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A hazai fogadók, vendéglők és kávéházak, 
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb 

cégek és beszerzési források.

A  „ F O G A D Ó "

Ú T M U T A T Ó J A .
BUDAPEST.

Fogadók.
Bristol szálloda (Illits Jó

zsef; Dunasor.
Hungária nagyszálló Kis- 

hid-utca. (lg. Burger K. '
Royal nagyszálló Erzsébet- 

körut i lgazg. Schmidi j.)
Kontinental szálloda túl. 

Fehér Gyula . V. Nádor
utca és Széchenyi utca 
sarok.

Oricnt i dilüda i túl. Mol
nár Sándor) Népszín
házzal szemben.

Pindinger Lajos *Alföld* 
vendégfogadója, szem
ben a kel. pályaudvarral. 
A vasvidéki Qzletbeliek 
szálló és vendéglője.

Vendéglők.
Albert Viktor vendéglője, 

Rökk Szilárd-utca 10. A 
pincéri kar régi vendég
lője.

Baycr János vendéglője, 
VII. kér., Arena-ut 6. sz. 
Olcsó magyar konyha.

Babolcsay István vendég
lője, IX., Soroksári-utca 
(55. sz.) és a Bakács-tér 
sarkán.

Gömbös János vendéglője 
Magyar-utca 3. Üzleti kar
társak vendéglője.

Gömbös Lajos vendéglője, 
Városház-utca 10. So- 
mogy-Zala vidéki kar
társak vendéglője

Gruber József * Bableves 
csárda* nagyvendéglöje. 
Egész éjjel nyitva. VII., 
Miksa-utca 8

Heckcr Lajos vendéglője. 
VII.. Király-utca 51.

H tm hut János vendéglője, 
az «Utolsó garashoz*, 
V II. Zugló, Bosnyák-u.

Horváth János vendéglője, 
V ili, Vas-utca 1. szám.

Janiira Károly vendéglője 
Podmanicky- és Gyár-u. 
sarkán. Fővárosi pincér
kar találkozója.

Kónya Sándor * Rózsa bo
kor* vendéglője, Nagy
mező-utca.

Kubauek Vince <Budai vi
gadó* éttermei. II. Fö-u.

Lakatos Gyula vendéglője 
Rökkszilárd-u. 23. Kör- 
mendvidéki üzletbcliek 
találkozója.

Losoncé Győző vendéglője 
Szt. Királyi- és Sándor- 
utcák sarkán.

Paládé László vendéglője, 
VI., Szondy- és F.ötvös- 
utcák sarkán.

Petrákovits József vendég
lője. Ferenc József rak
part 1.

Putnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. VIII. kér., 
József-körut és lózsef- 
utca sarkán.

Schrettner Márton vendég
lője, VII., Izahella-utca. 
Magyar színházzal szem
ben. Dabasi rizling és 
asztali borok.

Schuszter Hugó ‘Éttermei* 
Andrássv-ut 65.

Springer #?krí/vcndéglője, 
a közvágóhiddal szem
ben. Közvágóhid-u. 12.

Szeszick Ottokár vendég
lője, VI. Dávid-utca 12. 
Termelőktől vett tiszta 
borok.

Szüts és Báli ka éttermei. 
Deák-tér 2. sz. A Magy. 
Orsz. P.-Egylet tagjainak 
találkozó helye.

Wurglits Vilmos vendég
lője Kerepesi-ut és Agg
teleki-utca sarkán.

Deutsch Pál vendéglője 
(ezelőtt Schwab A. ven
déglő). A pincéri kar 
régi találkozó helye.

Tomik János vendéglője,
VII. , Dohány-u. 38. Üz
leti kartársak központi 
találkozója.

Nika Antal vendéglője, 
IV kerület. Belváros) 
Váci-utca. saját ház. A 
régi pincéri gárda ven
déglője.

Putnoki István éttermei,
VIII. kér., József-körut 
és József-utca sarkán.

Kiss Henrik vendéglője, 
VI. kér., Teréz-körut és 
Szondy-utca sarkán.

Rupp Richárd ‘Zöld hordó* 
vendéglője, Kishid-utca.

Holler József vendéglője, 
IV., Molnár-utca 23. A 
belvárosban megforduló 
pincéri kar találk. helye.

Kolossá István vendéglője, 
Erzsébet-körut 41. sz.. a 
Royal szálló közelében.

Klochányi és Paál vendég
lője. IV.. Gerlócy- sé 
Újvilág-utcák sarkán.

Hentzel Lajos ‘Polgári bor- 
és sörháza*, VIII., Szent
királyi-utca 4.

Dékány Sándor vendéglője, 
Csömöri-ut 3., szemben 
a keleti pályaudvarral.

Bárány Lajos borozó ven
déglője, VHI., Hernád- 
utca 8. Kecskeméti és 
saját termésű borok.

Pucciunk Ferenc éttermei, 
IV.. Kecskeméti-utca 14.

Jurák Mihály vendéglője 
II. Budáni, Gellérthegy- 
utca 3

Horváth Károly vendég
lője, IV., Mátyás utca 5., 
az idénypiaccal szemben.

Kolburg István vendéglője 
i Budán), Erzsébet-hiddal 
rézsut szemben.

Rosenbcrg Sándor vendég
lője, VII. Csengeri-u. 11.

Littman (Ladányi) József 
éttermei. VI., Lipót-kör- 
ut 27. Rézsut a Vígszín
házzal.

Rehl Miklós vendéglője, 
VI., Hajós- és Uj-utca 
sarkán. Magyaros kony
ha. saját szűr. borok. 
Üzletbeliek kellemes ta 
lálk. helye.

Kávéházak.
Abbázia kávéház (Steuer 

Gyula túl.) Andrássy-ut. 
Ahnássy Károly Kisfaludy- 

kávéháza*, Teréz-körut 
és Szondy-utcák sarkán. 

Balaton kávéház \ Tihanyi 
József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán. 

Bodó kávéház, József-körut 
és Baross-utca sarkán. 

Boulevard kávéház itulajd. 
Goldhammer A.) Váci- 
körut 24.

Elité kávéház (Knappé Já
nos túl i Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán. 

Erzsébct-hid kávéház i túl. 
Rapszky Zsigmondi bu
dai részen, Döbrentei-t ér. 

fellegi Ede - F.levátor-kávé- 
ház», Ferenc-körut. 

Gyárfás Pál kávéháza, 
Váci-körut és Podma- 
nicky-utca sarkán. 

Jókai-kávéháziVxeudenfeld 
Mór>, IV.. Zöldfa-utca 34. 
és Só-utcák sarkán. A 
belvárosi Uzletbeliek lát. 
helye. Egész éjjel nyitva. 

Kalász József kávéháza. 
Csömöri-ut. Keleti pá- 
lyaudv. szemben.

Kloíild kávéház i túl. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca. 

Kornstein Gusztáv kávé
háza, VI., Vörösmarty- 
utca 63. Terézvárosi Uz
letbeliek találkozó helye. 

Lábesz Frigyes kávéháza, 
Vili., Baross- és Szüz- 
utca sarkán.

Medikus kávéhoz i Kmety kó 
Lajos tulaid.) ÜUöi-uton. 
a klinika mellett.

Frisch Antal kávéháza, IX., 
Soroksári-utca 15. A fő
városi pincérek találk. 
kávéháza.

New- York kávéház Etzsö- 
bet-körut (Harsányi test
vérek).

Sybert János kávéháza, 
Hajós és Károly-utca 
sarkán. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Ulits Lőrinc Á-pád»-kávé- 
ház. Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

Unterreincr 
^  Vince «Liget »- 

kávéháza. VII., 
‘Jjt Arena-ut 33., 
■Hfcu az Arena-szin- 

ház mellett.
IVeisz Ágoston ‘ Kaszinó* 

kávéháza, II. kér. Margit
ként t.

Műegyetem kávéház (túl. 
F'crtikó Józsefi Buda. Fe
renc József-hiddal szem
ben.

Kávéház Petőfihez. Ifj. Sza- 
kály J. és T.-sa. Hanni- 
ker' Erzsébet-körut és 
Dob-utca. Üzletbeliek ta
lálkozó helye. Egész éj
jel nyitva.

Csala Gábor «Orleans»- 
kávéháza, IV.. (belváros) 
Gerlócv-utca 1. Üzleti 
kátfársak találk. helye.

L ó ,

Kallós kávéház, túl. Kallós 
(Keiner) Márkus, VI., 
Teréz-körut. A billiard 
művészek ‘Otthona*. 

Antony Vilmos ‘Magyar 
színház kávéháza. Ves- 
selényi-u. és Izabella-tér 

Katona Gyula -Klub* ká
véháza. V., . ipót-körut, 
a Vígszínház mellett.

Alsó-Lendva. Xcubauer An
drás ‘ Korona* szállodája. 

Ferentzy József vendéglője 
(volt Poppel vendéglő.) 

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz. 

Lenarics Viktor (Tüske-fé
le! vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fő-utcán. 

Alsó-Lendva. Hosszu-falu. 
Salján Vendel vendég
lője. Hossztifalusi- és 
a.-lendvaiak kirándulója. 

Arad. Braun és Schuch sör
csarnok és éttermei a 
városházzal szemben. 

Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren. 

Hungária kávéház (Sker- 
gula István tulajd.) a vá
ros központján.

Kovács és Novotny Vadász- 
kürt étterme és nyári 
kertje. Üzleti kartársak 
találkozó vendéglője. 

Korona kávéhá (tulajdonos 
Gi ünwald Simon) Árpád
tér 2. Egész éjjel nyitva. 

Porcán Lajos Magyar kir.
vendéglője, Bockó-tér. 

TüchLer Andor Abbázia-ká- 
véháza Szabadság-téren. 

0 o  R M U r T -n i .  Baross, 
kávéháza (volt Kmety kó 
kávéház).

Barcs (telepi. Hojfman es 
Krausz ‘ Garni* szállo
dája az állomás mellett. 

P.anintz Károly vendég
lője a Telepen. Szállói 
szobák, magyar konvha. 

Balaton-Szent-6yörgy. 'föd
nie s Józsefné vasúti ven
déglője

Borosjenö. Kocsy Antal 
‘Központi* szállodája. 

Besztercebánya. Sodr M.
‘ Hungária* kávéháza. 

B.-Csaba. Bartos János Ná
dor szállodája. Étterem, 
kávéház, sörödé. 

Endersz Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kirándulója.

Fiume szálloda (tűi. Ketter 
Károly) a központon. 

Kozma Márton Fehér bá
rány szállodája és ven
déglője.

Vocet Adolf sétatéri Kioszk 
és nyári nagy vendég
lője.

Frtiberger Márton ‘ Ko
rona* kávéháza. Üzleti 
kartársak találk. helye. 

Bors Simon Vasúti • szál
lodája. Tiszta és olcsó 
szobák. Csongrádvidéki 
borok.

Baycr Adóm «Baross» ven
déglője és kávéháza.

Balassagyarmat. Tóth Ist
ván szállodája. Állami 
szölötelepeken termelt 
borok.

Györki testvérek éttermei 
a Fő-utcán. Balassa- 
gyarmatvidéki borok.

Csáktornya. Friedl Jőzser 
Zrinyi-szállodája.

Horváth Géza Aranybárány 
szállodája.

Csongrád. Goda István ‘ Ma
gyar király* szállodája.

Csorna. «Angyal» vendéglő 
i tul.Dreiszigertestvérek.) 
Saját szüretü borok.

Beer Vince ‘ Korona* szál
lodája. Étterem és söröző

CisztererIstván vendéglője 
az állomással szemben 
Olcsó magyar konyha, 
tiszta italok.

Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett
borok.

Nemes Ignác ■
Erzsébet ká- 
véház és sö- 1 1_ 
rödéje. Ke- f V
resk. utazók, 
üzletbcliek helyi talál
kozó helye.

Debrecen. Angol királynő 
szálloda a  v. színházzal 
szemben, (tulajd. Hauer 
Bertalan).

Arany bika szálloda (túl. 
Német András).

BekeAladár ‘ Kispipa* ven
déglője, gr.Degenfeld-tér

Debrecen-szálloda, Fő-utca 
(túl. Harangi György).

Erős Jakab".Magyarkirály > 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo-

Ot hon kávéház (túl. Roscn- 
berg S.i A pincéri kar 
találkozó helye.

Ottó Sándor vasúi i vendég
lője. a városi közönség 
kirándulója

Deés. Hungária szálloda 
(tulajd. Ment Béla.) Éi 
terem, kávéház és sö 
rözö helyiségek.

Nagyfa-vendéglő (Szilágy 
Gyula túl l Erdélyi ma 
gyár konyha,saját szüret, 
borok.

Offák Antal Angol-szállo 
dája,étterme és kávéháza

Vasúti vendégi ő(V.e\\erSi.v. 
dór vendéglője). A k'! 
zönség kirándulója.

Déva. Fehér-kereszt fogad. 
(városi szálló) túl. Er- 
glisch Béla.



Budapest, 1905. január 1. 1. szám.Vili. évfolyam.
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VOLT SZEGEDI „U JK O R “
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Előfizetés: Egy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Negyedévre 3  kor. F L Ó R  G Y Ő Z Ő .  Budapest, Kerepesi-ut 13.

É v f o r d u ló n .

Száll az idő, száll sebesen s egyre. S mégis Villan a remény csilláma,
Meg nem állVa, sohasem pihenVe; S fényben áll a folyton küzdő álm a;
Egijre jár, megij, mint a bolvjgó lélek, J^elyet percen, hosszú percen által
Kit átokba dobott szörnyű Vétek. Néz, szemlél repeső boldogsággal;
S el nem fárad, soha ki nem fárad. Mely ha tűnik még akkor is boldog —
ÉV nyomában múlik s újra támad. Pedig csak egy kicsike ábránd Volt, . .

Geislinger Endre az »Elite« kávÉház (Spinedre ( s  neje Budapest.

Most megint egy éV tűnt le örökre 
S lépett nyomban egy másik helyette,
Vajh mivel jött számunkra ez új éV,
Lesz-e a lét jobb, Vagy tán rosszabb még ? 
S teljesül-e Valamelyes Vágyunk . . .
Vagy talán mi jót hiába Várunk?

Kinek ágya nincs rózsákkal VetVe 
Ritka Vendég ott a jó szerencse; 
dó remény Vágy ott csak röpke álom,
Lepke öröm —  rezgő napsugáron; 
helynek minden kis borúra Vége —
Ebből áll a szegény ember élte.

De legyen csak nekünk ily ábrándunk. 
Másra, jobbra soha ne is Vágyjunk,
Bár nehéz a küzdés, hisz VégéVei 
Örülhetünk gondtalan örömmel;
S Van-e örömre szebb e Világon,
Mint a tiszta, édes ábránd álom ..

Ilyennel jöjj, ha jössz —  a számunkra. 
Könnyen tellik ekkor bármi munka;
Nem törődvén gonddal, küzdelemmel. 
Járjuk létutunk nyugodt örömmej; 
Melyen célját ki-ki ha elérte —
J înt ez éVnek, múlás lesz a Vége...

Mimién T.



2. oldal. FOGADÓ 1. szánv

A z uj föpincér.
Újévi lünödések.

(r.—ő.) 1904-nek 865. napig, 
vagyis épen egy teljes esztendeig 
tartott főpincéri ténykedése. Máma 
letette a táskát, a kaszni kulcso
kat és az inventár ivet átadta az 
öreg Szilveszternek, s mikéntien 
szent Pál az oláhokat, úgy a fa
képnél hagyott bennünket. Töb
bet so’se fogjuk látni.

No, de jobb is, hogy csak igy 
és minden köszönés nélkül hagyta 
itt a környezetet. Ha találkozunk 
vaia véle, még kérdőre találjuk 
vonni ama semmittévő hanyagsága 
végett, amelyet a 365 napon való 
ittlétetével eszközölt. Mit csinált, 
mit cselekedett ? Kinek mivel vált 
javára? Egyeseknek, vagy a köz
nek, — példánakokáért a mi ipa
rososztályunk közjaván mit, meny
nyit lendített} Annyi sok mindent 
vártunk: az ipartörvénynyel kap
csolatos szakképesítés kérdésében 
is reményt tápláltunk, de a pisz
kos konkurrenc át elősegítő minél- 
több üzletek nyitását korlátozó 
rendeleteknek is teljesen való be
tartását kívántuk. S a Móric, — 
semmi remény és várakozásunk
nak sem felelt meg. Volt rá azon
ban gondja, hogy italmérési ille
tékünk vagy 39" o-al fölebb száll
jon. Móric, te jó főpincér voltál, 
mert semmit se miveltél és elmen
tél. Áldjon meg az Isten.

Hát vájjon ez az uj főpincér 
milyen fog lenni ? Lesz-e benne 
egy kis ambíció a sokat váró em
beriség, illetve a mi szakfoglalko
zóink vendégigényei kielégítését 
illetőleg. Vagy talán ő is az 1094. 
kollegája krétájával és duplán szá
mítja a rovásokat? De ’iszen, erre 
mi magunk is elég jó mesterem
berek vagyunk, pláne, ha van ki
nek és mit rajzolni. Csakhogy az 
a súlyos, hogy eme kellék ennél 
a miveletnél hiányzik. Ilyesmit, 
hozz nekünk 1905; sok banknó
tával erősen teletömött tárcát, jó 
pénz és jó gazdasági viszonyokat, 
azután módot arra, hogy a riva- 
litást ebben megosszuk veled. Ek
kor derék főpincér leszel s ekkor 
ha időd lejár, nem úgy búcsúzta
tunk el, mint Móric elődödet.

A budapesti kocsm árosok  
ip artá rsu la ta .

Ez a fiatal, életrevaló ipartársuiat ez 
év nyarán változtatta cimét a cikkünk 
fölé irt címre, mert azelőtt ‘Székes- 
fővárosi Kisvendéglőtök és Kocsmáro
sok Ipartársulata* volt a neve. A mos
tani neve jobban is felel meg hivatá
sának, mivel a «Kisvendéglős* elnevezés 
üres már. Van ugyanis nagyvendéglős, 
vendéglős és kocsmáros és az utóbbi 
osztályba tartozik mindazon szaktárs, 
ki berendezkedésénél, szolgálmányi 
képességénél fogva az előbb nevezett 
két kategóriájának egyikébe sem tar
tozik.

A budapesti kocsmárosok ipartársu
lata korra nézve még fiatal, alig három 
éves. Neki is át kellett esni a kezdet 
nehézségein, úgy mint minden más uj 
intézménynek és haladása folyamán 
mindjobban kicsiszolódik, mig végre 
gyökeret ver s számottevő faktorrá lesz 
a kocsmai-ipar fejlesztésében.

Tiszta és világos dolog, hogy a kocs
máros üzleti- és megélhetési érdeke 
nagyon elüt a nagyvendéglős üzleti- és 
egyéb érdekeitől. A kocsmáros igen 
sok apró dologgal kénytelen megküz
deni, amiket a nagyvendéglős —  a 
dolog természeténél fogva — nem is 
ismerhet. És ez teszi szükségessé, hogy 
a kocsmái osok sa já t ipariársulalukban 
tömörüljenek. Erre az álláspontra he
lyezkedett maga a kormányhatóság is, 
mikor a nagyvendéglősök ipartársulata 
mellett, a kisebb üzletemberek, tehát 
a kocsmárosok javára nekik külön 
ipartársulatot engedélyezett. Ha tehát 
maga a kormány és az illetékes ható
ság belátja a kocsmáros-rpartársulat 
fennállásának szükséges voltát, hány
szor szükségesebbnek és nélkülöz- 
hetlennek kell azt tartania magának 
kocsmáros-szaktársainknak ?

Minden széthúzás, minden pártosko
dás és minden aknamunka, amit ezen 
ipartársulat ellen próbálgatnak, igazi 
vétek, mert a kocsmárosok érdekeit 
sértik, a kocsmárosok jól felfogott ér
deke ellen vétkeznek, kik ilyen meg
gondolatlan és nemtelen munkára vál
lalkoznak. Mert hol, melyik testületben 
óhajt a kocsmáros az ő üzleti- és ipari
érdekeinek istápolást és felkarolást 
nyerni? Talán a nagyvendéglősök ipar
társulatában ? Ott nem várhatja, mert 
ott nagyobb dolgokkal vannak elfog
lalva; idejük sincs arra, hogy amolyan 
apró-cseprő dolgokkal foglalkozzanak. 
De ezek az apró-cseprő dolgok egytől- 
egyig nagyfontosságu ügyek a kocs- 
márosra nézve, — amit szem elől té
veszteni nem szabad. Nemcsak csúnya 
madár az, mely a saját fészkét rondítja 
be, hanem, ^  ki a társulás nagy fon
tosságát és horderejét még ma sem

érti meg, az igazán a  visszamaradottak 
közé sorozandó.

A kocsmáros ipartársulat derék veze
tősége tőle? telhetőleg mindent megtesz, 
amit a társulat tagjai érdekében meg
tehet. Gondoskodik ingyenes jogi tanács
adásról; szakbavágó beadványok elké
szítésére irodát tart fenn. Megfelebbezte 
a kocsmákról szóló szabályrendelet azon 
részét, mely a kocsma nyitási idejét 
korlátozni akarja. Ez a felebbezés most 
a belügyminisztériumnál van elintézés 
alatt. Bevitt nehány kocsmárost az ipar
hatósági megbizottak közé. Ki törődött 
ezelőtt evvel ? Kinek jutott eszébe kocs
márost iparügyi funkcióval megbízni ? 
Talán még azon szaktársaknak sem, 
kik az ipartársulat jelölése folytán meg 
lettek választva. Beadványnyal fordult 
a kir. adófelügyelőhöz, hogy a meg
alakítandó adó- és illetékkivető bizott
ságokba vonja be az ipartársulat tag
jait is, miután a kocsmárosok adózási 
tehetségét csakis kocsmáros ismerheti. 
És mit akar ezzel elérni az ipartársu
lat? Azt ugyanis, hogy kocsmáros ne 
legyen túlterhelve adóval és illetékkel, 
hanem csak annyival, amennyit tisztes
séges megélhetése és családjának fen- 
tartása mellett elbír! Most dolgozik az 
ipartársulat az italmérési-törvény módo
sítását kérelmező emlékiraton, amit 
nagy küldöttség utján a pénzügyminisz
ter ur elé fog terjeszteni.

Vájjon melyik ipartársulat gondos
kodik annyit tagjairól, mely itt foglal
kozik annyit tagjai ipari- és exiszten- 
cziális érdekeivel ? Mutassanak egyet is 
a kartársak. Mi, a magunk részéről nem 
ismerünk ilyent. Az ipartársulat saját 
hivatalos lapot is jelentet meg, mely
ben működéséről és tevékenységéről 
rendesen beszámol; megvédi a társulat 
és tagjai érdekeit és tekintélyt ad a 
kocsmáros-iparnak.

Es vájjon nem látják be szaktársaink 
a kocsmárosok, hogy az ipartársulatuk 
ezen tevékenysége által a kocsmárosok- 
nak nemcsak anyagi és egyéni érdekei, 
hanem társadalmi állásuk is u j pozí
ciót nyert? Hiszen éppen a társulás 
eszméjének, a közérdek közös istápo- 
lásának és ennek előnyei felismerésé
nek köszönhető, hogy a kocsmáros 
foglalkozása ipari jelleget nyert, mely 
ugyan még nincs képesítéshez és kény
szertársuláshoz kötve, de eljöhet az 
idő, hogy az is meglesz.

És mi jár mindezért a kocsmáros 
részéről ? Első sorban az, hogy a mai 
kor színvonalán álljon és belépjen a 
kocsmárosok ipartársulatába, hogy a 
közhasznú munkából minden szaktárs 
kivegye a maga részét A dijak annyira 
mérsékeltek, hogy azokat a legkisebb 
forgalmú üzlet tulajdonosa is fizetheti. 
Beiratási dij: 2 kor. (korábban 4  kor. 
volt.) Havi-tagdij: 1 kor. A lap elő
fizetési-dija 1f l  évre 1 kor. Tehát az
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t eésM évi teher 16 korona. A kinél te- 
jv,. saját jól felfogott érdekében ez az 
év-járulék szerepet játszik, vagy a ki 
a.; a csekély áldozatot úgy a saját 
n.aga, mint szaktársai érdekében meg
hízni nem akarja, az ne számítsa magát 
a modern kocsmárosok közé valónak. 
Annak nincs joga hozá, hogy szaktár
saitól szolidaritást kívánjon-

Az O rsz. P incér-egyesület 
ellen.

Ezen egyesület eszméjének mi vol- 
iur: a felszínre hozói, az elterjesztői, 
a megkedveltetŐi. Ezen egyesület esz
méje megvalósitására a mi sajtói küz
delmünk olvasztó egybe az ország 
pir.cérségét, s ennek mozgalma élén 
ugyancsak a pincérség szine-java, mint 
té:h Kálmán, Mitrovátz. Adolf, a fő
városi Hungária, Ehm, Drexler és ha- 
sonló elsőrendű vidéki üzletek pincérei 
nevei szerepeltek. Az a körülmény, 
hogy az akkor létesült Genfi-szövetség 
budapesti osztálya is kapcsot keresett 
a létesítendő Országossal, bizonyított 
c/en intézmény fontossága és nagyra- 
hivatottsága mellett.

De a hazafias és önmüvelődési alapon 
indított s propagált intézmény meg is 
érdemelte az iránta mindenütt meg
nyilvánuló érdeklődést és szeretetet, 
mert abban a mi speciális foglalkozá
sunkkal megfelelő minden szép és 
nemes és minden hasznos dolog kife
jezésre jutott. S ez az országos egye
sület az ideális szép és üdvös céljai 
mellett maga volt a legkomolyabb és 
iegszárazabb realitás. Vagyis a «hasz- 
nosat a széppel összekötni* még sehol 
sem jutott oly mértékben kifejezésre, 
mint itt. A testületileg és egymást való 
mivelés, oktatás, az egymást való segí
tés ; önsegélyezés) és a valódi szakké
pesítésnek utat törő: az egyesület és 
fiókjaival kapcsolatos szaktanonciskolák 
létesítése, nem-e az ideálisan vett szép 
s a reális értelembeni leghasznosabbat 
adják r S mindeme célok, a többi 
mell éktörekvések fokozatos elérésével 
; magyar vendéglős- és kávésipar 
i ndamentális átalakulását, illetve a mai 
modern kor vendéglős iparának megte
remtését jelentették.

Historiális és más nagy dolgoknál 
mindig voltak áramlatok, a melyek az 
értelmetlenség ködös fölfogásából in
dulva váltak elleneseivé a közre nézve 
üdvös törekvéseknek és ezzel saját 
maguknak. így volt ez az Országos 
Pincér-egylet mozgalmánál is. Itt is 
akadtak, bár csekély számban, akik a 
n így jelentőségű céloknak elmaradott
i g  ukn ál fogva mit sem tulajdonítottak. 
Voltak oly ellenesek is, akik bár az 
ily dolgokat illető megfelelő intelligen
ciával bírtak, de akik hivságos szem
pontokból láttak ellenségét az elvi is

egyéni fölfogással nem egyező nemes 
intenciókban. De mindezeknél, vala
mint azokon kívül, akik önérdekféltés
ből viseltetnek nagy- animositással az 
intézet iránt, legnagyobb elleneseivé az 
Országosnak azok lettek, akik a sze
rencsétlen ausspiciumok mellett meg
alakult egyesületben mindenáron vezetői 
szerepét kívánták vagy akik egymásnak 
üy okok miatt lettek személyes ésjen-

Lakatos család.
Lakatos Gyula, nővére és sógora Matis Samu és családja 

Budapest, (Mária-telep).

gesztelhetetlen ellenségeivé. Nem lévén 
bírásában annak, hogy egy helyesen 
alakuló és címét a gyakorlatban is ki
fejezni törekvő ily intézet vezetésére 
nem kis kaliberű, hanem a megkívánó 
műveltségen kívül a szakmabeli tudás, 
de legfőként a szakma iránti jóakarat 
és szeretet kellékével is teljesen ren
delkező egyének alkalmasak. Mi oknál 
fogva tehát nem azt lett volna szüksé

ges nézni, hogy a vezéri szerepeket 
kikre bízzak, hanem hogy arra kik al
kalmasak . . .  ,

Ez utóbbinak az ellenkezőjére való 
törekvés vált majdnem végzetessé az 
Orsz. Pincér-egyesületre, és ebből szár
mazott, hogy a nemes célzattal indult 
intézmény máma is csak a címében, 
de másként alig hogy létezik. A jelen
legi Országos ugyanis a hasonló testü
letek legelemibb kellékeivel még egye
sületi olvasó, könyvtári stb. nemes idő
töltésre való helyiséggel sem rendel
kezik. minek logikájaként aztán az in
tézmény úgy veszi ki magát, mintha a 
levegőben lógna. Csodálható-e ily kö
rülmények mellett az Országos iránti 
nagy elégületlenség, a mely nem csak 
a vezetőség és tagok közt, de az inté
zet más jóakarója és híveinél is meg
nyilvánul. S ezt az elégületlenséget 
igyekeznek az Országos legnagyobb 
ellenesei, a régebbi szociális áramlat 
vezetői kihasználni, és pedig azzal, hogy 
a régi szerelmi tárgyukat képező és a 
szocialista pártok szervébe tartozandó 
szakegyletük újbóli megalakításával 
akarják az egész országos egyesületet 
megdönteni. Az erre való munkájukat 
nagy vehemenciával intézik, s a sűrűén 
rendezett és a szociálista pártvezetőség
nek rendszerint egy-egy tagja részvéte
lével lefolyó pincérgyüléseken, széles 
rubrikákba szedett vádak és panaszok 
hangzódnak az Országos vezetősége 
ellen. Ezek a vádak persze igen sok 
túlzással vannak s hangoztatásuk immár 
annyiszor történik, hogyr azok komoly
ságában senki sem hisz. Eltekintve 
azonban ettől, mi ezen sorainkban csak 
arra akarunk rámutatni, hogy- az egyik 
rossz, a másik rosszból ekként születik, 
s hogy mindennek oka és forrásául, 
sajnos magát a vezetőséget kell tarta
nunk, amely ezeknek tápanyagot a 
fennebb vázolt könnyelmű ténykedésé
vel szolgáltatott.

Mint az Országos Pincéregyesület 
eszméjének tántorithatlan és igaz hívei 
nem szeretünk az ezen intézet rovására 
menő dolgokkal foglalkozni s ép ezért, 
ezt tenni most is rosszul esik, de még 
kellemetlenebb részünkről ama súlyos 
szavaknak a kimondása, hogy az O. P. E. 
vezetősége maga-magának ezidőszerint 
legnagyobb ellensége. Ép ennélfogva a 
vezetőség minden egyes tagjának első 
teendőként arra szükséges most minden 
módon törekedni, hogy- a vezetése alatti 
intézet a jelen szégyenteljes állapotából 
ki és minélelőbb az őt megillető szín
vonalra emeltessék. Az Országosnak 
sok az ellensége, de azért még mindig 
több és van annyi jó barátja, hogy 
ezeknek szolidáritása és pártolása, biz
tos révbe viheti a hibás vezetés miatt 
veszedelmes zátonyra jutott Országos 
Pincéregyesület hajóját.

G. —s.
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Müllner József főpincér és neje Sopron.

tettük gazdaggá a Fogadó ez év eleji, 
uj esztendői számát.

Szép, nagyon szép a megfelelő erők
nek tömörítése és hasznos azoknak ki
használása, de még szebben esik azok 
megbecsülése és hozzánk akként való 
láncolása, hogy ezen megnyert erők 
necsak az adott szóra, hanem ösztön - 
szerüleg teljesítsék a jó ügyek iránt 
való önzetlen szolgálatukat. S a mit a 
sajtó- szak és társadalmi orgánumok 
közül talán egy sem mondhat a ma
gáénak, azzal a Fogadó eldicsekedhetik, 
hogy az ő munkaerői mind ilyenek
ből, mind azokból kerülnek, ki, kik a 
tudásuknak megfelelő munkásságukat 

nem kényszerítés
ből, hanem a maguk 
önjószántukból és 
önzetlenül teljesitik. 
Igaz bár, hogy a mi 

sajtónk minden 
egyes munkatársai 
nemképesitvék hol
mi komoly szak- 
és társadalmi cik
keknek zsurnaliszta 
értelemben vett in
tézésére, ám azért, 
sőt ennek ellenére 
a még több figyel
met lekötő és fenti
nek még inkább 
megfelelő igazi jó 

munkaanyaggal 
szolgálnak. Egyéb
ként ez a körül
mény szolgál tanul
sággal arra, hogy 
szaksajtó, mely a 
hasonolvasók szak
szellemében és azok 
közelete és törek-

A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.

Irta Mindin Tamás.

Szent Kleofás ! miféle díszes serege 
ez ennek a karaván rendszerű osztály
nak ! — kiáltana fői Petőfi Sándor, ha 
élne, s ha a mi Fogadónk mai diszes 
száma a kezébe kerülne Azt persze, 
hogy e karavánszerü iparososztálynak 
nemcsak a foglalkozásuknak megfelelő, 
de a több ágbeli tudomány mivelés.
eközt a poétícizmus 
dalmi munkásságra 
hasznos alakjai van
nak, -  nem hinné 
el sem jó Petőfi 
Sándor ur, épp — 
miként teszik ezt a 
mai létezők közül is 
igen számosán. A 

mely körülmény 
azonban minket nem 
aggaszt: a fő, hogy 
ennek körülményes 
tudás és tapasztala
tával mi bírjunk ; s 
hogy ebben a kellő 
mód és feltételek 
birtokában vagyunk, 
azt leghívebben a 
Fogadó mai szép. 
ünnepies száma bi
zonyítja.

A Fogadónak, a 
mi szakmánknál 

másként is neveze
tes szerepű ezen év
fordulóján megje
lent számát ünne- 
piessé és díszessé

és másfajta iro- 
is igen derék és

A  „ F o g a d ó "  s z e rk e s z tő s é g e ' é s  k ia d ó h iv a ta la

Szabó Kálmán vendéglős Nagyvárad.

a mi szakcsaládunknak ezek a kiváló, 
derék alakjai teszik. Azok a szakmá
jukban is kiváló alakok, akik tudásu
kat és igyekezetüket más, bár az ő 
foglalkozásukkal kapcsolatos térre is

kiterjesztik s a kik a szakmájuk köz
javára való tekintettel, az‘ ennek ügyét 
őszintén szolgáló szaksajtójukkal is foly
tonos munkásság és szellemi érintke
zésben állanak. Ezeknek, a mi szak
sajtónk csinálásába befolyó és közre
ható derék munkás- és levelező társaink 
együttesen való bemutatásával és fény
kép illusztrálásával ékesítettük ki és

Fekete Ferencz Győr.

Kranwácher Elek vendéglős Győr.

vési irányzatának jobban megfelel; 
volna, még nem volt a volt Szeged- 
Újkor és annak folytatása, a Fogadón 
kívül.

Aminek magyarázatját ugyancsak
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Etel- és étlapisme. A «Fogadó» ka
rácsonyi Ahnanachjá-nak egyik legbe
csesebb része a napokra beosztott reg
geli. déli és esti étrendekkel beveze
tett * Vendéglői szakácskönyv» lesz. a 
mely a címében kifejezett célon kívül 
hasznos eszközül fog szolgálni mind
azoknak. kiknek foglalkozásukkal köz
vetlen kapcsolt étel- és étlapismében 
kellő gyakorlat és jártasságra van szük
ségük. A mi szakmánk eme közvetlen 
foglalkozóit az éthordók képezik, akikre 
elsősorban fontos az étel- és itaíisme, 
de amit azonban tudni és bírni mind 
teorice, mind praktice szükséges — a 
mostani vendéglősipart gyakorló és azt 
célul maga elé tűzött minden pincér
nek. A «Fogadó» étel- és italisméjét 
magába foglaló Vendéglői szakács- 

könyvnek az éthordó-étlapirók 
mint kézikönyvnek is nagy hasz
nát látják, minélfogva őket illetve 
arra az összes pincérség figyelmét 
ezúton is felhívjuk.

Pincér gyűlés. A múlt hét 
egyik éjjelén ismét pincér gyűlést 
tartottak a Mope elleneseit képező 
és a szociálisták eszméi és lobogó
jáért rajongó pincérek, a Hatvani- 
féle vendéglőben. A gyűlést Ha- 
nisch Pál vezette s azon és fen
tieken kívül a foglalkozásukat 
éjjel egy-két óra felé végző ká
véházi pincérek közül is többen 
megjelentek. Az éttermi üzletekből 
alig egy-kettő jelent meg, ami 
fölött a gyűlés elnöke panaszlását 
is fejezte ki. A gyűlés napirendje 

és tárgya a gyűlés rendezők megszokott 
témája, a Mope vezetői ellen gyűjtött 
adatoknak rubrika szerint való bemuta
tása és egyébb újabb vádak hangoz
tatása, ezenkívül a Mope föloszlatása 
iránti óhaj és a szociálisra pártszerve
zetekkel kapcsolatos szakegylet alakítása 
iránti törekvésük volt. A gyűlésen a 
szocialista pártvezetöség Fodor M. tagja 
is megjelent s az ő, valamint a többi 
szónokok szónoklatait majd hajnali 
viradásig hallgatták a jelenvoltak. Végül 
oly értelmi határozatban állapodtak 
meg, hogy a Mope feloszlatását és a 
szakegylet megalakítását okvetlenül 
óhajtják.

Farsangi élet. Lassan-lassan itt 
van az esztendőnek legkelleme
sebb szaka, a farsangi élet ideje. 
A disznó-torai, de bálos és táncos 
mulatságairól még pompásabb far
sangba. a mi szak foglalkozóinkat 
az idén a nagykanizsaiak vezetik 
be, akiknek eddigi hasonlóan ren
dezett mulatságuk, mindig a leg
jobban sikerültebbek közül való 
volt.

A  nagykanizsai vendéglősök és 
pincérek jótékonvcélu • Zártkörű 
táncvigalmuk»-at Berecky Lajos 
szállodás és Koltay Ferenc disz-

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

könnyű megtalálni abban, hogy a mi 
-aksajtónk készitésébe közre folyók 

közt egyetlen egy sincs olyan, aki ezt 
.. szakmát nem tanulta. A jelen sorok 
közt bemutatott Fogadó szerkesztősége 
és kiadóhivatalában az adminisztrális 
teendőknek utolsó részét, a cimszalag- 
irást és intézést is a mi szakmánkból 
való és azzal gyakorlatilag ismerős 
-.evén intézi.

Az ezen számunk 8—9. oldalán be
mutatott munkatársunk és levelezőink 

"zt ugyancsak nincs ismeretlen egy 
M-;n, kezdve a közügyeink régi és ön
zetlen harcosai: Tóth Kálmán, majd
K'.rdos István, Dénes Miklóstól a lég

ibb s tudósítás teendőt intéző szak- 
ubsig.

( Vége köv. jövő számunkban.)
Kozma Sándor föpincér, Keszthely.

Fuchs Manó és neje itndíglöi, Ungvár.

Lapunk azon t. előfizetőit, a 
kiknek mai lappal utalvány mel
lékeltetett, kérjük, hogy az elő
fizetésüket beküldeni szívesked
jenek. — Osmeröseinket és bará
tainkat kérjük, hogy lapunkat 
körükben szíveskedjenek terjesz
teni.

Almanach könyvünk (Fo
gadó Album-a) a teknikai rész, 
valamint az ezen müvünknek 
a tervezettnél nagyobb tar
talma miatt teljesen csak e 
hó 6-án készülhet el. Az ed
dig beérkezett rendelők vala
mint a beérkezendők Almanach-jai 
szétküldése ugyan ezen időben, 
illetve f. hó 7— 8-án történik. A 
mai lapunkkal kibocsájtott meg
rendelő lap o kra  mindazok figyel
mét — akik eddig rendelést nem 
eszközöltek — ezúttal is fölhívjuk.

Hymen. Lakatos Vilma kisasszonyt, 
Lakatos Gyula fővárosi vendéglős szak- 
birsünk kellemes szépségű nővérét 
december 28-án jegyezte el Zaminka 
1 ivula, előkelő fővárosi hentes és mé
száros iparos. A bájos menyasszony 
sikerült képét lapunk mai számában 
mutatjuk be

A Budapesti Kocsmárosok 
• partársulatának tagjai az ezen 
- vben tartandó társas ozsonnák 
-orrendjét a régi szokáshoz híven 
január ij-án , pénteken az elnöknél. 
Springer Józsefnél (  Vágó-hid-u. io.) 
kezdik meg. A társulati tagoknak 
ugyancsak ezen összejövetel fog 
arra szolgálni, hogy a társulat 
tisztikara és vezetői iránt szélesb- 
körü tiszteletük is nyilvánítsák.
A következő társas ozsonna össze
jöveteleket lapunk közelebbi szá
mában fogjuk hírül adni.
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elnöklésével f. é. január 11-én a Pol
gári Egylet összes termeiben tartják, 
amelvre a hagyományos és pompás 
dísszel kiállított Meghívó-kát a múlt 
hó utolsó felében küldték széjjel. A 
mulatságon való részvétel: személyen- 
kint 2 kor.“és 4 tagú családos 5 ko
ronába kerül. Báli titkár: Loós József és 
pénztámok: Merkly János vendéglős.

A mi könyvünk.
Hosszú és nagy fá

radságot igénylő 
munkánk eredmé
nyeként megszüle
tett a mi könyvünk, 
megjelent az első ki
adás és meg fog je
lenni ezentúl mindig 
ily időtájt, azaz. nem 
ilyenkor, hanem a 
mikorra most is ter

veztetett : kará
csonyra. A jelen so
rainkkal kapcsolat
ban és külső díszé
ben a mi szakfog
lalkozásunkat ezút
tal is megfelelően 
szimbolizáló Abna- 
waf/i-könyvüak ezen 
késedelmét,a techni
kai rész kiszámítha
tatlansága, továbbá 
a rendkívüli nagy
tartalom összeállítá
sának komplikáltsá- 
ga és nehéz munkája 
okozta. Ezt a kése
delmet azonban bő
ven fogja kárpótolni 
a külső díszében is 
feltűnő és a mi szak- 

irodalmunk terén, 
páratlanul álló szép 
könyv belső becse 
és értéke. Amelyre 
nézve aminthogy- mi 
nem kíméltünk sem
mi fáradságot és ál
dozatot, ép úgy va
gyunk meggyőződve 
arról, hogy a mi t. 

szakközönségünk
nek a mi Almanach- 
könyvünket való tel
jes megelégedése 

iránt, amely egyéb
ként a mi szakunkat 
illető Lexikonszerű 
és belső kincstárával nagy- hiányt tölt 
be és sehonnan sem hiányozhatik. Ép 
evégből, amidőn a t. olvasóinknak a mi 
könyvünket ismételten is figyelmükbe 
ajánljuk, kérjük szives megrendelésük
nek hozzánk való juttatását. A fogadó 
vendéglős és pincérek Almanach-) a 
2 kor. 50 fillér előfizető és nem előfize
tőknek. 3 korona.

6. oldal.

Dínom-dánom. Fürst Róbert pincér 
nemrég kapta kézhez 4000 koronányi 
örökségét, ami azonban nem tett jót 
neki. mén elkezdett dinom-dánomozni. 
Ennek ugyan* mint mindenféle szere
lemnek — hamar vége lett, amennyiben 
egy Haller-utcai vendéglőbeni grand 
muri alkalmával két kedélyes cimborája 
elemelte a 4000-ből 2800-ra olvadt

örökségét. Azután ők folytatták a mulat
ságot mind addig a mig a rendőrök, 
nyakon nem csípték őket. Volt náluk 
még 180 korona, ami a dinom-dánom 
kedvelő Fürst kollegának a 4000 koro
nás örökség tiszta eredményeként szeren
csésen vissza is szolgáltatott.

Ozsonák. A ‘ Budapesti Kocsmáro- 
sok Ipanársulata» tagjai az összetarto- 
wndósági és a családias szellem ápolása

és fejlesztése szempontjából minden 
pénteken más Ipartársulati tag ven
déglőjében tartják ozsonás Összejőve 
telüket. Hasonló barátias összejövetelük 
is ezen évben az utolsó, Kónya Sánd: 
szaktársunk Nagymező-utca és Dávi 
utca sarkán lévő «Rózsabokor* ver 
déglőjében .volt, ahol a nemes közügy.: 
ily módon is előmozdítani törekvő - s 

egybegyült derek 
kocsmárosok eg\ - 
szersmind az ó esz
tendőben egymást'.! 
s a kellemes ozsor. 
nával ellátó Kónya 
gazdától is elbúcsúz
tak és azon óhajjal 
váltak el, hogy az 
újév első pénteki 
ozsonáján az Ipartá- 
sulat elnöke Sprin
ger József Közvágó 
hid-utcai vendéglő
jében minél számo 
sabban találkozz:: 
nak.

A Fogadó,«AI 
manach>-ja («Al
bum », vendéglői 
szakácskönyv, ét
lap és ételisme) 
egyes példányai 
2 kor. 50 fillérbe 
kerülnek s a * Fo
gadó* szerkesztő
sége és kiadóhiva
talán kívül kap
hatók a Kerepesi- 
ut 13. szám alatt 

lévő dohány és 
szivar tőzsdében.

Szeged uj spéci 
álitása. A Tisza- 
parti szép Metropo
lis város, a mi szak
iparunkra nézve kap
csolatos s többféle 
nevezetességgel bir. 
Nevezetes elsősor
ban szép vendéglői 
és kávéházi üzle
teiről, továbbá a h*- 
ted-hét világrészen 
túl is hires (s a mi 
konyháinkkal a n 
nyira közel viszony i) 

paprikájáról ezenkívül cipójáról és 
szalámijáról, de főképen — a leg
kellemesebb mámort — észrevét!-- 
nül hozó buckái boráról. A minket illető 
ezen nevezetességeket különben mint \ 
egy áldói kéz irányítaná, illetve szap 
ritaná. Szegednek ugyanis ismét egy uj 
speciálitása támadt s ez a legújabb kü
lönlegesség, ugyancsak a mi iparunk?1, 
emeli föl, lévén az uj nevezetesség ok*
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r; tárgya, a mai ifjú társadalom leg
népszerűbb sportját képező kávéházi 
tekeasztal, melyre nézve egyébként egy 
múltkori számunkban rövidesen meg
említettük azokat a szegedi és vidéki 
egy-némely kávéházában feltűnő és já- 
tékkitünőségével elragadó tekeasztalo- 
kat, amelyeknek gyártója és előállítója 
Márton István, aki Szeged egyik leg
jo b b  utcáján, a Boldogasszony-sugár- 
;:on billiárd-gvárat is alapított. A fia- 

tal törekvő gyáros, a színben előkelőbb 
és a Budapest-Bécsi gyárakat minőség
ben 9U°/0-kal fölülmúló, tekeasztalai 
készítési tudományát nagy gyakorlat ut
ján és elsőrendű külföldi nagyszabású 
gyárakban sajátította el. Ami egyébiránt 
az uj tekeasztalgyáros legújabb rend
szerű billiárdjainak valóbani különle- 
gesszerüsége mellett vall, az árszabályok 
ama körülménye, hogy Márton tekeasz
talai 5—6 száz koronával olcsóbbak a 
régi nehézkes rendszerű Szeifert, Lef- 
kovits stb. gyárosok asztalainál. És mi 
elsősorban eme körülménynél fogva hív
juk föl a hazai kávéház tulajdonosainak 
figyelmét a szinmagyar helyen termett 
és nemcsak Szeged speciálitása, hanem 
a mi és az egész magyar iparnak már 
is jelentős dicséretet szerzett, uj teke
asztal gyárra.

Esküvök. Berzsenyi Miklós, a losonci 
Városi nagyszálló, 8 év óta előnyösen 
ismert főpincére a m. hó 29-én vezette 
oltárhoz, Biba Adél Ernesztin urhöl- 
gyet. — Sárközi Ferenc a békés-csabai 
Fiume-szálloda éttermének főpincére 
í. hó január 27-én délután tartja es
küvőjét bájos arájával, Dánielisz Vilma 
kisasszonynyal.

ÜZLETI HÍREINK.
Vendéglő vétel. Budapesten a Petá- 

novics-féle Pilzeni sörcsamokot Bahr 
József, az üzlet eddig előnyösen ismert 
vezetője vette meg és azt saját keze
lésébe a mai nappal vette át.

Kávéház átvétel. Budapesten a 
Soroksári-utca 15. sz. alatt a nyáron 
épült és Nagy Lajos kávés szaktársunk 
vezetésével megnyitott előkelő nívójú 
kávéházat a múlt hó elején Frisch 
Antal vette át. Az uj tulajdonos üzletét 
elsőrendű zenével és ünnepekben katona
zenével folytatja.

Uj fogadó. Erdély ország egyik leg
pompásabb részén lévő és nevezetes 
kis városa, Alsójárán, uj fogadó készült 
nemrég, amelyet a mai modern igények 
szerint Tóth Károly építtetett. Az uj 
fogadónak derék tulajdonosa áldozat- 
készsége folytán nemcsak nagy kénye
lemmel berendezett szobái, de elegáns 
kávéház és éttermi helyiségei is vannak. 
A dec. 15-én megnyílt uj, szép üzlet 
vezetője Tordy Gábor ismert kar- és 
poéta munkatársunk lett.

A győri Meixner «Royal» kávéház 
pincéri kara : I. D ávid  Pál főpincér, 
(Kiss Kálmán n. főp. a 8—9. oldalon ', 
II. Radnyancu Kornél, III. Posch Gusz
táv és Ringhoffer József.

Rehl Miklós volt Bethlen-téri ven 
déglös, a VI. kér. Uj- és Hajós-utcák 
sarkán levő jóhirnevü vendéglőt vette 
át. Rehl szaktársunk üzlete jomenetét 
termelőktől vett borai és jó magyaros 
konyhájával még inkább fölemelte.

Boros Ármin, régi, ismerős szaktár
sunk és a ceglédi ‘Rudapest volt de
rék fogadósa, mint korábban jeleztük, 
Balassagyarmaton a Központi kávéházat 
vette át. amelyet szakavatott működése 
és igyekvésével a legjobb menetű ká
véházak sorába emelt.

Az «Arany Körte» gazdája. A fő
városi ismert Teréz-köruti é> Rittner |. 
által birt ‘ Arany körte* vendéglő nem- 
rég uj gazdát nyert. A nagyszabású 
üzlet uj gazdája Rezső Mihály szak
társunk. a régi főpincéri gárda derék- 
tagja s az utóbbi években ismert 
ferencvárosi vendéglős lett. akinek nagy 
szakavatottsága üzletét a valódi ter
melőktől vett borok és jó konyhával 
való vezetése mellett az ‘ Arany körte* 
máris a maga megfelelő nivójára 
emelkedett.

Jászberényben a «Lehel» fogadót, 
az ismert tulajdonostól I ’erseghy Károly- 
tól, a múlt hóban Surányi Sándor 
vette át.

Pincér otthon. A belvárosi * Orleáns- 
kávéházat, amely néhai P a f f  Emil 
tulajdon vezetésében a belvárosi előkelő 
üzletek pincén karának és a vidéki 
pincérségnek kedvelt találkozójául szol
gált, Csata Gábor, az Aradi Zempléni- 
féle kávéház és az ottani Vas kávéház 
nak 12 éven át volt kedvelt főpincére, 
utóbb Déván a Központi szálló tulaj 
donosa ehó 12-én vette át. l ’j fővárosi 
szaktársunk a régen jó hírnévnek ör
vendő kávéházat a legszolidabb és csa- 
dias szellemben fogja vezetni s ez okból 
reméli a pincérség, de különösen a 
belvárosi pincérikar érdeklődését és 
pártolását az éjjeli órákban is kellemes 
otthont nyújtó kávéháza iránt. Kívánunk 
sikert és szerencsét.

Mlrth András, régi, jó pincérből lett 
budapesti vendéglős, a m. hóban át
vette a VII., Dohány-utca és Sip-utca 
sarkán levő Zidman vendéglőt. A jóhirü 
üzlet menetét jó konyhája és jó borai 
biztositják.

Uj szegedi kávés. Egy a múlt 
novemberi számunkból tévedésből ki
maradt hírünket említjük itt meg, mely
nek értelmében az ismert szegedi és 
a városi színház mellett lévő Kossuth 
kávéház volt tulajdonosa, Wessely 
Manótól Neumann Ferenc vette át. A 
nyugati vasmegyei pincérek sorából 
való uj szegedi kávést, aki az átvétellel 
üzletét is újjá és otthonossá változtatta, 
a mi üzleti körünkbe tartozók is kedvvel 
látogatják.

Liptószentmiklóson a Fekete sas 
szállodát Platzner Adolf a múlt hó ele
iével vette át. Az uj fogadós üzletét
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rtalkalommal ú jonnan renoválva és be- 
idta ' fői gah unnak.

Babáry kávéház. Nem Babáry Józsi, 
az ösmert fővárosi cigányprímásnak, 

ani -  Jerék £ igány János tulajdo
nát képezi ez az uj, szép kávéház, a 
mely Wesselényi- és sip-utca sarkán 
ez évben épült nagy szecceziós palota 

rés t foglalja el A sip- és Wes- 
selényi-utcák frontjait hosszan elfoglaló 
elegáns berendezésű kávéházat Babára' 
cimen a m. hó első felében nyitotta 
meg ünnepélyesen, fiatal, törekvő tulaj
donosa.

Ungváron az Erzsébet szálloda étte
rem és kávéházát Dikker József a m. hó 
elején vette át. Az ujan és megfelelően 
rendezett üzletet szimpatikus gazdája, 
kitűnő italai és konyhája miatt a mi 
ottani szakfoglalkozóink is szívesen 
keresik föl.

Uj vendéglős. Egy ismert s üzletében 
kitartó fővárosi főpincér szaktársunk 
lépett ismét a vendéglősök sorába. 
H onáik  Károly. Az EütvÖs-téri Braun 
vendéglő polgári éttermének tizenkét 
éven át volt főpincére a IX. kér. 
Mátyás-utca 5. sz. alatti és a központi 
vásárcsarnok mögött elterülő idény- 
piacra néző jómenetii kocsmahelyiséget 
még a múlt hónapokban vette át. Uj 
pályájához sok szerencsét és sikert 
kívánunk.

Győrött a Stach-féle Központi ka 
v éházat e hó elején vette meg Höröw- 
pol Ferenc, s ezt újjáalakítva és * Petőfi» 
cimen nyitotta meg újra cs vezeti tovább.

Finger Károly, a nyugoti felvidéken, 
ió konyhájáról ismert vendéglős szak- 
társunk. s a balassagyarmati *Balassa- 
fogadő» éttermének huzamosbb időn 
volt vendéglőse, ugyanon «Magyar ki
rály szálló* vendéglőjét bérelte ki. s 
azt jó konyhája és saját szüretelte bo
raival már is a j óvendéglőt látogatni 
szeretők központjává tette.

Uj kávés. A főváros egyik jobb nevű 
mulató kávéházát a Kerepesi-uton lévő 
•Velence* kávéházat az Andrássy-uton 
lévő Francia kávéház volt főpincére. 
Hinnem Ferenc megvette s azt tulaj
donába és saját vezetésébe a mai na
pon vette át.

Kerestetnek. I-apunk t. ösmerőseit 
és olvasóit kérjük, hogy alanti Schiffbeck 
Lajos volt kassai vendéglős és Pintér 
Endre szakács győri mészáros család
ból származik1 - volt fővárosi ügyvéd 
kamarai kör vendéglőse hollétéről 
tudomással bírnak, ezt lapunk szer
kesztősége és kiadóhivatalával tudatni 
szíveskedjenek

PÁLYÁZATOK. BÉRLETEK.
P ályázati h irdetm ény. A Máv Nyíregy

ház áüoniásán lévő vasúti vendéglő bérletére 
1905 én  junius hó 30-tól számítandó öt évre 
pályázat hirdettetik A kellő bélyeggel ellá
tott és okmányokkal fölszerelt ajánlatok

700,- évi -Jtiudr ke 7f. aéli T2 óráig a debre
ceni Czltitezaősé^ titkári hivatalához külden- 

. . „un időben leteendő
bánáti énz 1-éltéi elek megtudhatók
ni v zett t< ség III. forgalmi es ke
reskedelmi ügyosztálya, Tisza-palotá, II. cm., 
25 ajtó. d <■ S -12 és d. u. 2—4-ig terjedő 
hivatalos órák alatt.

Debrecen. 1904 december hó.

Hv rr János, iöpincér, Győr.

Hah.Lás Jójsel és neje, Sátoraljaújhely.

Pályázati hirdetmény.
A Magyar Országos Pincér [Egyesü

let igazgatósága elhelyezési osztályában 
ü g yv e ze tő i á llá s ra

az alábbi feltételek mellett — ezennel 
nyilvános pályázatot hirdet.

Feltételek.
1. P'enti állásra pályázhatnak, kik a 

magyar és német nyelvet szóban és 
írásban tökéletesen bírják, - a magyar 
és német levelezésben teljesen jártasak, 
s mint a pincérszakmához tartozók, 
tökéletes szakismerettel bírjanak.

2. A pályázótól megkivántatik, hogy 
fedhetlen előéletű, nős, józan, szolid 
legyen, előéletét s eddigi működését 
okmányokkal igazolja, — a vendéglői 
és kávéházi üzleteknek — elhelyezés 
szempontjából szükséges viszonyait, 
ép úgy a pincérikart jól ismerje.

3. A magyar és német nyelven 
saját kezűleg irt folyamodvány a 
javadalmazási feltételek kitüntetésével 
s a 2-ik pontban jelzett okmányokkal 
felszerelve — legkésőbben 1905. év 
január 31-éig a Mope igazgatóságá
hoz i Dalszinház-u. 1. sz. i nyújtandó be.

Magyar Országos Pincer-Egyesület 
Igazgatósága.

T. étlapiró  u raknak!
legmelegebben ajánlom a Berkor-ts-féle legjobb

Hektográph-lapokat
és tentákat minden stlnben, mely sok idői és ír 
kát megtakarít Éttermekben nélkülőzhetlen, mivel t.„,. 
Hektográph-lap mm .kéi oldalon többször használható
S egy eredetiről 100 120 másolat kapható I-ehurás 
mán" e Hektográph-lap a /.mosási is nélkülözi, r-— 
olai-itz!ós közé éltévé s ez olaj-itatós a lenlát teljesen 

i , -zivja. Kim Khatv.lan ruhajelzö festékek és 
Schaplgraph tekercsek minden nagyságban.

BERKOVITS KÁROLY
Sokszorositó-készülekcic, Hektográph-raktár

Budapest, VII , Sip-utca 11. sz
Árjegyzék bérmentve. Árjegyzék beimen

„ M A G Y A R  P A I Z S “
.Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, független 
hetilap; magyar ip a rt  honi terméket véd. 
m agyar szellemet terjeszt minden téren. Évi
ára 4 korona. Legolcsóhb lap.) Szerkesztik 
Borbély György tanár és Horváth Lajos Zala
egerszegen.

C E G L É D I  Ú J S Á G .
Politika i h e tila p : Megjelenik minden vasárnap.

Felelős szerkesztő : Dr. Molnár Albert.
Az alföldvidék legjobban szerkesztett és hir

detésre legalkalmasabb lapja. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: L, kér. Vas

utca 100 sz.

„N É P J  O G“
Politikai hetilap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár, Zerge-utoa 17. szám. 
Somogyvármegye és a szomszédos vármegyék
legkedveltebb és legjobban szerkesztett heti
lapja. Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési 
d ij: Egy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2  k.

„S Z O M B A T H E L Y I U J S Á G “
Politika i lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szombathely. Széchenyi-tér 2. szám.
Szerkeszti: Dr. Császár József.

Vas- és Zalavárm egyének egyetlen keresztény 
kath. irányú és legolvasottabb ^politikai heti
lap ja*. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelemben. Ára egész évre 
10 kor. Hirdetési áraik mérsékeltek. A Szombat- 
helyi Ujság-ot tanilök és földművelő gazdák 
ti kor. kedvezményes áron rendelhetik meg.

„B O R Á SZ A T I Li A PO K "
36 év óta megjelenő egyetlen számbavehető 
♦szőlészeti és borászati* szaklap. — Szerkesz
tőség es kiadóhivatal: Budapest IX ., Üllöl-ut 
25. sz.

„F E G V ID É K “
Vegyes tartalm ú hetilap. A ‘Felvidéki Magyai 
Közművelődési Egyesület* zólyommegyei vá
lasztmányának hivatalos közlönye. Felső Ma
gyarországon egyedüli legelterjedtebb és hir" 

detésre legalkalmasabb hetilap.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
I.apunk mai számából tulzsufáltság miatt 

-A  mi családunk*, a < Hely változások rovata*  
Erdelits ‘ Csókok* tárcája, a «Hétről-hétre> 
több különféle ‘ Közlemény* és a ‘ Szerkesztői 
üzenetek* kimaradtak.



1. szám. FOGADO

r

S zeg ed i te k e a s z ta l-g y á r !

re?£ e*‘ étrendek, szoba- 
’  számlák, borcimkék stb. 

a legmodernebb kivitelben készülnek

MÁRTON ISTVÁN
Szegeden, Boldogasszony-sugárul 58.
Billardszerelö és Billardasztalos

K ra u s z  S . 8S T á rs d  könyvnyom dá jában
(a  „FOGADÓ" nyom dájában)

----------  Budapest, V ., Zoltán-utca II. s í . ----------
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, ugyszinte átalakításokat 
a legmodernebb módszer szerint. 

Arak jutányosak.

A „ F O G A D O “  előfizetői ked- 
w wezményes árban részesülnek.

I.
Naptár, szépirodalom és Budapest
köz- és nevezetesebb intézetei

útmutatója
II.

Vendéglői szakácskönyv egy hétre 
beosztott reggeii-, déli és esti 

étrendekkel. (Étlapisme).

III.
A kávésipar körébe vágó likőr- és 
kávéházi italok készítési ismerete.

IV.
A pincészet és borászat körébe 
vágó ismeretek, ezenkívül a bor
törvény és újabb ministeri ren
deleteket tartalmazó jogi rész.

V.

Vendéglősök, kávésok és pincérek 
A lb u m a .

VI.

A vendéglős-ipar körében ez év
ben előfordult nevezetesebb ese

mények.

VII.
A hazai fogadók, vendéglők kávé
házak uj és leghitelesebb Címtára.

Az „Alm anach" egyes példányainak ára :
2 k o r. 50 fillér.

Megrendelések a <Fogadó> kiadóhivatalában és a 'Fogadó* nyomdá
jában (Krausz S. és Társa Budapest, V.. Zoltán-utca II) eszközöltetnek.

Jóbarátaim és ösmerős 
szaktársaimat szívesen kö
szöntöm ez újév alkalmával.

Királyháza.

Gödör Gyula,
vasúti vendéglős.

T. ismerőseim és bará
taimnak szives szerencse ki- 
vánatimat fejezem az újév 
alkalmából.

Tornaalja,
Fehér ló szálló.

Herceg Imre,
föpincér.

Boldog újévet kívánok is
merőseimnek és jóbarátaim
nak.

Székesfehérvár.

Barnai Ignác
• Magyar király szálloda 

bérlője.

Személyes ösmerőseim és 
barátaimnak szives jó kivá- 
natimat fejezem ki az újév 
alkalmával.

Lipik.

Friedlánder Sándor,
vendéglős.

A m. t. vendéglős és pincéruraknak 
és minden személyes jó ismerősömnek 
boldog újévet ez utón kívánok.

A  Nagyváradi P.-egylet ügynöke.

Silberman Ignác,
Nagyvárad.

Az összes hazai, de különösen a pécs- 
baranya táji t. vendéglős és pincérszak - 
társ uraknak boldog újévet és tartós
sok szerencsét kívánok.

A  Pécsi P.-egylet ügynöke.
Jsrányl József.

Pécs

Boldog újévet kivánokmélyen t. 
vevőimnek és barátaimnak.

Budapest,
VII., Sip-utca 11. sz.

Berkovits Károly,
Sokszorosító készülékek 

hektograph-raktái
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B o l d o g  Ú j é v e t !
Lapunk t olvasó- és előfizető-közönségének, jó barátaink 

benső fldv- és szerencse kivánatainkat nyilvánítjuk
és ösmerőseinknek az újév alkalmával

a „FOGADÓ11
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A «Budapesti Kocsmáro- 
sok Ipartársulata’ t. tagjainak 
és minden jó ismerősömnek 
és kartársamnak kívánok 
ujesztendőt.

Budapest.
Springer József,

a
•Budapesti Kocsmárosok 

■partársulata* elnöke.

Jó barátainknak, szaktár
sainknak szives szerencse- 
kivánatunkat fejezők ki.

Budapest,
Deák-tér.

Sziits Lajos és
Balika György,

vendéglősök.

Valamennyi jó barátom
nak. kartársamnak és kedves 
vendégeimnek B. I'. É. K. 

Budapest,
VII.. üaross-tér 16.

Pindinger Lajos,
a Magyaralföld szállodása.

Pályatársaimnak és jóba
rátaimnak szives gratulációi
mat fejezem ki az év fordu
lásával.

Budapest,
Podmaniczky és Gyár

utca sarok.
Janura Károly.

vendéglős.

Személyes ismerőseim és 
jóbarátaimat az újév alkal
mából ez utón is üdvözlöm.

Kőszeg.
Randvégh József,

kávés.

Minden jó ösmerösömnek 
szívélyes és kollegiális üd
vözletem fejezem ki az év 
fordulása alkalmával.

Budapest,
Seemar. kávénáz.

Morgenstern Ákos.
föpincér.

Boldog újévet kívánok t. 
ismerőseim, jóbarátaim és 
pályatársaimnak.

Budapest,
Erzsébethid kávéház.

Kigel István

A Budapesti Pincér-egylct-
t. tagjainak és jóbarátaim _ 
szives boldog újévi kivánati 
mát ez utón is kifejezem 

Budapest,
Pannonia-szálloda.

Mltrovátz Adolf

Személyes jó barátaimat 
és ösmerőseimet az évfordu
lásával őszintén gratulálom.

Budapest.
Muhi vendéglő.

Kaszás Lajos.

Barátaink és ösmerőseink
nek valamint Mope. t. tag
jainak boldog újévi kivána- 
tunkat ez utón is kifejezzük,

Budapest,
a Budapest- kávéház 

fÖpincérei.
Fritz Ferenc és
Neumann Károly.

Személyes ismerőseim és 
jó barátaimnak boldog új
évi kivánatomat fejezzem ki.

Budapest,
Korona kávéház.

Koltai D. József,
föpincér.

Jó barátaimat és pálya
társaimat szívélyesen gratu
lálom ez év forduló alkal
mából.

Badapest.
I.ipót-kőrut 27.
Littmann (Ladányi) József.

vendéglős.

Tisztelt pálytársaim és ös- 
merőseimnek boldog újévi 
szives kivánataimat nyilvá
nítani.

Miskolc,
Kis pipa vendéglő.

Mayer József,
vendéglő?.

T. szaktársaimnak és ös- 
meröseimnek az évforduló 
alkalmából őszinte szerencse 
kivánatimat fejezem ki.

Budapest.
Knappé János,

az «Elité* kivéház tulajd.

Tisztelt Szaktársaimat és 
Országos Nyugd ij egyesül e- 
tünk tagjait az év változásá
val szívélyesen üdvözlöm.

Miskolc,
Korona szálloda.

Bokros Károly,
Sz. V .K.P. V. O. Nyug- 

dijegyesülete elnöke.

Személyes ismerőseim és 
pályatársaimnak őszinte jó 
kivánatim és üdvözletemet 
fejezem ki az évfordulója 
alkalmából.

Debrecen,
Angol királynő szálló 

tulajdonos.
Hauer Bertalan,

a Debreceni száll., vend. és 
kávésok Ipartárs. elnök e.

T. vendégeim és ösmerő- 
seimnek boldog újévi kivá
natim ez utón fejezem ki.

Budapest.
Gömbös Lajos,

vendégi ős,0____

Kartársaim és ismerősei
met szívesen köszöntőm az 
év fordulásával.

Budapest.
Vidovits Gyula,

föpincér.

Pályatársaimnak és ked
ves vendégeimnek boldog 
újévet ez utón kívánok.

Budapest,
Sütő- és Hajó-utca 

sarkon.
Sybert János,

<Szcrb» kávéház tulajd.

Az érsekujvári vasúti ven
déglő t. vendégeim, pálya
társaim és jó barátaimnak 
szeretetteljes boldog újévet 
kívánok.

Bkdapest.
Mayer Jánes

________  föpincér.
Szívélyes boldog újévet 

kivánok minden barátomnak 
és jó ismerősömnek.

Budapest,
Rémi-kávéház.

Szlrlnger Pál
főpincér.

Az'újév küszöbén t. bará
taimnak és kartársaimnak 
ez utón is szives szerencse 
kivánatimat nyilvánítom.

Szeged.
JuránovPs Ferenc,

szállodatulajdonos, 
a Szegedi Vend. Ipartársu

lata elnöke.

Ismerőseim, jóbarátaimat 
szívélyesen üdvözlöm az év 
fordulása“alkalmából. 

Temesvár,
Koronaherceg-szálloda.

Tóth Kálmán
Ismerős, pályatársaim és 

barátaimnak szerencsés bol
dog újévet kivánok. 

Temesvár,
Koronaherceg kávéház.

Kardosa István,
főpincér.

Az Országos Pincér-egye
sület első harcosait és jó- 
barátaimnak B. u. é. k.

Temesvár,
Koronaherceg-szálló.

Ladányi Ede,
szobafőpincér.

T. vendégeimnek, jó bará
taim és ösmerőseimnek az 
év fordulásával ez utón is 
szives jó kivánataimat nyil
vánítom.

Budapest.
Molnár Sándor,

az «Orient» szálló ̂ tulajdonos.

T. ismerőseim, kartársaim 
és a «Bpesti Kocsmárosok 
Ipartársulata* t. tagjait az 
újév alkalmából szívélyesen 
gratulálom.

Budapest,
VI., Nagy mező- és 
Dávid utca sarok.

Kónya Sándor,
vendéglős.

Személyes ismerőseim és 
kartársaimnak boldog újévi 
kivánatim ezúton nyilvání
tom.

Budapest,
Neisiedler étterem.

Kolb I. Antal.
főpincér.
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Az év fordultával szivé- 
- esun üdvözlöm személyes 
vinerőseim és jóbarátaimat.

Nagy-Kanizsa,
Szarvas szálloda.

Lpós József
szobafőpincér.

ióbarátaim és ismerőseim. 
Különösen atuladuna és vas- 
! licitnek szives boldog új

éi kívánok.
Szeged,

- ;.a nagy szálloda.
Horváth Ferenc.

szobafőpincér.

T. ismerős kartársaim és 
barátaimnak boldog újévet 
kívánok.

Budapest, 
svbert kávéház.

Gráf János,
főpincér

Boldog újévet kívánok t. 
barátaim és ismerős kartár- 
.-aimnak.

Dicső- Szf.-Márton,
Nemzeti szálloda.

Horváth Gábor.
főpincér.

T. pályatársaim és jóba
rátaimnak szívélyes gratulá
ciómat nyilvánítom az év 
fordulóján.

Keszthely,
Amazon kávéház.

Kozma Sándor.
föpincér.

Jóbarátaimat és ismerősei
met az év fordulója alkal
mából ezúton üdvözlöm.

Budapest
Láng Pál

Ismerőseim és jóbarátai
mat ez év fordultával szív
ből köszöntöm.

Eger,
Kaszinó szálloda.

Bózsa József.
főpincér.

Jóbarátaimnak és pálya
társaimnak ez utón is szives 
boldog újévet kívánok.

Budapest,
Piiseni sörcsarnok.

Schnell Gyula,
fizetöpincér.

Jó barátaim és mindazok
nak, kiknek hollétéről nem 
tudok, boldog újévet ez utón 
kivánok.

Kolozsvár,
Központi rakodó.

Marton Vilmos.
főpincér.

Pályatársaim és jó ismerő
seimnek szóbeli szerencse 
kivánataimat nyilvánítom ez 
év fordulásával.

Kolozsvár,
Pályaudvar.

Gráff János,
vendéglős.

Boldog újévi kivonataim
t. kartársaim és ismerőseim
nek ez utón kivánok.

Kolozsvár,
Kikakov kávéház.

Palkovits Andor,
fizetőpincér.

Személyes ismerőseim és
t. elvtársaimnak boldog új
évet ezúton kivánok.

Budapest
Matsád János.

föpincér.

Az évforduló alkalmával 
szívesen köszöntjük jóbará
tainkat és összes ismerős kar
társainkat.

Budapest.
Weisidler étterem, Nagytétény.

Kittner János. 
Kittner Mihály

főpincérek.
Minden ismerősömnek és 

jóakarómnak boldog újévet 
kivánok.

Körmend.
Kulcsos-vendéglő.

Heigli Ignác
vendéglős.

Kartársaimnak és ismerő
seimnek az évforduló alkal
mával sokszerencét kivánok.

Körmend.
• Magyar király*

Neubauer János
_____________ vendéglős.
Az újév alkalmát' al pálya

társaimnak és ismerőseim
nek a legjobb kivánataimat.

Szegei.
«Kis Kass»-vendéglő.

Lichtmann Gyula
föpincér.

Jó barataim és ismerős 
szaktársaimat az újév küszö
bén szívélyes szerencse ki
vánataimat fejezem ki. 

Budapest,
Izabella-tér, Wesselényi-u.

Antony Vilmos,
kávés.

Minden jó barátomnak, ismerősöm
nek és pályatársamnak és minden ven
dégeimnek szívélyes üdvkivánataimat 
ez évfordulója alkalmából ez utón fe
jezem ki.

Budapest,
VII.. Miksa-u. 8. _ ,

Gruber József,
a 'Bableves* vendéglőse.

Személyes jó barátaim és 
ismerős pályatársaimat az év
forduló alkalmából ez utón 
is szívélyesen üdvözlöm.

Budapest.
Aréna- és István-ut 

sarkán.
Unterreiner Vince,

kávés.

( Isszes jóbarátaim és ös- 
merőseimnek boldog újévet 
kivánok ez utón is.

Budapest,
Elité kávéház.

Geiszlinger Endre,
föpincér.

T. jó barátim és kartár
saimat az újév küszöbén 
szívesen gratulálom.

Nagyvárad,
Karnei (Rimanócy) 

éltermek.
Szede kényi Nándor,

főpincér.__________

Az évforduló alkalmából 
szives szcrencsekivánatimat 
nyilvánítom jóbarátaim és 
pályatársaimnak.

Miskolc,
Vasúti vendéglő.

Böcögö József.
föpincér.

Személyes ösmeröseimet 
és kartácsaimat szívélyesen 
gratulálom az újév alkal
mából.

Nagy-Bánya,
Nagy szálloda.

Rumpold Gyula,
szállodás.

Személyes jó barátaim és 
pályatársaimat szívesen kö
szöntőm az év fordulása al
kalmából.

Budapest,
Bodó-kávéház.

Ruwald Gyula,
főpincér.

T. barátaim, üsmerőseim 
és vendég közönségemnek 
szives gratulációmat feje
zem ki.

Budapest,
Teréz-körut.

Kolossá István,
vendéglős.___

Jó barátainkat, ismerősein
ket és pályatársainkat szívé
lyesen köszöntjük az évfor
dulása alkalmából.

Budapest, 
a «Klub» kávéház 

főpincérei.
Löwy Rezső és 
Schlesinger József

Osmerőseimnek és szives 
vendégeimnek boldog újévet 
ez utón kivánok.

Miskolc,
Polgári sörcsarnok.

Lefler Béla,
vendéglői.

Barátaimnak és a « Fogadó» 
minden t. olvasóinak szívé
lyes gratulációm fejezem ki 
az év fordulásával.

Miskolc,
Kis pipa vendéglő.

Erdelits Ferenc.
föpincér.

Pályatársaimat és jóaka
róimat szívélyesen üdvözlöm 
az esztendő elején.

Budapest,
Orient kávéház.

Ra ka József,
______ föpincér.

Az évforduló alkalmából 
t. barátaim és kartársaim
nak legszivélyesebb üdvöz
letem fejezem ki.

Budapest,
Keleti pálya udvar 

vendéglő.
Wallner Samu,

főpincér.
Azon t. barátaim és ős- 

merőseimet, kiknek hollétét 
nem tudom az évfordulásá
val ez utón üdvözlöm.

Érsekújvár,
Oroszlán szálloda.

Brunner Pál,
föpineér.

Azon t. jó barátaim és is
merőseimnek, kiknek hollé
téről tudomással nem bírok, 
boldog újévi kivánataimat 
ez utón fejezem ki.

Léva.
Schmidt József,

vendéglős.

Ismerőseimnek és pálya
társaimnak és jóbarátaimát 
szívélyesen üdvözlöm az év 
forduló alkalmából.

Trettcsén,
Erzsénet-szálloda.

Kolossá Viktor,
föpincér.

Boldog újévet kivánok jó 
barátaim és ösmerős kartár
saimnak.

Léva,
Nemzeti kávéház.

Gémjén Jenő,
föpincér.

Minden jó barátaimnak, 
kartársaimnak és t. vendé
geimnek ez utón is boldog 
újévet kivánok.

Budapest,
Rökk Szilárd-utca 23.

Lakatos G.ula,
vendéglős.
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Szem élyes ism erőseink, jó bará ta ink  és kartársainknak
boldog újévi kivánatainkat ez utón fejezzük ki.

Székésf(kénár, 
vasúti vendéglő

Récíei Vilmos.
föpincér - 

I. I! oszt étterem.

Mihalek János.
föpincér

111. oszt. étterem.
Heindl József í- Szakács Ernő,

éthordók.

Az esztendő fordulása alkalmával szívből köszönjük 
minden ismerőseink és jóbarátainkat.

Nagy-Kanizsa, 
vasúti vendéglő

UnjBr György. Hordóa Vince.
föpincér föpmcer

! II. oszt étterem. M- oszt- étterem.
Kiss Ernó és Blaskovits János,

éthordók.

Szívélyesen üdvözöljük jóbarátainkat és minden isme
rős kartársainkat ez újév fordulóján.

Kottek Vilmos.
főpincér.

Temesvár. Tiszti-kaszinó.
Fülöp József,

Sopron. Várkerület 50. 
Libentritt Károly, 

föpincér.
Rózsahegy. Vasuti-szálió.

Féld Bemát,
föpincér. 

S.-A.-Ujkely. 
Oxenhoffer Károly, 

Esztergom. Fürdő-szálló

Tátzl Antal,
Szeged, vasúti vendéglő.

Jozits Márton, 
Budapest, Bátori kávéház.

Baumgartner Jenő, 
Sopron, Kaszinó étterem. 

Vogrincsics Ferencz, 
fizetőpincér.

Pozsony; Láng kávéház.

Győri Sándor,
főpincér.

Beregszász. Vasut-szálló.

Kováte Lajos,
szobafőpincér. 

Beregszász, Vasut-szálló.

B O L D O G  Ú J É V E T
kívánunk minden ismerőseink és jóbarátaink, t. főnökünk és családja, valamint kedves vendégeinknek.

Száraz Lajos
fizetöpincére (I. II. étterem'.

Az Érsek újvár! vasúti vendéglő:
Muki bácsi Somogyi János

föpincére. fizetöpincére (ül. oszt. étterem).

Jóbarátainknak és mindazon ismerőseinknek, kiknek 
hollétéről tudomással nem birunk, boldog újévi és sze- 
rencsekivánatainka: ezúton fejezzük ki.

Kolozsvár,

Newyork-

szálloda.

Nagy Dániel,
szobafőpincér.

Vere8tóy Domokos,
szobapincér.

Brunner Gusztáv,
éthordó, (étterem).

Barta István,
éthordó, (étterem).

Jó barátaink és minden ismerőseinket szives szere
tettel köszöntjük az év fordulása alkalmából.

Miskolc, Korona szálloda.
Feuereiszen Géza. Gottvald Rezső, Fritz József,

fizető pincér. föpincér. föpincér sörcsarnok.

T. és személyes jóbarátaink, ismerőseink, valamim 
kartársainknak az esztendő küszöbén szívélyes köszönte 
sünk és szerencsekivánatainkat nyilvánítjuk.

Lobermayer József,
Kolozsvári Réz Andor, r . tőpincér. Boda Mihály 

föpincér. MÍIIIn Jean, főpincér,
szobafőpincér.

Debrecen, Aranybika-szálloda.

Koller György.
föpincér, kávéházi.
Schnofl Karoly.

fizetöpincér, ^kávéházi'.
Dummeldinger Miklós,
segédpincér, (kávéházi i.

Peinller Gyula,
segédpincér, kávéházi.

Személyes ismerőseimnek 
és kartársaimnak boldog új
évet ezúton kívánok.

Budapest,
Muhr nagy vendéglő.

Szabó Gyula.
éthordó.

Ismerős kartársaim és ba
rátaimnak tartós boldogságot 
kívánok ez uj évben.

Budapest,
Klub-kávéház.

Grünwald Marci,
segédpincér.

Minden ismerősöm és jó 
barátomnak boldog újévi jó 
kivánataimat fejezem ki.

Miskolc,
Horváth szálloda.

Steer Kálmán,
szobafőpincér.

T. barátaim és ösmeró' 
pályatársaimnak boldog uj- 
évet ezúton is szívből kívánok 

Miskolc,
Polgári sörcsarnok.

Lefler Károly,
föpincér.
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T. ismerőseimnek és jó- 
.irátaimnak boldog újévi 

anatim ezúton fejezem ki. 
finnihályfaha.

Láng Sándor,
föpincér.

Szívélyesen üdvözlöm jó- 
Kirátaim és kartársaimat ez 

cv fordulóján.
S. -i sürgő.

Bakonyi József,
föpincér.

T. barátaim és ismerős 
iktársaimnak boldog újévi

- szerencsckivánataimat fe- 
t-zem ki.

Budapest,
1 sz, tisztviselők sz. 

vendéglője.

Schoditt Alajos.
üzletvezető.

Az évforduló alkalmával 
-barátaim és pályatársaim

nak, boldog újévet ezúton 
! Ivánok.

Budapest,
Schrantz János,

föpincér.
Jó barátaimnak és szak

isaim nak szerencsekivána- 
i nat nyilvánítom az újév

alkalmából.
Zent a.

Miks János.
vasúti vendéglős. 

Az évforduló alkalmából 
i barátaim és pályatársaimat 
'zivélvesen gratulálva.

Debrecen,
bika-szálloda.

Millin Jean,
szobaföpincér.

Kedves vendég közönsé
gem, jó barátaim és kartár- 
saim nak az évfordulónál 
-iker és szerencsét kívánok.

Zenta.
Lindner József,

Tisza-kávéház tulajd.
Személyes ismorös és pá

ll itársaimnak az újév al
kalmából boldog újévi kivá- 
nataimat fejezem ki. 

Nagyvárad,
Kriszta Sándor,
vasúti vendéglős.__

Boldog újévet kívánok t. 
ismerős kartársaim és jóba
rátaimnak.

Nagyvárad,
Somhegyi Dezső.

vasúti vendéglő föpincérc. 
összes ismerőseimnek és 

jó barátaimnak boldog új
évet kívánok.

Budapest.
Godavszky György,

főpincér.

Szívélyes üdvkivánatimat 
nyilvánítom minden jó is
merősöm és jóbarátimnak.

Nagyvárad,
Szauer és Dolgos

éttermek.
Bors János,

föpincér.
Az év fordultával szívesen 

gratulálom jóbarátaimat és 
ismerőseimet.

Nagyvárad,
Kis pipa vendéglő.

Schmiedt Alajci,
föpincér.

T. barátaim és ismerő
seimnek szives szerencse- 
kivánataimat fejezem ki. az 
évforduló alkalmából.

Székes f e j  érvár,
Magyar király szálló.

Horváth István,
föpincér.

összes jóbarátaimnak és 
ismerős kartársaimnak bol
dog újévet kívánok.

Székesfej érvár,,
Magyar király szálló.

Gigler Sándor,
szobaföpincér.

T. ismerős és vendégeim
nek szioes szerencsekivána- 
taimat az újév alkalmából, 
ez utón is kifejezem.

S.-A,-Ujhely.
Özv. Szilágyi Lajosné.
A «Vadászkürt éttermek 

vendéglőse.
Személyes ismerőseim és 

barátaimnak boldog újévi 
kivánataim ez utón fejezem 
ki.

Kolozsvár,
Kikakov kávéház.

Erfurt Hugó,
főpincér.

Jó ismerőseim, barátaim 
és t. vendég közönségemet 
ez újév küszöbén szívesen 
gratulálom.

Kolozsvár,
Széchenyi-tér.

Fekete Lajos,
vendéglős.

Ismerőseim, jó barátaim 
és a Budapesti P.-egylet tag
jainak boldog újévet és sok 
szerencsét kívánok.

Budapest,
Braun étterem.

Gelbman András.
_______ főpincér.______

Ismerőseinknek, jó bará
tainknak és t. vendégeinknek 
boldog újévi és szerencse ki- 
vánatainkat nyilvánítjuk.

Budapest,
Csömöri-ut.

Kalász és Récsei,
kávéház tulajdonosok.

T. pályatársaim és isme
rősemnek ez év fordulásával 
szives szerencse kivánataimat 
nyilvánítom.

Ny őr
Meixner Mihály.

«Royaí» szálló tulajdonos

Volt pályatársaim és min
den ismerősömnek szívélyes 
boldog újévi kivánataim feje
zem ki.

Budapest,
IV. Mátyás-u. 5.

Horváth Károly.
vendéglős

őszinte jó kivánataimat 
fejezem ki személyes isme
rős és barátaimnak az újév 
alkalmából.

Budapest.
Dióssy Ágoston.

főpincér.

Az év fordulóján összes 
ösmerőseimet és barátaimat 
szívélyesen köszöntöm.

Léva,
Oroszlán szálloda.

Vógh Lajos.
í'Őpinccr.

Személyes ösmerőseim és 
barátaimnak ez utón is sze- 
rencsekivánatiin nyilvánítom 
az újév fordulóján.

Párkány-Adna ,
Vasúti vendéglő.

Sker(,ula Balázs,
föpincér.

T. vendégeimnek és leendő 
vendégközönségemnek vala
mint minden jó ösmerősöm 
és pályatársamnak őszinte 
boldog újévi kivánataim ez 
utón nyilvánítom.

Budapest,
IV.. i Belváros) Gerlóczy- 

utca 1. sz.
Csala Gábor,

«Orleans» kávéház
tulajdonos.

Személyes ismerőseimnek 
és barátaimnak boldog új
évet ezúton kívánok.

Nagyvárad,
Rimanócy éttermek,

Karner Gyula.
vendéglős.

T. ösmerőseim, jó bará
taim és kartársaimnak szives 
boldog újévet kívánok.

Erzsébetváros,
Takarék szálló

Kovaltsilc István,
fizetőpincér.

Pályatársaimat és jó  bará- 
taimatszívélyesen gratulálom 
az évfordulóján.

Budapest,
II., Fiume szálloda.

Gebauer Antal,
vendéglős.

Az évfordulása alkalma
hói személyes ösmerőseimet 
és pályatársaimat szívélye
sen gratulálom.

Nyíregyháza,
Korona szálló.

Salamon János.
szállodás.

T. jó barátaimat és östne- 
rős kartársaimnak szives 
boldog újévet kívánok. 

Nyíregyháza,
Korona szálloda.

Dávid Sándor.
föpincér

Barátaimnak és mindazon 
ösmerőseimnek, kiknek hol
létét nem tudom, boldog 
újévet ez utón kívánok.

Igló,
Városi nagy 

szálloda.
Móritz Sándor.

föpincér.

T. kartársaimnak és ven
dégeimnek szives szerencse 
kívánalom az újév alkai 
mából.

Budapest,
V II, Dohány-utca 3ti.

Tomik János,
vendéglős

Személyes ösmerőseim és 
jó barátaimat az esztendő 
küszöbén őszintén üdvözlöm.

Kassa,
Schakház étterem.

Kraudy Elemér.
főpincér.

összes jó barátaimat és 
kartársaimnak boldog újévet 
és sok szerencsét kívánok.

Kassa,
Schalcház szálló 

sörcsarnok.
Schwartz Frigyes,

főpincér.

Réglátott jó barátaim és 
ösmerős kartársaimat szíve
sen gratulálom ez évfordulón.

Budapest,
I.. Gdlérthegy-u. 3.

Jurák Mihály.
vendéglős.

Jó barátaim és ismerős 
kartársaimnak szerencse ki- 
vánatimat fejezem ki ez év
fordulóján.

Kisújszállás.
Bitskey Gerö,

főpincér.

T. ismerőseimet és pálya
társaimat szívesen köszön
töm az újév alkalmából.

Csáktornya,
Zrínyi szálloda.

Babochay Ödön,
föpincér.
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Szívélyes üdvözletemet 
nyilvánítom t. ióbarátaim és 
•ismerős kanársaimnak.

Nagyvárad,
Lloyd-kávéház.

Steiner Ferenc.
főpincér

jóbarátaimat és (ismerős 
pályatársaimat szívélyesén 
köszöntőm ez év fordulóján.

Budapest.

Binder György.
föpincér.

Űsmerös pályatársaim és 
jóbarátaimnak boldog újévet 
és tartós szerencsét kívánok.

Budapest.
Balázs József.

főpincér.

Személyes ismerőseim, jó 
barátaim és kedves vendé
geimnek boldog újévi és 
srerencse kivánatim feje
zem ki.

Kolozsvár.
Korona kávéház.

Fruzsa Mihály.
kávés.

Szívélyesen köszöntőm jó- 
barátaim és minden ösme- 
rősömet az év fordulón

Szalm át.
Lichtenstein Ödön.

a • Pannónia* föszakácsa.

Boldog újévei kívánok t. 
ösmerős kartársaim és jóba
rátaimnak.

Szalmát.
Pannónia szálloda.

Tatay Pál.
föpincér.

Jó barátaim és személyes 
ismerőseimet szívélyesen kö
szöntőm ez év fordulásával.

Kolozsvár,
Rátz étterem.

Scherman Kálmán.
föpincér.

Tisztelt ismerőseinknek 
szívélyes üdvözletünket fe
jezzük ki az évforduló al
kalmával.

Kolozsvár,
Newyork szálló 

kávéház.
Pazsitka Vilmos

és neje.

T. barátaim és szaktár
cáimnak az év fordultával 
szerencsekivánatim nyilvání
tom.

Ungvár,
Kaszinó vendéglő.

Fuchs Manó.
vendéglős.

Boldog újévi üdvözletem 
ez utón fejezem ki t. szak
társaim és jóbarátaimnak.

Ungvár.
Erzsébet szálloda.

Dikker József,
vendéglős.

Pályatársaim és jóbará
taimnak boldog újévet kí
vánok.

Marosvásárhely.
Zinhober Ferenc.

a «Transylvania» föszakácsa.

Személyes ösmerőseim és 
jóbarátaimnak őszinte jóki- 
vánatim fejezem ki ez év 
fordulóján.

Szalm a r.
Pongrátz Lajos,

vendéglős.

Jó barátaim és ismerő.- 
kartársaimnak szívélyesen 
boldog újévet kívánok.

Kolozsvár,
Korona kávéház.

Simon József.
főpincér.

Az év fordulásával isme
rős kartársaim és jó barátai
mat szívélyesen gratulálom. 

Déva,
Központi szálloda.

Schveitzer Lajos,
föpincér

jó barátim és ismerőseim
nek az újév küszöbén tar
tós szerencsét és boldogsá 
got kivánok.

Érsekújvár,
Vasúti vend. és
III. o. étterem.

Skrileta János,
főpineér.

A t. vendéglős és pincér urak
nak szives boldog újévet kivan.

S.-A.- Ujhely.

Anisz Sándor,
Pincér ügynöki irodája.
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Minden ismerősöm, barátom és üzletfelemnek ez utón kivánok

BOLDOG ÚJ ÉV ET
s kérem, hogy ezideig irántam tanúsított szives bizalmukkal a jövőben is támogatni 
méltóztassanak.

Az elkülönített elhelyező irodámban állandóan válogatott és szakképzett sze
mélyzet áll rendelkezésemre, s amennyiben az ország minden üzletét személyesen isme
rem. az általam küldendő személyzet teljes megelégedéséért a felelősséget elvállalom.

Adás-vevést közvetítő irodámról szintén felesleges hirdetni, mindenki megvan 
győződve, hogy a legszolidabb és leggyorsabb közbenjöttömmel csakis elsőrangú és jó
üzleteket közvetitek.

A legutóbbi 2 évben közel 70 elsőrendű üzletet adtam el, s azt hiszem, ez 
elég fényes rekord ahhoz, hogy- t. ügyfeleim bizalommal fordulhatnak hozzám.

Nagyrabecsült megbízásaikat kérve, vagyok kiváló tisztelettel

GROSZ ÖDÖN Budapest,
IV., K á r o ly -k ö r u t  10.

Krausz S. és társa könyvnyomdája, Budapest, Zoltán-utca 11.
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