Őszinteséget kérünk, tisztelt l iak!

A könnyelmű adósságcsinálás.
— A kocsmai hitei. —

A vendéglős-iparban nagy helyet fog
lal el a vendégek adósságcs i ná lása. A 
jégszekrény oldala, az ajtók, az üveg
edény állványdeszkái egész számtani 
példákkal vannak leleirva és ha az 
illető kontóra szánt hely belellett. akkor 
beírjuk a »noleszba«. régi helyéről pedig 
a sok számjegy eltűnik, hogy vagy foly
tatódjék annak részére, akinek rovását 
nátkónyvéltük', vagy másnak nyithas
sunk uj kontót.

És igy megy napról-napra, hétröl- 
héfre, hónapról-hónapra. mig a vendég
lő ' azt kénytelen észrevenni, hogy »se 
pénz, se posztói*.

A közepes és kisebb polgári vendég
lőkben egész sorozatát találjuk az elmés 
jelmonda1 u tábláknak, melyek amúgy 
tréfásan szövegezve, de azért egészen 
komolyan figyelmeztetik a t. c vendég
közönséget, hogy nincs hitel*- vagy 
..gonddal jár a hitelezés, bizonytalan a 
visszafizetés* stb stb., de azért a ven
dég igénybe veszi a hitelt, a vendéglős 
meg adja a hitelt A vendéglős helyzete 
a hitelligénylővel szemben nagyon súlyos. 
A hitelt igénylő régi jó vendég lehet, de 
megesik, hogy néha néha nagyobb a
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kedve a mulatozásra, meg a költekezésre, 
mint a pénzkészlete és akkor a vendég
lős savanyu ábrázattal ugyan, de kény
telen-kelletlen tudomásul veszi: 'Ven
déglős ur, nincs pénzem. írja fel, majd 
meghozom«. Vagy azt mondja a vendég: 
»Kedvem volna egy kicsit mulatni, de 
nincs pénzem; adjon hitelbe, majd meg- 
fizetemo.

Ha a vendéglős a hitelkérés egyik 
vagy másik formájába nem hajlandó 
»barátságos« módon belemenni, akkor 
kész a sértődés. Az egyébként jó és 
rendes vendég megharagszik, elmegy és 
nem jön többé. Az ilyen hitelbe mulatni 
vágyó tisztelt vendégünk ilyenkor azon
ban nem száll magába és meggondolja, 
hogy a vendéglős, ha nem ád neki hitelt, 
neki nem az ellensége, hanem ellen
kezőleg : őszinte jóakarója, aki nem 
akarja, hogy a jövendőbeli keresetét 
már előre költse el. Elmegy más ven
déglőbe, ott elmondja, hogy milyen jó 
vendége volt mindig annak a (másik)
...........vendéglősnek (és itt szidja és
becsmérli is) kinek nincs »annyi ember
sége®, hogy most hitelt adjon neki, mert 
»véletlenül« nincs pénze. Fogadja, hogy 
nem is megy oda többé, hanem ide fog 
járni, barátait is ide fogja hozni, —  de 
most egy kicsit mulatni akarna — de 
nincs pénze.

A vendéglős, talán soha sem látta a 
mulatni vágyó emberünket és a vele 
jött barátait, — nem tudja hamarjában 
hogy mit csináljon. Vigye a manó, 
gondolja magában, egy kis étel, nehány 
liter bor, nem a világ, — kiszolgálja és 
odaírja a legújabb »frakkot» a többi 
mellé. Hogy megkapja-e valamikor a 
pénzét. — az teljesen bizonytalan.

így folytatódik az adósságcsinálás, 
amelynek azután se hossza, se vége.
A vendég kimarad és az igénybevett 
hitelt most már csak mint »emléket« 
őrizheti meg. Igen sok esetben sohase 
látja pénzét és az ilyen módon vezetett 
vendéglő tulajdonosa, ha nincs forgalmi 
tőkéje, bizony anyagi viszonyában igen 
hamar megrendül.

Azonban őszintén szólva nemcsak a 
vendég könnyelmű, hanem a vendéglős 
is. Vannak * gyöngéi vendégek, kik nem 
addig takaróznak, ameddig a takaró ér, 
hanem azon túl is és a legtöbb esetben 
teljesen felesleges módon. Tegyük fel, 
hogy evett és ivott annyit, amennyi egy 
egészséges embernek éppen elég, de ed
dig győzte pénzzel is. Amit ezután ren
del, arra már nincs pénze, de szüksége 
sincs rá. Ilyenkor legyen az ilyen vendég
nek erkölcsi oktatója  a vendéglős és 
ha önérzetes, önmagát fegyelmezni tudó 
vendéggel állunk szemben, köszönettel 
fogja fogadni a vendéglős őszinte és jó
indulatú figyelmeztetését.

És ha minden vendéglős így fog 
cselekedni, tagadhatatlanul magasabb 
erkölcsöknek nyitnak teret. A könnyelmű 
adósságcsináló vendégek lassanként meg 
fognak szűnni és annyit fognak költeni,

amennyit anyagi viszonyuknál fogva 
maguknak megengedhetnek. Ennek az 
állapotnak áldásos hatása úgy a ven
dégre, mint a vendéglősre jótékonyan 
fog érvényesülni, mert mindakettő egy
aránt veszi hasznát.

A könnyelmű adósságcsinálók. de 
leginkább azok családja, ha ennek a 
védelemnek horderejűt kellőképpen 
felfogják, áldani fogják a vendéglősöket 
és hálával fogják nevüket említeni, hogy 
rászoktatták őket arra az örökké szép 
és erkölcsös alapvető ténykedésre, mely
nek magvüt az képezi, hogy addig taka
rózzunk, ameddig a takaró ér.

Hajdan a vendéglős tanácsadója volt 
a népnek A nép bizalommal fordult a 
vendéglőshöz; őszinte barátját és nem 
kizsákmányolójút látta benne. Miért nem 
lehet most is úgy, amint régente volt? 
Éppen úgy lehet. Neveljük a népet; ne 
adjunk neki alkalmat a könnyelmű
ségre; ne nyújtsunk módot a könnyelmű 
adósságcsinálásra és ezzel mi sem 
leszünk könnyelműek.

Más módot nem tudunk a védeke
zésre. És ha vendéglős-kartársaink ma
gukévá teszik a véleményünket, minden 
harag nélkül megtarthatják vendégeiket 
és nem fognak duzzogni és elmaradni 
a vendéglőből, hanem azt fogják mon
dani családjukkal együtt: az Isten áldja 
meg azt a vendéglőst, aki megtanított 
arra, hogy ne legyek könnyelmű, költe
kező és megbecsüljem a nehezen kere
sett garasaimat.

S Szekesíovarosi Vendéglősök és Kocsma- 
rosok Ipartársulata fíivaíaios közleménye!.

Az ipar társulat hivatalos helyisége: 
VIIL  Rákóci-ut / ?, II. 20 . ss. a. vau.

Hivatalos órá..<: minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

Jogitanáes-jl ad az ipartársuiat 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.

T ÁRSULAT I  ELET.

Meghívó. A »Budapesti Kávésipar- 
társulat« 1908. december hó 17-én, 
csütörtökön délután 6V2 órakor, Bok
ros Károly vendéglőjének emeleti külön 
termében (V I, Andrássy-uL 2ő. sz. a.) 
rendkívü li közgyűlést tart, amelyre 
a t. tagokat ezennel meghívjuk. Buda
pest, 1908. december 8. Az elnökség.

A napirend tárgya : A választmány előter
jesztése az ipartársulat 1909. évi költségveté
sének megállapítása ügyében.

Marosvásárhely. Mint egy nyári szá
munkban jeleztük. marosvásárhelyi szak
társaink szintén mozgalmat indítottak 
ipartársulat létesítése céljából. A »Maros- 
tordamegyei fogadósok, vendéglősök és 
kávésok ipartársulataa cimen létesülő 
társulatnak munkálatait Schweitzer 
Adolf, Skergula  István, Matajetz Gyula, 
Stausz József, Le iz ter  Samu és Fried- 
mann Márton szaktársaink újból oly 
célzattal és elhatározással vették kézbe, 
hogy az alakulást lehetőleg még e hó 
folyamán keresztül vigyék. Első érte
kezletüket erre nézve a napokban fog
ják megtartani.

Az Országos Nyugdijegyesület tag
jai sorába újabban a következők léptek
be: Fülre András India, Popper Mihály 
Szeged, Putre György India, Engel 
Lipót Zimony. Markov Szvetozár Pan- 
csova, Grabner Rezső Szeged, Valaszkay 
Gyula Orosháza. Hipszky György Oros
háza, Gell Mátyás Orosháza, Zwillinger 
István Budapest. Here Simon Budapest, 
Horváth Gyula Budapest. Katzer László 
Debrecen. Biró László Debrecen, Meixner 
Gusztáv Debrecen. Varga Gyula Püspök
ladány, Baldauf Mátyás Budapest, Kleker 
Alajos Budapest, Csillag Sámuel Ungvár, 
Szántó Sándor Cegléd, Fürdős János 
Debrecen, Reichardt József Budapest, 
KrisanJózsefBudapest,Perényi(NeveckIa 
György Budapest, Gregovits Ferenc Buda
pest, Becker Rudolf Brassó, Hoffmann 
József Gyergyó-Szt.-Miklós, Horváth Ist
ván Gyergyó-Szt.-Miklós, Büki Kálmán 
Kézdivásárhely. Baráth Imre Kézdivásái- 
hely, Miklós Mátyás Kézdi vásár hely, 
Kristó Béla Tasnád, Soós Mihály Kézdi- 
vásárhely, Schönberger Sámuel Maros- 
vásárhely

Kőszeg. Vasvármegyének eme régi 
történelmi nevezetességű városában szin
tén mozga'mat indítottak vendéglős szak
társaink, ipartársulat létesítésére. A 
»Kőszeg és járása vendéglősök, kávésok, 
stb. ipartársulatao alakítása munkálatai 
élén a következők állanak. Kőszegről 
Ková s József szállodás, B erkovit> 
János, Török  János, Molnár János é 
Balázs János vendéglősök, Rohoncról: 
IlolendonnerGyörgy szállodás, Szandi 
Ferenc vendéglős. Lékáról: Karner Já
nos és Borostyánkőről: J/ager Dávid 
szaktársunk. Az alakulás első értekez
letét e hó végével fogják tartani.
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Az év vés'e felé.
Közeleg az év vége, amikor minden 

vállalat és minden üzletember arra törek
szik, hogy számadásait és üzleti köny
veit rendbe hozza. Mi is azon igyekezünk, 
amidőn azon tisztelt előfizetőinket, kik 
előfizetéssel hátralékban vannak, arra 
kérjük, hogy a hátralékos összeget szíves
kedjenek a már ott lévő avagy újólag ka
pott utalványon postafordulattal bekül
deni. Tisztelt lapközönségünk részéről 
különösen kérjük azt is figyelembe venni, 
hogy az előzőleg intézett levélbeli fol- 
szólitás, postai megbízás és egyéb ily 
postai eljárás rendkívüli nagy terhet, 
kiadást rónak ránk, amitől teljesen föl 
lehetnénk mentve, ha m. t. közönségünk 
a lejáratkor mellékelt utalványt vagy 
legalább az első izbeni kérelmünket 
figyelembe venné és az egyébként is 
csekély járulékot jóindulat ilag, azonnal 
beküldené.

Mi megfelelően és pontosan igyek
szünk eleget tenni előfizetőink kívánal
mainak. Jól értesült, változatos és tar
talmas lapot adunk, s a közügyekben 
tett fáradságos és költséges munkáinkon 
kívül a t. közönségünknek számtalan 
kisebb és nagyobb dolgait intézzük. S 
mindezt csupán t. előfizetőink érdekében 
és azért tesszük, hogy közönségünk a, 
lap előfizetését illető csekély kötelezett
ségnek szintén hasonlóan és pontosan 
legyen eleget Mi egyéb dijat, végzett 
munkáinkért nem várunk, nem kérünk.

T. közönségünk jóindulatú figyelmét és 
intézkedését, midőn ismételten kérjük, 
b. figyelmébe ajánljuk a most megjelent 
rendkívül fontos és érdekes naptár kiad
ványunkat, amelyet előfizetőink kedvez
ményes 1 kor. 20 t i l l  áron szerezhetnek 
meg. Rendelések illetve a naptár dijai 
a oFogadó* kiadóhivatalába intézendők.

Nénány szó az uj eszmékről* )
(vagy: Az uj eszmék.)

Irta : Ja aura Károly.

Valljuk be, hogy mi, konservativ 
kocsmárosok, kényelmesen éljük vilá
gunkat. Az igaz ugyan, hogy itt is, ott 
is rángatnak bennünket és sokféle kuicsot 
találnak erszényeink megnyitására, mind 
a mellett jó kís borocska vagy habos 
sör társaságában, kedélyes kompánia 
közepette, naponkint megfeledkezünk 
sokféle bajainkról. Még mindig tartjuk 
a régi mondást, hogy szegények vagyunk, 
de jól élünk. Ebben a jó életben aztán 
belemerülve csak azt óhajtjuk, vajha 
sohase lenne rosszabbul: s bár eltitkolt 
ijedezéssel fel-fel rezzenünk néhány uj— 
szerű mozgalom hírére, mégis szívesen 
azt gondoljuk, hogy mindez izgágaság, 
bolondság, a világ nem tud mit csinálni 
s őrültségeket követ el. Így áltatjuk 
magunkat és minthogy félünk meg
ismerni az ellenséges koráramlalokat, 
inkább ráfogjuk, hogy nincsenek is.

*) Mutató az l909.-ki „Vendéglősük -Naptáráéból.
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Pedig itt van mindjárt több is: szocializ
mus. feminismus s mi ezekkel össze
függ: az antialkoholizmus.

Mindezek egészen uj dolgok s tény, 
hogy gyermekkorunkban mi és öregeink 
azt se tudtuk, hogy mi fán terem mindez. 
Ha öregeink e szavakat hallanák, ugyan
csak káromkodnának, mert hisz az 
öregek az uj dolgokat természetszerűleg 
nem tudják átérezni, ehelyett sokkal 
kényelmesebb, ha szidhatják azokat. 
Hát nem volt-e meg elég jól a világ 
szocializmus nélkül ? mondanák. Mire 
jó ez? Hát a feminizmus? Az asszony
nak a helye a főzőkanál és seprű mel
lett van. De azt hiszem legrosszabbul 
járna a szegény antialkohoholizmus s 
egyenesen butaságnak jelentenék ki azt 
az eszmei, mely ostobaságnak jelenti ki 
a borivást, holott azért adja az Isten. 
És gondolom, kedves kartársak, ebben 
mind egyetértünk, mi is elmondhatjuk, 
hogy ez idegenszerü, nem magyar föl
dön termett, de ide is átpiánlált eszmékbe 
valósággal mi is úgy belecseppentünk, 
mint Pilátus a krédóba. Éltünk, éltünk, 
egyszerre mind hangosabban felhangzot
tak ezek a jelszavak körülöttünk, s mi 
nem tudjuk, miként fogadjuk, hogyan 
viselkedjünk vele szembe Csak érezzük, 
hogy a szocializmus jegyében a pincérek 
szervezkednek, nagyobb bért és kevesebb 
munkaidőt követelnek. Önkéntelenül azt 
érezzük, ho-hó, ez a csuda valami, 
ez a szocializmus nem jő nekünk, tehát 
le vele. A feminizmus erejét kevésbbé 
érezzük. Mosolygunk azon, hogy ezután 
a nők is szavazni akarnak, képviselők 
szeretnének lenni és egyenlő jogokat 
követelnek a mienkével. Megmosolyogjuk 
ezt, mert tudjuk, hogy a femininizmus 
idején is a kocsmáros feleségének biz 
ott kell forgolódnia a konyhában s 
ugyancsak nem köszönné meg, ha az 
iránti kívánságát fejezné ki előttünk, 
hogy választásra szeretne menni s ő 
nem bolond főzni, mikor velünk egyenlő. 
(Azt hiszem Flór lapszerkesztő kollegánk 
is sarkára állana, s ugyancsak kioktatná 
az egyenlőségről és választási szabad
ságról kedves feleségét.)

Iit-ott egy-egy önálló keresetű kisleány 
eszi nálunk szerény ebédjét, s mi látván 
ezt, féríterőnk győzelmes pillantásával 
kérdjük magunkba: hát így néz ki a 
veszedelmes feminizmus? De n in i! 
Kezünkbe akad az újság s olvassuk, 
hogy a feminista egyesület egy alkoho
lista apostolt hívott meg. hogy tartson 
előadást a vasfejüeknek az antialkoholiz
mus szörnyű veszedelmeiről.

Hát igy nézünk ki!? Hisz ennek feie 
se tréfa ! ? Pokolba hát a feminizmussal, 
mely ily tant hirdet! így förmedünk fel 
és szidjuk azokat, kik üres idejükben 
ráérnek ily veszedelmes tanokon gondol
kozni. És ha még ezt fennék, de egyre- 
másra nyitnak alkohol nélküli vendég
lőket és hasábos cikkekben dicsértetik 
annak előnyeit.

Pedig dehogy is az egyes emberek 
találják ki ezeket. A világ uj és uj

helyzetekbe formálódik s az uj viszonyok 
uj intézményeket, életmódokat teremte
nek. S bizony rázkódással jár, mig a 
világ egy uj irányba belezökken. Mikor 
aztán megállapodva uj formában, abban 
azután minden foglalkozási elem is el
foglalja ismét helyét, megváltozott ruhában 
és arccal.

Sok-sok uj tény játszott közbe, hogy 
a világ ez uj varázsszavaktól várja most 
uj kifejlődését és megállapodását. Most 
fordulóban vagyunk még, minden bizony
talan, minden foglalkozási ág úgy érzi. 
hogy rángatják lába alatt a gyékényt, 
hogy most, most dűl el, jobbra vagy 
balra fordul-e sorsa ? Nem csoda, hogy 
aztán mi sem tudjuk, mily helyzetet fog
laljunk el ezekkel szemben, erezzük, 
hogy e jelszavak következtében sorsunk 
rosszabbul van s existenciák veszélyben 
forog.

Másrészt igényt tartunk arra is, hogy 
müveit embereknek tartson bennünket 
a világ s a müveit világ viszont azt 
hirdeti, hogy mindez haladás, emelke
dés, hogy az emberiség ismét készül 
egy lépéssel előrébb jutni az általános 
boldogság felé. Szent igaz, hogy az 
osszemberiség annál boldogabb, minél 
több ember vallja magát megelégedett
nek. S kétségtelen, hogy az uj eszmék 
győzelme esetén több ember lesz boldo
gabb. Mert ime a munkásnép jobb 
sorsot fog nyerni; a nők milliárdnyi 
tömege szabad és egyenlő lesz; és sok
sok millió ember nem fogja érezni az 
alkohol mérges hatásait, kevesebb lesz 
a részeg, tehát több lesz a boldog csa
lád. Úgy látszik tehat. tényleg a világ 
több boldogságot fog elérni, mint ma. 
mert a boldogságban többen fognak 
részt venni. Ezt tehát nekünk, mini 
müveit és jóindulatú embereknek támo
gatnunk kellene. Igen ám. de mikor ez 
egyenesen hátunkba vág! vagy nem?' 
Kiadásaink a pincérek szervezkedése 
folytán megszaporodtak, bevételeink a 
közös konyhák és egyéb uj intézmények, 
valamint az alkoholellenes vendéglők 
óta megcsappantak. A ko<*smáros a 
legtöbl) hcsznot az italból húzza 
vájjon tehát megegyeztethető-e ön
magunk és családunk szeretetével az. 
hogy a saját és szeretteink érdeke ellen 
a mások boldogulására hasznos eszméket 
önzetlenül támogatunk?

Én azt hiszem, hogy minden intelli
gens és érző lelkű kartárs beleesett 
már e kinos kérdésbe. S mindenkinek 
egyéni Ízléséhez és jogához tartozik, 
hogy úgy oldja meg ezt a kérdést ma
gának, ahogy lelkiismerelével össze 
egyeztetlietőnek találja. De úgy talá
lom, hogy erkölcsi kötelességünk, hogy 
araikor mások boldogulását szívesen 
nézzük és támogatjuk, ugyanakkor azok 
részéről saját érdekeink figyelembe vételét 
is megkívánjuk. S hiszem, ha a kor
áramlat ellenünk is fordulna, a felvilá
gosodott kocsmárosokat, mint egy em
bert fogja egy táborban találni önérdekei 
nyomatékos megvédésére.
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KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Újévi üdvözlések. Olvasóinkat érte
sítjük, 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 
beérkezők a január 15-ki számbuti 
közöltéinek.

Azon t. előfizetőinket, akik elő- 
lizetésükkel hátralékban vannak, fölkérjük 
hogy a már kapott utalványon a járuló 
elölizetés összegét ez év végéig lehetőleg 
szíveskedjenek beküldeni.

Tartalom, a z  1909-re szóló n V e n -  
déglösök xVuptárán-nak nagy része 
már útra készen áll. A 1HÜ oldalra 
terjedő vaskos kötet naptár, érdekes 
tartalmát nagyjából itt ismertetjük.

Az első része a naptári rész, napló
jegyzettel, utána a «Névnaprautató»- 
val. Következik a u Vendéglős ipám  
rész, melyben — A vendéglős jogai és 
kötelességei. (Jogszerzés, jogvesztés, 
adó- és illeték ügyek.) — Ki kaphat 
italmérési engedélyt. —  italmérési ille
ték — Tudnivalók az illeték kivetésről.
—  A képesítés. — Néhány szó az uj- 
eszmékről. —  Szakmozgalmunk előhar- 
cosai. — Különféle események. — (A l
bum rész.) —  foglaltatnak. Ezt követi 
a uBor- és Pincegazdaságunk»  ré-z.
— Fontos teendők a pincében. — Bor
kezelés. — A bor zavarossága. — Bőr
betegségek. tisztaság a kezelésben. — 
Amikor a szűrés és derítés nem alkal
mas. — Mikor szükséges a derítés és szű
rés. — (A  levegő hatása a borra.) — 
Egyéb bőrbetegségek. — Deritöszerek
—  A szűrésről — Hordók kezelése és 
tisztítása. —  Borvirágosodás. — és 
Fontos tudnivalók —  a borkezelési és 
pincei teendőknél s a bor különféle 
betegsége és bajainai szükséges eljárásra 
nézve rímen egy nagy sereg kisebb- 
nagyobb közleménynyel. — A harmadik 
v-Konyha* részben van a Kézi szakács
könyv  egy kisebb kötetnyi terjedelem
ben : fezért vendéglős és kocsmárosné 
■.iszonyaink lesznek hálával a naptár
önálói iránt.) A « Hasznos tudnivalók» 

:.agy része szintén az ö reszortjukba 
tartozik, de érdekel az másokat is. Most 
jön a « Szépirodai mi rész* Ennek 
sok-sok érdekes közleménye közűi: — 
A bor történetéről. A gasztronómiá
ról. —  A régi jó világból. Szent 
Péter pipája. — A vendéglős-ipar és a 
költészet. (A  mi költőink) — közlemé
nyeket emeljük ki. Ezután a « Minden
féle* (Szórakoztató) rész következik 
érdekes közlemények s egy csapat mu
lattató aprósággal. A « Postai tarifáról•», 
a vBélyeg és váltóról* szóló szabály
zatok, majd végül a szakmába vágó és 
szintén fontos (Hirdetési rész* követke
zik. Mikor pedig az egyébként nagyon 
díszes kiállítású V-naptárában az olvasó 
mindezeket s a fel nem soroltakat isi

elolvassa, ugyancsak elcsodálkozik és 
azt fogja magában kérdezni, hogy váj
jon mint lehetséges ennyi sok szép s 
hasznos dolgot ily potom áron, I kor. 
20 fillérért adni?

Hymen hírek. —  Szemesbegyi 
Lajos, a Nemzetközi vasúti étkező-kocsik 
ismert főpincére Vidra Gizella úrhölgvet 
eljegyezte, Budapesten.

Elégtétel a vendéglősöknek. Zág
rábban, az ottani törvényszéken, a 
vendégiősiparra nezve igen tanulságos 
tárgyalást folytattak le a múlt héten. Az 
ottani vendéglősök lapja: »Gostioni-
carski Liszta heves támadást intézett a 
korlátolt italmérések (szatócsok stb.) 
ellen, melyben őket a prostitúció és 
erkölcstelenség terjesztésével vádolta. 
Ezek a vádat nem nagyván magukra 
száradni, becsületsértés és rágalmazásért 
pert indítottak Zrecko  Pavlekovic, a 
lap szerkesztője ellen és kérték a megbün
tetését Kollegánk nem ijedt meg a vád
tól, hanem tanukkal bizonyított. A 
törvényszék a vádat bizonyítottnak látta 
és felm entette  a szerkesztőt. Nem nehéz 
kitalálni, hogy ezzel az Ítélettel most 
már ki a marasztalt fél. A vád fegy
vere nem azt találta, akinek nekisze- 
gezték és ez elégtétel a zágrábi vendég
lősöknek.

A Borászati Lapok jubileuma. Gazdasági 
szakirodalmunkban ritka eseményszámba megy 
a „Borászati Lapok-1 40 éves megjelenésének 
évfordulója. Ez a nagy elterjedtségnek örvendő 
és a legjelesebb szakemberek által szerkesz
tett magyar szőlészeti és borászati szaklap 
eb:öl az alkalomból díszes, számos képpel 
illusztrált emlékfüzetet ad ki, melyet összes 
előfizetőinek (még az újaknak is) díjtalanul 
fog megküldem. Ebben a főzetben i i g y a s ' . ő l ő -  
imvelés, mint a lapnak negyvenéves története 
lesz ismertetve tárgyalva lesznek az összes 
aktuális kérdések, fontos szőlészeti és borászati 
intézeteink, fel lesznek sorolva és rövid élet
rajzzal ellátva elhunyt szőlészeti szakembe
reink és végül a jövő feladatai is tárgyai lat
nak. Mindezeket a cikkeket legjelesebb köz
gazdászaink és gyakorlati szakembereink Írták 
s igv a munka kétségtelen irodalmi becscsel 
fog birni.

Gseftelés a  tokaji borral. Miután 
a költők és a jó bort kedvelő emberek 
közül többen kimondták, hogy a tokaji 
bor a borok királya, lassanként a 
köztudatba ment át, sőt a külföldön is 
elkezdett terjedni az a hir, hogy a 
tokaji tényleg- kitűnő patikaszer vagyis, 
gyögybor. És azután megtakták a pati
kákat gyógyborokkal, kivált külföldön, 
ahol ugyancsak, a tokajinak mazsola 
stb. aszalt szőlővel való utánzatát tör
vénybe ütköző cselekménynek is kimon
dották. Szóval mindazon dolgok, amelyek 
nevezett bornak előkelő kvalitását, mond
hatni. az összes elsőrendű jóminőségü 
borok fölé helyezték, már rég megtörtén
tek. s mindezeknél fogva a világon 
mindenki tudja vagy legalább is hallotta, 
hogy a legfinomabb bor, a tokaji bor; 
de azért ezt a kitűnőnek mondott s 
tudott bort még sem ismerik és pedig 
ép ott, ahol terem: — Magyar-

23országon. És hogy ez nemcsak aféle

újságírói mondás, hanem maga a kész 
valóság, az is fényes n igazolja, hogy 
Tokaj vidékén, . Tokajhegyaljai borter
melők társasága részvénytársaság« ala
kult, hogy a tokaji bort megismertesse, 
illetve, hogy számára piacot teremtsen — 
Magyarországon. Ugyanezen célból, a 
már régebben létező bortermelők társa
sága, Budapesten is irodát és raktárt 
óhajt létesíteni s ennek képviselőjévé 
F. K. budapesti vendéglőst akarja szer
ződtetni, akinek anyagi viszonyait most 
kutatják az iníormaeions bureuk. Ha a 
nyomozó iroda azt fogja jelenteni, hogy 
F. K. vendéglős megbízható (ha nem, 
akkor más föügynökkel) a tokaji bor
termelők lársasága megkezdi a gseflelést, 
ami azt jelenti, hogy fővárosi vendéglős 
(és talán kávés) szaktársainknál több
ször ti-zteletiiket teszik a nevezett társa
ság helybeni irodájából és a tokaji bort 
fogják ajánlani, megrendelés céljából. 
Ugyancsak ily megtiszteltetésben része- 
sittetnek a pap és jegyző urak is, ha 
nem a fővárosban, a vidéken, és való- 
szinü, hogy ekkor vidéki szaktársaink 
sem fognak kimaradni az érdeklődési 
körből. Hogy azonban a dolgok teljesen 
tisztázva legyenek, meg kell jegyeznünk, 
hogy nem csupán a tokaji termelők tár
sasága, hanem a sárospataki herceg 
Windisch-Graetz Lajos uradalma is 
hasonlóan törekszik a tokaji bor érté
kesítésére, sőt utóbbi már működését is 
megkezdte A központi iroda a I X , 
ta nyai-utca 14. sz alatt van, ahol egy 
magyarul is jól tudó igazgató vezetése 
mellett: négy német hölgy és két német 
ur közreműködésével folynak nagyban 
a teendők. Ám, ha német is a szellem 
és a wirtschafty a dicséretes mégis az 
benne, hogy a tokaji bort mint forgal- 
mozásra (gseftelésre )  alkalmas cikket, 
elsősorban a sárospataki uradalomban 
ismerték föl. Az már aztán, hogy a 
Windisch-Graetz-féle s az ezt követő 
Tokajhegyaljai bortermelők vállalkozása 
ezen alkalmas c kkét illetően mint fog 
prosperálni és nagy üzleti hasznot 
fölmutátni más kérdés. A két vál
lalat ugyan nagyon törekszik erre, a 
mennyiben a napilapokban a lehelő 
legterjedelmesebb hirdetések utján hív
ják föl a nagyvilág figyelmét vállal
kozásukra, amivel persze a ,,jó bornak 
nem kell cégér" régi jó közmondásra 
is erősen rácáfolnak, ami azonban a 
»gseft ist gsefto szempontjából, teljesen 
egyre megy. Az egész dologban pedig 
éppen ez a nagy furcsaság; hogy t. i. ama 
hites italnak a közönség rokonszenvét 
(vagy tán vásárlási kedvét) ily sablonos 
módon szükséges, avagy kívánják meg
nyerni A mi nézetünk az, hogy a 
gseftelésnek ez a módja sokkal többet 
árt majd, mind használ a borok kirá
lyának, amelyet népszerű és keresetté 
tenni mindaddig a Windisch-Graetz-féle 
és a itokaji termelők társaságán is hiába 
próbálnak, amig az a vendéglőknek 
kedvelt italává nem válik. Ám, csakhogy 
ennek kissé más fifikája, más módja van.
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Kettős öpömünnep. Trencsenteplín
fű rdő széleskörben ismert vendéglősének, 
Ehn Józsefnek e hó 27-én Karácsony 
harmadik ünnepén kettős örömünnepé 
lesz Ekkor tartja kiváló szaktársunk 
nejével, sz. Begris  Rózával ezüst 
menyegzőjét és kapcsolatban az ugyan
csak ezen napra eső 25-ik üzleti év
fordulóját. A kettős ünnepélyről a most 
megjelent Vendéglősök Naptara is meg- 
emléksz k s a szép esemény hőseit jól 
sikerült képekben mutatja be

A lóhus izéről. A minden hó 1-én 
megjelenő és kitünően szerkesztett» A házi
orvosa cimü folyóiratban dr. Rónai M. 
tollából »A  lóhusrók címmel érdekes 
cikk jelent meg. Az érdekes közlemény
ből a következőket vesszük át:

Az első mese az, amelyiket még szakemberek : 
orvosok, állatorvosok szakmunkában is hirdet
nek, hogy a lóhusnak édeskés ize van. Hát 
ez nines igy, de érdekes példája a tudás sug- 
ges iójánas hogy szakemberek is vélekedhet
nek igy. Tudják ugyanis, hogy a lóhusnak a 
giykogén cukor tartalma valami igen kevéssel 
nagyobb a többi húsféleségénél és már érzik 
is az édeskés ízt. Mindenki tudja, hogy min
den húsféleségnek jellemző speciális ize van, 
sőt szaga is : a marhahúsnak marhahús ize, a 
birkahúsnak birkahús ize és szaga és igy to
vább, nos, ha distinkciókra törekszünk, á Ió- 
liusnak lóhus ize van, amely egyáltalán nem 
édeskés és az összes háziállatok húsa közül 
legközelebb áll a marhahús izéhez annyira, 
hogy mncs az a szakácsnő, aki sütve vagy 
főve a kellőt egymástól meg tudná különböz
tetni, mert az elkészíteti húsnál az izt 
legnagyobb részben az elkészítés módja 
maga adja. Abban azonban már helyesen 
egyeznek meg a szakemberek, hogy tápláló- 
crték dolgában vetekedik a többi husfeével. 
A húsnak a tápértékét a benne foglalt fehérjék, 
szénhidrátok (cukortartalma anyagok) és zsí
rok adják. A legfontosabb ezek közül az ember 
szervezetére a fehérje, ez pedig a ló busában 
olyan mennyiségben van, minta marhahúsban, 
zsír már kevesebb van benne, mert az izmok 
nincsenek úgy zsírral átszőve, mint a marha 
vagy éppen a sertés izomzata, ez azonban, ha 
egyáltalán hiba, zsir hozzáadásával könnyen 
pótolható, cukortartalmú anyagok pedig, mint 
már említettük, nagyobb mennyiségben van
nak a lóhusban, mint a többi húsfélében. 
A dús fehérjetartalom az oka. hogy a lóhus 
levese a legizietesebb: hozzájárul természe
tesen ehez az is. hogy a lóhus olcsósága intatt 
nem szorulunk leveskészitésnél a silányabb 
minőségű lóhusra, pl. a szegyre, hanem ros
télyos húsból, vagy éppen vesepecsenyéből 
főzhetünk levest és még mindig olcsóbban 
jövünk ki vele, mint a silányabb minőségű 
marhahússal.

Az alkohol ellen. A napokban a 
közoktatási tárca költségvetésének tár
gyalása alkalmából nagy beszédet tar
tottak az alkohol ellen. A többek közi 
Goldis László nemzetiségi képviselő is 
beszélt és pedig két óra hosszáig, össze
hordván ezen idő alatt minden dolgot 
és okot, ami csak az alkoholizmusnak 
ártalmára és csökkentésére szolgál. 
Mikor pedig bevégezte hosszú beszédét, 
nagyon sok képviselőtársa gratulálta, 
köztük maga az elnök Justh Gyula is, 
aki igy szólt Goldishoz: — Gratulálok 
az alkoholellenes beszédedhez, amelyet 
végig hallgattam és nagyon föllelkesített. 
Most megyek a buffethe és megiszom rá 
egy pohár — bort!
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Meghívó ezüstlakodalomra. Grün- 
vald Simon, Arad városának régi és 
előnyösen ösmert kávésa, e hó 10-án, 
boldog házassága 25. évfordulóján tartja 
nejével, sz. Nuktenhauser Veronikával 
ezüstlakodalmát Grünvald szaktársunk 
ezúton is meghívja barátait és az isme
rős kartársakat ezüstlakodalmára A 
szép örömünnepet ülőket üdvözöljük

,,A háziorvos" cimü népszerű egészség- 
ügyi folyóirat most megjelent, dti oldalra ter
jedő karácsonyi száma egész sorozatát hozza 
az általános hygienia körébe vágó közérdekű 
es tanulságos cikkeknek. Így dr. Preisidi Kor
nél egyetemi tanár, kórházi főorvosnak ..A 
vörhenyjárványról". dr Kovács Aladárnak 
,.\ tüdőbetegeket gondozó intézetekről", dr. 
Scíiwarlz Gusztávnak „A postai alkalmazotlak 
egészségügyi viszonyairól", dr. Bród Miksának 
..A szabók hvgieniájáról", dr. Kemény Ignác 
törzsorvosnak „A  gyere r' e'- nemi felvilágosí
tásáról" stb slb. irt értekezései, nemkülönben 
Abádi Imre tárcáin: „Emberek között", Gyulai 
György Károly tanár, közegészségi iró tanul
ságos cikkei, dr. Luigi Barzetti olasz orvosnak 
• A felesleges vakbél" címen irt kareolata s a 
tanulságos „Apróságok" igazán érdekessé te
szik a lapot, melyet mi is ajánlunk olvasóink 
tigyiuméhe. A lap i lefizetése egy évre 2 kor. 
40 fillér, tehát olyan csekély összeg, melyet 
a szerényebb vagyoni viszonyok között levő 
is könnyen nélkülözhet. „A háziorvos* szer
kesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI.. 
Andrássy-ut 27. sz. alatt van, ahova az elő
fizetések beküldendők.

A váci szőlősgazda kocsmáposok
Vácon, mint minden borvidéken, a szü
lét szintén nagyon beütött s a szőlős
gazdáik, hogy boraikat a megfelelő ár
nál is jobban eltudják adni, egyletet 
alakítottak és egyleti utón italmérési 
engedélyekért folyamodtak és pedig 
sikerrel, mert Wekerle pénzügyminiszter, 
két kocsma nyitására is adott engedélyt. 
Kissé ugyan furcsának tűnik fel ez a 
dupla-kocsma engedélyezés, ha elgon
doljuk, hogy az 1906 vendéglős kon
gresszus alkalmával épen \\ ekerle pénz
ügyminiszter tette azt a kijelentést, 
hogy : »nem sok. de jó kocsmárosra van 
szüksége.« T. i. a pénzügyminiszter ur
nák. Vagy talán a váci kocsmárosok 
nem volnának jó  kocsmárosok ? Valami 
lehel a dologban, mert a váci kocsmá
rosok. lépést se tettek a szőlősgazdák 
kocsmái ellen.

A „S '.ul-án“  lítium forrás kitüntetése.
A világ ásványvizei köz! folyó nagy versenyben 
egy magyar forrás vize mind diadalmasabban 
nyomul előre. A . Szultán“ lítium-forrás ez. a
kiváló és egészségiigvi tekintetben s kellemes
izénél fogva egy íráni jeles víz, mely többek
közt iima nagyszilibásu ebéden is szerepelt,
melyet XIII. Alfon.z  spanyol kirá! y adott leg-
utóbbi ittartózkodfisiikor a hűd:ipesti tiszti-
kaszinóban Ez a ki[tüntet s nem :sak i! magyar,
de a kaűlföldi ásváríyvizek közt is szinte egye-
dűl a lítium torrást érle.

Bucsuzás. A szegedi vasúti vendég
lőnek volt közkedvelt bérlője, R ittinger 
Károly vendéglős szaktársunk, mint 
előzőleg jeleztük, a múlt hó utoljával 
megvált üzletétől A kitűnő gazdának 
és szeretett nejének a vendéglő személy
zete feledhetetlen szép emléket szerzett. 
A távozó főnök és neje körül csoporto
suló személyzet nevében ugyanis a ház
ban legrégibb Tát/.I Antal főpincér

egy szépen átgondolt beszédet mondott, 
mely a jelenlevőket könnyekig meg
hatotta, s a búcsúbeszéd után a személy
zetnek a főnök és fönöknöjükkel együttes 
szép emlék-fényképét nyújtotta át. Rittin- 
ger Karoly és neje volt derék személy
zetük ragaszkodása és szép figyelmükért 
meghatva mondtak köszönetét.

Kinek a pap, kinek a papné. Az
uj ipartörvény tudvalévőén már elkészült 
— tervezetben, amelyet véleményezés 
végeit több testület és egyesületnek is 
megküldték Az *Orsz. magyar kereske
delmi egyesülésa-nek iparügyi bizottsága 
az elmúlt pénteken tárgyalta a terve
zetnek a kötelező testületekről szóló in
tézkedését. A fölszólalók majd mind egy
hangúlag és úgy vélekedtek, hogy a 
kötelező testületi intézmény kereskedelmi 
szempontból elfogadhattam Szóval, kinek 
a pap. kinek a papné mondás érvénye
sül itt is. Az egyik testületnek tetszik, 
a másik egyesületnek nem tetszik a — 
társulás eszméje. Holott pedig, ha immár 
egyszer egyesület, csupán ebből a szem - 
Dontból is helyesléssel kellene fogadni 
minden olyan eszmét, ami az egyesü
lés. a tömörülés dolgát van hivatva 
előmozdítani. Vagy mi más célból, mi 
a fészkes füleimért létesültek az ilyen 
egyesületek, ha az egyesülésnek épen 
a legfontosabb célja : az egyesülés ellen 
vannak .. .

Felhívás jószivü szaktársainkhoz ’
M cd gyesről (Erdélyből) Rostás Józset 
éthordó szaktársunk, ki ezidőszerint az 
oltani városi kórház I. em. 10. sz. kór
termében fekszik súlyos betegen, hozzánk 
intézett levelében megrendítő módon írja 
le szomorú helyzetét. Elhagyatva minden
kitől, minden támasz nélkül, téli ruha 
hijján van, úgy hogy ha a kórházat 
javultan el is fogja hagyni, újra meg 
fog betegedni, mert nem védekezhetik 
a zord időjárás következményei ellen. 
Felkérjük jószivü szaktársainkat, hogy 
támogassák a szegénységében segélyért 
esdö kollégát a »ma nekem, holnap 
neked» elvénél fogva. A nemeslelkii 
adományokat közvetlenül beteg kollé
gánkhoz kérjük küldeni. —  Rostás 
József, Medgyes, Városi kórház, I em. 10.

Apróhirek. — A %y ikos acetilén. Ennek 
;i /. einbergyilkoió világító eszköznek megint ál
doznia van. Es pedig Barbalics Mihály 20 éves 
i s ípos az ujnbb áldozat, aki a zalaegerszegi 
Bárány fogadóban volt alkalmazva, hol egyszer- 
s:mnt az acetilén kazánt is kezelte. A kazán 
pedig (majd minden acetilén kazánnak ez a 
sorsa) fölrobbant s szegény Barbalicsot azon
nal megölte. Sokan csodálkoznak fölötte, hogy 
Zalaegerszegen, hol már évek óta van villam- 
világitás, éppen a Bárányban alkalmazzák a 
a  gyilkos acetilént. — Letart ztatott zug- 
szalloiás. Esotya János nagyszalontai zug- 
szállodást. aki mellesleg ieánykereskedéssel is 
foglalkozott, mint a napilapok írják. Nagyvára 
d in. amikor egy bárándi leány áldozatával le
szállt, a rendőrök letartóztatták.

Becsaptak. Ezen a címen nov. lő—ki 
lapunkban közöltük Braun Gyula jó 
nevű üzletberendezési vállalat tulajdonos 
nyilatkozatát, mely szerint Áron Dezső
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nevű egyén élt vissza rútul bizalmával. 
Eme közleményre Áron Dezső, ki a 
sátoraljaújhelyi „Központi14 kávéházban 
felszolgálói állást tölt be, megemlíteni 
kéri, sőt tanukkal is igazolja hogy ő 
nem azonos azzal az Áron D-vel s vele 
semmiféle rokonságban sincsen. A s.- 
a.-njhelyi Áronnak készséggel közöljük 
ezt a nyilatkozatát.

Gyászrovat. — Szabó József szak
társunk, a kalocsai Magyar király foga
dónak huzamosb időn volt főpincére, a 
múlt hó utoljával elhalálozott A jó 
férjet özvegye gyászolja.

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 í i l l 
Nem előfizetőknek 3 korona.

Koesmiros-képviselök.
A mo'-t megjelent ■>Vendéglősök Nap

tára® a » Vendéglős ipar** cimü részé
ben bemutatott Bucsy Gábor fogadós 
és dr. Mozsolics Istvánnal kapcsolat
ban megemlíti, hogy a vasvári és já
rásai vendéglős-koesmáros szaktársaink 
;t most alakuló ipartársulatuk  mozgal
mával már is előkészítik a talajt, hogy 
ideiglenes ügyészük, dr. Mozsolics I. 
képviselővé választásai a közeli válasz
tások alkalmával bizlositsák.

A • Vendéglősök Naptáráénak eme 
sorairól érdemesnek tartjuk i!t a meg
emlékezést és pedig abból a szempont 
bői, hogy vendéglős-kocsmáros *?zak tár
saink ugyancsak foglalkozzanak az esz
mével és ipartársulataik utján, valamint 
inagánérintkezésükhen is hassanak oda, 
hogy az uj parlamentbe mentül több 
olyan képviselő kerüljön, akik a ven
déglős-ipar érdekei mellett is bátran 
síkra fognak szállani

Jelenleg e tekintetben szomorú álla
potok uralkodnak. A vendéglös-kocsmá- 
ros érdekeknek ma egyetlen szószólója 
sincs a törvényhozásban, sőt, ha ilyesmi 
forog szőnyegen, a rosszul vagy sehogyan 
sem tájékozott képviselők inkább ellene 
vannak a kérdésnek Pedig a vendég
lősök és kocsmárosok, ha szervezve van
nak, — mondotta az 1906-ki országos 
vendéglős-kongresszus ünnepi szónoka 
Hock János — eléggé hatalmas testü
letet képeznek és foglalkozásuknál fogva 
a legalkalmasabbak arra, hogy érdekeiket 
a legfelsőbb helyen is sikeresen meg
védelmezhessék

A kiváló férfiú ezzel ugyan azt mondta 
(ha nem is fejezte ki) amiket itt mi mon
dunk, hogy t. i a vendéglős-kocsmárosság, 
szervezettsége esetén politikai téren is té
nyező lehet és választásoknál döntő be
folyást gyakorolhat. Hogy a jelen körül
ményekben nagyon gyakran elkellne egy 
kis politikai befolyás, ezt tudja és érzi 
minden koesmáros szaktársunk, akik 
minden foglalkozási ágnál a legnagyobb

zaklatásnak vannak kitéve és sok esetben 
ép azok részéről, akiktől védelmet remél
hetnék. De változni fognak a viszonyok 
s a vendéglős-ipar helyzetét súlyossá 
és kellemetlenné tévő incidensek is csap
panj fognak, mihelyest érdekeink a tör
vényhozói testűidben is védelmet nyernek.

Ilyen védelmet persze, csak kocs- 
máros-képviselök vagyis azok nyújthat
nak. akik kocsmárosok segítségével 
nyernek mandátumot. Ez pedig, ha 
koesmáros szaktársa nk komoly fölada
tukká teszik a kérdést, könnyan meg
történik s a választó kerületeknek nagy 
számát képviselhetik olyan férfiak, akik 
a vendéglős-ipar érdekeinek mindenkor 
való védelmére szívesen vállalkoznak. 
Hogy a koesmárosság milyen befolyást 
gyakorolhat a mandátumok sorsára, 
erre nézve a nem régen lefolyt nagy
atádi választás esetét említjük meg.

A képviselő nélkül maradt nagyatádi 
kerületben erős küzdelem ina ült meg a 
nyáron, a központi függetlenségi-párt je
löltje és Szabó József kisbirtokos kép
viselő-jelölt közt. Előbbi érdekében a 
kaposvári Széchenyi grófok, k ik  avasát - 
napi kocsmazárasL akarták minden
áron keresztül v inn i Som ngvvár- 
medvében, mig Szabó mellett Csoko- 
nvának ismert vendéglőse, P ittner  
György, több koesmáros társával szállott 
síkra. A nagy küzdelem vége az lett, 
hogy a vasárnapi kocsmazáró s egyéb
ként nagy befolyású gróf jelöltje meg
bukott a Pittnerék Szabójával szemben. 
— Ebből is látható, hogy a vendéglős- 
kocsmárosság akaratát és érdekeinek 
felső helyen való biztosítását is keresz
tül lehet vinni, csak akarni, no és ami 
mindenekelőlt való - egyesülni és 
tömörülni kell.

ÜZLETI  HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 
kik a *Fogadót« a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivata't egy 
levelező-lapon értesíteni

Szívós kávéháza. Budának volt köz
kedvelt vendéglőse, mint előzőleg jelez
tük. az ottani »Philadelphia« nagy kávé- 
házat (Alagut-utca) megvette, azt modern 
uj berendezéssel látta el és ünnepélyesen 
e hó 8-án nyitotta meg.

Lakatos Antal, széles körben ismert 
szaktársunk, a marostordai Ratosnyán a 
régi jóhirnevü »Bárány« fogadót átvelle. 
Sok szerencsét.

Kandóra István, a vasmegyei Nagy- 
kajdon a nagyvendéglöt saját kezelésébe 
átvette.

Esztergályos János e hó 1-én a 
IX , Soroksári-ut 18 sz. alatti Frank
féle vendéglőt megvette. Az uj: n beren
dezett üzlet jóforgalmát ismert jó  bo
rai és konyhája már is follenditették.

Nagymihályon Barnai Andor szak
társunk fogadóját Füred i Manó szob-

ránei és előnyösen ösmert ungvári 
vendéglős, a m. hó közepén átvette

Budapesten a főposta mellett (Város- 
ház-u.) levő vendéglőt Rischoi' Ödön 
ismert fővárosi vendéglős megvette.

Brassóban az Európa fogadót, mint 
előzőleg jelentettük. F ő ik é rt  Rudolf, 
ottani jóhirnevü vendéglős megvett*1 
Korkert szaktársunk a nagy üzletet 
egész ujan rendezte be és saját kezele- 
séhe a m. hó folyamán vette át.

Nagybányán a »Korona» szállodát 
Reichenberg  Ignác, a debreceni Frohner 
fele fogadó volt .szobapincére e hó ele
jével átvette.

Vadkerty Antal előnyösen ismert 
vendéglős szaktársunk a V I , Podma- 
nicky-utca 4. sz a. a Porédos féle ven
déglőt átvette s azt ünnepiesen e hó 
elejével m itotia meg.

Szabó Kál mán.szaktársunkaTbököly-u! 
21. sz. a. Nádai-féle vendéglőt megvette 
és újból átalakította. Üzlete menetét 
saját térin, moóri boraival biztosítja.

Hajdudorogon a Novella-fogadó uj 
gazdája Bene János, (nem Sándor, mint 
előző számunk irta) aki Föstyén- és 
Tusn id-fürdőknek volt ismert főpincére, 
üzletéi e hó 28-án veszi át s azt ünne
pélyesen Szilveszter napján fogja meg
nyitni

A »Nagypityer« gazdája. Szombal- 
heiyen az ismert »Nagypityer« vendég
lőt, bátyja elhalálozása következtében 
S tir lin g  Adolf szaktársunk vette át.

Baller József ismert szaktársunk a 
VIH., népszinház-utca 30 sz. alatti Pis- 
kóty-féle vendéglőt megvette s azt ujan 
rendezte be. Szekszárdi és inoóri borai 
miatt az üzletet sokan látogatják

Nagykörösön a városi szállodát, mely 
eddig Scheiber és Kieischmann vezetése 
alatt ment, Fleischmann Gyula szak- 
társunk a saját neve alatt vezeti tovább.

Kőszegen, mint előzőleg irtuk, h'o- 
váts József szaktársunk egy a mai 
kornak megfelelő modern fogadót épít
tetett A jó konyhájáról ismert Kováts 
fogad ős a nagy kényelemmel berende
zett üzletét, mely a keresk. utazóknak 
kellemes szállóját fogja képezni, a ni. 
hó 1-én nyitotta meg ünnepélymsen.

Scheidi József, a VII. kerület Ist
ván—ut 35 sz. a. Vojtek-féle vendéglőt 
megvette és azt ujan berendezve a in. 
hó elejével nyitotta meg ünnepélyesen.

Sopronban a Magyar cimü vendég
lőt Sommer Mihály, a budapesti Paris 
fogadónak volt főpincére megvette, s 
azt saját kezelésébe a m. hó folyamán 
vette át

Veszter András az V. kér., Árbóc-ulca 
4. sz. alatti vendéglőt megvette. Üzletének 
jöhirét és menetét jó boraival törekszik 
fentartani.

Belónyesen a Városi szállodát Fre i- 
fe ld  Mór. volt margittai fogadós szak
társunk átvette Az uj gazda üzletét ez
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alkalommal ujan renoválta és rendez- 
tette be.

Kardos János volt Német-utcai ismeri 
vendéglős szaktársunk a Szövetség-utca 24. sz. alatti Dénes-féle vendéglőt átvette 
s ünnepélyesen e hó l-én nyitotta meg.

Nepsiszentgyö/'gyön a Hungária 
szállodát M aver Vilmos gyergyószent- 
miklósi szállodás szaktársunk kibérelte. 
Mayer szaktársunk a Hungária egyik 
nagy éttermi helyiségét modern slilü 
káveháznak rendezi be és a szép üzle
tet saját kezelésében e hó utolján fogja 
megnyitni. Sok szerencsét!

Kardos József az alsólendvai Tüske
vendéglő volt főpincére, fivérével a 
Lénává melletti Hosszú falu község nagy
vendéglőjét kibérelték. Sok szerencsét!

tngelm an Vilmos régi szaktársunk 
a m. hó utoljával az bllői-ut 81. sz. 
alatti »Arabs szürke« vendéglőt átvette. 
Á jó hirü üzlet menetét pompás tolnai 
borával igyekszik biztosítani.

Sopronbeleclen a »Vicah kocsma
üzletet W urm feld  József szaktársunk, 
volt röjtöki kocsmáros megvette s azt 
ünnepiesen a mai napon nyitja meg.

Ifj Peringer István, a III. kér., 
Vörösmarty-utca 45. sz alatt egy a mai 
igényeknek megfelelő szép vendéglőt 
rendezett be, amelyet ünnepiesen e hó 
l-én nyitott meg.

Zomborban a Mezzei-féle kávéházat 
W einfeld  Mór megvette és azt újonnan 
renoválta és rendezte be.

Vince Pál, titeli vendéglős szaktársunk 
az ottani »Csajkás« szállodát a múlt hó 
elejével átvette. Vince szaktársunk üzle
tét ujan renováltatta és több kényelmes 
szobával bővítette ki.

Esküdt János ismert fővárosi vendég
lős szaktársunk, a IX., Mester-utca 22. 
sz. alatti újonnan berendezett vendéglő
jét ünnepélyesen e hó l-én nyitotta meg.

Bauer Mihály Szombathelyen, a Kos
suth Lajos-utcában, a mai kor Ízlésében 
egy csinos vendéglőt épített és rendezett 
be. Bauer szaktársunk az üzletet ünnepie
sen december l-én nyitotta meg.

MurlasitsPál szaktársunk, Budapesten 
a VI. kér., Aradi-utca 11. szám alatt, 
egy csinos berendezésű vendéglőt nyitott.

Sterió Sándor ismert ferenc-téri ven
déglős szaktársunk, a Dohány-utca 3. sz. 
alatti vendéglőt átvette. Karlócai rózsa 
boraival üzlete menetét máris föllendi- 
tette.

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

Ungár Sándor volt veszprémi (nyitram. 
származású) főpincér hollétét egy lev.-lapon 
Bloch Sándor főp. (Veszprém Elité kávéházi 
kéri tudatni.

Cenger Béla pincér hollétét kéri tudatni özv. 
Cenger Józsefné, (Arad József főherceg ül 6. sz.)

Buchhoffer György volt svábhegyi (Svábhegy- 
szálloda) főpincér címét M  V■ egy lev.-lapon 
a Fogadó« kiadóhivatala címén kéri tudatni.

Sclwck József pincér hollétét egy lev -lapon 
Lusztig Gyula főp. (Sepsiszentgyorgv Városi 
szálloda) kéri tudatni.

Tibold Mihály ismert régi szaktársunk 
e hó elejével a Petőfi-tér 33. sz. alatti
Csillag féle vendéglő vezetését átvette 
•Szakavatottsága és jó modora biztosítja 
az üzlet jó menetelét.

Szombathelyen az állomás közelé
ben lévő Stróbl István kávéházát Fala
im  Elek szaktársunk átvette s az ujan 
rendezett szép üzletet e hó l-én nyi
totta meg.

Bock József a Váci-ut 122. sz. alatti 
tetemesen megnagyobbított vendéglőben 
uj rendszert vezetett be. A kecskeméti 
Szavigno-féle borairól jól ismert üzletébe 
naponta pásztori Lakatos Gyula hírne
ves zenekarát szerződtette, vasárnapon- 
kint ped g az ismert Boci-féle disznó
torokat vezette be. A jól vezetett üzletet 
előkelő publikum látogatja."

Csői nán az állomás közelébe lévő 
Szőlő vendéglőt Molnár János, Deve- 
cserben a Fekete sas fogadóuak huza- 
mosb időn át volt főpincére a in. hó 
folyamán átvette

Posch János, a VII. kér., Thököly-ut 
30. sz. alatt uj. csinos vendéglőt rende
zett be, s azt e hó l-én megnyitotta. 
Derék gazdasszony nejének főztje bizto
sítja üzlete jómeneiét.

H j I rendeljünk p a a r ib á 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 
íi klgr 3 kor. 40 fill. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika / kigr. 2 kor 80fill. H orváth  
Ferenc Szeged , fogadósuk paprikása (Tisza 
szálló volt szobaőpincére.)

A Vendéglősök Naptára minden 
más naptárt pótol. Vendéglősnek-kocs- 
márosnak tehát nincsen szüksége más 
naptárra A „Vendéglősök Naptára* 
mint kézikönyv, mely minden kérdésben 
tájékoztat és útmutatással szolgál, egy 
kocsmáros szaktársunknál sem hiá- 
nyozhatik. A „Vendéglősök Naptára" 
a „Fogadó1* előfizetőinek l  kor. 20 fill.

Helyváltozásob. — Liptószent- 
miklóson a Hungária fogadó föpincéri állását 
Ákossy Imre foglalta el. Mellette in. segédp. 
Ccisberger Károly- és Kapitány Gyula működ
nek Szabó Mihálv Piskm a vasúti vendéglő 
lop. állását foglalta cl Mellette ni. éth : Magas 
Lajos és Griinfeld Manó és Wittman Gyula 
s.-éth. működnek. Kovács Igná-- Déván a 
Központi fogadó föp. állását, régi helyét újból 
elfoglalta Frcudcnfeld József az iglói Vigadó 
kávéház főp. állását töltötte be. Blahut Pál a 
Liiharn egvei és Nagyváradi nemzeti-kaszinó föp. 
állását foglalta el. Szalu)' Gyula B.-csabán a 
vasúti vendéglő főp. állását foglalta cl. Miskol
con a Böcögő sörcsarnok föp. állását Laliik 
Jenő foglalta el. lT. itt az étteremben Seibert 
Gvula és Deák Péter m.nt fcth. működnek. 
A ’ Mayer-féle Kispipa vendéglő főp. állását 
Kováts István tölti be. A Grand fogadó étter
mében mit éthordó Amptman János és Sándor 
Károly működnek. A Pannónia kávéház főp. 
állását újból Honig Jenő foglalta el. A  Korona 
szálló kávéháziban P illér Sándor mint felszol
gáló működik. Püspökladányban a vasúti ven
déglő főp. állását Kormos Béla tölti be. 
Érsekújváron a Vasuli vendéglő 111 o. étterme 
lizetőp. állását Koloszár Gusztáv és Jaksilz 
Lajos töltik be. Zalaegerszegen a Bárány foga
dóban Tonnesz Ferenc főpincér mellett Somogyi 
János élh. nyert alkalmazást; u. o. a sörcsar

nok főp. állását Pucr Géza tölti be. A Korona 
fogadó lőp. állását Bakó Lajos foglalta el. 
Pozsonyban a Nemzeti fogadó szobaföp állását 
Giátz Vilmos tölti be. Sopronban a Pannónia 
fogadó lop állását Watsek Imre töltötte be: 
mellette mint éthordók Munár Viktor. Horváth 
Béla és Horváth Antal működnek. I". itt a 
szobaföp. állást Kern Endre foglalta el. A Ka
szinó étieremben Nika Vince főp. mellett nnnt 
etil- Schvaits Géza működik. I i. a sőrcsarnok 
lizetőp. állását Csányi Ignác tölti be. A Fehér 
rózsa fogadó iőp. állását Albert Jenő foglalta 
el. Pozsonyban a Palugyav nagyfogadó íőpor- 
tási állását fager János í ’.gfalla ei. Alsólendván 
a Központi kávéház föp állását Kárny Ferenc 
tölti be mig a Ferenczy vendéglő föp. állását 
Árnyék Lajos foglalta el. Szón balt elven a 
Deríts vendéglő főp. állasát Zsámbok'y Béla 
tölti be. Unger Mihály u. itt a Szabaria 
kávéház föp. állását foglalta el. Csigó Ferenc 
a felsőbüki nagyvendédlö föp. állását tölti 1 e. 
Szombathelyen a Hungária fogadó főp. állását 
Berglesz (nem Hergr.es/.) Sándor töltötte Le. 
Krausz Sándor a miskolci Kereskedők < s 
Gazdák köre vendéglőjének főp. állását 
laka el.

jJirdefmény.
A Győri p incér-egy let

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet

Ingyenes elhelyező irodáját 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

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

A rendes egyleti tagok elhelyezése ingyenes!
A nem egyleti tagok, női- és stb 

segédalkalmazottak elhelyezée ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,— levél, távirati dij, --  
tartoznak megtéríteni, ugyminta r. tagok

A »Győri pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyek 
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

Tagd ijak: 1. o. fő- és fizetőp. 3 kor., 
JJ. oszt éttermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt. borfiu, kávés
legény, csapos és szállodai bérsz^/ga 
1 kor. 20 fill, beiratási dij 1 kor.

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

Levél és sürgönyeim: Pincév*- 
egylet Győr.

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes Miklós László József
jegyző. elnök.
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NYÍLT-TÉR.
Elismerő levél.

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

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

Győr. 1908. október 7-én
Tisztelettel 

Mojzer Ferenc
.Bárány* szállodás.

Tek Singer Antal és tia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mahagőn 

tekeasztal, úgy külszínre, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb kőszö- 
netemet s biztosítom, bogv cégüket minden 
(ismerősömnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 190;. Róth Sámuel kávés.

Pincár-tanonc. ziuinot végzett) 13 éves
fiút szállodába vagy nagy óbb étterembe „pincér 
tanonc‘ -nak ajánínak szülei. Fogadós vendég
lős szaktársaink a fiú címét kiadóhivatalunkban 

----- meg tudhatják = = = = =

E GYRŐL - MÁS RÓL * ) .

Halló csolnakos . . .
Halló !  csolnakos, je r  ide,
Vigy a v íz  túlsó fe lire ;
Gyorsan vigy, szállj mint a madár, 
Odaát rég valaki vár . . .

Nézd, ott van a kis házikó,
A fala fehér mint a hó,
Oda szállj . . .  vedd az evezőt 
S evezz, ne sajnáld az erőt.

Mért bámulsz rám oly szörnyűén, 
Tán nem tudsz járni a vizen ?
Ha tudsz, hát menj a mint lehet!  — 
Rózsám már vár és integet . . .

Csobban a hab s a vizen át 
Nyílként röpíti csolnakát;
Közben alig haitik szava —
A lyány nem lesz tied soha . . .

Matsád János.

A gasztronómia történetéhez. 

Molnár Sándort, az Orient derék fogadó
sát, nemcsak a fogadós és vendéglős-ipar
hoz tartozók ismerik mind jól, hanem a 
külföldön is. melynek majd minden zeg- 
zugát bejária. Egy ilyen külföldi útjában 
s valahol Kairóban, találkozott New ha w 
angol ezredessel, aki nagy világlátott- 
ságán kívül, arról is hires volt, hogy a 
gasztronómiában a legnagyobb rekordot' 
ö érte el. Ez a hires férfiú, aki London
ban 100 koronás ebédelt evett végig, de 
a kontinensen egy kurta kocsmában 
80 fillérért is megebédelt, -- beszélte

•) Mutató az 1009-iki .Vendéglősök Naptárából.

Molnár fogadósnak, a kairói Grand 
hotel terasszán ezeket:

— Japánban egyszer vendég voltam 
és csupa udvariasságból kénytelen vol
tam megenni egy egész nyers halat. De 
azért azt mondhatom, hogy a japúniak 
ügyes szakácsok Olyan consommélevest 
tudnak főzni, amely átlátszó és tiszta, 
mint a viz, pedig különféle halakból és 
húsból készítik és nagyon Ízletes. Kínában 
is csodálatos ételekkel traktáltak meg. 
A többi között olyan tojással, amely 
már 40 év óla voit egy különleges mód
szer szerinl gipszbe éltévé. Az ilyen 
tojás teljesen hasonlít külsőleg az egé
szen keményre főit tojáshoz, de a sár
gája az évek folyamán egészen meg
feketedik Levelekbe burkolt disznómájjal 
is sokszor vendégeltek meg. Ezt azon
ban mindig bizonyos undorral ettem. 
Afrikában sokszor sült kígyóval táplál
koztam : Transvalban gyikot is ettem 
és jól őseit, mert gyötört az éhség. 
Sok medvehust is fogyasztottam életem
ben. Oroszlánra is sokszor vadásztam, 
többet el is ejtettem és megsüteitem 
belőlük egy-egy darabot, de a busát 
nem bírtam megenni. Különben nem is 
hallottam, hogy valaki valaha oroszlán- 
hust evett volna. Ezeknek az állaloknak 
csak csontjuk, izomzatúk, azonkívül egy 
kevés zsírjuk van, a husréteg azonban 
alig számottevő rajtuk. Tapasztalataim 
alapján elmondhatom, hogy Monte-Car- 
lóban van a legrafináltabb, de egyúttal 
a legdrágább konyha az egész világon!

Mikor pedig mindezt elmondta, egy 
— beesinált szárnyas-egér, rántott sáska, 
bagoly stb. eféléből álló vacsorára invi
tálta Molnár Sándort, amelyre az ezre
dest egyik keleti ismerőse hívta meg. 
Molnár fogadós azonban, sürgönnyel 
igazolta, hogy: Kairóból még az nap 
el kell utaznia

Külömbség-.
— Mi a külömbség az Alma és á 

Szilva közt? — kérdezi Balainbér.
— Az egyik gömbölyded, a másik 

hosszúkás!.— fejti meg Bende kollega.
— Nem a' hékás, szól Balambér . . . 

A külömbség az, hogy a szilvából 
szilvóriumot lehet.de az almából almáriu
mot nem lehet készíteni.

Szerkesztői üzenetek.
Azon előfizetőink, akik a hozzánk n'ézett levelükre fele
letet nem kaptak, a megfelelő választ jelen rovatunkban 
tala.Itatják. A sse-k. üzenetekben csak előfizetőinknek 

vála rólunk.

fl Vendéglősök Naptára t. rendelőit a
kiadóhivatal e/.uttai értesíti, hogy a rendelt 
naptáruk a mai és a holnapi postával adatnak 
fül. Akik a naptárt utánvoteleseii rendelték, 
szíveskedjenek a küldemény átvételére nézve 
figyelemmel lenni.

Sz. S- J.-Árokszállás. A hozzánk intézett 
és a vegvészet kohójába tartozó kérdésére, 
következőleg választ lünk- A finomított benzinbe 
mártott posztódarabbal addig dörzsöljük a 
foltot, amig az el nem tűnik. A dörzsölést 
gyengén kell végezni, nehogy a posztónak 
tisztítandó helyét koptassuk. I'e van más 
módja is. A petróleumos területre júminfiségü 
itatúpapiro l illesztünk és mérsékelten n’.elegi- 
tett vasalóval simítjuk. Néhány simítás után

újabb ilyen papirost teszünk rá és ezt felváltva 
addig folytatjuk, mig a folt (pecsét) eltűnt 
Tessék akármelyik módját alkalmazni, esetleg 
mind a kettőt, ha az egyik vagy másik nem 
vezetne célra. Üdvözlet.

R. J.-né Lövő. A lapok bizonyára út
közben kallódtak el, tek-ntettel arra, hogv 
vissza nem érkeztek. Fért számokat azonnal 
eikü dtűk. Üdvözlet — Sz. Gy. Szolnok. A 
naptár küldés késői körülménye nem a mi 
mulasztásunkból történt, de bárhogyan is tör
tént az ideivel megfelelően pótolhatjuk. Szives 
üdv! — W. M. Medgyes. Szives és gyors 
értesítésért őszinte köszönet és üdv! — Sz. 
L. Bpest. Az örömteljes hir nekünk is örömei 
okozott. Hasonló sok jót kívánunk és -  gratu
láljuk ! — S. J. Nagyszombat Kért lapot 
azonnal küldtünk. — L. Gy. 5. szt.-györgy. 
Kérdezett címet „Kerestetnek* rovatba leltük.

B. L. Hatvan. A C - m  ügyben mi eljártunk. 
— az a kérdés, hogy az a vállalat, — melyre 
az ön panasza nem az első panasz — intéz
kedett-e azonnal a sürgetésre. Nagyon helyesen 
teszi, ha a Consum-féle dolgokat nem fogja az 
ösaierősöknek ajánlani. Üdv! — T. L. Csap 
A dolgokat b. sorai értelmében tudomásul 
vettük. Kiadóhivatalunk egyben köszönettel 
nyugtatja a ' i  valamint a G—k ur részéről 
küldött előf. és naptári dijakat. Egyébként 
üdvözöljük !

Kisebb kávéház I
►

forgalmas (szép vidéki) város fő- ^ 
terén, más vállalat miatt azonnal ^ 

.... átadó. |
Cim e lapok kiadóhivatalában %

1 8 L A U  H A T  H M  t
I  helyeszközlö intézete Szombathelyen- |
•é Elhelyez szállodai, kávéházi és yen- 

déglöj személyzetei. Közvetíti s z á l -  K 
m lodák, vendéglők é s  : 
f havéházak eladását.

Pontos eljárás. Azonnali intézkedés, ‘p 
^  TELEFON 287. --------- TELEFON 287. ^

íVjezgéféntj- 
l(ép Jzinl^éz
teljesen uj és modern 
berendezéssel, Buffet és 
mellékhelyiségekkel, étte
rem és kévéháznak is 
alkalmas, délvidéki város
ban, megyeszékhelyen^ 
bekövetkezett változások 
miatt társat keres, esetleg 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

rr--»— •** Rándít vniwvnyoTndíí' >»n, Ru Upest. ¥11.. Dohány-utca I?. szám.


