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A MAGYAR VENDÉGLŐS. ÉS KÁVÉSIPAR, A HAZAI < ÉRDEKEIT FELKAROLÓ 
ÉS IDEGENFORGALOM ES A HAZAI BORGAZDASÁG í SZAKKÖZLÖNY.

SZERKESZTI ÉS KIADJA 
FLÓR GYŐZŐ.

T A R T A L O M .
Áldomás (Vénfogadós)

Ünnepnapok.

Borgazdaságunk.
Egyletek, Szövetkezetek. 
Apró dolgok.
A mi családunk:

(Minden T.-tól.)
A mi könyvünk 
Bartha Miklós emlékére... 
Különféle közlemények. 

Kérelem. Hymen hírek. 
1906-ki Almanach . 
Emlékek. A karteles vi
lágból. Bártfa-fürdő sor
sa. Önsegélyzés. A ma
gyar konyha (itthon és 
níásut). Paulits József 
ajándéké. Köszönetnyil

vánítás. ingven viz. Az. 
iy05-ki Fogadó. Ünne
pelt igazgató.Gyászrovat.

Konyhaművészet (Cinho- 
bér F.-töli

Közrovás.
Boldog újévet.

Üzleti híreink. (Helyválto
zások. i

Hétről-Hétre. Év elején. 
(Matsád I.) Az én újévem 
(Tardv G.)

Szerkesztői üzenetek.

Üzletek vétele és eladása.

Helyeszközlő.
Hirdetések.
Útmutató.



H azai fogadói?, vendéglők és

kávéházak, fürdők, kirándulók-,

főbb cég- é s beszerzési források ú t m u t a t ó
E rovatban mindazoknak, kik a »Pogadó« egész 
évre fizetik elő, üzleti címét állandóan és díj
talanul közöljük. Nem előfizetőknek ezen közlés 
egész évre 20.—, félévre 10.— és negyedévre 

6 koronába kerül.

BUDAPEST.

Fogadók.

HUNGÁRIA NAGYSZÁLLÓ 
Kishid-utca. lg. Burger. K.. 

PANNÓNIA SZÁLLODA (túl. 
Gliiok Frigyes.1 Kerepesi-ut3, 
BRISTOL SZÁLLODA (Illits 

József IV. Mária Valéria-n. 
ERZSÉBET SZÁLLODA (tűt. 

Maj or Józsefi, IV., belváros. 
BCjretem-u. 5.

OKI ÉNT SZÁLLODA tulaj.1.' 
Molnár Sándor. Népsziuhaz-

SZT LUKÁCSFÜRDŐ Nagy 
szálló Ü. V. Kies Gyula)

A PPL JÁNOS Debrecen-foga
dója Yll., Kerepesi-ut 88.

KELLÁK JÁNOS .Két korona- 
szálló.bja. étterem, kávéliáz. 
IX., Soroksári-utca II.

Vendéglők.

ALBERT VIKTOR vendéglője, 
Klikk Szilárd-utca 10. sz. 

ASZNÉK JÓZSEF vendéglője 
VII., Dohány-utca 38.

BAYEK JÁNOS vendéglője, 
VII. kér . Areun-ut szám. 

BAUMANN A. LAJOS Malo- 
schik-féle vendéglője VII.. 
Csányi-uteza 11.

BLASCHK.A ISTVÁN uagyven- 
déglüje V I, Király-utca 110. 

BOGNÁR KÁROLY vendéglője 
II., Tö ök-ntea 2.

BRAUN BÉLA vendéglője VII.,

BOUGUZS VN ANTAL vendég
lőié IV.. Gerlóci-utea 2. 

CADA ADOLF vendéglője :iz 
-őt csillaghoz. Sdivetsi-g-u.-íl. 

CSÖBÖR ANTAL - Újvilág-ven- 
dóglőjo, IV7., Ujviiág-U. 23-25. 

CSUTY GYULA vendéglője, 
V., Váci-ut Út.

CHLADEK JÓZSEF Alföld ven
dégfogadója is  vendéglője. 
VII.. Usőmöri-nt 8.

DOMSITZ JÓZSEF vendég
lője, VI!., Arena-ut 51. 

DROSGY.VK IZIDOR IVustin- 
ger-féle vendéglője VII., Ovj- 
da-uica 26.

EBERHARDTGÁBOR vendég
lője, VIII., Gólya utca 

EHM JÁNOS éttermei, VIII., 
Kerepesi-ut 1.

ERNST MÁTÉ -Nagvvendéglője-
V. Szabadsig-ter 89. 

EDELMANN MÓR venJéglője
VII., Kerepesi-ut 82.

FRISCII REZSŐ vendéglője VII.
Erzséhet-körut 44,

FÖLDI ANTAL _Uj kispipa*. 
IV. Ujvilig-u. 14. Belvárosi 
pincéri kar vendéglője. 

FRANK L SÁNDOR Fehér- 
várl-ut öl.

FÁBIÁN ELEK »Vörösdisznó«- 
venJéglője, I., Boruemisza-ut 
32 (Kulyáb-féle villa).

GATTO KAROLY vendéglője,
VI. , Lehel-utca 21. sz. 

GÖMBÖS JÁNOS vendéglője.
Magyar-utca 3. Üzletbeliek 
vendéglője.

GÖMBÖS LAJOS vendéglője. 
Városház-utca 10. Somogy- 
Zalai kartársak vendéglője. 

GREGORITS SIMON vendég
lője VI., Palóc-utca 1. “

GEBHARDT ANTAL vendég
lője Vili., Népszinház-n. 1. 

HAJÓS KÁROLY vendéglője,
1., Bőszörményi-ut 81. csend
őr laktanya

HAJDÚ SÁNDOR »Bableves- 
Gsárda. nagy vendéglője, VII.,

11ÁBKTLEK LAJOS Istvántéri 
Nagy Bor- és Sörháza. Kis 
Diőafa-utcas rkán

HORVÁTH KÁROLY vendég
lője, IV.. Mátyás-utca 5., 
Idénypiaccal szemben. 

HAVLITSEK JÓZSEF vendég
lője VI., Nagymezö-utca 4. 

HORVÁTH ISTVÁN vendéglője 
IX., Fövám-tér 10.

HANKUS IMRÉNÉ kávé- és 
étterme Vili., Baross-ntca 
és Szentkirályi-utca 4S. 

HECKER LAJOS vendéglője.
VII., Király-utca 51. 

HUFNAGEL HENRIK (Hor- 
vátli-téle vendéglője, V ili., 
Vas-utca 1.

JURÁK MIHÁLY vendéglője, 
I. Budán). Gellérthegy-u. 3. 

JANI RA KÁROLY vendéglője 
Po.lmaui.-ky- és Gvár-utca 
sarkán. Fővárosi pinrérkar 
találkozója.

KARDOS JÓZSEFNÉ vendég
lője, V III., Baross-u. 6. (Há
rom óráig nyitva).

KARIKÁS voltMuhr) vendéglő 
lü. v. Roháts Jánosi 

KASS BÉLA éttermei (volt, 
Drexier) VI , Andrássy-ut 85. 

KELLŐ VILMOS Singhoffer-fele 
halászcsárda vendéglője, I.,

KERESZTESSY MÁTYÁS ven
déglője. Vili., József-utca 8. 

KÓNYA SÁNDOR „Rózsa bo
kor" vendéglője. Nagymező- 
utca. Uzletbeliek vendéglője 

KLIVÉXYI FERENC, éttermei
VI. , Andrássy-uL 

KOLLMANN LAJOS vendéglője,
II., Margit-körut S.

KOSSÁ JÁNOS vendéglője
VII. , AlmAssy-tér 16.

KUBANEK VINCE „Budai vi
gadó" éttermei. II., Kíj-n. 

KOUSZ ANTAL Keretz-féle 
venJéglője V., Gizella-tér 3.

L AKATOS G YULA vendéglője 
VII., Wesselényi-utca 17 (Ci
pész-ipartestületi ház) 

LEIKAM GYÖRGY vendég
lője, I. Alag-utca 1. 

LADÁNYI (LITTMAN JÓ
ZSEF éttermei, V I , Lipót-

51.
, Her-

LUKACS JÁNOS vendéglője 
I.. Fehérvári-nt II.

M ARKOVITS DOMONKOS 
vendéglője, I., Döbrentey-tér 
5. A pincéri-kar találkozója.

MIHÁLYTI SÁNDORNÉ ven
déglője, VII.. Aréna-nt 8.

M1RTII ANDRÁS vendéglője. 
Dohány- és Sip-u. sarkán. 
Olcsó, magyaros konyha.

MHIÁLFI SÁNDOR Váci-kör-

MOHOS FERENC vendéglője,

MOLNÁR JÓZSEF Vaidahn- 
nyadt borozója VII., Csengeri-

NAGY GÉZA nagy »PiIseni« 
sörcsarnoka,VII., Arena-ut 53

X1KA ANTAL IV. kerület, 
(Belvárosi Váci-utca, saját 
ház. Régi pincéri gárda ven
déglője.

PODOLETZ FERENC vendég
lője VIII., Szerdahelyi-u. i.

PUTZER M. nagyvendéglóje, 
VII., Arena-ut 80.

PRÍM ESZ JÓZSEF vendéglője 
a»Koronaör<*-höz. II., Palota
tér 2.

KELL MIKLÓS vendéglője, 
VI., Hajós-utca 31. Üüzfet- 
beliek találk »zója.

ROHÁTS JÁNOS Karikás-féle 
vendéglője VI., Szerecsen-u. 33.

RUZICSKA JÓZSEF vendég
lője, VII., Szövetség-u. 3$ B

SCHUSTER ERNŐ Nyugati pi- 
lvaudvari vasúti vendéglője.

SCHODITS ALAJOS (Országos 
Tisztviselők Egyesülete köt
és nyilvános éttermei) Vili., 
Eszterhazy-utca 4. 

SCHRETTNF.R MÁRTON ven
déglője V I I , Izabella-tér 2. 

SZÜTS ÉSBALIKA éttermei. 
Deák-tér 2. A MOPE tag
jainak találkozóhelye. 

SPIEGEL IGNÁC Erdélyi 
b. nzója VI., Dalszinház-u. 8. 

SZENDE IGNÁC fővárosi bc- 
rezója V ili., Népszi :i ház- 
utca 11.

SCHRATZ HUGÓ Lcheti-féle 
vendéglője V ili., Kerepesi-ut 
41. sz.

SPRINGER JÓZSEF vendég
lője. Vili.. Közvágóhid-

SPESNY EDE Szervita borház 
vendéglője, |V., Yárosház-u. 

STÖLZL NÁNDOR vendéglőjo 
I., Disz-té.- 1.

SZAGER JÓZSEF vendéglője IX 
Ranolder-utcs 31.

STEINER PÁL vendéglOjeVIIT.
Baross-utca 117.

TASY LAJOS vendéglője VII.
Dohány-utca 39.

TOTOLA IMRE vendöglöje, 
VII . Alsóerdösor 10. A zala- 
vidékiek találkozója. 

THESSI JÁNOS vendéglője,IV. 
Molnár-utca 8.

VA5CHATTA VIKTOR Tiszti 
kaszinó vendéglője Hungária- 
ut 258. sz.

WEBER ÉS GROSZ -Három 
holló1- vendéglője, VI., An- 
drassy-nt i4.

WURGLUS VILMOS vendég
lője Kerepesi-ut és Agg- 
teleki-r.. sarkán.

WURGLITS ANTAL vendéglője, 
VIII., Kerepe9l-ut és Gyöngy- 
tyuk-ntca sarkán

Kávéházak.

ALMÁSSY KÁROLY „Kistii- 
ludy-kávéháza". Teréz-feőrut 
és Szondy-utca sarkán. 

BALATON KÁVÉHÁZ (Tiha
nyi József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán. 

BOULEVARD KÁVÉHÁZ t.
Goldhammer Á.) Váci-k. 24. 

IMBER JÓZSEF kávé-háza, IV.

ClTY-KÁVÉHÁZSchreiberHugó
Szabadság-tér.

KLITE KÁVÉHÁZ (t. PoPák 
Sindori Kerepesi-ut és Ka- 
zíney-utca sarkán. 

ERZSÉBET-HID KÁVÉHAZ 
1 R.ipszky Zsigmondi 1. kér. 
Döbrentei-tér.

FARAGÓ KÁVÉHÁZ (tulajd. 
Faragó Nagy Sándor, VII.,

FELLEGI EDE .Elcvátor-ká- 
véház", Ferenc-kőrut. 

GRUBER JÓZSEF »Körati ká- 
véház«. VII., Erzsébet-kőr. 6 

HAZÁM KÁVÉHÁZ (túl. Vá
mos Dezső) VIII.. Józsei-

HOCH LAJOS nagy kávéháza 
VIII.. Népszinház-utca 29. 
Uzletbeliek találkozókávébáza 

KATONA GYULA „KLUB" ká
véháza, V., Lipót-körut, a 
Vígszínház mellett. 

KIRÁLY-KÁVÉHÁZ (t. Kallós 
Márkus) VII., Erzsébet-körut 
és Király-utca sarok.

KLEIN TESTVÉREK .Adria- 
szálló nagykávéháza. Vili., 
Kerepesl-ut.

KLOTILD KÁVÉHÁZ (tulajd.
Katona G.) Belváros, Váci-n. 

LÁBKSZ FRIGYES kávóháza. 
IV.. Hajó- és Sütő-utcák 
sarkán. A pincéri kar talál
kozó helye.

LAUKO PÁL kávéháza. VII.. 
Csömöri- és Aréna-ut sarkán.

LYON KÁVÉHÁZ (r. Knappé 
János és Társai VI., András- 
sy-ut 27.

MOLNÁR KÁVÉHÁZ IV. kér., 
Koronaherceg-utca, (Haris- 
bazár.) Üzletbeliek találk.

MENTON-KÁVÉHÁZ (t. Schauer 
Vict. Frigy.) VI., Oktogon-tér

MÁDAt SÁNDOR .Akadémia* 
kávéháza V.. Akadémia-u. 4.

NEW-YORK KÁVÉHÁZ Er- 
zsóbet-fcörut (Harsány! test-

NE1VELT SAMU „Sindortéri 
kavéháza". V ili.. Kőbk Szi
lárd-utca 81.

OTTHON-KÁVÉ HÁZ (BŐhm és 
PoIUk) VIH., Kerepesi-ut 9/b. 

ORLEÁNS KÁVÉHÁZ (túl. 
Kohn Sándornál Ozletbcliek 
találkozóhelye. 

ORSZÁGHÁZ KÁVÉ HÁZ (tol. 
Gárdonyi Józset), V., Náilor-

PAXN0N1A KÁVÉHÁZ és étte
rem Pelzmann Ferenc.

PETŐFI KÁVÉHÁZ (ii. vezető 
Szalay Károly) VII.. Erzsé
bet-körut cs Doh-utca saroki 
házban, üzleti), találkozója.

SPLEND1D KÁVÉHÁZ tnlaj.l. 
Tyroler József né és Seeman 
Kamiin), IV.. Kiroly-kűmt.

SUG’ÁR SÁNDOR és Társa 
»Szabíria-kávéháza« VII., 
Dohány- és Nyár-utca sarkán. 
Pincérek találkozóhelye.

SPRINGER JÓZSEF kávéháza 
VII., Almássy-tér 7.

SYBEUT JÁNOS GizeUa-kávé- 
hiza, TI.. Széna-tér. Üzleti 
kartársak találkozó helye.

UPOR JÓZSEF Tőzsde nagyká
véháza V., Szabadság-tér 12.

ULTTS LŐRINC „ Árpád-'•kávé- 
liáz, Erzsébet-körut és Do
hány-utca sarkán.

VVEISZ ÁGOSTON .Kaszinó, 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

VILMA BOROZÓ (Svertetzky 
Károly vendég'ője) VIII., 
József-kőrut 10.

V I  D  É K .

A ls ó já ra . Torda-Aranyosai.)
TÓTH KÁROLY szállodája. 

A ls ó lon d va . NEL'BAUKK 
ANDRÁS „Korona" szállo-

FERF.NTZY JÓZSEF vendég- 
lüje [volt Poppel vendéglő.) 

REVERENTSICS 1STV. ven
déglője. közel a vasúthoz 

LENARICS VIKTOR iTüske- 
t'éle) vendéglője. Magyaros 
konyha.

RÉVÉSZ SAMU Központi ká- 
véház, a Fő-utcán 

KRAJCSICS ISTVÁN és FIA 
vendéglője a .Zöldfa—hoz. 
Saját szuretii borok.

A ra d . BRAUN ÉS SCHl'H 
sörcsarnoka és éttermei, a 
városházzal szemben. 

HUNGÁRIA KÁVÉHÁZ (Wilt- 
mann Károly tulajd.) a város 
központján.

NÁDOR S.ZÁLLODA (t. Páska 
Igaác). Étterem, sörcsarnok 
és nyári kert..

SPITZER MIHÁLY Erdélyi- 
féle) kávéháza. A pineórnrak 
otthonias találkozó helye. 

SZUSZ MÓR „Japán" kávéháza.
3z. a Városháza.

TÓTH ENDRE köhánvai sör- 
csamoka és éttermei : Sza
badságtér.

ABBAZ1A-KA VE HÁZ (túl. Ko- 
váts Artúr) Szabadság-tér 

GELLER SAMU Fiume-kávéháza 
üzletiek találkozója

A b o t .  PERTL JÁNOS vasúti 
vendéglője.

A .-len d va  - H osszú  falu
SABJAN VF.NDEL k), , ,
vendéglője.

A la ó -K u b ln . BI
JAKAB .Nemzeti* s: 
étterem és kávébaz.

IKLI.EU

A lv in c .  IIARRÓ FF.ltl)\i 
vasúti vendéglője. Szili,.Jai 
szobák.

B a ja . HORVÁTH J\Nos 
„Bárány" szállodája. Magva
ros konyha.

B o ro s jo n ö .  KOCSY A NI A'.
„Központi" szállodája 

B a tton y a . LÁNG JÁNOS...V.
Korona'1 szállodáié. 

B a la ss a g y a rm a t. .TÓTH 
a. AUami

PIIUNGER KÁROKY .Zrínyi* 
vendéglője. Nyári éttermek 

B a r c s  telepi. HOFFM.W 
K* KRAKSZ -Garui, sz.i- 
lodája az állomás mellett. 

DOBAY SÁNDOR ..Központi ' 
vendéglője, magyar konyha, 
olcsó szobák.

ISTVÁN szállodái 
szőllöreleni boroíc

B cre g s z á s z .  BRENNKii 
Márton Osbudavár kávéhá
za. Urletbeliek találkozója.

B o s z to r c o .  MOLÜOVÁN 
DÁNIEL „Európa" kávéhá
za. Üzletiek találkozója

LllLAY JÁNOS vasúti vendég
lője, a közönség kirándulója

7.\vnr. t t v o u iv v  ir„.....

B e s z te rco b á n y a .  SOOR 
Mór „Hungária" kávéházit.

KRAUSZ LAJOS -Vasúti* szál
lodája

B ö k é s .  KETTER FERF.NT 
„Városi- szállód íja. Étterem, 
sörcsarnok.

B .-C sa b s . BAKTOS JÁNOS 
Nádor szállodája. Éttéren 
kávéház, sörödé.

ENDERSZ KÁROLY vasúti 
vendéglője, a városi közön
ség kirándulója.

FIUME SZÁLLODA (túl. Ket- 
ter Károly) a központon.

.KOZMA MÁRTON Fehér bá
rány szálló és vendéglője.

FREIBERCER MÁRTON „Ko
rona" kávéháza. Ületbeliek 
találk. helye.

BORS SIMON „Vasúti- szál- 
0. szob.

•BAROSS* vendéglő és kivé- 
ház (üzletv. Taranyi János .

B .-G yu la . OSZUSZKY JÁ
NOS vendéglője (és nyári 
kirándulója) a vasútnál.

B á n ré v e . SZABÓ GYŐZŐ 
Vasúti vendéglője.

B á c s -T o p o ly a .  - CSFR- 
NYUS LIUALY -Nemzeti- 
szállód íja

HORVÁTH JÓZSEF szállodája. 
Étterem, sörcsarnok.

B ra s s ó .  GOTTSMANN EDE 
„Vigadó" kávéháza. Üzlet- 
beliek találkozója.

ROTHEXBACHER JÓZS „Vi 
gadó" étterem és sörcsar-

CHUBÓDA VINCE (volt Dror 
len kávéháza. Főtér.

KUN MENYHÉRT „MetropoP 
szálló, étterem és kávéháza.

H INDÁK FERENC -K i 
szállodája. Olcsó szem 

DAKÓ BÁLINT „Predeil 
Indája" az állomás ni 
Olcsó szobák 

SCHUSTER MÁRTON „Hu 
szilló étterme 

B á c s k u la . ROCKENi 
József szállodája 

B o g lá r .  B E R G E R ■ i 
„Vasúti" szállodája, é-t 
kávi-ház.

B ü k k . (Sopron m i bENKl 
VILMOS vendéglője. _ ■

C s ik ó v á .  SI.MdNCSiTs JÁ
NOS szállodája
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A MAGYAR VENDÉGLŐS és KÁVÉSIPAR, a  H AZAI és IDEGENFORGALOM és B0R6AZDASÁGI ÉRDEKEK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetés : Egy évre 12 Kor. félévre 6 Kor. 
Negyedévre 3 Kor.

Szerkesztő és laptulajdonos Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
FLÓ R GYŐZŐ. Budapest, V II ., Kerepesi-ut 13. sz.

Á L D O M Á S .

(Uj  évi  cikk.)

Vén kocsmáros! vágd a sutba gondod, 
S bízz csapot és pincekulcsot másra, 
Töltess tele egy-két kancsót, csöbröt,
És azután gyújts rá a  pipádra;
Mig bevégzi ez az év folyását 
Igyuk meg a torját — áldomását!

S  kérded, hogy ez elfajult időnek: 
Lehet-e vajh' haszna és értéke —
S romlott szellemében mily erényben, 
Élhet és fejlődhet annak népe ?
Mily gyümölcsöt, milyen hasznot várhat, 
Gazdája egy férges törzsű fának!

Ne bántsd tehát e kort, vén kocsmáros, 
Sokkal jobb ez, mint ahogy te véled ; 
Olyan mint az a kohó, amelybe,
Ércköt dobtak felolvasztás végett; 
Szörnyű hévvel ég, izzik, szikrázik —
S benne csak az olvadt salak látszik.

Igyunk hát, vén kocsmáros barátom! 
De ne a vén emberek kedvével; 
Igyunk a mi régmúlt ifjúságunk, 
Vért fonaló, lobogó füzével;
Hogy a szivünk lángoljon, lobogjon 
És mint régen: sírjon és kacagjon !

Ám, úgy hiszed, nem sokáig tart ez, 
És talán már nincs is messze vége; 
Hiszen hogyha tovább tart, e földnek, 
Bűnbe’ pusztul s vesz el minden népe. 
Hallottad-e hírét Sodornának?
Ilyen sorsa lesz még e világnak. . .

De mi, ne ezt nézzük, azt a szebbet, 
Mely a szennyből ki még alig látszik, 
5  mely végre az olvasztás hevében 
Tündöklővé, ragyogóvá válik;
Már is látszik itt-ott ragyogása — 
Szép műveltség hajnalhasadása...

. . .  Sz' adott Isten ma is a magyarnak 
Bort, mitől a meghalt is föléled,
Mitől mint a napfénytől a róna, 
Ragyogó lesz ez az öreg élet;
Mitől elmúl minden kínos kétség,
S  föltárnád a dicső szép reménység.

Töltsd tele hát a poharat — vagy ne, 
Fogd a kancsót! mint a rég' időben, 
Minek hagyjuk életünknek üdvét,
A kedvet a kancsó fenekében!
Had’ szóljon az mint a sas az égbe — 
Sz’ volt elég keservünk már e létbe.

Azt mondod, hogy nincs teneked kedved, 
Hogy te ebből kijöttél már régen;
A gond meg a többi élelbajok, 
Beszántottak a földedbe mélyen;
S betemettek minden jót a multbul,
És mi jó t se vársz te már a sorsiul.

De mi jót is várhatnál már — véled, 
A te időd, mint ez év is, eljárt;
A mai meg nem a tied, ebben 
A te szemed mindig csak ködöt lá t; 
És amilyen ködös a folyása,
Olyan hibás s  rossz minden szokása.

De pusztuljon is miként — Gomorha! 
így legalább kivesz minden vétek;
Gőg, hiúság, önzés és irigység,
S  minden mi a leiken folt és méreg;
És ami rossz csak van a világon . . .
S pusztuljak el én is, mitse bánom!

. .  . J ó  barátom! ne bántsd a világot, 
Hisz ilyennek is szükséges lenni;
Majd elmúlik, majd elmegy ez, hogyha 
A helyébe egy másik fog jönni;
Azt hiszed, hogy amit te ismertél —
Az a világ sokkal jobb volt ennél?

Igaz, nem volt annyi csillám benne,
S az emberek egyszerűbbek voltak; 
Istent félték és szerették egymást,
S becsületet annyiszor nem lopiak; 
Ámde árnyék akkor is volt, hidd e l . .  . 
A létkezdet sincs másként mint bűnnel.

így, vétke és másféle hibája,
Megvolt minden kornak és időnek,
S meglesz mindig mig csak e glóbicson 
Népek lesznek, — születnek és élnek; 
S mig csak a tündöklő nap az égrül 
Valamilyen okból le nem szédül.

Mert a műveltség az, öreg társam, 
Melyet e kor érlel s izzaszt folyton; 
Emiatt nincs semmi cél, vagy óhaj 
S jobb szokás a maga helyén nyugton, 
Mintha minden fejtetején álna —
És valami fergeteget várna.

Ez különben van elég e földön —
E hon fölött szintén boridat van;
Sokan kétség s csüggedéssel nézik,
Hogy mikor tör ki bősz s  vad viharban . 
De szele nincs, villám sem cikázik — 
Messze, távol kicsiny fény súgd zik.

A h ! de mi az, mi bu ott az arcon — 
Vén kocsmáros! mért a könny szemedbe ? 
Talán e honi siratod ? .. .  ne sirasd, 
Fogd inkább a kancsót a kezedbe!
És igyál! igyunk e hon javára — 
Igyunk amúgy Isten igazába!

Vendég úgy sincs, de minek is volna, 
Jobban esik igy a vigadásunk; 
így legalább csak mi tudjuk, ketten, 
Hogy könnyel is látott áldomásunk . .  . 
De a könynek öröm folytatása —
Lesz még boldog a magyar hazája!

De legyen is s annak minden népe, 
Vagyonban és kincsben gyarapodjon; 
Fogadósnak, kocsmárosnak bora, 
Mint a Duna, Tisza vize folyjon 
S a  merre foly, árad szét, e honban, 
Sose legyen senki bubán, gondban.

Hej! hisz olyan gyönyörű az élet. 
Hogyha azon nincsen gond és bánat, 
Hogyha annak borongás égboltján,
A vidámság s jókedv föl-föl támad; 
Melynek napja hogyha kisugárzott — 
Megölelnénk — az egész világot. . . Véafogadós,
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Ünnepnapok.
A szeretet nagy és szent ünnepe, 

mint annyi sokszor, most is beköszön
tött. És mint mindannyiszor, most is 
beragyogta s tündökölte a keresztény 
világot, melynek sok-sok népe szere
tetteljes örömmel ülte meg a magasz
tos ünnepet, s bensőt betöltő áhittatal 
zengte a kisded Jézus születését!

Az ünnepnapok aztán elmúltak és 
vége lett: fénynek, szeretetnek és min
den örömteljes érzésnek. És helyre 
állott az ünneplő világ kizökkentette 
küzdelmes élet és folynak megint a 
bubajjal teljes hétköznapok. Az a sze
rencse, hogy hamar lefolytak s hogy 
hamar eljött a kiskarácsony, ünnepe 
azoknak, kik az elmúlt ünnepnapok 
örömeiből semmi részt se vettek.

Mert hát ilyenek is voltak — hajh, 
pedig sokan . . . Akik a nagy ünne
pekben nem örültek és vigadoztak. 
Akiket a létszükségleti s az életküzde
lemmel kapcsolatos gondok ezeken a 
szent napokon is távol tartottak: otthon
tól, családtól és mindennemű kénye
lemtől. Mint például a fogadós iparhoz 
tartozókat, — akikre világi és egyéb 
ferde rendszeri szokások a „folytonos 
gond s küzdéssel teljes az élet“ elvét 
oktroválták.

Mi ránk tehát mi se áradt az ünnep
napok fényéből. Semmi fény és legki
sebb része se annak a magasztos 
érzésnek, ami annyi milliónak a keblét 
töltötte be. Mi ránk csak a fárasztó 
teendők súlya s az örömöket követő 
szürke hétköznapok maradtak.

Ezt azonban nem panaszként mond
juk. — Már mért is panaszkodnánk, 
mikor tudjuk, hogy ezen a dolgon 
segíteni úgy sem lehet. Vagy talán bíz
hatnánk a mi dolgainkat másra ? Mert 
csak ez az egy mód volna arra, hogy 
a hasonló kívánalmainknak is eleget 
tehessünk.

Ám, nem lesz ez mindig igy. A kor
szak haladása és a korszak minden né
pét mindjobban fölemelő fölvilágo- 
sultság, ezen a körülményen is változ
tatni fog. Nálunk, ami széles és nagy 
teret elfoglaló szakmánkban is — len
dület, változás és az érdekeknek meg
felelő töbrendbeli alakulások Jognak 
bekövetkezni. Megfogjuk érni, rogy ez 
a mesterség, a hajdanhoz hasonló jól és 
nagy haszonnal fizetteti meg az érde
kében tett és soha sem szünetelő fáradt
ságot. De elfogjuk érni azt is, hogy 
ennek az ágnak foglalkozói: fogadósok 
és pincérek az állam és társadalomra 
legérdemesebb e foglalkozásuk révén, 
illetve az ő kitartó dolgaikhoz illő 
egyéni és társadalmi tiszteletben fog
nak részesülni. Amikor aztán a mi ja
vunkat illető és mint lelki, mint testi 
jókat eredményező sikerekben is leend 
részünk. — És akkor ami számunkra 
is lesznek — ünnepnapok.

FOGADÓ

Addig is és pedig a legjobb remény
séggel eltelve köszöntsük a némi örö
met ránk is sugárzó ujesztendőt, s hő 
bizalommal és várakozással tekintsünk 
az ígéretét mindig be váltó ama 
komoly mondás elé, hogy: — Várj 
ember sorodra és nem vársz hiába!

BORGAZDASÁGUNK.

Lassan, lassan. Egy múlt esztendei 
lapunknak ezen a helyén, a borügynöki 
(cenzáli) rendszer megszüntetésére vo
natkozó közlemény látott napvilágot. 
E közleményünk fölsorolta nagyjából, 
hogy a borkereskedő érdekeire dolgozó 
cenzál, valójában a hazai borgazdaság 
és bortermelés nagy hátrányára létezik. 
Amit különben lassan-lassan belátnak 
a szőlő- és bortermelők i s ; kiknek 
Országos testületéből december hó 
elején egy felhivás-féle bocsájtatott ki, 
mely midőn a szőlősgazdákat az el
adásra szánt boraikat illető nyilvántar
tási jegyzék beküldésére szólítja, tulaj
donképen, s bár önkénytelenül, a cenzáli 
rendszernek lassanként való megszün- 
letésére törekszik. Amit < egyébként 
most és csak mintegy konstatálá- 
sára hozunk föl annak, hogy a 
„Fogadó" helyes nézetét a borgazda
ságunk egyes kérdéseiben és miként 
ezúttal a borügynökökre nézve, ugyan
így fogják elismerni és acceptálni a 
borkereskedőt a termelőtől teljesen 
elválasztó ügykérdésben is. Más szóval 
pedig,—haladunk lassan-lassan[a magyar 
borgazdaság igazi célja felé.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.

A m isko lc i kongresszusra előzőleg 
hozott közléseink megemlítették azokat 
a készülődéseket, melyek illetékes helyen 
ez irányban történnek s melyek a mi 
kongresszusainkban — a miskolcinak — 
már eleve is a legszebb sikert ígérik. 
Ebben a dologban egyébként az első 
hivatalosszerü lépés e hó 23-án dél
után, a Magy. Vend. Orsz. Szövet
sége igazg. tanácsának évzáró ülésén 
történt, amidőn Bokros Károly elnök, 
a „Borsodmegyei Vendéglősök Ipartár
sulata" nevében meghívta a szövetséget 
Miskolcra. Az igazg. tanács a meghívást 
köszönettel fogadta s kimondta, hogy a 
kövstkező orsz. közgyűlést Miskolcon 
tartja.

Közgyűlés. A „Magyar Szakácsok 
Köre“ december 14-én este 11 órakor 
tartotta II. évi rendes közgyűlését, 
melyen a testület nagy közérdekű és 
humános vo tát jellemző elnöki meg
nyitó és az évi zárszámadás előterjesz
tése után a bécsi kiállításra vonatkozó 
tiszteletdijat (egy ezüst koszorúban) és 
díszoklevelek készíttetését szavazta, i 
illetve fogadta el. A tárgysorozat 5-ik’

pontjára eső elnöki és tisztikar meg
választását ejté meg ezután, mely sze
rint Mayer Lénárd helyébe elnöknek: 
Palkovits Ede, alelnöknek: Ecker János 
és pénztárnoknak: Stettner Ferenc
választattak meg. — A választmányba 
rendes tagokká: Taraba Mihály, Haberl 
Albin, Wrabetz Gusztáv, Kavassy Ká
roly, Vizner Emil, Tobisch Miksa, Szek
rény i Rezső és Andics Dávid választat
tak meg. — Póttagok: Burghard Pál 
és Weisz János és ellenőrök: Schmidt- 
hoffer Vilmos és Id. Huszár János lettek.

A „Magy. Szakácsok Köre" az 1905. 
évre eső zárszámadását az elnökség a 
következőképen ejtette meg:

Bevétel: Tőke 1904. évről 252.42, 
Prokopi Tivadar ur felülfizetett 9.— , 
Papp Ferenc ur felülfizetett 10.—, 
Befizetett tagsági dijak 561.— , Beha
tási dijak 25.—, Házbér nyereség 40.—, 
Persely gyűjtés 41.— kor. Összesen: 
938.42 kor. — Kiadás: Bélyegek leve
lezésre 7.71, Újévi pénz postaszolgák
nak 8.— , Újévi kártya 7.—, Közgyűlési 
engedély 9.—, Egyenleg mint tőke 
906.71 kor. Összesen: 938.42 korona.

Tagdijhátralék :JjU-7.— kor. Taglét
szám: 119, rendes fizető tag: 32, hát
ralékos: 87. . . .  A Magyar Szakácsok 
Körének költségelőirányzata 1906. évre, 
díszoklevelek készíttetésére : 500.— kor. 
Mayer Lénárd József, elnök; Id. Huszár 
János, alelnök; Ecker János, jegyző; 
Schmidthoffer Vilmos, ellenőr; Dobos 
Károly, ellenőr; Haherl Albin, v. tag.

A Debreceni S zállodások, Vendéglősök 
és Kávésok Ip a rtá rs u la ta  e hó első felé
ben Hauer Bertalan elnöklésével v. 
ülést tartott, amelyen fölolvasták az 
„Orsz. Vendéglős Szövetség" átiratát, 
mely a debreceni pincér szakiskola 
mintaszerű vezetéséről való megem
lékezésével köszönetét szaváz az iskolát 
fentartó ipartestületnek. A választmány 
ezután kimondta, hogy kérni fogja a 
várost, miszerint a rendőri felügyeleti 
dijakat a vendéglősék és kocsmárosok 
évnegyedenként előre s ne az egész 
évet előre fizethessék. Az ipartársulatba 
tagokul Györy György és Benkö János 
vétettek föl. Az ipartársulat végül elha
tározta, hogy a Pincér Betegsegélyzö 
Pénztár tagjaival együtt a farsangon 
a pincér szakiskola javára hangver
senynyel egybekötött táncmulatságot 
rendez, melynek előkészítésére a bizott
ságot közelebb nevezi ki.

G yő rö tt a „Győri Vendéglősök, Kávé
sok és Italmérők Ipartársulata" a múlt 
hét elején Ehrhardt Antal elnöklésével 
választmányi ülést tartott, amelyen a 
rendőrségnek azon tényével foglalko
zott behatóan, hogy a kávéházaknak 
derüre-borura engedélyezi a mozgó
fényképes előadásokat. A választmány e 
miatt a rendőrkapitánysághoz és a tá

ji nácshoz fordulni határozta el. Az ital- 
Imérési illeték kivetésének alapjául szol-

1. szám.
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| gáló fogyasztási adatokkal foglalkozott 
K ezután, amelyek minden italmérőnél a 

tényleges fogyasztásnál magasabb for- 
i galmat tüntetik ki. Elhatározta, hogy e 

tárgyban orvoslásért az előzékenysége 
és méltányosságáról ismert pénzügyi 
igazgatóhoz fordul.

A nagyvárad i P incé r-egy le t dec. hó 
29-én éjjel 2 órakor Richter Antal foga
dójában évi közgyűlését tartotta, mely
nek napirendjét a választmány 1905.
évi jelentése, az elnöki és pénztári 
jelentések megvizsgálása s a felment
vény megadása, a tisztikar és választ
mány titkos szavazás utján való meg
választása képezték.

Az ..Országos N yugd ij-egyesü le t“ -be 
Delfin Samu utján újabban a követ
kező tagok léptek b e :

Sopron: Papanovits József 4000,
Budapest: Trencsánszky Ferenc 600, 
Biczó Béla 600, Moór Béla 1000, Thurzó 
Alajos 1000, Millin János 1000, Breuer

i Antal 1200, Schwartz Lajos 1200,
\ Bertha Gyula 1000, Grabowszky Emil 
: 1200. Frey Gyula 1000, Pulyai Gábor
| 2000. Ipolyság: Asbóth József 1000.
j, Érsekújvár: Posch Gusztáv 600, Vonsza 

Fe1 ne 1200, Koltay József 600, Gelcz 
| Ferenc 800. Kassa : Lobermayer József 

600. Kolozsvár: Btilgözdy József 1000, 
Mutter Gyula 1000. Gy .-Fehérvár: 

e?ing Bandi 2000 korona.

Apró dolgok.
<* odztrák vendéglőíök kongresszusa. — Nálunk és 

í  mi .ut.—A mi haladásunk.— A Bpesci i’.-egyletböl.—Megvalósuló reformok.

Az rfobb kori műveltség szele nyu- 
.gatrój á'rad, ép miként a földet éltető 
melegség — keletről. És miként ez 
utőböi, úgy az előbbi — különösen 
i jelen időben — szintén legfonto

sabb létszíikséglelét képezi az embe
riségnek.

Fennebbire nézve különben nem 
| szükséges messze mennünk. A tőlünk 

alig jó hajitásnyira eső Ausztria 
* meggyöződtetett bennünk a művelt

séget illető és amaz óriási diferenciális 
állapotról, ami köztünk és szomszé
daink közt létezik. S ez a körülmény 
nemcsak egyesek, illetve egyes osz
tályoknál, hanem általánosságban, igy 

- az ezen szakbelieknét, t. i. az osztrák 
| fogadósok és vendéglősökre is kiterjed, 

akik hogy szintén erősen bent vannak 
a civilizáltak sorában; a múlt hó 
elején Bécsben lezajlott kongresszusuk

• tanúsítja. — Ezen a bécsi vendég- 
| lősök országos gyűlésen, mint az
• ottani sajtó adta hírül, több mint két- 
I  ezer kiküldött vett részt, köztük Bécs 
1 főpolgármestere, az urakháza és a 
1  főrendeknek több tagja volt állandóan 
I  jelen.
1  Vájjon mikor érkezünk el mi ehhez 
| a ponthoz és mikor láthatjuk a mi 
■1 égi tüneményes kongresszusainkat is

1000 taggal képviselve s ha ezt elér
tük; mondhatjuk-e, hogy az itthon és 
másutt való viszonyokon nemcsak anya
gilag, de szellemileg is fölül áll az ősi 
Magyarország ?

Mindazáltal m ijs  haladunk s ebben 
— ami fogadós iparunk se marad hátra. 
Igaz, hogy e ténynek lent, ,de máskü
lönben legmegfelelőbb és pedig ezen 
osztály fundamentális részén, a pincér- 
ségnél láthatók a haladásnak különböző 
tünetei. Amiről ugyan már megemlékez
tünk, kapcsolatba hozván ezt a Bpesti 
P.-egyletnek töbrendbeli reformkérdé
sével. De ugyanezen közléseink meg
emlékeztek ami osztályunk vasárnapját 
képező ama 24 órás szabadidőről is, 
melynek megvalósítására a Bpesti P -  
egylet és a Budapesti Szállodások, 
Vendéglősök és Kocsmárosok Ipartár
sulata közösen, 10-10 tagból álló bizott
ságot küldött ki, mely bizottságok dol
gában, illetve e nagy horderejű kérdésben 
az első fontosabb lépés az Ipartársulat
nak e hó 7-ki ülésén történt, amidőn 
a Pincér-egylet és az Ipartársulat tizes 
bizottságának eddigi dolgairól egy rész
letes és kimerítő elaboratium elkészí
tésére Glück Frigyes kéretett fel. 
A kérdésben ugyanekkor fölszólalt 
Gundel János, Glück Frigyes és több 
intelligens férfia a választmánynak, kik 
a szabadnap kérdés megoldását szintén, 
bár egyelőre korainak s igy akadályokba 
ütközőnek tartották. Stádier Károly 
azonban oly hangon beszélt, ami az 
agályok eloszlásával azt igyekezett be
bizonyítani, hogy a pincérség ezen 
kívánalma a legkisebb vendéglő; érde
két sem veszélyezteti. — A mi pincér 
alkalmazottaink nem hasonlíthatók egy 
iparág munkásaihoz se s ezek nem gé"p- 
szerüleg, hanem jgazán lelkesedéssel 
teljesitik feladatukat. A mi pincéreink
nek nem kell utasítás arra, hogy a 
vendégközönség és a saját kívánalmá
nak megfelelőleg legyen kielégítve; 
ezeknek vérében, lelkében van már, 
hogy a vendéget illető kiszolgálás és 
egyéb dolgok minnél jobban elégit- 
tessenek ki s anélkül, hogy ezzel a 
gazdák érdekének legkisebb csor
bulása is lenne. Nem szabad tehát 
ezt a derék és lelkiismeretes erőt 
elidegeníteni és nem szabad hidegen 
fogadni a haladás szellemében jövő 
azon kérésüket, amelynek teljesítése 
nemcsak az ő, hanem egész iparunk 
javát is jelenti.

Stadler Károly fogadós körülbelül 
ezeket mondta és szavai kifejezték mind
azt, ami az Ipartársulat nem engedé
kenysége esetén a kérdés hátterében 
áll s ami azután és rendesen a féltet 
érdek veszélyeztetésével boszulja meg 
magát. Erre nézve tette fenti megjegy
zéseit, hogy hasonló kérdésekben az 
Ipartársulat tagjai méltányosan és ne 
az ellenfél rideg szempontjából foglal

janak állást és határozzanak. Hogy 
pedig az Ipartársulat mint határozott 
ez ügyben — fenti soraink adják elő.

A Bpesti P.-egylet ekként lassan, de 
biztosan igyekszik megvalósítani többi 
reformdolgait is s ezek közt a hely
eszközlés kérdését, melynek ügyét kü
lönben már annyira vitte, hogy ez újév 
elejével föl is állítja irodáját. Itt is egy 
kicsinyke és amott is valamicske s las
sanként összejönnek a sikerekés reform
céljaink — valamelyik uj esztendőben 
— majd csak megvalósulnak . . .

A Ml CSALADUNK.

Képeinkről.
Irta : Minden Tamás.

V ittm ann K áro ly .
Szabadkának hosszú évekig volt első 

fogadósa és jelenleg Aradnak első ká
vésa: Vittmann Károly szép családi 
képével nyitjuk meg újévi számunk 
családi rovatát. Aminek sora, hogy igy' 
esett, szívből örvendünk rajta és büsz
kék vagyunk, hogy ami szakcsaládun-

Wittmann Károly is  családin A nd.

kát bemutató képek sorát a fogadós 
osztály egyik előkelő és érdemesb tag
jának díszes és kedves családi emléket 
képező képe vezeti bt Mert kedves 
emléke ez. ami családunk köztisztelt 
tagjának, Vittmann Károlynak, aki 
örömét, mint minden küzdelmes éle
tit élő ember, szintén az ő kedves 
családja körében találja. Máskülönben 
a munka embere és legnagyobb kedvét, 
megelégedését, a folytonos elfoglaló 
munkában leli. Kevés van ami osztályunk
ban, aki hozzá hasonló szakadatlan 
munkát végezett és ugyancsak, aki a 
szakavatotságot a foglalkozással kap
csolatban annyira kifejezésre jutatta 
volna. Az a körülmény, hogy ezeknek 
révén mind erkölcsi s mind anyagi 
tekintetben a legnagyobb sikereket érte 
e l ; csak egy kis része amaz érdem és 
jutalomnak, ami tisztes igyekvése és 
nagy munkája révén megilleti.

Szakmánkat pedig gyermekkorától 
tanulta s hogy ebben egyik legperfek- 
fektebb szakerővé képezte magát; azt 
legszebben igazolja a 80-as évek ele
jén Aradon (a most is létező Tóth
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Endre-féle) vendéglője, mely hamaro
san nemcsak Aradnak, de az országnak 
is egyik legjobb ily üzlete lett. Hasonló 
hírnevessé és virágzóvá tette Szabad
kán a 90-es években megvett Nemzeti 
szállodát, amelyet ez év első felében 
adott át. Ugyanekkor tulajdonává tette 
Aradon a rég fenálló „Nádor" fogadót, 
melyet albérbe adott, hogy azután a 
kisebb térre szoruló gondot, bár elég 
terhes teendőt nyújtó Hungária kávé
házat, Arad első ily üzletét vegye meg. 
Vittmann szaktársunknak nem volt erre 
szüksége, de mint az örökös tett em
berének : mi nyújthatott volna neki 
ennél szebb örömet?

D ikker József.

Boldog családi körében nézve, a mi 
szakcsaládunknak szintén azon tag
jai sorához tartozik, akiknek a hosszú 
pincéri pályán való küzdelemben sike
rült eljutnia az élet egy nyugodtabb 
révéig. Amire különben Dikker szak- 
társunkat nemcsak tisztes törekvése, de 
említett hosszú pincérsége is érdemet 
siti, s amit elérni és megszerezni már 
gyermekkorától fogva igyekezett. Mint

Dikker József és családja Mármarosszijjet.

gyermekifju lett ugyanis pincér-tanonc 
a királyházai szülőföldjétől jó távolnyira 
lévő Püspökladányban, a vasúti ven
déglőben, s midőn a borfiuság és fiatal 
éthordóságon túlesett: Nagyváradra, Ko
lozsvárra és innen Budapestre ment, 
mely helyeken s később Nagykörös, 
Ungvár, Mármarossziget mindig a na
gyobb üzletekben alkalmazkodott. Köz
ben megpróbálkozott az önállósággal 
is, mivel azonban a jobb siker kilátása 
nélkül fölhagyott s újból a főpincérség 
mivelésébe fogott. Jelenleg is főpincér 
s mint ilyen Mármarossziget első foga
dója: a Korona éttermében működik 
huzamosabb idő óta.

Benedek Samu.
Ugyancsak a pincérség földje: Vas

megyéből származik. Alsólövön szüle
tett, de pályáját az ettől távoli Buda
pesten, a Pannónia fogadóban kezdte, 
honnan mint éthordó, a London szállo

dába lépett be huzamosabb időre. 
— Ugyanily minőségben néhány 
vidéki nagy üzletben is működött 
s majd mint föpincér Orosházán, Ka
posváron, Temesváron, B.-Fonyódon stb.

Benedek Samu Mármarossziget.

helyütt intézte nagy közmegelégedés 
mellett a teendőket, mig jelenleg és 
immár hosszabb ideje Mármaros- 
szigeten a Korona szállodában mint 
szobafőpincér müköoik.

Groszraan Vilm os.
(A »Fogadó« 24-ik sz.)

A mi családunk ezen derék igyek- 
vésü tagja, híres helyről, a népszerű 
„Kocsonyás országból" Borsodból, ennek 
is Szent István községéből származik. 
De tanuló éveit is hasonló nagynevű 
helyen : Hajdú megye székvárosában a 
„Bika" fogadóban töltötte ki, honnan 
4 és fél esztendőre a fővárosi Szikszay 
étterembe borfiu és éthordónak került 
föl. Innen egyenesen a katonáékhoz 
vitték, mely három éveket azután Kassa, 
Selmec és Salgótarjánban való műkö
désével és szorgalmával törekedett be
hozni. 5 és féléve pedig Miskolcon, 
Bokros Károly Korona fogadója kávéhá
zában dolgozik tisztes igyekezettel, amit 
egyébként kitűnő gazdája azzal jutal
mazott, hogy régi alkalmazottját nem
régen fizetőpincérnek léptette elő.

Frechtm anri József.
Messze földről, Oroszország Tirase- 

pol városából, közénk származott szak-

Fiechfmann József Boregszász.

társunk, Frechtmanri Józsefnek arcképét 
mutatjuk be olvasóinknak, aki jelenleg 
Beregszász városában, a jónevü „Emke"

kávéházban működik immár huza
mosabb idő óta. Azelőtt Eperjesen 
a „Newyork" és Kassán a „Milleneum" 
kávéházban volt alkalmazva. Ezen orosz 
származású szaktársunk, .ki alig másfél 
éve él hazánkban, édes magyar nyel
vünket már elég jól elsajátította és 
vágyainak netovábja, hogy ezt tökéle
tesen bírja, — jelenleg 28 éves, de már 
küzdelmes múlt van mögötte, mert töb
bek között Szibériában is katonáskodott 
5  évig és 92 napig és az Orosz-Kinai 
hadjáratban is résztveit, -  mely alkalom
mal altiszti rangot és külön kitüntetést 
is kapott.

Kedrovits Mihály; Szabadka.

Képeinkhez, Kedrovits Mihály főpin
cér, (Szabadka, Nemzeti szálloda) bio
gráfiái közlése az e hó közepén meg
jelenő 1906-iki Almanachunkban jelenik 
meg.

A mi könyvünk.
A Fogadó kiadásában e hó 15-én 

jelenik meg az 1906. évre szóló foga
dósok „Almanach"-ja, vagyis az a vaskos 
és több kötetből álló könyv, mely a 
mi szakirodalmunk alapját "'és szak
közönségünknek legkedveltebb olvas
mányát fogja képezni. — Nem mondjuk, 
hogy mindjárt, mert hiszen elterjeszteni 
és megkedveltetni semmiféle dolgot 
sem lehet azonnal. Idő kell minden
hez, igy ahhoz is, hogy a Fogadó t. 
olvasói az ő szellemükben és érdekük
ben szerkesztett „Almanach" köny
vünk becsét szintén megismerjék.

A Fogadó ez idei „Almanach“-jának 
tartalma szintén a tavalyihoz hasonló 
fontos és közérdekű lesz. És pedig a 
naptári és a fővárosban útmutatást adó 
részen kivül a „Vendéglői Szakácskönyv" 
(újabb ételek készítése ismertetésével 
kibővítve), a „Fogadó" 1901-iki szá
mában megjelent képek Albuma, majd 
a fontos és e szakma minden ágát ér
deklő „Köszhasznu rész" és a hazai 
fogadók, vendéglők és kávéházak teljes 
címtára. Lesz továbbá az 1906-iki 
könyvünknek — a tavalyiból hiányzó 
szépirodalma, amelyben ugyancsak ami 
szaktársadalmunkat illető s az innen kike
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rülők (tehát a teret jól ismerők) tol
lából való érdekes közlemények jelen
nek meg.

Mindazáltal, hogy idei kiadványunk, 
mind változatoságban, mind kemény és 
díszes kötéses kiállításával a tavalyit 
nagyban fölül fogja múlni, ennek árát 
sokkal kevesebb: 2.50 helyett csak 
2 koronába, vagyis ép a könyvnyom
tatás és kiállítás dijjának megfelelő 
árban állapította meg kiadóhivatalunk. 
Az érdekes és könyvtárainknak egyik 
értékesebb gyűjteményét képező mi 
könyvünkhöz olcsóságánál fogva, tehát 
mindenki könnyen hozzá juthat s azt 
a csekélységet, amit erre fordított valaki, 
szintén egyik „legbehozóbb" kiadásának 
fogja tekinteni.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Kérelem  ! Mindazon t. előfizetőinket, 
kiknek a múlt és jelen számmal 
postautalvány mellékeltetett, kérjük,hogy 
előfizetésüket szíveskedjenek beküldeni.

Hyraen hírek. Zsilinszky Lajos, a 
pápai „Griff" fogadó tulajdonosa házá
ban e hó 24-én és kellemes családi 
ünnepély keretében nevezetes hymen 
esemény történt. Kitűnő fogadós szak
társunk kedves szép leányával, Emmá
val ekkor lépett ugyanis jegybe bol
dog szerelmese, dr. Domonkos Géza, 
pápai orvos. — Krautvig Ferenc szak
társunk és lapunk levelezője Tolnáról, 
dec. hó 18-án tartotta eljegyzését Schultz 
Antónia kisasszonynyal, SchoditsFerenc
nek, a szekszárdi Nagy-szálloda ven
déglősének bájos sógornőjével, Temes- 
várott. —

Kun József szaktársunk, a hódmező
vásárhelyi „Szarvas" és „Központi" 
szállodák üzletvezetője dec. 24-én el
jegyezte Láng Giziké kisasszouyt, a 
dévai Központi fogadós bájos szép leá
nyát.

1906-iki A lm anach . . .  A mi közön
ségünk könyve, az 1906-iki Almanach- 
unk a vendéglői szakácskönyv s a többi 
részen kívül: fogadósok és vendéglősök 
teljes címtárával jelenik meg. A január 
20-ra teljesen elkészülő Almanach egyes 
példányai 2 (kettő) korona, nem előfize
tőknek 3 koronába kerül.

Ü nnepelt igazgató. December 18-án 
múlott 10 éve annak, hogy Buiger 
Károly, a fővárosi „Hungária" igazga
tását átvette. Az érdemes egyénről ez 
alkalomból ismerősei s az előkelő osz
tályok köréből nagy számosán és akként 
emlékeztek meg, hogy ez az évforduló 
egyik legszebb ünnepévé vált a mi szak
osztályunk eme kiváló férfiénak, aki 
tízéves működésével a Hungáriát nem
csak a kontinens egyik legmodernebb 
fogadójává tette, de annak az alkalma
zottakat illető rendjét is oly praktikusan 
és humánusán vezette be, hogy pincéri 
és egyéb alkalmazottak legtovább és

huzamosabban máma a Hungária szál
lodában működnek. Amit egyébként 
König Jakab, a fogadó egyik legrégibb 
főpincére ecsetelt is, amidőn a szere
tett igazgatót a tizévre való emlékezés
sel szép beszéd keretében üdvözölte. 
Ezt kívánjuk mi is kifejezni ezúttal és 
pedig azon óhajunk kapcsán, hogy 
Magyarországnak bárcsak minden nagy- 
fogadója ily előkelő és humánus szel
lemben volna vezetve. De ugyanilyen, 
a Hungáriához hasonló forgalomban is.

B arth a  M iklós sírem lékére  a „Fogadó" 
utján újabban a következőz adakoztak: 
Szombathelyről: Bierbauer Antal ven
déglős 60 fill., Kozma Sándor főp.. 
Kenderessy György főp. és Szabó Jó
zsef fizetőp. 1 — 1 kor. — Kecskemét
ről : Karácsonyi Lajos vendéglős 1 kor.. 
Kolossá Viktor főp. és Prém József 1 — 1 
kor. Perlakról: Panátz Antal fogadós 
2 kor. — Összesen 10 kor. 60 fillér. 
Az összeget a „Magyarország" szer
kesztőségébe beszolgáltattuk.

A ka rte les  v ilágból. A m. kir. Kúria 
a napokban fontos elvi jelentőségű ha
tározatot hozott, mely a mi lapunk ál
tal is folyton kárhoztatott kartel-rend- 
szert, a fogyasztók megkárosítására 
irányuló célzatánál fogva a jó erköl
csökbe és a közrendbe ütközőnek 
tartja. Ez a határozat aztán a karteli- 
zálók között szörnyű recenzust keltett, 
s arra birta a gyárosokat, hogy rögvest 
összeüljenek s a kartelek kizsákmányoló 
álláspontját illetőleg afféle bombasztós 
szónoklatokat stb. kijelentéseket tegye
nek. Azonban Chorin F. a gyárosok 
egyesülete jogásza, a Hatvani Deutsch 
és a többi nagy milliókat összeszerzett 
gyárosok bármi bombasztikusán is óhajt
ják a kartelrendszerrel egy szintbe 
helyezni a gazdasági ágakat, azt 
még se képesek bebizonyítani, hogy 
kartelizmusunk nem a közönség lassan- 
kint való kizsákmányolására törekszik; 
minélfogva a hazai közgazdaságra és a 
közönségre minél nagyobb Isten áldása 
az lesz, ha a kanosokat s a vendég
lős ipar Istenbüntescként szint eképen 
ölelkező fővárosi s irfőzdéket minél 
előbb elvisz, az — Ármány.

A Bpesti P incé r-egy le tb ő l. Mint elő
zőleg közöltük, a Budapesti P.-egylet 
helyeszközlö irodáját e hó elejével ál
lítja föl. A helyeszközlö iroda a bel- 
vávosban, Molnár-utca 37-39. sz. alatt 
lesz s működését valószínűleg február
1-én kezdi meg.

Önsegélyezés. A „Budapesti Kocsmá- 
rosok Ipartársulata" tagjai múlt pén
teki találkozóján Jankó  Ferenc, a 
társulat egyik] agilis tagja azt az 

érdemes eszmét vetette föl, hogy az 
Ipartársulat a saját kebelében létesítsen 
egy önsegélyzési alapot, amelynek ka
mataiból az arra szoruló társulati tagok 
és kocsmáros kartársak nyerjenek segé
lyezést. A kezdeményező Jankó Ferenc

______________ FOGADO __________ 5. oldal.

azonban a jótékonysági eszmét nemcsak 
szóval, de tettel is kifejezte, mennyiben 
az „Önsegélyezési alapra" azonnal 50 
koronát ajánlott föl. A nemes tettet 
követték Bartusek, Kossá és Gatto ven
déglősök, kik a maguk részéről 10— 10 
kor., mig a Fogadó szerkesztősége ré
széről ugyanennyit Török László m.-tár- 
sunk ajánlott föl. E tárgyban egyébként 
január 10-én, szerdán délután, Jankó 
Ferenc vendéglőjében (Üllői-ut 24.) 
értekezlet lesz, melyen az Ipartársulat
nak nem tagjai is szivesen látott ven
dégek lesznek.

Az 1905-ki Fogadó számaiból lapunk 
kiadóhivatala több díszes tábláju könyvet 
köttetett be. Az 1905-nek ami osztályunkra 
vonatkozó minden eseményét’ hűen 
föltüntető és becses könyvtári gyűjte
ményül szolgáló „Fogadó" egy-egy 
évszáma, díszes kötésben és portó
mentesen helyszínre szállítva 15 koro
nába kerül.

A m agyar konyha ( itth o n  es m ásutt).
Hiába, a jó, az jó mindenütt: Buda
pesten, Párisban. Kalkutában, Somojjy- 
országban, de még Rómában is. Sőt 
csak itt becsülik a jót, ami különösen 
a legkellemesebbeket nyújtó étviszo
nyokkal van kapcsolatban. Nem úgy 
például, mint Bécsben, hol a legelő
kelőbb Hotelek restaurantjai se nyúj
tanak jobbat a „Pöckel Zunge Gulasch"- 
nál, a bő margarinnal sütött „Wiener 
Schnitzel“-nél vagy a halb szüsze-re 
borsozott „Filet"-nél. A bécsi és egy
általában az osztrák konyhák egy jobb 
Ízlésű, de legkivált a mindenek fölött 
álló magyar konyha kosztján élő ember 
gyomrát képesek a legvehemensebb 
hurut vagy csömöringerrel megáliandó- 
sitani. Am, a bécsi konyhát, német Miska 
megszokta és issza rá a „Krigel Biert“ 
mint a szegedi ember a buckáit a jó 
paprikásra. De ugyanezt megcselekszik 
Rómában is — az ottani vagy az ott 
nagy számmal megforduló előkelőségek, 
— hol az örök város „Corso Umberto“-ja 
közepére eső Luhr, honfi szaktársunk 
vendéglője ép olyan szivesen keresett, 
mint a volt Karikás, a Szikszay (most 
„Ehm") és egyéb nevezetesb vendéglője 
a magyar fővárosnak. Luhr Sándor 
bátyánk, aki a remek magyar konyha 
főztjét, úgy a Rómát látni óhajtó ma
gyar honfitársaival, miként a világ min
den részéből megforduló idegenekkel 
és alaposan megkedveltette, — nemcsak 
a tulajdonát képező és előkelő nívón 
vezetett vendéglőjét virágoztattta föl, de 
ezzel egyszersmind a magyar fogadós 
és vendéglős-iparnak és honának is 
nagy dicsőséget szerzett. Amikor pedig 
a magyar konyhát a legfölső regióba 
helyező ezen való históriái a külföldet 
többször bejárt magyar pincérek és- 
más illetékesek nyomán itt elmondjuk, 
ezzel konstatálni csak azt óhajtjuk, amit 
már annyi közlésünkben kifejeztünk*
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hogy t. i. a mi foglalkozásunkat űzni 
nemcsak nagy és hasznos, hanem dicső 
és dicséretes dolog is.

Ingyen viz. Az „Artézia" szikvizgyár 
Bartasek Ernő képviselője és vendéglős 
utján a Budapesti Korcsmarosok Ipar
társulatának felajánlotta, hogy a pénteki 
társas összejöveteleiken fogyasztandó s 
az általa forgalomba hozott „IIona“ 
vizet ingyen szolgáltatja.

B á rtfa - f i ird ö  sorsa . A hajdanta híres 
Bártfa-fürdő szintén nehéz sorsra jutott. 
Alig-alig hogy élni bir, illetőleg, hogy 
fent képes tartani Bártfa városa, vagy a 
bérleti viszonylatba lévő egyik-másik 
részv.-társaság. A mostani ugyancsak 
nem tud boldogulni a híres fürdővel, 
annak dacára, hogy a fürdő fölemelé
sére a nyáron egy Vabank-szerii sze
rencsejátékot is űzött. Igaz, hogy ezzel 
kevésbé se laktak jól a fürdői vendé
gek (különösen, ha a vabankra föltett 
szerencséjük is elúszott) s miatta a 
fürdőt környező Isteni vidékből se va
lami sokat élveztek s szórakoztak. 
Aminek azután az lett a következménye, 
hogy a vendégek elidegenedtek a jó- 
nevii fürdőtől, a fürdő-tulajdonos Bártfa 
város pedig a fürdőt bérlő Részvény- 
társaságtól ; minélfogva a summa-sum- 
márium, hogy Bártfa-fürdőt a jövő 
nyáron már uj kezek igazgatják. Csak 
azután ne olyanképen, hogy a fürdő 
sorsát, többi hazai fürdőinkkel egyetem
ben ismétlen hátra és nem előre moz
dítják a körülmények.

E m lé k . . .  A fővárosi Országos kaszinó 
vendéglősét, Müller Antalt azon alka
lomból, hogy jelen iiztetét 10 éve bírja, 
pincéri kara emlékezetes ünnepléssel 
vette körül, s ebből kifolyólag Ében- 
heő Károly főpincér egy általa készí
tett s a mi szakmánkat szimbolizáló 
művészies emléklappal s ugyancsak 
kartársai megbízásából ezen alkalomra 
általa irt s elszavalt költeménynyel lepte 
meg kellemesen az ünnepelt főnököt, 
kit egyébként az előkelő társadalomból 
is igen nagy számmal üdvözöltek.

P au lits  József a jándéka. Paulits József, 
fővárosi pincér-helyeszközlő, a maga 
nemében páratlan s a volt derék szak
ember komoly és előkelő gondolkozá
sára valló értékes újévi ajándékkal lepte 
meg jobb ismerőseit. A 33-ik évfolyamú 
„Borászati naptár“-nak egy-egy pél
dányát, szép diszkötésben küldte el fen
tieknek, arany hetükkel nyomatva ki a 
táblázaton illetők neveit. A díszes és 
szakszempontból becses újévi ajándé
kot bizonyára kellemesen fogadta min
denki.

Alm ariach-unk (Vendéglői szakács- 
könyv. Ét.-Étlap isme) fönmaradt példá
nyait előfizetőink 1 kor. 50 fillérért 
szerezhetik be. Uj előfizetőink, akik 
az előfizetéssel együtt 20 filléres bélye
get mellékelnek, ,.AImanach“-unk egy 
példányát díjtalanul kapják.

Gyászrovat. Schafjer J. Béla, a pécsi 
Nádor fogadó bérlője e hó 16-án ope
ráció következtében 60 éves korában 
elhunyt. Temetése dec. 18-án d. után 
történt. Halálát özvegye és két kis ár
vája gyászolja. — Magassy Géza, is
mert fővárosi főpincér és lapunk 
barátja e hó 16-án eihunyt. Temetése 
18-án d. után, a rokonok és a kartár- 
sak „nagy részvétele mellett ment végbe. 
— Özv. Vadkerty Antalné, a mi szak
családunk e kiváló asszonya, e hó 19-én 
éjjel 2 órakor 70-ik életévében jobblétre 
szenderült. A megboldogultat igen nagy 
részvét mellett december 20-án helyez
ték örök nyugalomra a dombóvári 
családi sírboltban. Halálát Vadkerty 
Gyula, ismert ujdombovári vasúti ven
déglős szaktársunk, Vadkerty Antal, 
nővéreik és nagykiterjedésü rokonság 
gyászolja. — Frisch Menyhért, sok időn 
át a marosvásárhelyi Transylvánia ká
véháznak volt főpincére e 24-én elha
lálozott. A boldogultat gyászbaborult 
neje és Böske kis leánya siratja.

Köszönetny ilván ítás. Mindazon jóbará
taimnak és t. szaktársaimnak, akik sze
retett nőm gyászos elhunyta alkalmával 
szives részvétükkel voltak irányomban, 
hálás köszönetemet ez utón fejezem ki. 
Alberr Viktor vendéglős, Bpest, Röck- 
Szilárd-utca 10.

Konyhaművészet.
Cinhober F.-töl.

Szegedi bogrács gulyás.
A nagy húsok elválasztott részét: 

vesét, tőgyét, máját és szivet apró koc
kára vágva megmossuk s a bográcsba 
tett apróra szelt hagymára helyezzük. 
Zöld és törött paprikát, sót és annyi 
vizet adunk hozzá, hogy a húst négy 
ujnyira elfedje. Puhára főzzük, aprított 
burgonyát és csipetkét adunk hozzá s 
ha készre főtt, hosszú lével feladjuk.

Szerb gulyás.
A zsírban pirított hagymához tört 

paprikát veszünk és vízzel föleresztjük; 
azután apró kockára vágott sertéshúst 
és sót adunk hozzá s ha háromnegyed 
részig készre pároltuk, jól megmosott, 
két ujnyi széles metéltre vágott kelká
posztát és apró kockára vágott burgo
nyát adunk bele és jkészre főzve fél 
hosszú lével adjuk föl.

Huszár pörkölt.
A zsírban pirított s aprított hagymát 

kissé föleresztjük, apró kockára vágott 
borjúhúst és sót veszünk hozzá s mi
dőn puhára párultuk, tisztított jól meg
mosott s szeletkékre szelt úri gombát 
adunk bele.

Pannónia pörkölt.
Aprított hagymát zsírban megpirítunk, 

kevés vízzel feleresztjük, apró kockára 
vágott marhahúst; tőgyit, vesét, májat

és szivét adunk hozzá. Puhára és rö 
vid lére pároljuk s tálalásnál sósvizben 
főtt kifli pityókát adunk mellé.

Közrovás.
A „Fogadó" panaszkönyve.

Kapaszkodás . . . Akinek adott az ég 
kellő tudást és tehetséget, kapaszkod
jon és törjön minél íölebb, s ezen ut
ján érje mitöbb szerencse és siker, — 
mert ezt tehetségénél fogva megér
demli . . . Ám, ki e tulajdonsággal nem 
rendelkezik, az maradjon a kaptafánál 
s dikicsével ne kívánjon a moralizmus 
platánfáján nyesegetni, — mert ezzel 
nevetségessé vállik. Mint ahogy azzá 
vállott az Orsz. pincér-egylet egyik em
bere is, aki kapaszkodását a végvonag- 
lását élő ezen egyletnél kezdte meg. 
Trerk Emil ugyanis, e derék, vállalkozó 
szellemű . . .  gyerek (ki állítólag a susz- 
terságot cserélte el a pincérséggel) úgy 
gondolta, hogy az Országos amig vala
hogy föloszlik, addig ő híres emberré 
válik. E hiú törekvését pedig úgy vélte 
elérni, hogy az oszló testület lapjára 
felelős szerkesztőként nyomtatta ki ne
vét, dacára, hogy egy harmadéves ele
mista stílusával sem képes — nem 
közleményt — de egy levelet is meg
írni. Ami bár mellékes (van aki a lapot 
pénzért megcsinálja), a fő, a kapaszko
dás . . .  S  amire minden áron és oly 
módon igyekszik, hogy a rossz suszter
ból rossz pincér lett f.-szerkesztő a 
revolver rozsdás csője elé olyan egyént 
vétetett, kit ezen a téren, mint a főpin
cérek egyik elsőrendű szaktudású és 
intelligens tagját már akkor ismertek, 
mikor ö még a kaptafával kapcsolatos 
tudásokat magolgatta. A megdikicselni 
óhajtott fogadós külömben Molnár Sán
dor, kiváló szaktársunk, az „Orient“ 
szálló köztiszteletben álló tulajdonosa, 
aki a szóban lévő dolgot alábbi 
nyilatkozatában s a következőleg ismer
teti :

NYILATKOZAT. Mint értesültem, Budapesten 
valami Orsz. Pincér-egyesület létezik, melynek 
állítólag holmi pincéri érdekkel törődő íapja 
is lenne. E nyilvánosságon kívül napvilágot 
látó lapfélében — mint figyelmeztetve lettem 
— oly értelmű támadás közültetett rám vonat
kozólag, mintha én a pincérséget valami rém 
durván megsértettem volna. Az ugyan — ez 
értesülés szerint — az állítólagos lápban nem 
ált bent, hogy ez a sértési ügy, hogy és mily 
körülmények 'között történt. Amin persze, tudva 
a hasonló zuglapoknak sötétben való bujkálási 
természetét, fennakadni se lehet. Az ily és 
némely kófic kölyök ostobául kieszelt hazug
ságára okos ember mitse ad, és erre magam 
se reagálnék, ha ugyanezen ellenem irányított 
támadásban (és ugyancsak ostoba módon) 
megsértve nem az a pincérség volna, melynek 
hosszú időn át magam is egyik tisztes törek
vésű tagja voltam. Tehát, a' fogadós-osztály 
ezen része jó nevének tartozom azzal, hogy a 
nekem imputált sértési ügyre világosságot de
rítsek. Ez különben egyszerű és* abban áll, 
hogy kávéházamból egy Krausz Dezső nevű 
hivatásos kártyajátékost (sipistát) kiutasítottam, 
bár ezt is illendő módon, levélbeni felszólí
tással tettem. Krausz sipista, (ki ezenkívül
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semmi más foglalkozási egyáltalában nem üz 
s ennek ellenére pincérnek vallja magát - )  
azt felelte erre, hogy meg fogja mutatni, mi
szerint barátait mind az „Orient- elhagyására 
fogja rábírni. Egyben, az említett zuglap mód
jára, elkezdte hiresztelni a pincérséget illető 
durva sertést . . .  Mi tűnik ki ebből ? Az-e, 
hogy az üzletemben vendégként megforduló 
pincérséget és másokat a hivatásos kártyások
tól való megóvást szándékom durva sértés-e, 
vagy ennek az ellenkezője . . . Minélfogva 
azokat az urakat, kik a fenti lapfélében való 
nyilatkozatuknál fogva Krausz barátai - - csak 
sajnálni tudom. Ám de, azt már nem csupán 
sajnálat illeti meg, aki a pincérekkel egy vo
nalba,; sőt azok fölébe helyezi a kártyajátékos 
foglalkozókat, bárha ezt égy nyilvánosság ki
zárásával megjelenő lapban is teszi. Az efajta 
zuglap felelős szerkesztője megérdemli, hogy 
a kenyerét becsületes munkával és keserves 
küzdelemmel kereső pincéri kar. ott ahol éri 
és úgy helybe tisztelje, mint a kétfenekü dobot. 
Salakjától a mi tisztes osztályunkat csak ily 
radikális módon lehet megtisztítani.

Molnár Sándor.
„Orient" szállodás.

Megjegyzem, hogy a Trekt-féle diki- 
cses közlemény vagy 10— 12 nevet sze
repeltet — afféle tanúságul. Hogy ezek 
mennyire nem azonosítják magukat vele, 
kitűnik Hegedűs Zsigmond bártfai ven
déglős szaktársunknak az alább közzé 
tenni kért nyilatkozatából:

Kedves Flór barátom! Valami magyar pin
cérek lapja-féle újság jelenik meg, mely el
lenséges okokból nevem s több tisztességes 
kollegáim nevét eszközül akarja felhasználni.
— Mielőtt azt kutatnám, hogy az illető egy 
tisztességes névsor összeállításával akarja lap
ját emelni, ki kell jelentenem azt, hogy valót
lan ráfogás, hogy én vagy egyes kollégáim azt 
állítanánk, hogy Molnár Sándor ur vagyonát a 
pincérektől szerezte. Ez gálád hazugság és 
rágalom. — Én és kollegáim is jól tudjuk, 
hogy Molnár Sándor ur azelőtt is jól szituált 
vendéglős s mint főpincér is anyagilag mindig 
a legjobb körülmények közt volt. — Kimara
dásunknak a régi és oly kedves otthonból más 
oka van, mely "ugyan lehetséges, hogy egy 
nagy tévedésen alapul. Amidőn t. Flór urát 
ezen soraim közlésére kérem.

Maradtam t. hive Hegedűs Zsigmond 
Bártfa-fürdöi vendéglős.

Kirisits János föpincér, a forgalomba 
hozott nevével kapcsolatban a következő 
lakonikus sorai közlését kérte:

Én se Trekket, se Frekket sem ezek lapját 
nem ismerem, igy nevem forgalomba hozásán 
csudálkozom. Tisztelettel kérem e nyilatkozat 
közlését. — Budapest. Kirisits János.

Hogy a hírnévre ily módon kapasz
kodó Trektet a saját tudatlansága ily 
nevetséges figurává avatta, ezt még Elő 
Andor nyilatkozata s a szereplő nevek 
jobbjai bizonyítják. — Minélfogva 
csak természetes, hogy a minket, illetve 
lapunk szerkesztőjét ért revolverezésre
— ezen az utón — nem reagálunk s a 
pincérséget is lealázni és nevetségessé 
tenni óhajtó hasonló figurával polémiába 
nem bocsájtkozunk. — Suszter, marad
jon a kaptafánál . . .

Matsád János.

FOGADÓ

ÜZLETI HÍREINK.

„A k ik "  lapjukat bármi okból rendes 
időben nem kapják — kérjük egy leve
lezőlapon értesíteni:

Kass Béla vendéglője. Vendéglős sza- 
társadalmunknak egyik kiváló és nagy 
szakavatottságu tagja, Kass Béla, utóbb 
aradi vendéglős, az Andrássy-uton levő 
Drexler étermeket e hó 18-án 120000 
koronáért megvette, s azt saját kezelé
sébe e hó 31-én vette át. A tőváros 
ezen egyik legelsőrendiibb vendéglői 
üzlete a nevezetes fogadós-családiól 
származó Kass szaktársunkban ugyan
csak méltó és megfelelő gazdát nyert. 
Uj vállalatához szívből gratulálunk.

—  P écsett a „Nádor11 szállodát Schaf- 
fer J. Béla elhalálozása következtében 
továbbra is az elhunyt özvegye tartja 
kezelésében és tulajdonában.

Fiume m agyar fogadósa. Fiumének 
egyik legelőkelőbb s nagyobb fogadó
ját, a „Hotel de la viliét11 Szentgyörgyi 
Ferenc, a kass«i vendéglőnek volt bér
lője megvette. A régi jó hirnevii fogadót 
Szentgyörgyi szaktársunk ez alkalommal 
teljes ujan s a legfényesebben rendezte 
be s a fogadó éttermét és kávéházát 
szintén hasonló s a fővárosi előkelő ily 
üzletek stíljében alakíttatta át és vezeti 
tovább személyesen Fiumének jó magyar 
fogadósa ez üzlete átvételét a m. hó 
elejével eszközölte.

M iskey La jo s  előnyösen ismert ven
déglős szaktársunk a pilis-csabai va
súti vendéglő bérletét elnyerte s az üz
letet saját kezelésébe vette át.

A .C i t y  gazdát cserélt. A Szabadság-tér 
City-je Schteiber Hugó szaktársunknak ez 
év elején gyönyörűen berendezett kávéháza 
gazdát cserélt. Az uj tulajdonos Kaiser  
Miksa, az Andrássy-uti Secessió volt tulaj
donosa, aki ez újabb üzletét saját tulajdo
nába e hó 26-án vette át.

Fogadó á tvé te l. Kolozsvárott a Wes
selényi (volt Angol királynő) szállodát 
Mezei Mór szaktársunk volt bátyúi ven
déglős megvette s azt uj kényelemmel 
berendezve és „Mezei szálloda11 címen 
e hó 23-tól személyesen vezeti tovább.

Vendéglő átvétel. Molnár Sándor Dohány
utcai vendéglős és Deák  Gusztáv ismert 
szaktársaink e hó 16-án a kishid-utcai 
„Zöldhordó11 vendéglőt átvették. Az aj ven
déglősök szakavatottséga, de különösen ki
tűnő borai, a régi üzlet forgalmát már is 
újra lendítették.

—  Pancsován a Weisz-féle szálloda 
vezetését Mathé Lajos, a szállodának 
hosszabban volt főpincére átvette s 
azt „Royal“ szálloda címen a múlt hó 
elejétől intézi tovább.

—  Aradon, a Szabadságtér 11-ik sz. 
alatt Lukács Sándor egy a mai igé
nyeknek, megfelelő vendéglőt rende
zett be s azt ünnepélyesen e hó 20-án 
nyitotta meg.

Kutsera Mihály a Korvin kávéháznak volt 
kiváló gazdája a Csömöri-ut és Aréna-ut

7. oldal

sarkán levő fényes berendezésű Laukó ká 
véházat megvette és azt saját kezelésébe e 
hó 15-én vette át.

Uj vendegles. Győrött, a Megyeház 
utcai Pauc-féle vendéglőt Szívós Lajos, 
a vasúti vendéglő III. ősz. éttermeinek 
volt előnyösen ismert főpincére vette 
át. Uj vendéglős szaktársunk az iizle- 
letet e hó közepén vette saját kezelé
sébe és szakavatottságával már is a 
jobb ily vendéglők sorába emelte.

Tassy Lajos szaktársunk volt Csencn- 
utcat vendéglőjét a dohány-utcai 29. szám 
alatti Molnár-léle vendéglővel cserélte cl. 
A szaktársak által is látogatott ez újabb 
üzletét <lec-. 15-én vette át.

G ottw a ld  Rezső, a miskolci „Korona11 
fogadó éttermének hosszú éveken át 
volt közkedvelt főpincére, a m. hó ele
jén a kassai vasúti vendéglőt mint üz
letvezető vendéglős átvette. Gottwald 
szaktársunk elismert szakavatottsága és 
finom modora a nagy igényű üzlet 
szép jövőjét és saját népszeiüségét tel
jesen biztosította. Vállalkozásának sike
rét őszintén kívánjuk!

Ozv Schodits Anna volt pécsi vernie,c- 
lösné Budapesten az Eszterházv-utcai i Írsz. 
Tisztviselők Kaszinója vendéglőjét e hó ele
jén átvette.

Szálloda á tvé te l. Gödöllőn a jónevü 
„Központi szállodát11 Verseghy Károly 
előnyösen ösmert szaktársunk, a bárt
fai Newyork fogadó tulajdonosa e hó 
elején átvette s annak éttermi és kávé- 
názi helyiségeit a mai modern kor Ízlé
sében átalakítva és berendezve a napok
ban nyitotta meg.

Ruzicska József, ismert fővárosi és volt 
szövetség-utcai vendéglős szaktársunk a 
Szövetség-ui- a .‘S9|b. sz. alatt szép, csinosan 
átalakitott vendéglőiéi e hó 20-án nyitotta 
meg.

— Uj kávés. A győri Royal-fogadó 
kávéház ismert főpincére, Csukovits 
István, Győrnek a legszebb részén fekvő 
„Velence kávéházat11 Pernitz Alajostól 
megvette. Miután pedig Csukovits Ist
ván továbbra is a jelenlegi állásával kap
csolatos teendőket intézi; a „Velence11 
vezetése a takarékos gazdasszonyságá- 
ról széles körben ismert derek vállal
kozó-szellemű nőcskéje közreműködé
sével eszközöltetik. Uj kávés szaktár
sunknak kívánunk sok szerencsét!

Szekszardon a Szekszárd-nagyszálló 
vendéglői-étterme és kávéházi helyisé
geit Schodits Ferenc ösmert szaktársusk, 
u -ott huzamossan volt főpincér még a 
múlt hó elején átvette. Schodits szak
társunk előnyös szakképzettsége a régi 
üzlet jó hírnevét nagyban biztosítja.

Kijavítás. Múlt számunkban Rell Mik
lós fővárosi vendéglős szaktársunk ven
déglő áthelyezését tévesen a Hajó-utca 
44. sz. alatt említettük, holott uj üzle
tét, miután régi vendéglője épülete le
romboltatott, a Hajós-u. 31. (és Desöffy- 
utca sarkán 41.) alatti uj palotában nyi
totta meg jelzett időben.
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Koholt hír. A ütsz Sándor S.-A.-Újhelyi 
helyeszküzlőröl azt a hirt terjesztették, hogy 
a hatóság működését fölfüggesztette. Anisz 
Sándor s.-a.-ujhelyi közvetítő tulajdonos 
közli errenézve. hogy a róla terjedt hir kö
zönséges roszakaratból származik. Egyide
jűleg tudatja, hogy az irodavezetői állást 
nála Bornstein József újból elfoglalta.

Szom bathelyen a vasútnál lévő „Orosz
lán" Strobl-féle szállodát mint közelebb 
említettük, Portsy Tóbiás ottani ven
déglős szaktársunk vette át, akinek 
széles körbeni ismerete és szakavatot- 
sága a megfelelően alakított fogadót és 
vendéglőjét az ottani ily üzletek egyik 
legforgalmasabbjává tette.
'  —  M arm arosszigeten, az Erdélyi-uton 

levő Hunyady-kávéházat és vendéglőt 
Zilahy Pál fő pincér átvette s azt megfe
lelően átalakítva és berendezve, decem
ber 5-én nyitotta meg.

Pályaváltozás. A h.-m.-vásárhelyi Szarvas 
és Központi fogadók huzamosb időn át volt 
üzletvezetője, Kun József ismerősünk, a 
lévai .Központi" kávéházat átvette. Kun 
szaktársunkat előnyös pályaváltozása alkal
mából szivesi*n gratuláljuk.

Újvidéken a Petőfi-utca 29. sz. a.
alatt Mürzlaft Ignác egy csinos beren
dezésű kávéházat nyitott.

Figaro kavéház. Ezen címen a fővárosban 
Nagydiófa-utca 20. sz. alatt épült uj házban 
Kulin Henrik, volt Kazincv-uteai ismert 
vendéglős, egy csinos, berendezésű üz
letelt nyitott e hó 15-én.

Helyváltozások. Szombathelyt az Elité ká
véházban nyert alkalmazást. Eperjesen Kösz. 
J .  Berger szálló szfőp. állását Jieigl László 
a H eib  Vince a Csáktornyái „Zrínyi* és V. 
Monus Pál a karánsebesi Liehtnecker szál
lóban éthordói állást nyertek. Pápán  a 
Hungária fogadóban Ebenpanger Kálmán 
főpincéri s u. ilyen állást, Adler Lipót az 
óbecsei Európa szállodába foglaltak. Simon 
Imre a salgótarjáni Korona kávéházban m. 
s. pincér nyert alkalmazást. Nagykörösön 
a nagyfogadó főpincéri állását Csendes 
Gyula töltötte be. Nagykikinda. (Molnár L. 
tudósítása.) A Nemzeti kávéházban mint s.- 
pincér Bece Sándor s a Városi szállé ká
véházban mint regg. számadó Zűri Jakab 
és Flandorfer János nyertek alkalmazást. 
A Bon kávéház főp. állását Rákustziner 
Endre töltötte b e ; mellette Hesz Lajos m. 
s.-pincér nyert alkalmazást Marosvásár- 
helyt a Transylvánia kávéház főp. állását 
újból Orosz Dezső foglalta el. Frisch  
Menyus az Európa kávéház főp. lett. Szek
szárdion a Nagyszálló főp. állását Lnsztig 
Vilmos tölti be. Braun Móric a tordai 
Európa száliában fő. állást nyert. Frechtman 
József Beregszászon az Emke kávéházban.

Tórszüke miatt a többi helyváltozásunk 
a jövő számba közöltetik.

HÉTRÖL-HÉTRE.

H is tó r iák  a kassza kö rü l.
Mint egy birodalomban a főváros s 

ebben a parlament, azt jelképezi egy 
kávéházban a kassza. Ahol tudvalevő
leg, az üzletnek legéletbevágóbb ügyle
tei bonyolódnak le. De itt folynak le 
a krónikák legtarkább jelenetei is.

Valahogy igy és ily eset játszódott 
le a szegedi Newyork kávéházban is, 
melyet a huncut szegedi nép az utóbbi 
időben „Nevigyorogj" kávéháznak ne
vezett el. Tehát, a Nevigyorogjanak uj 
fiatal gazdái, jöttek arra rá, hogy a 
vendég necsak az asztalnál, hanem a 
kasszánál is had találja meg a teljes 
kényelmét; mértis a kasszára gyufa
tartókat, fogvájókat és körűié — szé
keket rakattak.

— Nagyszerű ! fenomanális! — mond
ták a vendégek s a kassza ura illetve 
nőjével vigan pipáztak a trónusnál. De 
pipáznának még most is, ha a múlt 
hét elején az egyik vendég szivarra 
gyújtásánál lángott nem kap a cukor- 
álványt bevonó háló, ettől a kisasszony 
szoknyája stb . . . Lett különben erre 
nagy ribilió. Az egyik gazda a kasszá
hoz ugrik, de nem a kisasszony szok
nyáját, hanem a kasszakönyvet, azután 
a főpincér, ki szintén nem a lángzó 
derekat, hanem az állvány cukrait, (az 
elolvadástól) mig a vendégek a buké- 
tákat (szintén nem a kisasszony tüzét) 
óhajtották megmenteni. Közben az egész 
kávéház összeszaladt, a tűzoltók meg
érkeztek, a kassza pedig — fölborult. S 
ez volt a (majd halálra ijedt) kisasz- 
szony szerencséje, mert igy hozzáfér
tek, és a ruhája lángját — rögvest 
eloltották. A szegedi lapok peaig más
nap azt újságolták, hogy a „Nevigyo
rogj" tulajdonosai a gyufatartót egy
szer és mindenkorra kitiltották a — 
kasszából . . .

Év elején.
Fut az idő — fut sebesen —
Fut sebesen és szünetlen:
És amig jár egy-egy évet, 
Orsójáról le-le pörget

Egyet most is le pörgetett,
Egy esztendőt eltemetett, —
Szólt a harang gyászos szója 
Egy esztendő lent az óta.

Ám, ne hűljön a könny sírján, 
Lehet helyette jobb is tán 
Mely vágyainkat meghozza 
S óhajunk megvalósítja.

Uj esztendő! add meg nekünk, 
Amire vágy szivünk lelkünk, 
Adj, sugaras szép világot 
Sok szerencsét s boldogságot.

Matsád János.

A kománál.
A belvárosi „Zenélő óra" gazdájá

val történt, hogy Böcögő komája, ki a 
kocsonyás Miskolcon múlt elsején lé
pett a vendőglősök sorába, meghívta 
az üzlete megnyitására. „Csak gyere le 
komám, meglátod, milyen nagyszerű 
görbenapot csapunk!"

Gömbös pedig örömmel újságolta 
ismerős vendégeinek: — No, hála az 
égnek, lesz egy-két jónapom . . .  Le

megyek a komámhoz, Miskolcra és örö
münkben kirúgjuk az Avas-hegy ol
dalát . . .

Vendégeinek szinte jól esett a gazda 
öröme. Legalább egyszer, kimulatja 
s piheni magát ez a szegény Gömbös. 
Váljék egészségére!

Gömbös tehát lement Miskolciba, 
s hogy mielőbb ott legyen, gyorsvona
ton utazott. Eként is jött meg két nap 
múlva. — Adjon Isten! — No, hogy esett 
a mulatság? — tudakozódták az ös- 
merősök . . .

—  Hogy . . .  Hát a komámnak pa
zar szép és akkora az üzlete, hogy 
ezer vendéggel sincs tele; de a 
megnyitáskor mégegyszer annyiuak 
sütöttek, főztek. Komám ezt újságolta 
örömmel s szintigy vezetett is, a termei 
megmutatására . . . Egyszerre szalad 
a vendéglősné: — Komám uram! — 
szól sietve — a halas kanalakat Pes
ten feledtük; az Isten áldja meg, Ön 
tudja minő kell — szerezzen be az 
itteni vasasoktól . . .  Ezt elintézve, 
nyugodtan (bár a törekvő puplikumtól 
csak lassan) indultam a helyiségek 
megnézésére . . . Ekkor a gazda jött 
lélekszakadva: — Komám! oda a sör- 
aparát — a cső elszakadt; — te ráérsz, 
igazítsd meg . . . Mire oda értem, va
lami két hektó kifolyt. Térdig jártam 
a — sörben . . . ‘

Ezután a konyhára igyekeztem, a 
rend megtekintésére, innen meg a fő
pincér vitt gyorsan, hogy sok a ven
dég, nincs elég hely s mert én ráérek, 
intézzem el az ügyet . . .  És uraim, ez 
igy ment végig s amig ott nem hagy
tam Miskolciát. Különben még most is 
ott érzem magam, amennyiben komám 
egy sereg megrendeléssel eresztett haza, 
pedig rá se igen érek — beszélte 
iehangoltan Gömbös koma és — to
vább gömbölyödött.

Az én újévem.
A mig mások örvendeznek 
E nagy eljötté felett,
Én csak úgy mint hétköznapon,
Ülök kis kandallóm mellett

Elgondolom, e nap jöttén 
Egykor én is örvendeztem;
Hej ! de az már nagyon rég volt. . .  
Azóta én ember lettem.

Egy kis újévi ajándék,
Es gyermeki cseese-becse,
Hej, elég volt, hogy lángolva 
Égjen szivem öröm tüze . . .

A létért küzdés gondjai 
Távol voltak akkor tőlem,
S most, a nyomor minden nemét 
Itt látom mind, mind előttem.

Oh, hát miért örvendezzek! . . .
Addig inkább Istent félem,
És kérem, hogy mindörökké 
Maradjon kegyelme vélem.

Tardy Gábor.
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B O L D O G  Ú J É V E T !
Lapunk tisztelt előfizetőinek, jóbarátainknak és ismerőseinknek szívélyes üdvözletünket nyilvánítjuk az évfordulósával

a F o g a d ó  szerkesztősége és kiadóhivatala.
Orsz. Nyugdíjintézetünk t. tagjai 

és kartársainak az újév alkalmából • 
szerencsekivánataimat fejezem ki. 
Miskolc. Bokros Károly

a Sz. V. K. P. Orsz. Nyugdij- 
egvesiilete elnöke.

T. szaktársaimnak s a mi pa- 
dagogusaink harcosait az év kü
szöbén szívesen üdvözlöm. 
Budapest Gliick Frigyes.

T. pályatársaimat s Országos 
szövetségünk t. tagjainak boldog 
újévet kívánok.
Budapest Gundei János.

T. szaktársaimat az újév küszö
bén szivesen gratulálom.

Budapest Lippert Lajos
\ endéglós.

B . u. é. k.

Budapest Petánovits József
szállodatulajdonos.

T. szaktársainkat, ismerőseinket és pályatársainkat az 
év fordultával szívélyesen gratuláljuk.
Budapest Mitrovátz Adolf és Bemhardt Vilmos

a aPannoni”- étterem löpinréret.

B. u. é. k.
Debrecen. Hauer Bertalan

szállodatulajdonos, 
a debreceni vendéglősök ■ 

ipartársulata elnöke.

T. pályatársaimnak és vendé
geimnek boldog újévet kívánok.

Budapest Molnár Sándor
Orient szálloda.

Személyes ismerős és kartár
saimat az év elején szivesen l 
gratulálom.
Temesvár. Kardoss István

Koronaherceg kávéház föpincér*-.

Az év fordulóján szivesen üd
vözlöm t. ismerőseim és kar
társaimat.
Temesvár. Tóth Kálmán

KiranaherC' g szálló főpincére.

T. ismerős kartársainiat az év
fordulóján ez utón üdvözlöm.

Budapest. Tiltser János
az Ehm éttermek föpinccre.

T. vendégeimnek és kollegáim
nak boldog újévi kivánataimat 

| ez utón nyilvánítom.
Budapest. Gömbös János

vendéglős.

T. szaktársaim és vendégeimet 
az újév küszöbén szivesen gratu
lálom.
Budapest. Gömbös Lajos

vendéglős.

Pályatársaimat és t. vendégei
met az év változásával szivesen 
üdvözlöm.
Miskolc. Döcögő József

vendéglős.

A Bpesti Kocsmárosok Ipartárs. 
t. tagjait és ismerőseimet üdvöz
löm az újév küszöbén.

Springer József
ipartars. elnök

Jóbarátaim és t. pályatásaimnak 
szives jó kivánataimat ez utón 
fejezem ki.
Budapest Kolh József főpincér

Neusziedlor étterem.

Tiszteletbeli, rendes, rendkívüli, valamint egyletünk 
iránti jóakaró pártfogóinknak legőszintébb liálateljes 
szerencsekivánatait fejezi ki az 1906. évi évforduló 
alkalmából

a Budapesti Pincér-egylet és Önképzőkör elnöksége
Pauly Antal s. k. Varga István s. k. Csernák József s. k.
alelnök, hely. titkár elnök. közgazda.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest Knappé János, kávés
Lyon kávéh.ix.

Minden jóbarát és ösmerösnek 
szives boldog újévet kívánok.

Budapest. Vurglits Antal
vendéglős, Kerepesi-nt 29.

Az év változásával t. pályatár- [ 
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest Kaszás Lajos. föp.

Muhr vendéglő. ;

Ismerőseim és jóbarátaimat üd
vözlöm az évforduló alkalmából.

Budapest. Vurglits Vilmos
vendéglős, Kerepcsi-ut 55.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szivesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Bpest Horváth Miháiy. ü. v.

ny. p. udvar étterein.

B . u. é. k.

Bpest Mirth János vendég!.
Síp-utca 3.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest. Kigel István föp.

Erzsébeted kávéház. j

Boldog újévet kívánok minden 
barátom" és ismerőseimnek.

Bpest. Sárközy Ferenc föp.
Orient kávé ház.

T. ismerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Budapest. Sziringer Pál föp.

Egerváry kávéház.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Bpest. Ladányi József vendégl.
Lipót- kötőt 27.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

Bpest. Ulits Lőrinc kávés
Árpád kávéház. :

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Bpest. Ekker János íöszak.
Pannónia szálló.

I T. kartársaink, barátaink és 
ösmeröseinknek szives szerencse- 
kivánatainkat fejezzük ki. 
Budapest Szüts és Balika
Deák-tér 2. vendéglősök.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismesóseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest. Langhans Ágoston

Pannónia szálló

B. u. é. k.

Bpest. Ehm János vendéglős

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Bpest. Vallner Samu főp.

Közp. pályaudvar.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
; hollétét nem tudom, ezúton üd- 
| vözlöm.

Bpest. Magyaríts Ágoston főp.
Közponljjkávéház.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Rédey Vilmos föp.
Székesfehérvár.

T. ismerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.

Mihalek János föp.
Székesfehérvár, pályaudvar.

Boldog újévet kívánok t  is
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest. Albert Viktor
j vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

Budapest. Janura Károly
vendéglős.

B . u. é. k.

Bpest.i Fiilöp János ntező
Orszages kaszinó.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest. Kolb József
föpincér, Xciszidlor étterem.

Az év változásával t. pályatár- 
! saim és ismerőseimet ez utón 

gratulálom.
Budapest. Stiaszny Károly

föpincér, Splendid kávéház.

Személves ismerősöm és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Budapest. Raska József

föpincér, Lyon kávéház.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest. Volf Lipót

lipótvárosi kaszinó.

Boldog újévet kívánok min den 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest. Vaschatta Viktor
vend., tüzérlaktanya. j

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Budapest. Miltin Jean
szcbalöp.. Royal-szálló.

B. u. é. k.

Budapest. Kittner Mihály
föpincér, Jahn étterem.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest. Cipót és Elő
föpincérefc, Kaszinó elterítek.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Bpezt. Gattó Károly vend.

Lehel-utca.
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Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest Hoch Lajos
Népszinház-n. a Sakk kávéház« túl.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Miskolc Horváth István
Piseni sörcsarnok főpincér.

Személyes ismerősöm és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
S.-A.-Ujhely Kováts Károly
Vasúti vendéglő vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és ismerőseimnek.

Győr Zsombor László
Royal-szálló föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Tarr Sándor
Yarglits A. vend. főpincér

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Miskolc Dani Ferenc
Pilseni sörcsarnok iőpincér

Boldog újévet kívánok L is
merőseimnek és kartársai innak.

Győr Csukovits István
Royal szálló kávéházi föpincér.

B. u. é. k.
Győr Klein Gyula
Royal szálló kávéházi f.-pincér. j

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából
Budapest Tassy Lajos
Dohány-utva vendéglős

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollété nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc Sághy József
Pilseni sörcsarnok éthordó.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Győr Teller Vilmos
Royal szálló szobafőpineór.

T . ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év ! 
változásával.
Győr Dénezs Mikiós
Vasúti vendéglő főpincét.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest Kolb Gusztáv
Royal-szálló

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.’

Miskolc Jakobi Antal
Pilseni sörcsarnok él hordó.

B. u. é. k.
Győr Schuch Ferenc

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Győr Prückler Mátyás
Posrakü-t vendéglő vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest Palkovits 6yula
Orient-szálh'r pincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Miskolc Lobermayer Ferenc
Grand szálló-sörcsarn. ISpincr.

Mindazon t. ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr Schröder Aladár
Elité kávéház kávés.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Győr Radnyáncky Koméi
E ite kávéház föpincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év- 
változásával.
Budapest Peltzmann Péter

főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek es kartársaimnak.

Miskolc Dicker Géza
Nemzeti Casino Iőpincér.

Az Hjév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Győr Kiss Kálmán
Vigadó étterem föpincér.

B. u. é. k.
Győr Láng Ferenc
Sétatéri Kioszk főpincér. |

T. ismerőseim és a főpincéri 
karnak boldog újévet kívánok.

Budapest Fenyvesi Henrik
» F. 0 .  0 .  T. titkára.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Miskolc Feuereisen Géza
Korona szálló Iőpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr Moravek Sándor
Lloyd kávéház föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr Stausz József
Fehér liajó-szálló föpincér. j

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest Bricher János
Orsz. kaszinó főpincér

T. ismerőseimnek szerencse
ki vánatai mát fejezem ki az uj év 
változásával.
Miskolc Klein Zsigmond
Korona kávéiul* főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaininak.

Győr Tameller János
Fehér hajó-szálló szobaföpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Győr Takáts István
Kisfaludy Kávéház föpincér.

B. u. é. k.
Budapest Pauly Antal

Hungá ria -szálloda

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Miskolc Grossmann Vilmos
Korona kávéház fiz. pincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Miskolc Kollár Nándor
Korona-söresarnok főpincér.

Személyes ismerőseim és bará- 1 
taimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Miskolc Engelmann Lajos
Korona szálló főportás.

Mindazon t. ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Lakatos Gyula
Wesselényi-u. vendéglős

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest Tiefenbeck János
Ehm J . vendéglő föpincér

T. ismerőseimnek szcrencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Budapest Fritz János
Fiumedcávéház föpincér

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest Fritz Ferenc
Finme-kávéház föpincér

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Budapest Hegedűs Zsigmond
b->rtfa-fürdöi vcdeglös.

B. u. é. k.
Budapest Pindinger Lajos

vendéglős

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest Láng Pál
Yerst-ny-u. 10. vendéglős

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest Bayer János
Aréna nt B. vendéglős

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Budapest Mayer Jenos

főpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Herkner Ferenc
Bányai-étterem főpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest Eberhardt Gábor
Gólya-utca vendöglős.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Budapest Horváth Mátyás
Wurglitcs V. vendéglő föpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest Buzarovits József
éthordó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.’

Budapest Gebauer Antal
Fiume-szálló vendéglős.

B. u. é. k.
Budapest Markovits Domonkos
Döbrentey-tér vendéglős.

Minden ismerősöm és s/aktár- 
saimnak boldog újévet kívánok.

Budapest Schnell Gyula
Pilseni sörcsarnok röpincéc

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest Mirth Rezső

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Budapest Tingt Lajos

föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Jurák Mihály
OeUérthegy-utca 3. vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest Kolmann József
Gömbös L. vendéglő föpincér.
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T. ismerőseimnek szerencse- 

kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.

Budapest Lieberzeit Alajos.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Szolnok Horváth Lajos
Magyar Király-szálló föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Szolnok Tóth Lajos
Macy. kir -szálloda éttermi föpincér.

15. u. é . k.
Debrecen Ottó Sándor
Vasnti vendéglő vendéglő*.

Minden ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kívánok.

Budapest Totola Imre
Alsócidösor-utea vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez' utón 
gratulálom.
Szolnok Fischof Gyula
Otthon kávéház lőpincér

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Szolnok L ííí-'sfeld Zsiga

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Marosvásárhely László György
László szálloda ' szállodás

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerősömnek.

Budapest Erdósi Kálmán

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Marosvásárhely Matajetz Gyula
László szálloda főpincér

Boldo . iévet kiv; ; t. is
merőseim; .. és karnisaimnak.

Marosvásárhely r..edmann Marci
l-ászioszailoda éthordó

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Marosvásárhely Csattay Pál
LA zlószálloda ” éthordó.

B. u. c. k.
Budapest Kellar János
KétUoronaszálló vendéglős.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Szentes Halász János
Petőfi-szftUú szállodás.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Szentes Pirity Mátyás

föpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából
Szentes Ruift József

föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Kintzl Antal
Metrípolszálló szíliaSőj incér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Salgótarján Bogyó Jenő
Pannouia-szálló föplncér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Besztercebánya Kováts Lajos
Hungária káveház föpincér.

Boldog újévet khránok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Arad Pseke Lajos
Vasúti vendéglő éthordó

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Budapest Schobert János
Metropolszálló fópcrtás.

B. u. é. k.
Keszthely Szieber József

t  endéglös.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Keszthely Medved István
Sörgyári vendéglő föpincé'.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Keszthely Kiss Mihály

föpincér.

Személyes ismerőseim és bará- 
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Budapest Láng Ferenc

íópiucér.

Ismerős kartársaink és jóbarátainkat szívesen gratuláljuk 
az újév alkalmából. Budapest.

Kuntz Richard Theimhezl József Vogier János
pincemester. fizetöpincér a Piíndl vendéglőben konyhan. észár.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szolnok Zlátsszlávék János
Magy. kir.-szálloda éilordó

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Budapest Berta Gyula
Stmm étterem föpincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Debrecen Egyed György
Vasúti vendéglő föpincór.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Debrecen Toskov Péter
Vasúti vendégló éthordó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Kassa Lnbermayer József

B. u. é. k.
Budapest Szalay Károly
Petőfi kávéház üzletvezető

Minden ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kívánok.

Jánosháza Porkoláb László
Korona-szálló föpincér.

Az év változásával t pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Újvidék Stolz Károly és neje

vendéglős.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Újvidék Dávid Sándor
E zsébet-szílló kávéházi föpincé.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétet nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Budapest Leikam György
I . ,  Alagut-ntci vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Újvidék Szaybald Ignác
Erzsébet-szálló föpincér és neje.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Újvidék Buzetrky Ferenc
Erzébet szálló szobafőpineér

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Újvidék Petrás Mártoi.
Erzsébet-nzálló éthordó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Budapest Kollmann Lajos
Margit-kőrnt S. vendéglős.

B. u. é. k.
Kromoach Németh István
Vasgyári t.-kaszino föpincér.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok.

Pécs Tuba Mihály
Központi kávéház föpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Temesvár Frisch Ede 
P ummer- sörcsarno k ü vletvezető.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Bugapest Zsuffa János
Parlament kávéház főpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőin,
Pancsova Fodor Károly
Royal-szüló föpincér.

Boldog újévet kivánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Pancsova Kauscbky Konrád
Royal-szálin szobafőpineér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
S.-A.-Ujhelv Weber Károly
Központi kávéház föpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Budapest Fludorovits István
V., Xádor-u. :i2. vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Ssombathelv Kemencey Károly
Szabária-szálló föpincér.

B. u. é. k.
Szombathely Simonits László
Polgári étterem föpincér.

Minden ismerősöm és s/.aktár- 
saimnak boldog újévet kívánok.

Szombathely Kristóf László
Szabária-szálló szobapincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Budapest Bartuschek Ernó
Likőrgy. képv. vendéglős.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
ujév alkalmából.
Szombathely Ditrich Károly
S zabar ia-száló éthordó.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szombathely Somogyi Vince
Szabária-szálló éthordó.

Boldog újévet kivánok minden 
barátom és ismerősömnek,'

Szombathely Bombay Istváu 
S zabári a szálló cthurJv.
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T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Budapest Habetler Lajos
István-tir '.7. nogyvendéglös.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Szombathely Balassa Mihály
Elité kávéház kávés.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Páris Kozma László

Hotel de Lilié et d' Albion 
'.23. Rue St. Honore

B. u. é. k.
Szombathely Kozma Sándor
Elité kávéház föpincér.

Minden t. ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kívánok.

Budapest Cada Adolf
t endéglős.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Szombathely Weisz Zsigmond
Elité kávéház ' ííz.-pincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szombathely Kőszeghy Imre
Elité kávéház

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szombathely Szmák Ferenc

. Eiite kávéház

Boldog újévet kívánunk tiszt, 
barátaink és ismerőseinknek. 

Molnár Sándor és Deák Gusztáv
vendéglősök

Budapest, Kishid-utca 3.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Szombathely Sövegjártó József
Elité kávéház'

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Trencsén Hamvai Kovács József
Erzsébet- szálló föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Trencsén Krajcsovics Frigyes
Erzsébet-szálló; éthordó.

B. u. é. k.
Kecskemét Dunszt és Pintér
Royal szálló szállodások.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Kecskemét Kolossá Viktor
Royal szálló főpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Kecskemét Fuksz Károly
Royal szálló éthordó.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Kecskemét Unger látván
Royal szálló szobapincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Kecskemét Majercsik István
Royal szálló pincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Kecskemét Marosy László
Royal szálló pincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Karánsebes Hevér János
Lichtneckert szálló föpincér.

Boldog újévet kivánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Karánsebes Vastag Mónus Pál
Lichtneckert szálló éthordó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Szeged Horváth Ferenc
Tisza szálú' szoba töpineér.

B. u. é. k.
Szeged Meumann Ferenc
Kossuth-kávéház kávés.

Minden ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kívánok.

Szeged Schreiner Ferenc
Stróbl kávéház

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Szeged Faber Lajos
Kass kávéház főpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szeged Burghardt Lajos

a „Szegedi P.-egylet" ügyv.

Minden jo barátainknak és ismerőseinknek ez utón is „Boldog 
újévet" kívánunk 

Óbecse, Központi szálló.
Schwecbtye József Horváth József Kovács Béla

föpincér. szot-apincér. éthordó.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Baja Reiner Sándar
Nemzeti szálloda föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Csíkszereda Deutsch József
Kossuth szüld 1' pincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Kalocsa Hábetler Ignác
Helfer száltó főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Zsombolya Reif János
Jemelka szálló főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Nagybecskerek Pálfy Gyula
Korona szálló főpincér.

B. u. é. k.
Csáktornya Babochay Ödön
Zrínyi szálloda föpincér.

Minden ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kívánok.

Csáktornya Heib Vince 
Zrínyi szálló éthordó.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Csáktornya Stern Kálmán
(ierstmann kávéház föpincér.

Személyes ismerőseim és bará- 
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Zimony Rózsási Ignác
Grand szálló szállodás.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Déva Balog György
Nemzeti Kassino föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Déva Steer Kálmán
Kereszt szálló szobapincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Déva Aradán János
Nemzeti Cassino éthordó.

Boldog újévet kivánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Rozsnyó Tromler Miklós
Weinberger szálló föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Kaposvár Bérdy József
Erzsébet száll" fBp. és neje.

B. u. é. k.
Alsókubin S. kis Vargha János
Uradalmi szálló föp. és neje.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok.

Temesvár Kottek Vilmos
Tiszti kaszinó főpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Nagyszombat Skriletz János
Vasúti vendéglő vendéglős.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

1 Bonyhád Haraszti Nándor
Oroszlán szálló föpincér.

Mindazon t  ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Nagykikinda Molnár Lajos
Nemzeti szálló föpincér.

Boldog újévet kivánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Nagykikinda Rissa Jakab
Nemzeti szálló főportás.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Nagykikinda Horváth József
Kass szálló főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Nagykikinda Pöröse Lajos
Kada szálló főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Léva Demjén Jenő
Központi szálló föpincér.

B. u. é. k.
Léva Liebentritt Károly
Nemzeti kávéház föpincér.

Minden t. ismerősöm és szaktár
samnak boldog újévet kivánok.

Léva Simon Antal
Schmidt-étterem föpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Deés Lüilik Ferenc
Hungária szálló föpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Deés Oriovics Károly
Hungária szálló étlapiró.

Mindazon t. ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
D ebrecen Böhm Lajos 
A.-bika szálló föpincér.

Boldog újévet kivánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Debrecen Capp József
A.-bika sörcsarnok föpincér.
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T. ismerőseimnek szerencse- 

kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Debrecen Petrákovics Péter
A.-bika szálló szobafőpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Debrecen Fixl György
A.-bika szálló táv. fiz.-pincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Debrecen Klaffel János
A.-bika szálló káv. fóp.

B . u . é k.

Debrecen Lapath Béla
A.-bika száll" kár. fiz.-pincér.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Ruttka Manca József
Vasúti vendéglő főpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez’ utón 
gratulálom.
Ruttka Klein Ferenc 
Vasúti vendéglő vendéglős.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Ruttka K. Csepcsényi Józssf
Vasúti vendéglő föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Ruttka Rund Henrik

vendéglős.

Boldog újévet kívánunk tiszt, 
barátaink és ismerőseinknek.

Ungvár Leblovits Sándor és neje
Korona^szálló vendéglős.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Ungvár Bunzlauer Ernő
Korona szálló szobafőpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Ungvár Róth Sándor
Korona szálló kávéházi föp.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Ungvár Frcyberger Géza
Korona száll* föportis.

B . u . é . k .

Ungvár Moskovits Géza
M.-király kávéház főpincér.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Kismarton Csányi Ignác
Ebinger kávéház főpincér

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Kismarton Banmholzer János
A.-sas szálló fizetőp.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Erzsébetváros Schapson István
Takarék-szálló föpincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Erzsébetv. Dummeldinger Miklós 
Takarék szálló kávéházi fizetőp.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Petrozsény Rózsa József
Vasúti vend'églő vendéglős.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Petrozsény Zeisz Lipót
Vasúti vendéglős pincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Petrozsény Herz Mór 
Emke szálló száilodási

Az újév küszöbén 'pályatársai- 
mat szívesen üdvözlöm.

Szamosujvár Lovasberényi Árpád
Korona szálló föpincér.

B . u . é . k.

Szabadka Fábos Ödön 
Pest szálló föpincér.

Minden ismerősöm és szaktár- 
saiinnak boldog újévet kívánok. 
Kassa Szederkényi János

a „Schalkház szálloda" étter
meinek föp.

Az év változásával t pályatár
saim és ismerősemet ez utón 
gratulálom.
Salgótarján Jámbor Lajos
Korona száll' föpincér.

Személyes ismerősöm és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Salgótarján Bálint Ferenc
Vadász száll'-. fiz.-pinc.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szeged Tátzl Antal
Vasúti vendéglő éthordó.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Szeged Schwartz Frigyes
Európa kávéház pincér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az. uj év 
változásával.
Marosvásárhely Horváth Gábor
Möd'-r szálló föpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Beregszász Rózsa József
Oroszlán szálló fiipincér.

B . u. é  k .

Szekszárd Lustig Vilmos
S ekszárd szálló föpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szekszárd Ncubauer Lujos
Szekszárd szálló kávéházi pincér.

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Jászberény Herskovits Miksa
Lehel szálló föpincér.

Boldog újévet kívánok minden T. ismerőseimnek szerencse
barátom és ismerőseimnek. kivánafaimat fejezem ki az uj év 

, változásával.
Jászberény Horváth Mihály B.-üyarmat Akossy Imre 
Lehel szálló kávéházi f.-pincér Központi kávéház főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnnk.

Érsekújvár Brunner Pál
Oroszlán szálló főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Beszterce Gál Gusztáv
Sahliog szálló főpincér.

B . u . é. k .

Temesvár Grünberger István
Szarvas szálló szobafőpincér.

Minden ismerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Csap Gombár István
Vasuti vendéglő föpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Csap Tilk Hermán
Vasúti vendéglő étbord'

Személyes ismerőseim és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Szabadka Kedrovics Mihály
Nem szálló főpincér

Mindazon ismerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szabadka Unterberger László

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Eperjes Móritz Sándor
Fekete sas szálló föpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Eperjes Minarics József
Fekete sas szálló szobaföp.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Kolozsvár Fészl József
i'annonia szálló szállodás.

B . u. é. k.

Kolozsvár Dunszt Gyula 
Mágnás kaszinó föpincér.

Minden ismerősöm cs szaktár- 
saimnak boldog újévet kívánok.

Kolozsvár Grosz Miklós

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Mármarossziget Dicker József
Korona száiló föpincér.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Mármarossziget Bárok Jenó
Uradalmi sörcsarnok förincér.

I Mindazon t. ismerősöm, kiknek 
: hollétét nem tudom, ezúton üd- 
' vözlöm.

Mármarossziget Benedek Samu

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ismerőseimnek.

Mármarossziget Sümeghy Jenő
Korona szálló szobapiucér.

T. ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Mármarossziget Nonay Lajos
Korona kivéház pincér.

B . u . é . k.

Mármarossziget Szedlák János
föpincér.

Minden ismerősöm és szótár
saimnak boldog újévet kívánok.

Mármarossziget * Braun Hugó
főpincér.

Az év változásával t. pályatár
saim és ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Cegléd Vadász József
Budaoast szálló szállód is.

Személyes ismerőseim és bará
taimat szívesei köszöntőm az 
újév alkalmiból.
Cegléd Kiméiner István
Srdape *t szilló föplnztr.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.

Cegléd Kovács Sándor
Központi szilló föpincér.

--------------- —------------------------------
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Szerkesztői Szenetek.
K. /.iratokat nem miauk vissza. Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.
B. u. é. k. Szerkesztőségünk illetve la

punk szerkesztője és munkatársai, az 
iij év alkalmából hozzájuk érkezett sok 
számos újévi gratuláaiót hasonló szívélye
sen ez utón viszonozzák.

K. J.-né. Úgy lesz az kérjük, ahogy a 
múlt „Fogadó" irta. Már e hó utolsó felé
ben el is expediálódnak, s e hóban min
denkinek kezébe lesznek Almanachjaink. 
Re T. Nagysádnak — legeslegelsőben. 
Tiszteletteljes üdvözletünk. S. M. vendég
lős. A kérdezett borkérdések s ugyancsak 
a kért ételek reeepije is bent foglaltatik az 
„Almanach"-ban. A kezelési dologról -— 
miután az hosszabb magyarázatot igényel 

levélben válaszolunk. W. K. S.-a.-Ujhely. 
Szives köszönet a szándékért. Többi rendbe 
jött. B. u. é. k. Sch. G. Kassa. Ha csak 
Schöberl, akkor Lepény — vagy Lepény- 
tészta levesnek íródik helyesen. Vannak 
azonban Kaiser, Schaura stb. előnévvel biró 
Schöberlek, — ezeknél alkalmazandó az 
Ön irálya. — H. F.JSzeged. Hát baj, hogy 
a szeretett napján oly kurtán esett a sza
badság. A báró ur, illetve a bárónak ki
néző. Sz. J . megtisztelte a fopadósokat. Ut- 
ravalónk, mint Ön is — szives b. u. é. ki- 
váriatokat kapott. — A. S. B.-gyarmat. A 
nagy részvétlenség dacára is szives köszö
net és köszöntésünk küldjük. F. M. Ung- 
vár. A tivolival már majdnem mindenütt 
fölhagytak, és pedig az Önnél történt okból. 
Mindazáltal a tivoli és semmiféle játék 
sem hazárd, ha csak a szórakozásnak meg
felelő kicsiben játszák. De az a baj. hogy a 
kicsit követi a nagy és ez — hazárd dolog. 
A másik után néztünk, ha találunk alkalmas 
könyvet elküldjük. Csakhogy ilyen s hozzá 
megfelelni igen-igen bajosan van. Szives ü.

D. S Újvidék. A nemes tettért hálás 
köszönet, a szives jókivánatokat pedig nem
csak szerbül, de görögül, spanyolul, ango
lul stb. nyelven is, de legmelegebben magya
rul viszonozzuk ! Lueullis ! Szives üdv ! 
Reméljük újból nem fog benünket cserbe 
hagyni. B. u. é. k. -  D. F. Miskolc. A 
szives karácsonyi és újévi jókívánságokat 
mi is a legszívesebben viszonozzuk. A többi- 
crt szívélyes köszönet mindnyájának kö
szöntés. -  B. Gy. Déva. A hazafias érzel
meket s tettet hasonló jó  szívvel viszonoz

zuk. Egyébként minden rendben. G. Cs. 
Budapest. Az, hogy ikertestvér ikertestvér
rel házasulhasson, sem a kánoni törvé
nyekben, de talán még a legszélsőbb sza
badszerelmet vallók törvénykönyveiben sincs 
megírva. Van azonban kivétel, ha pl. az 
ikrek nem a születés, hanem a magasan 
szárnyaló ideálismus, a kohó poéticizmus 
vagy a legboldogabb szerelem kapcsán vál
tak ikertestvérekké . . .  — L. Kassa. Öreg, 
Öreg — a  föld minden fajtája közt a leg- 
álhatatlanabb a szőke, — minélfogva az 
egy királyi lyánt is fölülmulóan érintő dics
himnuszt — igazán nem érdemli meg. 
Egyébként lelkes üdv! (a szőkének is . . .)

B. Ö. Csáktornya. Kérdezettet még a 
nyár közepén érte nagy tüzveszedelem. 
Egyébkéut csodáljuk, hogy t. barátunk ezt 
a „Fogadódnak annak idején hozott bő 
híradásából nem vette tudomásul. Egyúttal 
— az intézett dolgokért köszönet és — kö
szöntés ! —  D. Gy. Kolozsvár. A tett min
dig nemes még akkor is, ha annak sikerre 
csak kis mértékben fedi a szándékot. így, 
tett szivességeért megelégedésünk és szi
ves köszönetünk. Egyebekben b. u. é. k !

H. M. Jászberény, P. Gy. Nagvbecske- 
rek, B. J. Kaposvár és T. M. Rozsnyó. Az 
ügy igv is jól és rendben. Szives köszönet és 
boldog újévi köszöntés! —  Kérdezősködő. 
Szarvasgy. B. P. vagy sorai szarint: Árp. 
már elléghajózott a kincsos városból, s mint 
mondják, szerencséje a bocskoros nép ho
nába : Romániába vitte. Kívánjon neki b. 
oláh újévet! D. J. Mármaros. A mindig 
ködös hegyek között eredményesebb ügy 
nem is kívánható. Egész pompásan sike
rült. Szives üdv: —  K. K. és K. S. Szom
bathely. Szives köszönet a nemes ügyi buz
galomért és — b. u. é. k. —  Sz. S. Kolozs
vár. A szives köszöntésre, hasonló meleg 
köszöntésünk: Különben kár, hogy nem kö
szöntöttek. Tehát, — üdv. a tavaszi viszont
látásig.

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.
P ályázat vasú ti vendéglőre. A Máv. 

zentai állomásán levő vendéglőre 1906. 
április 1-től számítandó öt évre bérbe 
adatik. A szabályszerűen bélyegzett és 
kellő bizonyítványokkal fölszerelt aján
latok „ajánlat a zentai állomás ven

déglő bérletére" cimmel a szegedi üz
letvezetőség általános osztályához 1906. 
január 16. déli 12 óráig nyújtandók 
be. Bánatpénz 200 (kettő száz) korona. 
Feltételek az alulirt üzletvezetőség for
galmi és kereskedelmi osztályánál 11. 
etn. tudhatjuk meg. — Szeged, 1905. 
december hó

Az üzletvezetőség.

P ályázat vasú ti vendéglőre. A Máv. 
Királyháza állomásán lévő pályaudvari 
vendéglőre az 1906. junius 30-tól szá
mítandó 5 évre bérbe adatik. Az aján- 
tatok 1 kor. bélyeg és kellő okmányok
kal fölszerelt zárt boritékban 1906. évi 
január 15-én déli 12 óráig a Máv. 
debreceni üzletvezetősége titkári hiva
talához nynjtandók be. Bánatpénz fejé
ben 300 (háromszáz) korona teendő le. 
Debrecen 1905. december hó.

Az üzletvezetőség.

B. u. é. k.
Silbermann Ignác,

a „Nagyváradi Pincér-egylet“ 
helyeszközlö ügynöke.

fl t. főpincér és éthordó uraknak, valamint a t. 
vevőközönségnek boldog uj évet kivannak!

Budapest, Berkovits Károly,
Sip-u. 11. sz. Sokszorosiló készülékek

Hektogr. raktára.

T. ismerőseimet és a fogadós osztályhoz tar
tozó t. összeseket az uj év küszöbén szívesen 
üdvözlöm
Sítoraljiujhel). flnisz Sándor,

Közvetítő iroda tulajd.

A t. vendéglösi és pincéri karnak boldog uj 
évet kívánok

Sátoraljaújhely. Bornstein 3ózsef.
Anisz közv. iroda vezetője

Boldog uj évet kíván! Minden ismerősöm és szaktársaimnak bol
dog újévet kívánok.

GROSZ ÖDÖR „szállodai, vendéglői és kávéházi személyzet elhelyező" 
valamint szaküzletek adás-vevést közvetítő irodája

B u d a p e p t, K á ro ly = k :ö ru t ÍO. s z á m .  
Gyors és pontos eljárás. Számos elismerő levél.
Telefon 18— 68. m a g ;ja r o r s z á g  le g e ls ő  k ö z v etítő  iro d á ja .

Kőszeg. Randvégh József, kávés.

B. 11. é. k.
Szatmár. Pongrátz Lajos, vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden barátom és 
ismerőseimnek.

Lúgos. Babócsay L. István, főpincér.

Etlapiró (éthordó) uraknak :
ts"-f«le

H e k t o g r á p b  l a p o k
ben Ivö ..ténták". A nólkiilözhetlen 
nimlkéi oldalon többször használható 
r- 1 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás 
kel! lemosni I Kimoshatatlan ruhajelzü- 

ninden nagyságban

I k
BERKOVITS KÁROLY Sokszorositó-készü- 
lékek, Hektográph-raktárában Budapest, VII., 

Sip-utca 11. szám. Árjegyzék ingyen

HERRMANNJ. L.
kir. u d v ari szállító  

1819. évben a la p íto tt országos szabada lm azott A lpa cca-, 
China-ezüst- és fé raá ru -gyá rán ak  fő r a k tá r a :

B U D A P E S T ,  ESK Ü -U T 6. szám (Clotild-palota)
(Raktárak : Becs. Gráz, Prága és Triestben)

E l  Nagy választék ¥endé»l6k' J§]
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fi fogadós-iparhoz tartozóknak szives jókivána- 

taimat az uj év alkalmából ez utón Fejezem ki.

Budapest, U3UÁRY ALADÁR,
II, Kapás-u. 12.

A  szállodák, vendéglők és kávéliá/.ak eladá

sára alapított Fürdőügyi iroda, tulajdonosa.

A t. fogadós, vendéglős és kávés uraknak 
és a tisztelt pincén karnak ez utón kívánunk

Boldog u] évet!
Schiezingsr űezsef.

Pincérelhelyező iroda tulajdonos. 
Budapest, Röser bazár palota. 

(Károly-körut)

KIS HIRDETÉSEK.
Kávéház 55000 lakossal biró nagyforgalmu 

városban, megye székhelyén, kedvező feltéte
lek mellett eladó. Értekezhetni Rudasnsl Bu
dapest, Aradi-utca 64.
H á 7 a c n d ííc  Középkorú, hét nyelvet is- 
í i a z a a u u a a ,  merö intelligens és 40 ezer 
kor. készpénzzel rendelkező főpincér, vendég
lős családból való leánnyal vagy fiatal özvegy
gyei, kinek szintén 40—50 ezer korona hozo
mánya van — házasság céljából ismeretséget 
óhajt kötni. Fényképes levelek „London" jeli
gével a Fogadó kiadójába kéretnek. 6—1.

T á r Q  a*í ' e£yu,tal a föpincéri teendőket is 
I a f  o  teljesiti, jómenetü szállodához kávé- 

ház és étteremben 6000 koronával kerestetik 
Leendő társ az üzleti kiadáshoz nem járul, 
mig ellenben a bevételből 12 százalékot kap. 
Cim a kradóhivatalban.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Az ezen rovatban közölt hirdetések (eladások kizárólag 
lapunk kiadóhivatalában vannak összoköitetésben > 
azokról fiilvilágositást csakis a komoly üzletvevö felek

nek nyújtunk.
Modern berendezésű kávéház nagy vidéki 

városban 5500 frtért eladó. Évi bér 1200 frt- 
Havi forgalom 12000 frt. Cim a kiadóban.

Kisebb üzlet, kávéház és vendéglő, állandó 
jó menettel (átlagos 40 frtnyi napi bevérel) 
átadó. Vételár 4000, házbér Í000 korona.

Fogadói üzlet, jónevü vidéki városban, for
galmas kávéházzal, étteremmel, 17 berende
zett szoba (s jól berendezett udvari. — nyári 
— vendéglővel) jutányosán átadó. Üzletvétel
hez 8000 frt szükséges. Évi bér 2800 frt.

Eladó kávéház.
Szegszúrdon, a jó hírnevű Korona Kávéház, jó 
és olcsó feltételek mellett eladó, esetleg bérbe 
adó. Bővebbet Friedmann Mórnál, a Korona 
kávéház tulajdonosnál Szegszárdon.

M ó n a b f i r n l '  Társadalmi és közgazdá
id a  r í a  l a L .  sági független hetilap. —
Szerkesztőség: Veszprém, Fő-utca 57. Élőfi
zetési d ij: ogy évre 8, félévre 4 kor. Felelős 
szerkesztő és kiadó Takács Szilveszter.

Káváházi és vendéglői berendezést, 
alpaccaés chinaezústárul tesz s elad
B r a u n , B u d a p e s t ,  8 i p - u t c a  1 4

Sajt Q a g y k e r e S k td c S .
TELEF N 785.

Í J U N G  P É T E R  |

C sajt, vaj k
n és csemegeáru nagykereskedés j*
a Föüilet: B U D A P E S T ,  Fióküzlet: J

|  IV.. V á m h iz -k o m t 1 2 . V I I ,  6 a r a » -lé r .  5 ,  s z . £
«  Mindenféle bel- és külföldi sajtok, hal- ■* 
«  és husnemüek. Hal-, Hús-, 'zárnyas-, Fö- J  
‘2 zelék ; Turista es vadász stb. Conservek. „
hMustár, halikra, déligyümölcs és min-* 
odennemü csemegék, tea, likőrök. 5 
"? Magyar és francia pezsgőborok és min- • 
*  denfajta ásványvizek a legszolidabb • 

árak mellett kaphatók.
Vidéki fogadós, vendéglős és kávés uraknak levél 
vagy silrgönyrendeletére mindenkor a legmefeielóDb 

cikkek gyorsan és pontosan szállíttatnak

o S ö -b Á tt oX ú tó . eó  o J ó a

o r '  /?
b e e .

Budapest (Promontor.)

Vendéglő bérbeadása!
Az 500 taggal biró ..Brassói Iparegylet" 
uj házában lévő vendéglői helyiségek, 
nagy teremmel, kerttel és téli teke
pályával együtt kiadó.

Közelebbi K a m u e r  K á r o ly  
ur konyhaberendezési üzletében Brassó. 
Búzasör megtudható.

2- ;

UZLET-BERENDEZESEK
és fogyasztási cikkekben eszközlendő 
bevásárlásaikat előfizetőinek teljesen 
díjtalanul intézi a ..FOGADO" kiadóhiva
tala Budapest. Vili.. Kerepesi-ut 13. sz.

Vendéglő eladás.
esetleg haszonbérbe kiadó. Három szoba, 
konyha, pince, mészárszék és több mellék- 
épületek tartoznak hozzá. Fizetési feltételek 
megegyezés szerint 7 százalék kamat mellett. 
T ö r ö k  A n ta l, vendéglős, Csipkerek. (Vas
megye), u. p. Csehimindszent.

világításhoz 50 lángra való 
' > jó állapotban jutányo- 

is áron eladó. Kun Jó
zsef, Léva, „Központi" kávéház.

A c e t y l e n j J J j
ét l ávehéz berendezések vétele 
és eladása. B r e it n e r  L á s z ló  
Budipejt, Szentkirály-utca I

Eladó szálloda.
Marosvásárhelyt, csinos berendezésű szál

loda — 14 vendégszobával 200 személyre való 
nagy étteremmel egy kisebb étterem különtár- 
saságok befogadására; család részére 3 lak
szobával az összes személyzet részére, ezen
kívül 20—30 lóra istálló eladó. Ara : 18.tXX) 
korona. A borkészlet (kitűnő boroki vételár
ban adandók át. Ügynökök kizárva. Cim a 
kiadóhivatalban. _________________

K ia d ó  k á v é h á z
Veszprémben a régi jó hírnevű Kubai
féle kávéház-üzlet 1906. május hó 1-ére 
eladandó, az egész ház pedig ugyan
akkora bérbeadandó. Esetleg vendég
lővé is átalakítható. Bővebbet a tulaj
donosnál.

Felsőmagyarország
egyik legnagyobb városában, 25—30 
szobából álló szá lloda i helyiség, mely 
a város központján van 1906. május 
20-ától bérbeadó. — Bővebbet Lö w y  
V ilm os Kassa. Deák Ferencz-utca 11.

Orvosi rendelet szerint igvék 
minden reggel éhgyomorra egy 
pohár melegített Kristályforrás 
ásványvizet I Vidékre és kül
földre fuvardijmentes szállí
tás. — Kérjen árjegyzést a 
Szt.-Lukácsfürdő Kútvállalat- 

tól Budán.

forinttal föPincér vâylU im ilU I vendéglős egy 
rég fennálló és forgalmas nagy vidéki 
városi szállodába előnyös föltételek 
mellett tá rs u l ke re s te tik .

A J O R  B A L Á Z S  Ü S S ? —
■- G Y Ő R , S z ö c h e n y i - t ó r .  

A győri vendéglőtök és kívésok bevásárlási forrása.

G e r b e r  5 . fo>yir<lai r á té r n ie
B u d a p e s t ,  V l l . ,  K ir á iv -U tc z a  11.
fl >Fogadó-( közönségének kedvezményes árak.

Szegedi 
tek e isz til 

lt» r l

' 58 Billarduereli és Billardaszta-
I08. Elvállal minden e szakmába vágó munká
kat, ugyszinte átalakításokat a legmodernebb 

módszer szerint Árak jutányosak.

gr •.•nHa Budapest. II.. Kapás-utca 12.
jl  ilUUO Szállodai, vendéglői és ká

véházi üzletek e i a d á s a  és  v é t e l é n e k  
k ö z v e títé se .



16. oldal. FOGADO 1. szám.

Pincérek legújabb otthona!
Van szerencsénk t. kartársainkat értesíteni, 

miszerint a VII., Dohány- és Nyár-utcák sar
kán levő .Szabáriac kávéházit ’f. évi október 
hó 26-án átvettük és pedig azon célból, hogy 
ott a t. pincéri kainak ál aadó és kellemes ott
hont teremtsünk.

A kitűzött cél eléréséhez t. szaktársainknak 
b. pártfogását kérve, vagyunk

j g ' S l s  Sugár Sándor és Társa.

Fi- is izitipcértk, k i k n e k

,oldal-zsebtárea
(papirospénz) vagy

U j j -  _  • (apró- és ezüstpénz számára) van szükségük, amelynek
r l l l t t e r v c a b K a  feneke nincs többe külön beillesztve, hanem a felsőrész az 
aljával egy darabból készült a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be 

Á r a k  3 .5 0 -tö I 5  f r t ig  ^

Pincérek figyelmébe.'

I !

á r t y a - t i s z t i t á s !
W e i s z  Á b r a h á m

v e g y é sz e ti k á r ty a t is z t itó
idevonatkozó rendelés és megbízásokat 
elvállal s pontosan teljesít helybon • vidéken
B ud apest. VII.. C ohány-utca 4 5 , 1 , 2 5 .

*  T l l V ___ ___ _  koztyO- óm mórvkölögyá romnál
j V I O m a r  V i l m o s  Budapest, iV ., K á ro ly -k ö ru t 2 8  ( K ö Z p .  városház).
fiurami- és halhólyag-különlegességek tucatonkint 2, 3. 4, 5 és 6 frt. -  Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzóriumoK és a leg

különfélébb betegápolási czikkekben.

^7QÍfolu Uilán A székely társaságok hiva- 
0£.CIVG!J-Vilay. talos közlönye. Legelterjed
tebb székelyföldi társadalmi és szépirodalmi 
hetilap. — Mutatványpéldányt készséggel küld 
Szentgyörgyi Dénes f. szerk., Marosvásárhely.

Qűroni Ilkán TarsadaImi> Vármegyei és 
DCItyi UJoulji közgazdasági érdekű hetilap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Beregszász, 
Verbőci-tér 1. sz. — Beregvármegye legelter
jedtebb s erős, szókimondó, függetjen irányá- 
nál fogval legkedveltebb lapja. — Évi ára  8 k.

T e m e s v á r i  H ír la p .

Szerkesztőség é s  kiadóhivatal Temes
v á r , belváros. Városház-utca 16. Előfize
tési ár: egy évre 24, félévre 12. negyedévre 
6 kor. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 

Biró Pál.

UCDII1P Politikai hetilap. Szerkesztö- 
RLidUu ség és kiadóhivatal Kapos
vár, Zerge-ntca 7. Somogyvármegye és 
a szomszédos vármegyék legkedvel
tebb és legjobban szerkesztett heti 
lapja. Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési dij: Egy évre 8, félévre 4 
és negyedévre 2 k.

Szombathelyi Újság PS Ü
kiadoh. Széchenyi-fér 2. Vas- és Zala- 
v ármegye egyetlen keresztéey kath. 
irányú és legolvasottabb -politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként 
12 oldal terjedelemben. Ara egész 
évre 10 kor. Hirdetései mérsékeltek. 
A Szombatheiyi Ujság-ot tanítók és 
földmivelö gazdák 6 kor. kedvez- 
ményes áron rendelhetik meg.

IIHAMUÁTYÁM
|| évf. Pompás rajzok, magyaros humor, 

krónikás adomák. Felel, szerk. Erdélyi 
Zoltán. A .Fogadé' előfizetőinek egy évre 8 k. 
EC3 Tessék mutatványszámot kérni ! E 3  
Kiadóh. : Budapest, 1X.~, Űllőiut 2ő, .Pátria.,

Magyar I adóhivatal: Zalaeger
szeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, 
független hetilap; magyar ipart 
honi terméket véd, migyar szel
lemet terjeszt minden téren. Évi ára 
4 kor. (Legolcsóbb lap.) szer
kesztik : Borbély György tanár és 
Horváth Lajos Zalaegerszegen.

M agyar A legtüzesebb szókimondó 
II t,Z n '»  magyar élclap. melynek po-Herko Fater
legérdekesebbek. Egy évre 12 k, félévre 6 k 
és negyedévre 8 kor". — Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: Budapest, vili., József-körut 49.

EL A D Ó  különféle — 
Hermann-féle — kinaezüst 
piccolo, kávé- és teacsésze 
teás, kávés és teáskanna; 

billárd-lapdák és dákók. 
K a s s  G u s z tá v , P é c s , 
„Otthon“-kávéház. 3—6

Trencsáni Lapok politikai
hetilap. A felvidék legolvasot
tabb és legelterjedtebb lapja. 
Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára: egy évre 8, 
félévre 4 kor. Főszerkesztő: 
Szilvay István. Felelős szerk. 

Dr. Pető Béla.

ú t m u t a t ó
Szó kom fahó rvá r. BARNAI

IGNÁC „Magyar király "  
szállodája.

EHMHECHT GYULA „Fehérbá- 
riny- szálló-nagyvendéglöje. 
Olcsó szobák.

Szokazird. HASPELL JÓ
ZSEF „Szekszárd" szállodája.

ALMASsY LAJOS polgári van- 
déglöje a főtéren.

OBERNIK KÁROLY Magyar 
király szállodája Étterem ká
véház. Olcsó szobák.

Sopron, i iROSZNER PÁL 
„Étterme és sörcsarnoka" a 
Pannónia szállodában.

FRÖHLtCH-KÁVÉHÁZ, Szent- 
gyiirgyi-utca. Üzletvezető 
Fröhlich Oszkár.

KRANTZ LAJOS vendéglője, 
Színház-utca 13. Étterem és 
polgári vendégszoba.

PECK LŐRINC Lisingi sör- 
csarnoka. Termelőktől vett 
borok. Olcsó konyha.

FEHÉRLÓ SZÁLLODA. Vár
kerület Bö Bognár József)

HODICS FERENC kavéháza.
A soproni elitc közönség 
kedveit találkozóhelye.

Szántom. HALÁSZ JÁNOS 
„Petőfi - szállodája.

Szamomujvir. fSZILY 
ZS1GMONO -Korona* szál
lodája.

Számzrógmn. MÜLLEK A. 
-Központi* kávéháza.

SZABÓ ISTVÁN sétatéri ven
déglője.

Salgótarján. BARABITS 
LAJOS vendéglője. Magyar 
konyha. Természetes borok.

Sagamvár. KÁDÁR BÉLA 
•Zrínyi* vendéglője Magyar 
konyha. Olcsó szobák.

MACHOT ALBERT .Zrínyi* 
szállodája a vasút mellett, ol
csó szobák,

Somogymzobb. BRE.M Fri
gyes vasúti vendéglője. A kö
zönség kiránduló helye.

(Folytatás).
Szatmár. PON GRÁC LAJOS 

katb. kör vendéglője. Saját 
termésű érmelléki borok. 

WEISZ DÁNIEL kereskedelmi 
és gazdasági csarnok kör- 
venaéglöje.

Tentomvár. HAUNOLD.JÁ
NOS „Korona'‘-szállodája. 
a józsefvárosi indóházzal 
szemben.

MÜLLER „Hungá
ria'1 szállodája s 
nagy 

„kioszk”-  
j a  a bel
városban.

GOMBÁS GYULA Pacsirta
meze vendéglője. Gyárváros. 
A közönség téli-nyári kirán
dulója.

Pl’MMER „Pilseni” sürcsamok 
Belváros. (FríschEde flzletv.) 

DOZSEDÖME vasúti vendég
lője. A közönség kiránduló 
vendéglője.

GOMBÁS ISTVÁN „.Uetropole" 
vendéglője Józsefváros. 

REISMAXN SÁNDOR „Elité" 
káréháza és kőbányai sör- 
csarnoka. Józsefváros 

KOVÁCS LAJOS sörgyári nagy 
vendéglője. Gyárváros. 

SZARVAS SZÁLLODA (Belvá
ros) túl. Ludig János, étterem, 
sőrosarnok, kávéház 

SARUGA LAJOS Központi ká
véháza és szállodája 'József
város)

HÖRNYÉKI GÁSPÁR .Aranv 
ökör- szállodája és vendéglője 
(Belváros)

TlmzauJIak. R O C H L I T Z  
JÓ ZSEF .Komne--9zállodája. 
Tácaö. FEJES FERENC Koro

na szállodája. Magyar konyha.

Tatot óv áros. NOLL MIK
LÓS .Eszterházy. szállo
dája, Étterem, kivéliáz.

KISS ANTAL ..Otthon" kávé- 
háza.

Tr.oncaón. C S E R M Á K  
ÁGOSTON „Erzsébet” szál
lodája. Étterem, sörödé ká
vék áz.

ZOLTÁN SIMON „Rákócy-- 
káveháza. Üzletiek találk.

Tornaalja. KEREKES IST
VÁN ̂ vendéglője. — Magyar

Turóczmzonfmárton.
ROSSLER JÓZSEF »Dom« 
szállodája,

Tolna. -  ADLER GYÖRGY 
•Polgári* vendéglője.

MOLNÁR ISTVÁN Sorház nagy 
vendéglője. Nagy nyári kert
helyiség.

FEHER LO SZÁLLODA(tulajd. 
üzv. Pavlidesz Antainé)

Tapolca. KASZAB ÁRPÁD 
„Balaton szállodája. Étrerem,

DIENES KÁLMÁN „Zöldfa" 
vendéglője. Olcsó szobák. 
Term. vett tiszta borok.

Tab. GRÓZLY ANTAL nagy- 
vendéglóje

Törökbacsa. FRANK RE
ZSŐ »Uri kaszinó* vendéglője

Torda. LIPOVICS FERENC 
.Japán” kávéháza. Üzletbe
liek találkozója.

EURÓPA SZÁLLODA és KÁVÉ
HÁZ (Túl. Himmer János)

PLACS1NTÁR REZSŐ. „Ott- 
hen” kávékáza és"étterme.

Tamamkubln. SÓLYOM 
GYÖRGY (volt Iloffmannj 
szállodája,étterem, kávéház.

Trancmén-Topta. DAL.MA 
FERENC vasúti vendéglője

UJpaat. U H I. KÁROLY v

Ungvár. -Kordia-szálloda” 
(Leblowits L.) Étterem, sö
rödé. kávéház.

NAGY LAJOS -Kioszk” ven
déglője, Széchenyi-liget. A 
közönség kirándulója.

GLÜCK JÓZSEF .Abbázia, ká
réháza. Üzletiek találkozója.

SZABÓ PÁL „Központi" ven
déglője. A pincéri-kar talál
kozó helye.

FUCHS MANÓ „Erzsébet” szál
lodai étterme és kávé háza. 
Üzletbeliek találkozó helye

Újvidék FÜ RSTJ. Erzsébet 
királyné szállodája. É tte
rem. kávéház.

MAYER 
IMRE 

Grand- 
Bzáilp-

dája.Et- 
terem, 

kávéház

O B E R lT n fJÓ Z S E im lsen i 
söresaruok vendéglője. Ke-

Jnyér-utca.
WEISZ SÁNDOR kávéháza. 

Futtaki-utca. Üzletbeliek 
találkozója.

SCHEINBERGER Károly .Va
dászkürt* vendéglője és kávé
háza. Üzletbeliek találkozója.

LAFLEUR MIKLÓS .Fehér 
‘ szállodája és vendég

lője
Voraoc. BAROSS SZÁL

LODA (Kohn Hugó). É tte
rem. Kivéház.

SZARVAS KAVÉHÁZ (Blau 
Zsigmond). Uzletbeiiek ta- 
lálkozój a.

FRANZEM DÖMÖTÖR ,Nap‘ 
száUodájaa. Olcsó szobák.

MATKOVICS KÁROLY Cof- 
n-sörház vendéglője.

Vác. Curia szálloda, (Ehman 
Pál).

KURTZ TÓBIÁS (Horváth- 
fóle) vendéglője az állomás 
mellett.

KREUSZÉR FERENC „Er
zsébet” szállodája 

Vaavar. PALKÖVITS JÓ
ZSEF vendéglője

Zonta. D A L A  KAROLY 
_Eugen”-száIlodája. Étterem 
s kávéház.

MIKS JÁNOS vasúti vendéglője
VÖRÖS FLÓRIÁN „Ma,gyár 

korona” vendéglője. Étte
rem, kávéház.

MAJOROSSY PÉTER .Gazda
kör* vendéglője.

Zmallz. TÓTH IMRE ven
déglője

Zllah. RIDVAL JÓZSEF 
szállodája

Zombor. — KANYOVITS 
MLADEN vendéglője a 
„Ratár“-hoz étterem, kóvá- 
ház.

Zsolna. TÓTH ANTAL vasul! 
vendéglője. A közönség kirán.

Zalaogormzog. DOMON
KOS IGNÁC.,Korona" szál
lodája. Első fogadó.

KUM.MER ANTAL kávéházi és 
cukrászdája.

i. Mt-

Elek Lipöt könyvnyomdája, Budapest, Vll„ Kertési-utca 20.


