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Újévben.
A nagy világegyetem örökké mozgó 

orsóján ismét lepergett egy esztendő. 
Uj évszám, uj reményekkel, uj bánattal 
vegyest. Kinek boldogságot, kinek bána
tot jelent. Nem egyforma. Az élet javai 
és örömei megoszlanak. Az emberiség 
kisebbik részének jutott ez, mig ennek 
ellentétje a nagy többségnek. Nem lehet 
általánosítani azt a közmondást, hogy 
»mindenki kovácsa a saját szerencsé
jének®, mert nem egyformák az eszkö
zök a szerencsére De hol az eszközök 
és mód hiányzanak, ott a szerencse 
tisztán fiktió, önámitás.

De ne kalandozzunk a bölcselet me
zejére, mikor a rideg köznapiság köti 
le gondolkodásunkat és parancsolóan 
követeli kultiválását. Mögöttünk az ó év, 
előttünk az uj. Hogy mivel zárhatjuk 
le az elmúltat, azt tudjuk; mit rejt me
llében az újév. azt egyelőre még sürü 
köd takarja. De reméljük a legjobbat. 
A múlttal foglalkoznunk kell mintegy 
zárószámadássa1, hogy a jövőre nézve 
tanulságot meríthessünk belőle.

Közviszonyaink az elmúlt évben nem 
javultak. Egyetlenegy vívmányunk van, 
amiben azonban nem lehet örömünk. 
Ez a vívmány abból áll, hogy felemel
ték a közterheket, anélkül, hogy a köz
teherviselés képességet szigorúan mér
legelték volna. És ez a közteher átkisér 
bennünket az újévbe is. Ezt az egyen
leget viszszük át a mérleg leheroldalán, 
egyelőre igen kevés fedezettel.

Ez a közteher nehezedik a vendéglős 
iparra többszörös sulvlyal. Felemelték 
és folyton emelik az italmérési illetéket, 
de amellett szétforgácsolják az ital
mérést. A logika igazsága azt követelné, 
ha a vendéglősöket-kocsmárosokal évröi- 
évre jobban megterhelik italmérési ille
tékkel és harmadosztályú kereseti adó
val, hogy ennek arányában a tehervi
selési képességet is fejlesztenék. De ennek 
éppen az ellenkezőjét látjuk és tapasz
taljuk. Mindjobban elvonják a lehetősé
gét ennek. Adnak mellékfoglalkozást a 
szatócsnak, fűszeresnek, pálinkamérő
nek és minden egyéb élelmiszerkeres
kedőnek bor- és sörméréssel, hogy a 
hivatásos italmérőtöl: a vendéglős és 
kocsmárostól elvonhassák a forgalmat. 
De azért évröl-évre jobban terhelik meg. 
Ez valóban merénylet a vendéglősök 
ellen. Allambölcseink és finánckapaci

tásaink ma már csak fejőstehénnek te
kintik a vendéglős-ipari, melyet minden 
aggodalom nélkül nyúznak és kizsák
mányolnak.

Ezt az állapotot végre tarthatatlannak 
találják a vendéglősök. Felismerik azt 
az igazságtalanságot, amit velük elkö
vetnek és mindhangosabban adnak ki
fejezést annak, hogy nem bírják tovább 
ezt az állapotot és nem hajlandók to
vább tűrni. Ennek tudható be. hogy a 
lefolyt évben több szakipari egyesülés, 
ipartársulat jött lébe, vagy létesítésükre 
mozgalom indult rneg. Több, mint ezelőtt 
bármikor. És ez nem kedvtelésből, ha
nem kényszerszül le okokból történik. 
És igy haladva, a vendéglős-kocsmáros 
iparosok el fogják érni azt az erőt, 
melylyel jogaikat és figyelembevételü
ket nem kérni, hanem eredményesen 
követelni fogják. Felismerték a vendég
lősök és kocsmárosok, hogy éppen azért 
nem törődtek jogaikkal és azért nem 
vették őket figyelembe, mert ők maguk 
sem törődtek a saját bajaikkal. Össze
font karokkal, türelemmel nézték, hogy 
mennyi igazságtalanság történik velük. 
Tűrtek és hallgattak. De végre megso- 
kalták, mert már nem bírják elviselni 
és rájöttek, hogy nem kötelesek el
tűrni. Ez az oka és az alapja a szer
vezkedésnek.

Ennek a meggyőződésnek a felébresz
tésében, a vendéglős és kocsmáros kar 
önérzetének fejlesztésében és a jognak 
felismerésében, hu és őszinte szolgálat 
te jesítésével a Fogadónak is szerep 
jutott. Mint szószólója és védelmezője a 
speciális vendéglős és kocsmáros érde
keknek, a bajok feltárása mellett min
dig arra törekedett, hogy az egyesülés 
és szervezkedés szikráját minél nagyobb 
lánggá éleszsze. Erről tanúskodik a 
Fogadó eddigi működése és ezen a té
ren fogja működését folytatni.

Rendet kell teremteni a vendéglős 
iparban. A mai igazságtalan állapotot 
meg kell szüntetni. Azért kell a képe
sítés elérésére törekedni. Követeltük a 
boritaladó eltörlését, nem adták meg. 
Adjanak tehát mást ennek helyébe. 
Adják meg a képesítés kimondását és 
ne forgácsolják annyira szét az ital
mérést. Az újabb időben lábrakapolt 
sok úgynevezett »magán-koszlházal« (ét
kezdét) szüntessék meg és ne teremt
senek annyi konkurenciát a vendéglő
söknek és kocsmárosoknak.

De ezen bajok orvoslásáért küzden 
kell. mert a kincstár, hogy a szükségelt 
sok adót megkaphassa, egyik iparággal 
szemben sem annyira kapzs1, mint ép
pen a vendéglős-kocsmáros iparral. Ezt 
at kell vinni a köztudatba és erre ered
ményes eszköz lesz a »Fogadó*, mely 
teljesen független arra, hogy a köztudat 
ébrentartására nyíltan és bátran mondja 
ki a/, igaz szót. És ha azt mondjuk, 
hogy sok küzdelem árán vívhatunk ki 
eredményeket, úgy ezalatt érijük az 
egyesülést, az egyesüli erőt, mint egye
düli alapot a küzdelemre.

És hogy ez igy lesz és igy fognak 
alakulni a viszonyok, arra következte
tést és jogosult reményt nyújt az egye
sülésben elért mull évi eredmény.

Ezzel az indokolt biztatással és ügyünk 
igazságában vetett reménynyel lépjük át 
az ujesztendö küszöbét, boldog újévet 
kívánva tisztelt kartársainknak.

Védekezés a kocsmai Titel ízs ellen. 
A Budapest külvárosi vendéglősök közt 
tárgyalások folynak aziránt, hogy miként 
védekezzenek a kocsmai hiteligényekkel 
szemben, melyek t i ugv a vendéglősre, 
mint a fogyasztó vendégre egyaránt 
károsak. A tanácskozás odáig jutott, hogy 
valamelyes formában talán célra vezetne 
egy úgynevezett »fekete könyv* vezetése, 
mely nyilvántartaná a nótorikus kocsmai 
adósságcsinálókat és a feljegyzés köz
pontilag vezetve és megőrizve, a leg
diszkrétebb módon és formában rendel
kezésére állna egy bizonyos környékbeli 
területen lakó vendéglősöknek. Végleges 
megállapodás még nincs, de a könyv íel- 
fektetésére irányuló javaslat élénkeszme
cserét fejlesztett

Az uj bortörvény.
I.

Az öreg esztendő kapuzárása előtt 
még tető alá került az uj bortörvény. 
Elég gyorsan végeztek vele. A törvény 
cime: 1908. évi XLVII. t-e. a borhami
sításnak és hamisított bor forgalomba- 
hozalalának lilalmazásáról Elég hosszú : 
de majd csak bortörvénynek fogják azt 
nevezni, hogy rövidebb legyen a neve.

A törvény már címénél fogva is két
féle ügyet van hivatva rendezni Ren
delkezik a borhamisításról és a hamisí
tott bor forgalombahozataláróL Eltiltja
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mindakettöt, mintha bizony nem azért 
hamisítanák a bort, hogy azt forgalomba 
is hozzák. Kérdezzék meg eziránt az 
Engeléket, a Lessneréket és a többi 
leleplezett és titokban maradt borpan
csolókat, hogy tulajdonképpen miért 
hamisítottak bort ? Azért-e, hogy a pin
cében hagyják elromolni, vagy pedig 
azért-e, hogy forgalomba hozzák. Majd 
megmondják, hogy mi módon lehet eb
ből a mesterségből vagyont szerezni.

De ez most már mindegy. Az uj tör
vény megvan és üdvözöljük, mert arra 
tartjuk hivatottnak, hogy rendet te
remtsen a bortermelés, borforgalombu- 
hozatal, bormérés, borkereskedelem és 
a vendéglősökkel szemben lábrakapott 
tisztességtelen verseny terén. Hogy a 
törvény ezt a célt szolgálhassa, amelyért 
teremtették, feltétlenül szükséges, hogy 
annak becsületes, szigorú, de igaz
ságos végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Hogy igy és nem másképpen hajtsák 
végre, azt nagyrészben a vendéglősök 
és kocsmárosok is ellenőrizhetik. A leg
jobb törvény is csak akkor szolgálja a 
közérdeket, ha becsületesen végrehajtják. 
Ha ezt nem teszik, akkor a törvénynek 
nincs célja. Legfeljebb arra jó, hogy 
madárijesztönek használhassák.

Az uj törvényt ismertetni óhajtjuk és 
figyelmébe ajánljuk a vendéglős és kocs- 
maros kartár-aknak, hogy ismerkedje
nek meg a törvénynyel, hogy megtud
jak mit tilt és mit engedélyez, mert a 
törvény nem ismerése nem mentésit a 
következményektől. Minden vendéglős 
és kocsmáros ismerje a törvényt, hogy 
a maga részéről ellenőrizhessen egyet- 
mást, ámít sem a hatóság, sem a bor- 
vizsgaló bizottság nem vehet észre. Hi
szen azokat a bizottságokat rendesen 
nem szakférfiúkból szokták összeállí
tani és bizony nagyon üdvös lesz, ha 
a szak férfiak segítségére lesznek az 
ellenőrző fórumoknak, legalább miha
marább rájönnek a »kitűnő minőségű« 
24 krájcáros bor és 26 krajcáros »/-jz- 
lingi«, meg a szatócs »faintos« palack
borának titkaira. És igazán idején volt 
már, hogy a borral űzött óriási vissza
éléseknek véget vessenek, (már t. i. 
annyira, a mennyire lehet) m^rt a kap
zsiság és merészség már annyira ment, 
hogy a büntetlenül űzött visszaélések 
teljesen lerombolták a magyar bor jó 
hírnevét a külföld előtt is.

Ne higyjük azonban, hogy a bor til
tott szapor/íása és ennek megfelelő 
szeszfokának emelése csak a pinceke
zelés titkai között maradt. Korántsem 
Már a  szüret alkalm ával is p rakti
zá lták ezt. És innen keletkezett, hogy 
a borára kényes és jogosan bizalmat- 
lankodó vendéglős és kocsmáros irtózott 
az úgynevezett parasztbortól, hacsak 
maga nem szüretelt és inkább az úgy
nevezett uradalmi bort részesítette előny
ben. Sőt annyira mentek már a ven
déglősök és kocsmárosok, hogy többet 
adtak az uradalmi borért, mint a pa

rasztborért, mert az előbbihez nagyobb 
volt a  bizalmuk, mint az utóbbihoz.

Az uj törvény hivatva van ezen az 
állapoton segíteni. De ez csak úgy fog 
lehetővé válni, ha a törvény szigorához 
képest az ellenőrzés is rendszeres és 
szigorú lesz Tudjuk,.hogy a lopás ti
los és a tolvajt büntetik, — de csak 
akkor, ha rajtakapják vagy rábizonyíthat
ják. Remélni akarjuk, hogy a földmi- 
velés atyja, mint Darányi minisztert ne
vezik, nem madárijesztőnek tervezte az 
immár törvénnyé vált törvényt, hanem 
annak, aminek lennie kell. Célja a tör
vénynek, hogy a borhamisításnak és a 
hamisított bor forgaloinbahozatalának 
véget vessen.

rttmeneti intézkedésnek igen üdvös 
volna, ha a miniszter sürgősen és meg
lepetésképpen elrendelné a borkereske
dők, a szatócsok és fűszeresek borkész
letének megvizsgálását. Nem akarjuk 
mondani, hogy csodákat találnának, ha
nem mindenesetre azt, amit a vizsgálat 
kideríteni akar. Ne sajnája a minisz
ter a költséget. Csak előlegezné azt, 
mert a bírságokból busásan visszaté 
rülne.

Á ttérünk most már a törvény is
mertetésére.

A törvény 6 fejezetre van beosztva 
és pedig 1) Általános rendelkezés; 2) 
a tokaji borokra vonatkozó különleges 
rendelkezések; 3) A borsepröre, törköly
borra, gyümölcsborra, pezsgőre és hab
zóborra vonatkozó rendelkezések: 4) 
büntető határozatok: i )  Eljárás, ható
ságok, borvizsgáló és borellenörző bi
zottságok, és 6) Záróhatározatok cimü 
fejezetekre.

A törvény 1' §-a megmagyarázza, 
hogy tulajdonképpen mi értendő bor 
alatt. Igaz, hogy ezt már Noé ősapánk 
korában is tudták, de viszont nem tud
ták. hogy »fmom« és »kitünő zamatu« 
bort másból is lehet »szüretelni« — 
szőlő nélkül. Hogy tehát a törvény 
megvédhesse az igazi, valódi bort, meg 
meg kellett állapítani, hogy maga a tör
vény mit tart bornak és mit is akar 
megvédeni.

A bor fogalmát igy állapítja meg a 
törvény 1 §-a: * Bor elnevezés alatt az 
a szeszes ital értendő, mely kizárólag 
a szőlő levéből (szőlőmustból) erjesztés 
utján állíttatott elő.

A törvény 2. fj-a felsorolja azt, ami 
az okszerű pincekezelés szempontjából 
szükséges eljárások alkalmazása, ide
értve a hibás bor vagy must helyre
állítására vonatkozó eljárásokat is, — 
amennyiben az hamisítási vagy a kö
zönség megtévesztésére irányuló célzat 
nélkül történik s amennyiben ezáltal az 
egész-égre ártalmas anyagok nem ke
rülnek a borba, — a jelen törvény kor
látái közt meg van engedve. Nevezete

den meg van engedve:
a) A must befőzése a tokaji borvi

déken termett must kivételével (16 §.) 
édes ürmös készítése céljából. (Tehát

csakis ürmös készítése céljából van a 
must befőzése megengedve, de ebből 
ki van véve a tokaji borvidéken ter
melt must.)

b) A must és a bor kénezése tiszta 
kénnel.

c) A must, valamint a bor savtala- 
nitása tiszta szénsavas mészszel.

d) A bor derítése a következő derítő 
szerekkel: vizahólyag, zselatin, csersav, 
tojásfehérje, tej, casein, spanyolföld és 
kaolin. (Eddig mindenféle szert használ
tak a derítésre, különösen az annyira 
reklámozott, titkos összetételű déri lő
porokat, ezt most a törvény ezen ren
delkezése eltiltja és halározottan álla
pítja meg mit szabad használni)

d) Égetett cukor (karamel l  vagy szafiór 
használata a bőrszínének javítása vé
gett a tokaji borvidéken termett bor 
kivételével.

f) A hibás must vagy bor kezelése 
tiszta esontszénnel vagy faszénnel.

gj A bor felfrissítése tiszta szénsavval.
h) borélesztö használata a musthoz 

vagy a borhoz, áterjesztés céljából.
i) ürmösbor készítése ürömnek s az 

ürmösboroknál szokásos más fűszerek
nek felhasználásával.

j) a mustnak vagy a bornak vala
mely más bor friss törkölyére vagy friss 
seprőjére való felöntése, feljavítás vagy 
áterjesztés céljából, a tokaji borvidékre 
nézve a 19 §-ban foglalt korlátozással. 
(Az itt hivatkozott 19. § igy szól: A 
tokaji borvidéken h egy i szőlőben ter
mett bor seprőjére vagy törkölyére más 
borvidéken vagy a tokaji borvidékbe 
tarlozó községek határában ugyan, de 
nem hegyi, hanem sikfekvésü (kerti) 
vagy homoktalaju szőlőben termelt mus
tot vagy bort felönteni tilos.)

k) A must, valamint a bor fejtése, 
szűrése, derítése (pasztőrözése) s álta
lában a must vagy a bor tartóssá té
tételére szolgáló olyan műveletek, me
lyekkel idegen anyagok nem jutnak a 
mustba illetőleg a borba.

l) A házasitás vagy összevegyítés, 
úgy azonban, hogy a bort és a  szőlő
mustot csak borral vagy szőlőmusttal 
szabad összeházasítani. A tokaji borvi
dék borainak összeházasítására nézve a 
18. §-ban megállapított kivételes ren
delkezés az irányadó. Bort vagy szőlő
mustot törkölyborral (csigerrel, lőrével) 
vagy gyümölcsborral, illetőleg ezeknek 
mustjavai összeházasítani (összevegyi- 
teni) tilos.

A törvény 3 §-a a szesz használatát 
rendezi. Gyönge borokat az eddigi gya
korlat szerint egy kis sz^szeléssel szok
ták javítani. Ez tiltva van, de felesle
ges is, mert a házasitás segíthet ezen 
a bajon.

A 3. §. igy szól: A szesz használata 
csak az okszerű pincekezelésnél elismert 
eljárások korlátái közt (például: hordók 
vagy palackok tisztítására, bizonyos bor- 
deritő szerek előkészítésére, beteg vagy
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hibás bor kezelésére stb.) engedtetik meg. 
E célra csak legalább 95 0 o-os raftinált 
.szeszt vagy tiszta borpárlatot (konyakot) 
szabad használni és azt is csak olyan 
mértékben, hogy ezúton egy térfogai 
százaléknál (100-ra egy. Szerk) több 
alkohol ne kerüljön a borba. Ellenben 
tisztán csak a bor szesztartalmának 
emelése végett a borhoz szeszt adni 
tilos.

A törvény eddig ismertetett rendel
kezéseit, habár tisztán és érthetően 
szólnak, mégis hiányosnak kell tartanunk, 
mert egyrészt a visszaélésekre rejtett 
ajtókat hagynak nyitva és másrészt, 
mert felelősség tekintetében kiszolgáltat
ják az érdekelteket az ellenőrző fóru
mok önkényének és saját bölcs belátá
suknak. Az »okszerü pincekezelés« fo
galma tisztázva nem lévén, annak 
kezdetét és végét vájjon ki fogja meg
állapítani? A vendéglősnek-kocsmárosnak 
éppúgy van okszerű pincekezelése, mint 
a termelőnek és a borkereskedőnek. 
Hogy azután mit fognak a megenge
dettből* az okszerű pincekezelésnél 
megengedettnek és mit tiltottnak tartani 
vagy melyik pincekezelést fogják ok
szerűnek és melyiket okszerűtlennek 
minősíteni, azt egyenlőre tudni nem 
lehet, de mindenesetre sok zaklatásnak 
fogja kitenni az érdekelteket.

Ezeket, a fogalmakat okvetlenül kellene 
tisztázni a végrehajtási rendeletben, 
mert máskép, nézetünk szerint, nagy 
zavarok és még nagyobb kellemetlensé
gek fognak támádni. »Ha akarom vem
hes, ha akarom nem vemhes« nem lehet 
törvényes rendezés. Azért kell a fogal
makat még idejekorán tisztázni 

(Folytatjuk.)

A S zékesfővárosi Vendéglősük ős Kocsm á- 
rosok Ipartársulata hivatalos közleményei.

A z ipartársulat hivatalos helyisége: 
V!II., Ráköci-ut í j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

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

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

Az ipartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo
gadó1* utján közöltetik.

Javaslat az egybeolvadásra.
— Három ipartársulat fúziója. —

Kilenc és fél oldalra terjedő gépírásos 
javaslatot kaptunk Farkas István alá
írásával, aki sem vendéglős, sem szál
lodás, sem koesmáros és a ki arra kér 
bennünket, hogy közöljük a »Fogadó«- 
ban a javaslatát, mely azt célozza, hogy 
a Budapesten fennálló három vendéglös- 
ipartársulat olvadjon egybe, fuzionáljon. 
Bármennyire becsüljük is a javaslatot 
komoly volta miatt és bármennyire mél
tányoljuk a javaslattevő szándékát, a 
terjedelmes javaslat leközlésére azonban 
nincs elég helyünk, a beküldő megke
resésének, sajnálatunkra, nem tehetünk 
eleget.

Tekintve azonban a tárgy komolysá
gát. nem térünk ki előle, hanem azzal 
honoráljuk, hogy elmondjuk véleményün
ket éppoly őszintén, mint a milyennek 
a javaslat látszik lenni

Az eszme nem uj, a javaslat sem 
lep meg senkit. Hiszen a közeledés a 
Szállodások stb. ipartársulata és a Szé
kesfővárosi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársuiala közt már régebbi keletű. 
Ügy tudjuk, hogy az utóbb említett tár
sulat az előbb említettnek hivatalos for
mában tudtára adta, hogy az egybeol
vadásra még nem látja elét kezednek az 
időpontot, hanem addig is felajánlotta 
az együttes működést, a közös aktiót 
nagyobbszabásu ipari mozgalmakban. 
Azt is tudjuk^ hogy erre az ajánlatra 
az ajánlatot tett ipartársulat még ma 
is várja a választ. Vagy talán már nem 
is várja, mert — úgy látszik hiába 
várná.

Hogy a keringőre felhívott ipartár
sulatok hogyan és miként fogadják a 
javaslatot, hogyan és mit fognak arra 
határozni. — nem a mi dolgunk. Sem 
célunk, sem szándékunk akár egyiknek 
is az állásfoglalására befolyni, hanem 
tisztán a saját véleményünket mondjuk 
el szintén minden befolyás nélkül. Ta
lán hozzájárul véleményünk a helyzet 
tisztázásához, a fölfogás kijegecedéséhez.

A javaslatot aláirt és beküldött Far
kas István ur a fúzió indokolására több 
részletet közöl a »Fogadóé cikkeiből, 
melyek a vendéglősök és kocsmáro
sok szükségszerű egyesülését propagál
ták, melyek az egyesülésben rejlő erő 
súlyára és hatalmára hivatkoztak, szó
val : a »Fogadó« közleményeivel indo
kolja a három ipartársulat fúzióját. 
Nem tagadhatjuk meg a javaslattevő
től azt a jogot, hogy szimpatikus ügyé
hez félreértésből is gyűjtsön anyagot 
nem az ő ügyére vonatkozó  közle
ményeinkből. Az ő elvitázhatatlan jogát 
képezi, hogy úgy értelmezze és úgy 
magyarázza a mi egyesülésre szóló lel
kesedésünket, amint neki jólesik. Azon
ban itt nekünk is kell magyaráznunk.

Mi szívesen látnok, ha a budapesti 
vendéglősök és kocsmárosok egész ösz- 
szeségükben bent volnának kategóriák 
szerint a három ipartársulat valamelyi

kében. A szállodások és nagy éttermek 
tulajdonosai például a szállodások és 
vendéglősök ipartársulatában. a többiek, 
a kisebb vendéglősök a másik két — 
a Duna jobb- és balparti ipartársulat
ban. Ez volna azután az igazi fúzió, 
de bizonyosan az egybeolvadás alapvető 
munkája. Ha tehát mind a három ipar
társulat ernvedetlen szorgalommal a 
taggyüjtésre veti magát, a legbiztosabb 
előkészületet teszi a fúzióra.

Legyünk őszinték. A vendéglős és 
koesmáros iparban Budapesten épugy 
mint másutt a közép és kisvendéglösök, 
valamint a kocsmárosok képezik a több
séget. Ha a fúzió ma történik meg, 
akkor kétségtelenül a többség veszi át 
az egyesült ipartársulat vezetését és 
akkor — a mai viszonyok közt — 
nincs semmi biztosíték arra. hogy az 
úgynevezett »nagyok« benmaradnak-e 
az egyesült társulatban. Sem a belépésre, 
sem a bennmaradásra nincs kötelezett
ség. tehát Leállna egy »ugrás a bizony
talanságba® és a taggyüjtés körüli ver
sengés .amit feltétlenül nemes ambíció
nak kell elismerni) mind a bárom részen 
egy csapásra megszűnnék Megszűnne 
pedig azért, mert »már úgyis egyesülve 
vagyunk.# ,

Azt mondják hogy nincs se nagy — 
se kisvendéglös; mindnyáján egyformák 
vagyunk. Ezt az állítást azonban nem 
lehet általánosítani. Igaz, hogy minden 
vendéglős — vendéglős, épugy mint 
minden iparos — iparos. De van ám 
nagyipar és kisipar és itt óriási nagy 
a különbség. Ha vannak is a két ipari 
kategóriában a jogos érdekek védelme 
es fejlesztése körül találkozó pontok, 
általában azonban az érdekek vedel me 
és fejlesztése nagyon eltérők a »nagyok* 
és ^kisebbek<* közt. A szállodásnak és 
nagy étterem tulajdonosának nem csinál 
konkurenciát a szatócs vagy pálinka
mérő bor- és sörmérése, mert a szálloda 
és nagy étterem közönsége sem az 
egyik, sem a másik helyen nem szerzi 
be italszükségletét. De károsítja a kisebb 
üzlet tulajdonosát ez a verseny, mert a 
kisebb üzlet közönsége az, mely ital- 
szükségletét ezeken a helyeken is szerzi 
be, mert olcsóbb is, az igaz hogy rosz- 
szabb is, de ezzel a kisebb üzlet közön
sége nem igen törődik. Tehát a legéletbe- 
vagóbb érdekeknél, mondhatjuk: a 
mindennap; kenyér megszerzésének érde
kénél akkora az eltérés, mint 1 a lOü-tól.

Tehát vannak eltérések a »nagyok« 
és »kisebbek« érdekei közt azon módon, 
mint a nagy- és kisipar érdekei közt. 
Ezt tagadni nem lehet. A ki azonban 
tagadja, világos és kézzelfogható ténye
ket tagad le.

De ez csak egy példa, habár ez is 
elég nyomatékos. De itt van egy másik 
is. Az üziet árujának beszerzése és 
annak értékesítése. A »nagy« nagyban 
vásárol, tehát olcsóbban és jobban 
értékesítheti. A »kisebba kicsinyben, 
tehát drágábban kénytelen vásárolni és 
olcsón értékesíteni. Erre azt fogják inon-
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dani, hogy a »nagynak« nagyobbak az 
üzleti költségei is mint a kisebbnek, — 
de a jövedelem mégis csak megint úgy 
viszonylik egymáshoz, mint az l a 
100-hoz és amellett tanúskodik, hogy 
igenis vannak érdekkülömbségek a két 
kategória közt.

De van még egy életbevágó pont, 
mely nem igen teszi rokonszenvessé a 
fúziót az ipartársulatok közt. És ez a 
sörkartell. Közismert tény, hogy a 
Szállodások stb. ipartársulatának vezető 
emberei igen közeiről érdekelt tagjai a 
sörkartelinek, mig a vendéglősök éskoes- 
márosok fontos érdeke a sörkartellt 
megtörni Vájjon tehetnek-e az egyesült 
ipartáisulat tagjai még csak kísérletet 
is a sörkartell megszüntetésére, mikor 
az úgynevezett »anyatársu!at« vezető 
férfiai anyagi érdekeik megvédése szem
pontjából a kartell fentartása mellett — 
mondjuk: »kényfelenek« harcol ni. Cső bőr
ből-vederbe pedig senki sem szeret jutni.

Felhozhatnánk még okokat, — de 
talán elegendők lesznek ezek is, hogy 
az illúziót megvilágítsák.

Farkas István urnák mint érdektelen
nek mindamellet szerencsét kívánunk 
javaslatához.

TÁRSULATI ÉLET.

Sárvár. A «Sárvár és járása vendég
lősök. kávésok és mészárosok ipartár- 
sulaía» az alapszabálvai jóváhagyásával 
kapcsolatos első rendes közgyűlését e 
hó 17-én tartotta. A közgyűlés, miután 
több mint egy éves működéséről a 
beszámolói jelentéseket elintézte, a tár
sulat tisztikarát választotta meg a követ
kezőképen. Elnök: Rítter Lajos; al-1- 
nőkök : StrohofTer Viktor és Pfeiferman 
János: t i tk á r : Szabó Béla, pénztáros: 
Rózsa Bálint: ügyész: dr. Rosenthal 
Fülöp és ellenőrök: Berzsenyi Imre és 
Mészáros István Választm ány: Orosz® 
Károly, Deutsch Samu, Bausz Gusztáv. 
Deutsch Simon, Flesch Salamon, 
Hoehholtzer Imre, Gerse Károly. Kiss 
Lajos Sárvár, Rosenthal Miksa Kenéz. 
Szekeres József Ikervár. Horváth József 
Hegyfalu. Fülöp Kálmán Felsőpaty, 
Rechnitzer Zsigmond Káld. Meszinger 
Zsigmond Ikervár, Takács Pál Szeleste 
és Patkovics Lajos Szenlivánfa. Pót- 
választm ányi tagok: Mester Samu, 
Pusztai József, Horváth Gyula és Pal- 
kovics István Sárvár.

A győri pincér-egylet e hó 28-án 
László József elnöklésével rendkívüli 
gyűlést tartott, melynek tárgya a már
ciusban módosított és miniszterileg 
jóváhagyott alapszabályoknak a hely- 
eszközlés kiterjesztésére egy újabb pont
tal való kibővítése, illetőleg ennek ismer
tetése volL A közgyűlés az elnökség
nek erre vonatkozó javaslatát egyhangú 
lelkesedéssel vette tudomásul.

A meggyőződés haladása.
— Vidéki hangok. —

Magyar kun izsái ól, Prohászka István 
oltani vendéglős kartársunktól, ki ezidö- 
szerint vendéglős-ipartársulat alapításán 
fáradozik, levelet kaptunk, melyből köz
érdekű voltánál fogva, közöljük a követ
kező részt.

»Mint b lapjuknak előfizetője, benső 
megelégedettséggel olvasom az időnként 
megjelenő példányokból, a folyton erős- 
bödő actiót, a mindenfelől megnyilvá
nuló szervezkedést, amely a vendéglős- 
és kocsmáros-ipartársulatok megalakí
tását úgy kerületenként, mint egyes he
lyeken célozza

Lakóhelyemen, melynek szülötte is 
vagyok, hón óhajtanám megindítani ezen 
általános nagy jövőjű és üdvösnek tar
tott intézményre a szervezkedés előmun
kálatait és e célból fordulok a szer
kesztőséghez támogatásuk és útbaigazí
tásukért.

Ténykedéseik és idönkint megjelenő 
cikkeikből látom, mily lelkesedéssel, 
mily meleg szeretettel karolják fel az 
egyes vidék minden ezirányu törekvéseit.

Sajnos, hogy az a régen elismert ál
dásos elv: »egy mindenért és mind az 
egyért# még mindig igen nehéz meg
értetni, de azért erős a meggyőződésem, 
hogy nálunk is a jobb belátás fog 
győzni és nem maradunk a többi vi
déki kartársaink mögött stb.«

Eltekintve attól az elismeréstől, ami
vel Prnhú'Z .H kariársunk működésün
ket kitünteti, mert hiszen mint a ven
déglősipar sajtöorganuma, a vendéglős
ipar közérdekeit képviselni kötelessé
günket képezi, mégis jól esik a meg
győződés hangjának ilyen módon való 
megnyilatkozását olvasnunk.

A legodaadőbb kész éggel támogatjuk 
vidéki kartársainkat a szervezkedés 
megalapozásában és annak kiépítésében, 
mert jelszavunk a haladás. Nem szabad 
megállanunk. mert az egvértelmü a 
visszafejlődéssel. Az eddig követett tét
lenség és nemtörődömség a mi szak
mánkban nemcsak hátramaradást, ha
nem egyenesen visszafejlődést eredmé
nyezett, aminek káros következményeit 
kivétel nélkül minden vendéglős és 
kocsmáros szaktársunk nagyon is meg
érzi.

Országunk közgazdasági viszonyaival 
szorosan összefügg a mi iparunk. Ha 
ezek a viszonyok kedvezők, akkor a mi 
iparunk is prosperál, ha ellenkezőleg 
állnak a gazdasági viszonyok, mint az 
utóbbi évek óta állandóan kedvezőtle
nek, akkor bizony hanyatlik a mi ipar
águnk is. Ezt tudja, érzi minden ven
déglős és kocsmáros, de különösen a 
mai állapotok mellett, mikor a közter
hek napról-napra em elkednek és azok
kal lépést tart az élelmicikkek folytonos 
drágulása

bz e'len védekezni kell. De egyedül 
állva nem védekezhetünk, tehát szüksé
ges az egyesülés, az erők tömörülése.

Erre a célra létesítendők az ipartársu
latok és ezek kiegészítésére az országos 
vendéglős- és kocsmáros-szövetség.

üdvözöljük tehát Prohászka kartár
sunkat a kezdeményező munkájához és 
mielőbbi sikert kívánunk fáradságának.

Csak előre az egész vonalon. A szer
vezkedés meghozza áldásos gyümölcsét.

Eszmecsere.
— Kávésok összejövetele —

A „Budapesti kávés-ipartársulat“ 1908 
dec. 17-ére rendkívüli közgyűlést hívott 
egybe, amelyen a tagok szép számmal 
jelentek meg. A gyűlés megtartását azon
ban a társulat titkára kis fiának aznap 
történt váratlan elhunyta megakadá
lyozta. Midőn ezt az elnök a tagok 
tudomására hozta, elhatározták, hogy 
együtt maradnak és eszmecserét foly
tatnak a inár két esztendő óta állandóan 
napirenden lévő pincéi kérdésről.

Érdekes purparlék folytak le. melyben a 
kávésok szövetségének vezetői, valamint 
ennek ellenzői, a kávéssegédek volt veze
tői Neumann Izidor és Schw artz  Jenő 
kávésok vettek részt. Utóbbiak a harc 
megszüntetésére nézve szolgáltak eszmék
kel. A vita során mind a két volt vezető 
férüu elítélte a jelenlegi, valamint a 
múltban tanúsított terrorisztikus politi
káját a kávéssegédek szakegyletének. 
Különösen Neumann Izidor ilyetén fel
szólalása keltett feltűnést,mely szerint 
Neumann a henteszstrájk alkalmával 
a hentesáruk boykottmozgalmát ellenezte, 
sőt abból a konzekvenciát is levonta és 
a viselt vezető állásáról lemondott

Az eszmecserét egyébként elnöki meg
nyitó vezette be. Elsőnek Mészáros 
Győző, a szövetség elnöke szólalt föl s a 
társulat által felállítandó helyközvetitö 
mellett foglalt állást. Szerinte az sza
nálná a helyzetet. így nem volna szük
ség azzal törődni, hogy ki milyen pincér, 
vörös-e, sárga-e. De a közvetítő felállí
tása csak úgy sikerülhet, ha a tagok 
összesége onnan rendeli a szükséges 
munkaerőt.

Gró.-z Mórnak (kiskávés) mindenek
előtt az a nézete, hogy a sárga mozgal
mat roszabbnak tartja, mint a vörö
sekét Különben ő is a béke megoldását 
ajánlja és azt, hogy legyen ismét szerző
déses viszony oly kikötéssel, hogy a 
munkaközvetítést plurális alapon eszkö
zöljék. Bizalmi férti élném ismerését s 
a kis é3 nagy kávés közt klaszifikálni 
kivan. Befejezőnek a szövetség ellen 
szólalt föl.

Szóló szavaira Némái Antal reflektált 
azzal, hogy a kávésok úgyis klaszifikálva 
vannak, mert nem viselnek egyforma 
terheket. — Mészáros Győző a kávé
sok szövetségéről szólva, Grosz fejtege
tésére szintén kitért. A szövetség — 
monda — nem idealizmusból létesült; 
ezt a szükség hozta létre a túlkapások 
ellen.

Gárdonyi József a szövetség plura
litásáról beszélt, ami szerinte abból áll,
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hogy a nagy kávés többet fizet. A sárga 
mozgalomra megjegyezte, hogy a sár
gák egyesületét a pincérek intelligenciája 
alakította. A hiba ott volt, hogy a sár
gák egyletét is azok csinálták, akik a 
vörös egyesületet. — Neumann Izidor 
szerint a társulat a munkaközvetítő 
felállításával nem fog célt érni. Ez az 
eszköz seholse vált be, sem állami, sem 
társulati kezelésben. A kávés szövet
ségre megjegyzi, hogy ez nem adhat 
támogatást tagjainak. Szerinte csak a 
béke és kölcsönös megértés vezetne 
eredményre. Azt javasolná, hogy küld
jön ki a társulat egy bizottságot, mely 
tárgyalásba bocsájtkozna az érdekeltek
kel. A szakszervezet terrorjának ö is 
ellensége. A husboykottot is ellenezte 
annak idején és az erőszakoskodást 
egyáltalában elítéli. Szerinte politikai 
tömegstreikra pincért kapni lehetetlen. 
Kávésnak nem hivatása a po'itika. A 
béke eszméjét ajánlja.

Upor .lózsef szerint nem á l az, hogy 
a kávésok politikát akarnak, hanem 
inkább azt kizárni óhajtják Hogy a 
sárga mozgalom nem hozta meg a kí
vánt eredményt, azt a kávésok gyáva
ságának mondja. Szerinte az egész ipar 
a borzsuán alapszik Ha ez megszűnik, 
akkor a kávés, kávéfőző, de a kávés
segéd is megszűnt. Mi a közönségtől 
élünk mindannyian. És ki garantál a 
béke megtartásáért: a szakegylet? Ezt 
már ismerjük és nem kérünk bélöle.

Ezután Mészáros Győző, a szövetség 
elnöke üdvözölte Neumannt, mint munka
adót és egyúttal konstatálni kívánja, 
hogy Neumann szavaiból nagyon kiérez
hető a »Világosság« kávéház tónusa és 
annak érdeke. Majd a kávésszövetségnek 
céljait magyarázta. Iía a segédeknek 
van joga szervezkedni, van a kávésnak, 
is. Különben is a segédek túlkapásai 
ellen védekeztek és fognak védekezni. 
Szervezze Neumann a kávésokat ugv 
mint a pincéreket, akkor meg lesz a 
béke. Az újabb szerződésnek ellensége, 
mert az ismert a szakegyleti működésből.

H arsányi hive a békének, s ha erre 
nézve megoldást találnak, azt propo
nálja, hogy foglalkozzanak e gondolat
tal. Ez azért is szükséges, mivel a kávé
sok ismert indolenciáján minden jó 
dolog hajótörést szenved — Gárdonyi 
•lózsef ellenzi, mig S c h w a r z  Jenő 
szintén a béke hive. A pincérek letesz
nek a politikáról és csak a gazdasági 
aktiót tartják fenn. Szerinte a pincérek 
ki szeretnék maguk közül küszöbölni a 
nem oda való, züllött elemet.

Ezután Harsányi jegyzi meg. hogy a 
szakegylet, ha biztosítékot tud nyújtani 
a béke, a rend fenntartásáért, úgy kös
senek békét. — Mészáros Győző nem 
tartja ezt helyesnek, mert hiszen a 
közelmúlt bebizonyította, hogy a kávésok 
a szerződést megtartották, a segédek 
pedig nem.

Brück  Károly mindenekelőtt a kávé-< 
sokat okolja, ük a hibásak. A kávésok*

közömbösségének tudható be, hogy ez 
az ipar zülleni kezd. Ha eltűrik, hogy 
a pincérek egyes salakjai azt csinálják, 
amit akarnak, magukat okolják érte. 
A kávés szövetség vezetősége mindent 
meglett a kávésokért, de a kávésok 
cserben hagyták a vezetőséget. A munka
közvetítő felállításának hive.

Némái elnök ezután formálisan bezárta 
a vitát, mely azonban nein szakadt 
meg, hanem a most következő vacsora' 
fölköszöntőiben nyert folytatást. Némái 
elnök ugyanis a vacsora utáni fölköszön- 
tőjében fölhívta a jelenlevőket, hogy a 
szerzett tapasztalatokat érvényesítsék a 
közeli közgyűlésen, mely hivatott arra, 
hogy ebben az ügyben döntsön. Ekkor 
lesz ugyanis arról határozva, hogy 
vájjon fenntarlják-e a régi állapotot 
vagy ni formát keresnek a kérdés meg
oldására.

Gárdonyi .József mondott köszöntőt a 
békére, amelynek hive, ha garantiát tud- 
nok arra nyújtani. Neumann Izidor, 
Mészáros Győző szavaira ref.ektálva, a 
feltételeket magyarázta, a munkaközve
títő felállítását ellenezte s a béke meg
kötését tartotta szükségesnek — Mészáros 
Győző a békére vonatkozó fejtegetéséi 
Neumannak azért nem osztja, mert a 
szakegyesület szerve a politikai szociál
demokrata pártnak. Ep a napokban a 
kávéfőzők titkára. Kovács József kép
telennek mondotta azt, hogy a pincérek 
letegyenek a politikai és hatalmi kérdé
sekről. Már pedig ezt íulajdonkép nem 
is a pincérek kívánják, hanem azoknak 
egyes vezéreik. Az ö pincérei neki 
munkatársai. Köztem és köztük — úgy
mond— nincs külömbség. Nála 10—15 
éven át működő pincérek vannak. 
Brück Károly fölköszöntöjében a munka
közvetítő felállítását tartja célravezető
nek. Innen vesszük — monda — embere
inket és nem törődünk azzal.hogy sárga-e, 
vörös-e, zöld-e, keresztény, zsidó, szociál
demokrata vagy enuch párti-e. A kávés 
ipartársulat vezetőségét éltette.

Ezután még több lelkes fel köszöntő 
hangzott el. Feltűnést keltett Upor be
szédje, mely azt fejtegette, hogy két év 
óta a budapesti kávéházakban nem 
kávét árultak, hanem politikát. Már pedig 
a kávéháznak az a rendeltetése, hogy 
kávét és ne politikát áruljanak benne. 
A pincérek vezetői elérték, hogy a 
kaszinók tagjai pár ezerrel megszapo
rodtak. A jó  vendég  ma nem jár kávé
házba. Ezt megszüntetni, amig szak- 
szervezetbe tartozik a pincér, lehetetlen. 
Hogy fogunk — kérdezte — védekezni, 
ha újból kitör egy hus-szírájk Lám a 
múlt s ép Neumann esete bizonyítja, 
hogy a szakegyle* megbízhatatlan. 0  
ellenezte a husbojkottot és mégis meg
történt.
: Upor beszéde a felköszün: befeje

zőjét is képezte. Ezután a társaság is 
föloszlolt. ami azonban nem jelentette 
(végét az eszmecserének, mert azt tovább

a kávéházakban s köztük reggeli négy 
óráig a Hebel-féle kávéházban folytatták 
Hogy mily sikerrel, azt a közelebbi uj 
közgyűlés fogja megmutatni. ai. j .

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Újévi fölhívás. Teljes tisztelettel föl

kérjük azon előfizetőinket, akiknek elö- 
fizciése inost(dec. 31-en illetve jan. 1-éni 
jáil le, hogy a jelen számmal mellékelt 
po.-i autalványon szíveskedjenek esedekes 
előfizetésüket megújítani. T. előfizetőinket 
az újév alkalmából egyúttal arra is 
fölhívjuk, hogy az előfizetés kötelezett
ségének szíveskedjenek mindig a rendes 
időben, a lejáratkor küldött utalvány 
által eleget tenni, amivel minket tetemes 
kiadástól, a levéibeli föiszólitás és a 
postai megbízásoknak igen nagy összegre 
rugó költségétől kiméinek meg Támo
gassuk egymást s legyünk egymásnak 
a javára, előnyére minden tekintetben 
és a miként csak lehet. Szives kartársi 
üdvözlettel, a »Kogadó« szerkesztősége 
és kiadóhivatala.

A vendég-iös-kocsn.áros közönség: 
figyelmét fölhívjuk az 1909-re szóló 
» Vendégiősök Naptárá -ra, mely bor- és 
pincekezelésnél a vendéglős joga, engedély, 
illeték stb. ügyben fontos és pótolhatatlan 
kézikönyvet képez. A V.-Naptára a 
Fogadó előfizetőinek 1 kor. 20 fillér. 
Beszerezhető a » Fogadó* kiadóhivata
lában.
• Hymen hirek. Takáts  István, a győri 
Hungária kávéház főpincére eljegyezte 
Jó/.sa Elvira kisasszonyt Györszentmár- 
tonból. .

Nyúzzák a vendéglősöket. Vesz
prémnek egyik olvasottabb lapja, a 
»Veszprémi Napló# e hó 13-án ily cimen 
vezércikket közölt. Az adókivető hiva
taloknak tájékozatlanságból származó 
botrányos eljárását ismertető s a nyuzási 
esetet abból levezető közlemény a többi 
igazságai közt ezeket mondja :

Valóság, hogy a szertelenül magas borital- 
adó és a vendéglősökre elég lelkiisineretlenüi 
kirótt II! oszt kereseti adó s legújabban a 
botrányosan emelt italinérési engedély után 
fizetendő borzasztó magas évi illetékek amel
lett, hogy a vendéglősök is erősen nyögnek, a 
termelők’ kenyerét is kisebbítik, sőt bőséges 
is'enáldás idejében, mint ahogy az a jelen 
évben is számtalan helyütt előfordult, egészen 
el is tünteti.

Keserű iróniája ez a sorsnak. I'.s dacára 
annak, lmgy igy áll a dolog, az adókivető hi
vatalok s az azokban működő hivatalnokok, 
kiknek hahány sejtelmük, annál kevésbbó van 
tudásuk arról, mibe is kerül és mit jövedelmez 
egy vendéglő, noha kis gyermek által végez
hető számiam művelettel könnyen meggyőződ
hetnének, túlié ve magukat, minden megfontolt
ság nélkül, derüre-borura emelik nemcsak a 
111. oszt. kereseti adókat, hanem még az ital
mérési engedélyek után fizetendő évi illetékek 
összeg-M is. -  Kklatáns példával is szolgál
hatunk, hogy bizonyos hivatalokban mmö 
lelkiismeretlenül és minő slendriánsággal dol
goznak azon, hogy a vendéglősöket tönkre
tegyék s a borértékcsitési viszonyokat károsan 
megzavarhassák. Igv egy veszprémi vendéglős, 
kiről határozó tan, többévi, majd mindennapos
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személyes tapasztalat után tudjuk és merjük 
állítani, hogy üzleti bevételei nemcsak hogy 
nem emelkedtek, de sőt tetemesen apadtak, 
csak nemrégiben panaszolta el vendégeinek, 
hogy III. oszt. kereseti adóját az adófelszólalási 
bizottság az ö változott üzleti viszonyainak 
megfelelöleg nemhogy csökkentette volna, de 
sőt ellenkezöipg 12 koronával emelte s még e 
meglepetéséből fel sem ocsúdott, a napokban 
értesítette a pénzügyigazgatóság, hogy az ital- 
mérési engedélye után fizetendő évi illeték 
összegét a kétszeresére emelte fel. indokolva 
ezen eljárását azzal, hogy ez hivatkozott ven
déglős üzleti forgalmának és fogyasztásának 
megfelel. Tehát az illeték kivető bizottság egy 
vendéglősről azt állítja hogy üzleti forgalma 
növekedett, mikor minden halandó, laikus és 
nem laikus tudja, hogy az határozottan vissza
esést mutat sat.

Amiket a »V. jV.« eme soraiban el
mond, az több-kevesebb eltéréssel vonat
koztatható az egész ország vendéglőseire.
A vendéglős- kocsmárosságot nyúzzák 
országszerte s kellemetlenkednek nekik 
derűre-borúra, fináncok, csendőrök és 
ezeknek fölötlesei: pénzügyigazgatóságok 
és szolgabirák, nem is említvén a leg
főbbiket, az n Uam-anyát, aki édes 
anyai karjaival ugyancsak majd a 
tönkremenésig szorítja magához a ven- 
déglős-koesmáros gyermekeit. És a dol
goknak ilyetén állásán nem igen 
lehet csodálkozni, ha elgondoljuk, hogy 
szaktársaink vajmi keveset igyekeztek 
tenni az állapotoknak idáig való fejlő
dése ellen Belenyugodtak mindenkor 
szépen a helyzetbe s anélkül, hogy 
azon változtatni akarni is eszükbejutott 
volna. Pedig mindenre van orvosság 
(csak a halál ellen nincs) és minden 
baj ellen lehet védekezni, már t. i. ha 
védekezni akarunk és összetartunk.Ámde. 
ép ezt akarjuk legkevésbbé (és ez a 
legnagyobb bajunk) — az összetartást. 
És ezt veszprémi szaktársaink sem igen 
akarják, akik pedig ezt annál inkább 
is könnyen tehetnék, mert kormány- 
hatóságilag jóváhagyott alapszabályokkal 
rendelkező egyesületük van és egyletük 
által állást foglalhatnának a sérelmek
kel szemben és ügyüket minden esetben 
sikerre vihetnék. De a veszprémiek 
mindezt nem teszik és hogy még csak 
nem is gondolkoznak rajta, a ■> V. JV.« 
jóakaró közleménye igazolja, amely 
vendéglős nyuzásról és kapcsolatban 
mindenféle sérelemről ir, csak arról 
nem, hogy a Veszprémin egy ei vendég
lősök sat. egyesülete is megtette már 
ezen ügyben a — szükséges lépéseket.

Jótékonyság:. A nyíregyházi pincé
rek »Jó barát# asztaltársasága, mely az 
arra szoruló kartársak segélyezése cél
jából a múlt évben alakult, a kará
csonyt megelőzőleg szép ünnepség kere
tében 10 szegény gyermeket ruházott 
föl. A Kis horonában rendezett ünnepé
lyen megjelent szép vendégsereget az 
asztaltársaság derék elnöke: Ender 
Imre főpincér szaktársunk üdvözölte, 
majd Fried Salamon az a. t. d.-elnöke, 
Lengyel Nándor, Kroh Jenő és Weisz 
József mondtak az Asztaltársaság nemes 
célját vázoló szép beszédeket. Ezután 
egy kis gyermek szép versben mondott

köszönetét társai nevében a nemes szi
veknek. Az ünnepélyt hajnalig tartó 
kellemes táncmulatság követte.

A »Polgári söre kitüntetése. A kő
bányai sörgyárak közt ezidöszerint lég 
kellemesebb izü és jobb minőségű sört 
gyártó Köbá' va i Polgári Serfőzdét, 
melynek sörei a londoni »Earls Courtban« 
az idén megtartott kiállításon a legna
gyobb sikert aratták: az ottani kereske- 

Tielmi kamara »Grand Pri.\«-el tüntette ki.
Meghívó ezüstlakodalomra címen 

mull számunkban megjelent hírünkre 
vonatkozólag a következőket vesszük: 

Grünwalil Simon aradi népszerű kávéház- 
tulajdonos és nej*: e hó lfi-án tartott házassági 
évfordulóján megjelentek mintegy háromszázan.
A többek közt képviselve volt a Kossuth asz
taltársaság, a fiur asztal, a Kossuth Lajos 
betegsegélyző egylet, élükön a vezetőséggel, 
kik nagy tetszésnyilvánítás mellett, szép szónok
latokkal üdvözölték az ünnepeiteket, kiemel
vén azoknak érdemeit. A gyönyörű vendégsereg 
a legjobb hangulatban sokáig’ együtt maradt. 
Ez alkalommal felolvastattak a több oldalról 
beérkezett üdvözlő táviratok. Az ünnepelt 
Grünwahl szaktársunk szép szavakban mondott 
hálás köszönetét vendégeinek. Ezután vacsora 
volt, majd tánc következett, mely a legvigabb 
hangulatban a reggeli órákban ért véget.

»A vendéglősök isteie.« Érdekes és 
egyben jellemző levelet kaptunk vidékről, 
mely tele van panasszal az illető járás 
főszolgabirája ellen, kit panaszos levele 
végén a »vendéglösök istenének# léptet 
elő. Ebben a minősítésben panaszos 
szaktársunk tévedésben van. mert az 
isten nem szokott mindig büntelni, ha
nem áldást is szokott osztani. A pana
szos levélből közöljük a következőket: 
B.-Kereszturon az elmúlt nyáron mint 
esapláros működtem egy olyan uzsorás- 
formáju ember üzletében, ki úgy kötött 
le, mint a pók a hálójába akadt legyet 
szokta lekötni. Nem mozdulhattam, de 
rá is űzettem és örültem, hogy meg
szabadulhattam ebből a hálóból De 
vittem innen más emlékét is. A járás 
főszolgabirája »egészségügyi vizsgálati
nak nevezett vizitet tartott itt a község
ben és ebéd után az én csaplároskodá- 
som alatt álló üzletbe is ellátogatott — 
szimatolni. Ebéd után volt ez. Az asztal- 
teritön kél kis pecsétet talált. Jegyző
könyvet veti fel a két kis pecsétről, 
hogy megörökítse őket ;t papíron (mert 
a térítőből kimosattam) és megbüntetett 
10 koronára. Megfelebhezfem az Ítéletet 
és akkor a »vendéglösök istene« azzal 
fenyegetett, hogy mivel megfelebezni 
mertem az ö bölcsességét, hát máskor 
majd 100 kor. fog büntetni. Mondanom 
sem kell, hogy a felebbezés nem használt. 
— Egy másik községbeli vendéglőst, aki
nél a főszolgabíró ebédelt, 5 kor. büntette, 
mert ott meg a szalvéta ellen vol ki
fogása. Ennyit ugyan nem nyert az a 
vendéglős azon az ebéden, tehát a nagy
hatalmú vendégére alaposan ráfizetett.

Ezeket látja a hatóság, de nem látja 
a község uzsorásának (vendéglős és 
mészáros) husmérlegén a griinspánt és 
nem azt a sok váltót és kötelezvényt, 
amikkel az az uzsorás a község lakos

ságát behálózza és kifosztja. Ez szerinte 
nem »pecsét,« hanem korrekt dolog 

Uj borászati lap. A zemplénmegyei 
gazdasági egyesület az ünnepek előtt 
S.-A-Ujhelyen közgyűlést tartott és el
határozta, hogy a Tokaj hegy alja érde
kében s a szőlőszeü és borászati tudni
valókat fölkaroló szaklapot alapit A 
szaklap magyar, német, lengyel és orosz 
nyelven fog megjelenni, a külföldön 
ingyen helyezik el -- mert reklámcélo
kat is fog szolgálni. . . .  És ez az uj 
borászati szaklap épen ezért nem fog 
megfelelni —- céljának.

A pró  h ire h . — A m egtám adott kocs- 
m áros. A főváros Ferencváros részének ismert 
és félelmetes alakjai, a jass/.ok megnehezteftek 
Daubner János Bérkocsis-utcai kocsmárosra, 
amiért talán az nem valami szívesen látta a 
vendégeknek is veszélyes jasszokat. Emialt 
bosszút forraltak s e hó 21-én este zárás felé 
valami ölen beállítottak s a fizetés megtagadá
sává ürügyei kereslek a veszekedésre, amit 
nagy hirtelenül olyképen rendeztek, hogy nem
csak Daubner szaklársunkat, hanem annak 
fiát, leányát és feleségét is összeszurkálták. 
Azután nyomtalanul eltűntek. A rendőrség 
azonban a verekedő bandának két veszedelmes 
tagját már másnap letartóztatta. — S u 'y rs  b a l
eset érte Lados Péter kar1 ársunkat Miskolcon.
E hó 14-én, nem tudni miképpen, a villamos 
alá került, amely összeroncsolta egyik kezét. 
Eszméiellen állapotban vitték az Erzsébet- 
kőrházba, ahol súlyos betegen fekszik. Ha 
meggyógyul is, örökre nyomorék marad.

A Zsepbó-féle fogadóról. Addig jár 
a korsó a kútra, mig eltörik. A Gerbaud 
(ejtsd ki: Zserbó) pesti cukrász tervezte 
legújabb fővárosi fogadóról is addig száll
szálldogál és pertraktálódik a hir, amig 
az tényleg fölépül, ami megint egy 
újabb bizonyságszolgáltatás lesz arra, 
hogy a magyar ember minden egyébre, 
csak üzleti vállalkozásra nem képes, 
avagy nem alkalmas A francia cukrász
legényből aféle kisebb milliomossá lett 
Zserbó ugyan nem maga, hanem egy 
a saját fajtájához tartozó: francia társa
ságában akarja létre hozni a fogadói 
vállalatot, mely — mint egy régebbi 
lapunkban említettük — a Gizella-téren 
(és Vurm-utca sarkán) épülne, azon 
esetben tudniillik, ha a kiszemelt társ, 
a francia tlitz fogadós hajlandó elvál
lalni az építkezés tináneirozását és il
letve ha ínnak ajánlatait elfogadja a 
fogadós-jelölt Zserbó. A gazdag cukrász 
mester, mint ezekből látszik, nemcsak 
francia, de okos üzletember is. Ugyanis 
csak azon esetben kívánja a nagyobb 
szabású fogadó-vállalatot létesíteni, ha 
abba más fekteti a tőkéjét és kockáz
tatja pénzét, ami ugyan kevésbé se 
lenne kockázatos, amennyiten Budapest 
mindegyre épül és fejlődik, a fejlődés 
pedig biztosítja a hasonló vállalatok 
prosperálását még akkor is, ha azokat 
nem is éppen a magyar véreink vállal
kozói kedve hozza a világra.

Zenebona lakodalom, legszebb zene 
a gramofon! — mondják a hangsze
rekben jártas és szakértő emberek. 
Ugyancsak ezt a szakértői állítást lát
szanak bizonyítani ama levelek, melye
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két több vidéki vendéglős és kávés 
szaktársunk küldött hoz: ánk, nagy elis
meréssel és dicsérettel szólván a buda
pesti Jakubovits A. gramofonjairól. A 
legjobb gramofonokat árusító, Jakubo- 
vits A . (Bpest, VIU, Dobozi-u. 17/a. sz) 
nagy raktárát, valamint a lapunk borí
tékjának hátsó oldalán között hirde
tését t. olvasóink ügyeimébe ajánljuk.

Vendéglős szivek Igazi jó sziveket csak 
vendéglős és pincér emberek közt lehet találni, 
ami ugyan régi közismert dolog. A mi szak- 
társadalmunk derék tagjait dicsérő eme szép 
vonás tűnik ki a Boszniában posztoló katona 
véreinkről szóló segély- és ajándék akciótiól 
is, amelyhez, mint ezt a napilapok is hirül 
adták, nemcsak a fővárosban, hanem a vidé
ken is számos vendéglős szaktársunk járult 
tetemes összeggel, ital- vagy élelmicikkel a 
karácsonyi ünnepek alkalmából. A soproni 
Pannónia fogadó bérlői, Groszner Pál és 
Társa szaktársaink szintén első helyet fog
lalnak el, akik e bó IS-án rendeztek egy' 
szépen sikerült hangversenyt az anneklált 
Boszniában lévő legénység javára. A hang
versenyen úgy a polgári, mint a katonai 
világnak szine-java vett részt s a kitűnő kony
hájuk és boraikról ismert szaktársainknak 
ugyancsak nagy örömére és egyszersmint 
elismerésül is szolgált, hogy ez a jótékonycélu 
estélyük a ,.görbeországban“ posztoló szegény 
magyar véreinknek ugyancsak szép és tekin
télyes summát hozott.

Gyászrovat. Halász Imre főpincér, 
társadalmunknak ez a rokonszenves, 
régi derék tagja, mint sajnálattal érte
sülünk, e hó 19-én, a b.-gyulai elme
beteg-kórházban, ahol egy hónapig szen
vedett, elhunyt. Temetése dec. 22-én 
délelőtt történt s azon a b.-csabai 
pályaudvari vendéglő pincér-kara is 
résztveit és a nemrég velük működött 
jó kollega koporsójára egy díszes koszo
rút helyeztek ily fölirással: Szeretett 
kartársunknak a b.-csabai pályavendéglö 
pincérkara. Elhunytét bánatos özvegye 
gyászolja. Áldás és béke hamvaira.

Az uj b o rtö rv é n y  tudvalévőén szentesítést 
nyert és 1909 évi január 1-én lép életbe. Az uj 
törvény a végrehajtási rendelettel s a szüksé
ges magyarázattal és jegyzetekkel ellátva meg
jelent, s mint lapunk hirdetési részében is 
olvasható, a Pátria" nyomda részvénytársaság 
könyvkiadó vállalatánál (Budapest, IX., Üllöi- 
ut 25) megrendelhető. Ára díjmentes küldéssel 
1 korona.

Bor- ős pincekezelés, valamint a 
vendéglősök jogai stb. ismerete szempont
jából minden szaktársunknak szüksége 
van a Vendéglősök Naptárára, mely
nek ára 1 kor. 20 fillér.

Az idő.

Egy év megint eljárt.
Egy év megint eltűnt,
Alig hogy csak eljött.
Már itt sincsen köztünk;
És ez így megy folyvást:
Jön meg tova röppen — 
plo de az időnek,
Egyéb dolga sincsen ..,

M-n.

\ vendéglős-ipar és a költészet''
— A mi költőink. —

Ha a költészetet kedvelők közül 
valaki arra adná magát, — Írja az 
1909-ki „Vendéglősök Naptára11 — 
hogy ezen irodalom terén aféle nyomozó 
munkát végezzen: meglepő tapasz
talatokra jönne rá. A nyomozónak első 
sorban is azt kellene tapasztalni, hogy 
a költészet földjének mivelőit a hiva
tásos költők (született versirók) csak 
elenyésző kicsiny számban, mig a nagy 
többes számot azok teszik, akik a versírás
sal csupa kedvtelésből, csak úgy mellé
kesen — foglalkoznak (amint ezt a jelen 
kor versirodalma is igen híven igazolja). 
Ezen u. n. műkedvelői versirók serege 
pedig á ll: minden rendű és társadalmi 
emberből. Van közöttük pl. király, gróf. 
es. és kir. kamarás, miniszteri és egyéb 
hatósági tisztviselő, csizmadia- és bádo
gos legény, csendőr meg finánc, no 
meg nyomosabb mennyiségben — pin
cér. Á költő-irodalom statisztikusát 
bizonyára ez a tapasztalat, a pincér
költők nagy száma lepné meg leginkább. 
S ámulna és talán nevetve kérdezné, 
hogy: mint kerülnek ide a pincérek?

De így csodálkoznának mások is, 
illetve mindazok, akik a mi népünket 
és ennek speciális foglalkozási ágát 
nem ismerik. Mi ránk kevésbé se meg
lepő ez a körülmény, mert mi ismerjük 
amaz okokat, amelyek a pincért in
spirálják és költői ihletre bírják. A leg
főbb ok különben az, hogy a mi szak
mánk, a vendéglős-pincér mesterség, 
maga is egy szép költészet. Vagy nem-e 
költőies az, a mi mástól elüt, ami rend
kívüli számba megy s a mi szép és 
kellemes mindenek felett. Hiszen erre 
a foglalkozásra mondta egyik intelli
gens és neves írónk: Lehet-e szebb és 
nemesebb dolog, mint az embereket 
szolgálni! Már pedig a pincér kizárólag 
csak ezt teszi: embereket szolgál ki, 
emberekkel foglalkozik. Most ismerős 
közönségget, majd idegen vendéggel és 
mindig más társadalmu, más gondol- 
kozásu emberekkel érintkezik. Az érint
kezés kapcsán, az alakok folytonos 
változásával pedig mindig ötlik föl 
valami uj és szebb, ami a hamar lel
kesülő és többnyire ideális lelkű pin
cért könnyen hatja meg és ^könnyen 
ragadja el.

A vendéglős- és kocsmáros-iparnak 
a költészettel való kapcsolatát fés ez 
ipar foglalkozóinak a költői dolgokra 
való hajlamát! a sok eseten kívül a 
vendéglői szobák falain látható és egész 
kis irodalmat képező versek is élénken 
tanúsítják. Akadhatni ugyanis vendég
lőkre (kivált Győr vidékén), ahol a hét 
napjai, az evés- és ivásnak kapcsán, 
valamint a bor és egyes ismert étele
ket megéneklő csengő-bongó rimes 
versek rámába foglalva vannak kifüg
gesztve. Egy zalai kocsmában szép

*) Mutató az 1009-iki „Vendéglősök Naptárából.

keretbe van illesztve egy három stró- 
fás vers, mely a töltött káposztát di
cséri, de úgy, hogy a bornak is kijut 
a dicséretből. Szól pedig az elrö stró
fája a versnek:

Szeressük a jó töltött káposztát 
Úgy mint a legelső szerelmünket, 
Mivelhogy a legdicsőbb dulogra ;
Az ivásra, ez tanít meg minket . . .

Egy erdélyi kocsmában láttam, régi 
kopott keretbe illesztve ezt az ugyan
csak töltött káposztáról szóló alábbi 
verset:

Mikor az Ur elvégezte 
A teremtés dolgát.
Kérdezi Ádámné asszonyt,
A takaros Évát:
— Évi lelkem mi jót főztél.
Az uradnak mára?
— Biz' nem várom én másra csak, 
Töltött káposztára.

— S ha nem lenne Felségednek 
Szavam ellenére,
A mi szerény asztalunkhoz,
Meghívnám ebédre :
Főztem annyit, hogy nem bírja 
Elfogyaszt'ni három. ..
Igaz, Adám uram haza.
Csak estére várom.

S hamisan mosolygott hozzá 
É va. . .  Az Ur persze,
Szívesen maradi a csinos 
Évával kettesbe,
S nem bánta meg, — evett olyan 
Jő töltött káposztát,
Hogy azt monda: talán biz ez 
Az angyalok hozták!

De a kocsmai költészetnek nemcsak 
az egyes ételekről, hanem a vendéglős- 
iparral kapcsolatos mindenféle témáról 
szóló verseket találhatunk. Igv a bor, 
sör, sőt még a pálinka is meg van 
énekelve. A hitel kérdésével meg pláne, 
egy nagy gyűjteményt kitévő vers 
foglalkozik, mindenféle módon és vers
formában. íme egy a sok közül:

Bár szakálla földig érjen.
De hitelbe mégse kérjen;
Pénzért szívesen szolgálok,
Más különben — föl sem állok.

Hogy honnan kerültek ezek a versek 
az ebédlő- és ivó szobák falára és 
ki irta, ki költötte őket, — ki tudná meg
mondani? Csakhogy vannak és léteznek, 
amióta talán a kocsmák is léteznek. 
Lehet, hogy valamelyik költői hajlamú 
vendéglős vagy pincér, de az is iehet, 
hogy a vendéglői jókon fölbuzduló 
valamelyik poéta volt az, aki a vers- 
irodalmai ilyetén módon a kocsmákba 
bevezette. Bármint eredt vagy lett 
légyen a dolog, az az egy bizonyos,
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hogy a pincéreknél a verselési kedvet 
és hajlamot ez a körülmény is nagy
ban elősegítette. De nézzünk szét a 
pincér-költők sorában, amely sor legin
kább a Fogadó és ennek elődje: a volt 
szegedi „Ujkor“ létezésétől kezdett fej
lődni. Ebben a sorban találhatunk 
egész jó vénáju és olyan poétákat, akik 
ha csupán erre adják magukat: szép 
sikereket tudtak volna produkálni. Itt 
van mindjárt Tardy Gábor, aki ha 
véletlenül nem pincérnek születik, a 
délibábos Magyarországnak egyik leg
keresettebb poétája lehetne. Arról ir, 
amiről akar és versei amiről szólnak, 
mindig kifejezők, mindig találók. Tardy 
Gábortól sok szép dolgot közölt az 
„Uj-kor“ és a „Fogadó" és ugyancsak 
az utóbbiban jelent meg ez a szerelmi 
verse is:

NYUGODT LESZEK.. .

Nyugodt leszek tehát s többé 
Nem lobban lelkem haragra,
A kétkedés, szép angyalom.
Megszűnt egy édes szavadra.

— Számtalanszor öleltelek 
S csókoltam édes ajkadat;
S midőn kérdeztem hogy: szeretsz ?# 
Elnémult csengő szép szavad.

De végre édes kicsi szád,
Arany forrássá változott:
Mert azt susogtad: szeretlek,
Szeretlek! csak legyél nyugodt

Nyugodt leszek és én hiszek,
Hiztató szavadban szentül.
Oh, mert úgy érzem az Isten,
Maga szólt le hozzám fentrül

Lobermayer József, (most már mis
kolci vendéglős) a versíaragásnak szin
tén a könnyed kezelői közé tartozik 
Nála, valamit meglátni vagy valakivel 
egyszer szóba állni, — a rimes Írás
nak végtelen sorát jelenti. A Fogadó
hoz tiz-huszával szokta küldeni verseit 
szapora poétánk. Ezt az első két strófát 
az édesanyjához „Könnvü nekem “ 
címen irt verséből vesszük ki.

. . .  \  agy ha betegségen a sor 
Nem kelt nekem semmi doktor; 
Pemetefű, meleg tégla,
Pompás szer ez minden bajra.

Hogyha pedig nagyobb hajt lát.
Forralja a herbateát;
Ha pedig az se használna —
Meggyógyít az édesanyám imádsága

Ugyanilyen könnyű szerrel van írva 
a német utazókat és ezek pökkhendi- 
ségét ostorozó verse. íme:

A RE1SENDEREKRŐL...
Száll a madár, szól az ének.
Rólatok szól rájzenderek ;
Ne mondjátok, hogy rólatok.
Hálátlanul gondolkodom. . .

— Miként minden nációtok 
Úgy érkeztek, tolakodtok ;
S mint akinek fé’re kedve —
Csörög ekkor szátok nyelve.

S hogy a magyart csúfoljátok, 
Mindegyre ezt sipogjátok:
. Brings ájn teci — melans, de rass, 
Szí tumme:kherl von Fogarass !*

Fogaras ám nagyapátok!
Ti huncut bécsi melákok;
De várj'tok csak egyszeribe,
Lelitek a cívis magyart — jókedvibe...

Itt következő verse a kaszirnők sorsa 
iránt őszintén bánkódó jó szivére vall 
a költőnek:

VÉN KASZ1RNÖ!
Nagy ablakos, füstös kávéházban, 
ül a vén kaszirnő a kasszában.
Sápadt, hervadt arcából két szeme, 
Merengöen, fénytelen tekint le.

Múlt idők öröme emlékéül.
Sok parányi ránc az arcára ül,
S ha a világon festék nem volna, 
Nagyobb is kerülne ki alóla.

Emlékein mint rég látott tájon, 
Elmereng az elmúlt ifjúságon,
Pezsgő, zene, szép ifjak serege —
Ezen mereng, ezen já r a lelke.

Révedezve néz az ablakon át,
Hol hosszú sorban ülnek a kofák, 
Eltűnődik : vajh' élte folyása,
Nem lessz-e e sornak folytatása . . .

Szentmiklósi Gábor, szintén a jobb 
verselők közé tartozik, dacára, hogy a 
prózai részt is jól kezeli. Az ő inspi
rálója a szerelem istenkéje, Ámor szo
kott lenni (amig aztán végleg belein
spirálta — egy bájos nőcske karjaiba). 
Egy-két-dalát itt mutatjuk be.

SZEGÉNY SZIVEM...
Szegény szivem ne búslakodj!
Hisz mindig tavasz nem lehet.
Ha egy leány megcsalt, azért —
Fényes nyár még mindig jöhet.

Hisz annyi sok szép leány van,
Köztük bánkódni — balgaság,
A lepke sem busul, ha egy 
Virágon mézet nem talált. . .

Találsz te is még leánykát,
A ki tiszta méz s szerelem,
A ki megcsalt, felejtsd el ő t . . .
Ne búslakodj szegény szivem!

ŐSZ AZ IDŐ. . .

Ősz az idő, hullanak a levelek,
Gyötrő bánat kínozza a szivemet;
Hulló levél minden kislyány szerelme, 
Nem csak egyet, de tizet is szeretne.

Nekem is volt egy igazi kedvesem,
A kit én oly végtelenül szerettem * 
De egyszer csak hideg ősz lett közöttünk 
Levéllé lett — hulló levél szerelmünk.

Ö feledett, én bánkódom utánna, 
Tsvaszt várok, meglehet, hogy hiába, 
Meglehet, hogy nekem nem lesz kikelet 
A nagy bánat megrepeszti szivemet.

Egy mély érzésű poéla-kartársunk, 
Klein Ernőnek, (ki jelenleg a brassói 
Kontinental fogadó szobafőnöke) szép 
két strófás versét ismertetjük itt:

Ha éltednek hosszú során, boldogságot keressz, 
És azt feltalálva újból csalódnod kell;
Ha elveszítettél mindent, mindenta mit szeretsz, 
S fájó szived csupán bánat s szenvedést lel, —

Ha nincsen hová lehajtsad elfáradt testedet, 
Es nincs ki rebegjen, érted egy halk imát;
Ha utadban nem kisér soha egy Isten veled! 
Ne zúgolódj, hanem tűrj és szenvedj tovább...

Steer Kálmán, egy feslö bimbó iránti 
érzelmeit, évek múltán igy ism erteti:

Te magad nem tudtad,
Mi fáj a szivednek.
Ám én, évek múlva.
Megmondom tenéked :

Nem úgy bániam véled,
Mint gyenge bimbóval,
Hanem mint kinyillott.
Illatos rózsával.

Ez volt ami akkor,
Hatott a szivedre,
S ezért borult felleg 
Hófehér lelkedre. . .

De a költői lant pengetői közé nem
csak a pincérek, hanem rózsás körmü 
szép asszonyaink is beállottak. Móritz 
Sándorné, dettai fogadósnénak költői 
tehetségéről alábbi szép verse tanús
kodik :

MI IS TÖRTÉNT. . .

Mi is történt a szivemmel,
Tegnapelőtt este.
Egy deli szép ifjú legény,
Lángra gyujla —
Szerelembe cjie.

Tegnap aztán véletlenül,
Találkoztam véle,
Hajh! szerelmem! . . .  oly csúnya vólt, 
Hogy' én szinte 
Megijedtem tőle.

Máma pedig azt gondoltam,
Hirtelen magamba:
Ha én ezt a csúnya legényt 
Véletlenül —
Megcsókoltam volna! . .  .
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A legszebb cimü verssel Ehn Poldika 
Ehn József trénerén tepliei fogadós’ 
szép leánya (most már egy Irencséni 
nagykereskedőnek aranyos felesége) 
lépett be a mi költőink sorába. Verse, 
mely mindenekelőtt Íróját, a fogadós
leányt jellemzi, nemcsak címénél fogva, 
hanem azért is szép, mert az asszonyi 
legszebb művészetet énekli meg a 
következőképen :

A LEGSZEBB..,
Mi a létben a mi 
A legszebbel nyújtja'?...
Tulipán, liljom vagy 
Szép rózsáknak bokra,
Vagy a mi ezeknél 
Még kellemesb, még szebb:
A bűvös dalt csengő '
Szép költői ének,
Vagy leányarc pírja,
Mit a csókvágv sejtet,
S mi édes kéjt okoz,
A szűzi kebelnek ? ...
Nem, — a legszebb kivált 
Asszonynak, leánynak:
Tudni művészetét 
A magyar konyhának.

Ehn Poldi kának eme szép versével 
fejezzük is sorainkat: melyet azonban 
a jövő »Vendéglő.-ök Naptáráéban még 
kimerítőbben (és érdekesebben) fogunk 
folytatni. m. T.

ÜZLETI HÍREINK.

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

Bányai Józsefné ismert fővárosi ven- 
déglösnő a Rákóci-ut 59. sz. alatti ven
déglőt Weisz Mórtól megvette és saját 
kezelésébe e hó 19-én vette át.

N agybecskereken a Korona fogadót 
Winkler Ottótól Straszer  Manó ismert 
szaktársunk és társa megvette. Az uj 
fogadósok a nagy kiterjedésű üzletet uj 
modern berendezéssel ellátva e hó ele
jével nyitották meg.

Szalay Gyula a VIII., Német-utca 
B. sz alatti Kardos-féle vendéglőt meg
vette és azt ünnepélyesen e hó elejével 
nyitotta meg.

Lugossy Jenő előnyösen ismert szak
társunk, a brassói „Transylvániá“-nak 
volt kedvelt vendéglőse, Kisújszálláson a 
Korona nagyfogadót kibérelte. Lugossy 
szaktársunk úgy a szobákat mint az ét
termi és kávéházi helyiségeket egész 
ujan renováltatta és rendezte be s ünne-* 
pélyesen újév napján nyitotta meg.

Vendéglő átvétel. Budapesten az 
Arany János-utca 18. sz. a. Csillag-féle 
vendéglőt Fischer Zsigmond megvette 
és.^azt egész ujan berendezve ** hó kö
zepével nyitotta meg ünnepélyesen.

Rauehbauer János előnyösen ösmert 
fővárosi vendéglős szaktársunk a Sza
badság-tér 7 sz. alatti vendéglőt meg
vette és azt ünnepélyesen e hó elejével 
nyitotta meg. Uj vállalkozásához sikert 
kívánunk.

Csányi Lajos volt győri főpincér 
szaktársunk, a győrmegyei Rábaszent- 
mihályon a községi vendéglőt átvette

Weber Károly régi főpincér szaktár- 
sunk, utóbb a liptószentmiblósi vasúti 
vendéglő üzletvezetője, Bpeslen megvette 
a Baross-u. 6. sz. alatt levő Farkas-féle 
vendéglőt s azt saját kezelésébe újév 
napján vette át. Uj fővárosi vendéglős 
szaktársunknak sok sikert kívánunk!

Iglón a Wesselofsky-féle vendéglő 
vezetését Szepesi (Z.ipsz) Ágoston ottani 
ismert l'öpineér szaktársunk átvette.

Komáromban a Központi fogadót 
Fért i kő József szaktársunktól Ötvös 
Sándor, volt pápai szállodás megvette. 
Az egész ujan rendezett üzletel uj 
tulajdonosa e hó tő-én vette át saját 
kezelésébe.

Ráth József ismert régi föpincér a 
IX., Soroksárl-u 57. szám alatt lévő 
Mészáros-fele vendéglőt megvette s azt 
ujan berendezve e hó elejével nyitotta 
meg. Szakavatottsága, valamint saját 
termésű kiskőrösi borai a jónevü üzlet 
menetelét biztosítják.

Máramarosszigeten Zelmnnovits 
Mór egy a mai modern igényeknek meg
felelő fogadót rendezett be s azt e hó 
elejével »Központi« címmel nyitotta meg.

Balkó József a V1L, Dohány-utca 39. 
sz.- alatt egy uj csinos vendéglőt rende
zett be. A hajnalban (4 ó.) nyíló üzlete 
menetelét erdélyi boraival és jó kony
hájával Palkó szaklársunk már is bil
len ditette.

Űzletáthelyezés. W eiszer  Károly fő
városi vendéglős szaktársunk gubacsi- 
uti volt üzletét I., Hegyalja-utca 23. sz. 
alá helyezte át.

Makón a „Központi4* kávéházat Pártos 
szaktársunktól, a kávéháznak hosszú 
időn át volt főpineére Bója Ferenc 
megvette. Uj kávés szaktársunk a jóhir- 
nevü üzletét a napokban vette át. Kívá
nunk sok szerencsét!

Sámson József ismert fővárosi ven
déglős, a Rottenbiller és Dohány utca 
sarkán lévő (Dvorzsák) vendéglőt meg
vette melyet újonnan berendezve nyitott 
meg

Prager Ferenc Kaposvári ismert 
kávés a Berzsenyi-utca 2. szám alatt 
uj kávéházat nyitott, melyet a mai kor 
modern igényeinek meg felelő szép csín
nal rendezett be. Az ünnepélyes meg
nyitás december hó elején történt.

Dankó János- volt Óvoda-utcai ven
déglős szaktársunk a Mekszikói ut 6. sz. 
alatt lévő jóhirO vendéglőt átvette

Kékesy Sámuel széleskörben ismert 
és Villányban volt fogadós szaklársunk, 

Pécsen átvette a Deák-utcában levő

Kehling-féle vendéglőt melyet szakavatott 
vezetésével máris szép lendületbe hozott

Reinprecht Ernő régi, ismeri fővá
rosi föpincér szaktársunk a z V.,Szabad
ság-tér 5. sz. alatti Nemcsák-fé!e ven
déglő vezetését átvette. Sok szerencsét

Székesfehérváron a Hungária kávé
házat Gár dós Zsigmond a Gyulafehér
vári Hungária kávéháznak sok éven át 
volt főpineére megvette s azt fényesen 
berendezve a múlt hónap folyamán 
„Korzó“ elmen nyitotta meg újból

Dómján István bpesti (volt nefelejcs 
utcai) vendéglős .szaktársunk, a VII., 
Ovoda-u. 38. sz. alatti Dankó-féle ven
déglőt megvette és a m. hó elejével 
ünnepélyesen megnyitotta.

Pájter Ferenc szaktársunk a i-opron- 
megyei Káptalanvisen az éde-< atyja 
Pájter István által birt községi nagy
vendéglőt uj évkor átvette.

A »vlg ördög« uj gazdája. A VII, 
Thököly-ut 33. sz. alatti »Vig ördöga 
cimü vendéglőt Knezits  Ferenc ven
déglős szaktársunk átvette. A jó nevű 
üzlet menetét jó magyar konvha és 
boraival lendíti föl uj gazdája. &

Uj vend; 'lős. A pozsonyi pincérség egyik 
előkelő tagja. Kern Endre szaktársunk vendég
lős lett. A pozsonyi Nemzeti fogadónak tiz 
éven ál volt szobafőnöke megvette az itteni 
Lőrinc-kapu és Orsolya-ulcák sarkán levő régi 
hírneves vendéglőt, melyet alapos átalakilássa), 
modern berendezéssel február 1-én fog meg
nyitni. Kívánunk sok szerencsét!

Bátori Lajos a VII., Király-utca 108- 
sz alatt levő Luigi Bernazzali-féle ven
déglőt megvette és egész ujan rendezte 
be. A jónevü üzlet menetét hegyi faj - 
borai és jó konyhája biztosítják.

Benrad Albert nagyváradi vendéglős, 
mint előzőleg irtuk, az ottani uj »Fekete 
sas« nagy fogadó éttermét kibérelte. 
Benrád szaktársunk a nagy kiterjedésű 
üzletet a legelőkelőbb stilben rendezte 
be és ünnepélyesen a múlt hó utolsó 
felében nyitotta meg.

Müller Mór, a VIII., Baross-utca 117. 
sz. alatt a mai kor igényeinek meg
felelő nagyvendéglöt rendezett be s azt 
ünnepélyesen »Első józsefvárosi# cimen 
nyitotta meg.

Horváth Gyula jóhirnevü. soproni 
szaktársunk, ugyanott a Sas-téren levő 
Sosterics-féle vendéglőt megvette s azt 
a mai igényeknek megfelelően beren
dezve nyitotta meg. Uj vállalkozásához 
sok szerencsét!

Lób József, a Kollik vendéglő volt 
üzletvezetője, kibérelte Bpesten a IX., 
Soroksári-ut és Ipar-utca sarkán levő 
Esztergályos-féle vendéglőt, melyet saját 
kezelésébe a múlt hó közepe táján vett á l

Nyíregyházán, a görög kath. egyház 
telkén épült imponzáns ház földszinti 
részét Orosz Ödön, ismert fővárosi adás
vételi iroda tulajdonos kibérelte s azt 
egy’, nagyszabású, modern kávéháznak 
fogja berendezni. A fővárosi előkelő 
kávéházakat is fölülmúló üzlete (Irosz 
Ödönnek a téli hónapokban fog elkészülni.
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Kaposváron a „Hazám** kávéházat 
Braun József széleskdrben ismert szak
társunk megvette, s a?l közelebb egész 
ujan fogja renováltatni és berendezni

Fliegrensehne Mihály ismert fővárosi 
vendéglős_szaktársunk a IV., Irányi-utca 
20. sz. alatt lévő üzletét megnagyobbí
totta és újonnan renovállatta. Derék 
gazdasszony neje vezette konyhája miatt 
a szép üzletelt kedvvel látogatják.

K erestetnek. 1. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább koresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Kulzman Ferenc pincér (tíz év elölt az 
.Angol királynődben, Bpesten volt) és Mariska 
nővére föhrónö hollétét egy iev.-lapon Griin- 
berger István iőpincér (Lúgos, Magyar király 
fogadó) kén tudatni.

Stausz József marosvásárhelyi kávés 
szaktársunk mint ottani levelezőnk Írja, 
üzletét köröskörül kényelmes kerevetek 
és lükörfaiazattal rendeztette he, úgy, 
hogy a m-vásárhelyi Hóval kávéház 
Erdélynek egyik legfényesebb ily üzleté' 
képezi.

Csáktornyán a Gersztman féle kávé
házat Bruck *r Gyula az ottani Zrínyi 
kávéháznak volt üzletvezetője, ismert 
szaktársunk megvette, melyet saját keze
lésébe december 1-én vett át.

Paltzárik Ede a fővárosi nagyobb üzle
teknek volt sokáig főszakácsa a VII. kér, 
Thököly-uton lévő Bányainé-féle ven
déglőt megvette. Ismert szaktársunk a 
jó ponton lévő üzletet e hó I-én vette 
át saját kezelésébe.

Rosenberg- Izidor volt kiskorpádi 
(Somogymegve) vendéglős szaktársunk 
Kaposváron a Vár-utcában egy a mai 
igények szerint berendezett vendéglőt 
nyitott.

Neudenbach Jánosné az V., kér. 
Lípót-köruti Eisenreich-féle vendéglőt 
átvette s az átvétel alkalmával meg
felelően renovállatta. Jó borai és kony
hája miatt az üzletet a közönség kedvvel 
látogatja.

H o l re n d e ljü n k  p a p r ik á t ?  Van szeren
csém valódi szegedi külön őrlető rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem h. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr 3  kor. 40 fill. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 1 klgr. 2  kor 80 fill. — H o v á th  
T e re n c  S z e g e d , fogadósok paprikása iTisza 
szálló v->.; szobaöpincére.)

A Vendéglősök Naptára minden 
más naptárt pótol. Vendéglősnek-kocs- 
márosnak tehát nincsen szüksége más 
naptárra A „Vendéglősök Naptára1- 
mint kézikönyv, mely minden kérdésben 
tájékoztat és útmutatással szolgál, egy 
kocsmáros szaktársunknál sem hiá- 
nyozhatik. A „Vendéglősök .Yapíára" 
a ..Fogadó11 előtizetőinek 1 kor. 20 fill.

H e l y  v á l t o z á s o k .  Exitlgcr Gusz 
táv Sopronban a Magyar király fogadó top. 
állását töltötte be. Horváth Ferenc Munkácson 
az uradalm sörcsarnok főp. állását foglalta 
el. Németh Lajos Csornán a Krausz-féle kávé
ház főp. állását tölti be. Pécsen a Mátyás- 
király fogadó főp. állását Bíró József foglalta 
e l ; a Hungária kávéház főp. állását Kurics 
Isttián és a Kékese étterem főp. állását Megycssy

m

Lajos foglalta e l ; a Pannónia kávéház főp 
állását Szakály Jenő tölti be. Kolozsváron a 
Nemzeti kaszinó föp állását Csapos József, 
az Európa kávéház fizetőp állását Breiner 
Sándor töltik b e ; u. itt m nt segódp. Bartha 
József, Forschtner Adolf és Mentes Pál működ
nek. A Biasini fogadó föp állását Sugár Sán
dor foglalta el. Nagykanizsán az Aranyszarvas 
fogadó szobap. állását Fiirj Károly és a Korona 
kávéház főp. állását Freyslingcr József töltik 
be. Szigetváron a Réti fogadó főp. állását 
Tarnova Károly foglalta el. Székesfehérváron 
a vasúti vendéglő I II o. étterme föp. állását 
Reinberger Károly töltötte be. Csáktornyán a 
Bárány fogadó főp. állását Németh József és 
a Zrínyi fogadó sörcsarnoka főp. állását 
Neupauer Béla foglalták el. Miskolcon a Böcögő 
sörcsarnokban a föp. ál ást Orolovits Jenő fog
lalta el. ü. itt az étteremben Deák Béla (nem 
Péter) éth. állást foglalt. A Ker.-sk. és gazdá< 
köre vendéglőjében a föp állást Nagy Árpád 
töltötte be. Ehrlich Mihály a marosvásárhelyi 
Transylvánia fogadó íöportási állását foglalta 
el. Waltner Károly Korompán a vasgyári 
tisztviselő kaszinó föp. állását foglalta el.

E G Y R Ö L - M Á S R O L .

Újévkor.
Búcsút mond az ó esztendő 
És búcsúzunk mi is tök,
Mondván sok kellemest, jól és 
Sok szépet az elmúlt évre;
És köszöntjilk a másikat,
Az uj esztendőt előre.

És kiujul a reménység,
Hogy ez jobb lesz, mint a másik,
És feledjük az elmúltnak 
Mindenféle sorscsapásit;
Melynek nyomán annyi helyen,
A vérző seb most is látszik.

Ám a rovás tellik egyre,
Megint több lett mint azelőtt.
Az év szám is szaporodik,
Egygyel megint nagyobbra nőtt;
Mig mi a szebb jövőt várjuk —
S dicsérjük az uj esztendőt . . .

Matsád János.

A lekóset: pasasok.
Amikor a Iák és bokrok kezdik hullajt- 

.galni levelüket és lassankint levetik szép 
lombsátorukat, vagyis amikor az idő 
erősen őszre jár, a vasúti vendéglők 
»levegöje« kezd unalmassá válni, kivált
képen némelyik erdélyi vasúti vendég
lőben. Mandl Jóska, a székelykocsárdi 
vasúti vendéglőnek ezelőtt 9—10 évvel 
volt főpincére, szintén érezte ezt s az 
ősz múlásával előre félt a közelgő 
hosszú tél egyhangúságától, amin. mint 
mindig kitartó főpincér, nem akart vál
toztatni azzal pl. hogy: búcsút mondok 
fűnek, fának — Koesárdnak . . . Majd 
csak eltellik valahogy az idő, illetve a 
tél. ami ugyan nem csak neki, hanem 
minden vasútinak, de még a portásnak 
is hasonlóan unalmas, tekintettel arra, 
hogy az állomásnál se fü, se fa, de még 
a község is alaposan távol van.

Mindazonáltal Mandl Jóskát nem kell 
félteni. Tőle lehet bár száz mérföldre

Székelykocsárd község és Kocsárd állo
más is lehet bármily kietlen puszta. 
Majd segit ö az unalmasság ügyén és 
baján. Ha másként nem, praktikával, 
furfanggal. mely tulajdonságokat minden 
jó pincérléleknek bírnia kell, mert hi
szen, mondaná Klein Móric, a kincsesi 
kávés, azért pincér a pincé-, hogy 
é'elmes és praktikus legyen, nehogy 
rajta valaki emberfia kifoghasson. Mandl 
Jóska is ilyen pincér ember, tehát nem 
kell félteni, hogy az unalom agyon fogja 
ütni, inkább megfordítva. Mód és alkalom 
elég gyakran nyujtódik olyan helyen, 
ahol egyszerre négy-öt különböző tájnak 
a népe csatlakozik (mint pl. Kocsárdon 
is) ho! a Bégen, Vásárhely vagy M-új
várra utazó kollegáknak is várakozni 
szükséges, az uj állomáshelyükre szál
lító vonat indulásáig, ameddig persze 
egyse mulasztja el, hogy Mandl Jóská
nál(akit mindenki ismer)netisztelegjenek 
és a körülményekhez képest ki ne dis- 
kurálják magukat.

.. A karácsony ünnepek előtti napok
ban volt. A télidő, a hideg évszaknak meg
felelő tisztességgel tartotta magát (nem 
mint a mai világban, amidőn télen meleg 
és nyáron hideg van) Hó annyi eselt, 
hogy az ajtóig ért s a bokroknak csak 
a csücske látszott ki, ami természetesen 
nagy befolyással volt a vasúti vendég
lőkre, mert senki se utazott vagy 
épen csak az, akinek muszáj volt. Es 
ebben a lelket ölö unalmas időben 
érkezik a déli vonattal Glück Henrik, 
Mandl Jóskának régi főpincér cimbo
rája, aki Friedmann Zsiga éthordójá
val, a maros újvári kincstári fogadót 
elfoglalni volt készülőben -  Nagyszerű, 
gyerekek! soha jobbkor! — mondta 
nagy örömmel Mandl. S miután a 
déli vonatokkal más se jött, a gyere
keket hamar és jól megebédeltette, 
hogy azután a rég nem játszott klabri- 
ászhoz lássanak. - - »Csak vigyázz 
cimborám! hogy le ne késsünk, mert 
nagy baj származhatik ebből!« — mondá 
óvatosságból Glück, mielőtt a játékba 
kezdtek. — Csak bízzátok rám, szólt 
Mandl Jóska. — én már intézkedtem 
a kapusnál az újvári vonat miatt. A 
kapus pedig hűségesen be-bekiáltotfa 
az induló vonatokat, jelezte a maros- 
újvárit is, (valamivel halkabban s ami
kor ép a Friedmann Zsiga rekontrá- 
jára adta meg a szubbot Mandl.) A 
vége pedig az lett, hogy Mandl Jóska 
akkor pattant föl nagy zajjal helyéről, 
amikor az újvári vonat már az állo
másból kifutott. (Hogy a menvkő üssön 
bele . . .)

Szóval, a pasasérok lekéstek és 
Kocsárdon maradtak, ami fölött Mandl 
Jóska annyira megütközött, hogy a 
.portás elcsapatását az üzletvezetőség-, 
figyelmébe akarta ajánlani. — Ugyan 
cimborám, hagyd azt a szegény portást, 
mi majd csak kivágjuk valahogy magun
kat az uj gazdánk előtt, — nem igaz, 
Zsiga! — Ahá! — hagyta helybe főpincére 
szavait Friedmann Zsiga és egvszers-
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mind Mandlnak egy u. n. kóser kontrát 
adott. Ebben a pillanatban pedig egy 
rövid bundás ur lépett az étterembe, 
szörnyű aprehendálással, hogy a maros- 
újvári vonat helyett a vásárhelyibe 
szállt be s most az első állomásról 
kellett vissza kutyagolnia gyalog, az 
istenfáját! . . . De mikor a kedélyes 
klabriász kompániát megpillantotta, 
azonnal lejebb szállott keserűsége s 
pláne, mikor negyediknek is készséggel 
fogadták, csepp megbánást se mutatott 
az eset miatt. A negyedik kompánista 
különben nagyon szeretet reméltó cimbo
rának bizonyult.

És teltek kellemesen s mivel a jó 
küküllőmenti se hiányzott, nagy vidám 
hangulatban a percek, amig csak az 
esti vonatok érkezési és indulási ideje 
nem következett, amikor a kompánia 
minden tagja, legföképen Mandl Jóska 
kívánt azon lenni, hogy a marosujvári 
vonat ott ne hagyja a cimborákat . . . 
De hát, tudja Hekuba, mi ütött bele, 
az újvári vonatot megint csak akkor 
vették észre, mikor már az elment. 
Mit tehettek mást, egy nagyol mérge
lődtek, azután folytatták a kalábert 
hajnalig s miután a reggeli vonatot 
is elaludtak, csak a másnap délutáni 
vonattal mehettek álmosan és kissé 
összetörve. A lekéséseket nagy furfang- 
gal eszközlő Mandl Jóskától persze, 
mind a hárman a legszivélyesebben 
búcsúztak el.

Ám, a marosujvári nagyfogadóban 
nem volt ily szívélyes a fogadás. A 
fogadós neje a legelitélőbb szavakkal 
nyilvánitáeIőttük,hogy sürgős táviratra 
nem három nap után szokás utazni 
Kolozsvárról. Miféle szakemberek az 
urak! saL — mondá az asszony, de 
mondott volna még többet is, ha a 
kocsárdi klabriász kompánia negye
dik tagja közbe nem szól

— Ugyan édes lelkem, hagyd bekén 
ezeket az urakat, örülj, hogy a negye
dik vonatot is nem késték le — velem 
együtt.

Mert hát, az a volt szeretetreméltó 
»negyedik« cimbora, a katonás de 
annál bájosb kis asszonyka férje és 
illetve a 'Kincstári fogadó« derék 
gazdája volt. J/—n.

A Kaszás előtt.
Karácsony másodnapján a Kaszás 

vendéglő előtt megáll egy vidéki polgár
társ, zsebéből egy ménkű nagy terje
delmű lapot vesz elő (lehel 3—4 száz 
oldalas) és elkezdi forgatni és böngészni. 
Az utca népe megáll és nézi, hogy mi 
az ördögöt akar atyánkfia; talán csak 
nem olvasgatni ebben a kutya hidegben 
Ot azonban mi sem zavarja, nyugodtan 
lapoz tovább. Egyszerre aztán szól nagy 
hangon: — Hát hiszen tudtam, hogy bent 
van; ehol van ni! Egyszersmind lol- 
tekintett és ott látta irva: Kaszás Lajos 
nagyvendéglője. Ezzel a lapot szépen 
összehajtogatta, zsebébe tette és bement 
— ebédelni.

A dologban pedig az volt az egész, 
hogy egyik karácsonyi újság megemlé
kezett a Kaszás vendéglőről, melyet sok 
vidéki is látogat. A mi emberünk olvasta 
ezt. ámde közben elfeledte a házszámot 
és az utca nevét, amit aztán a lapjából 
újra kikeresni, ép a Kaszás előtt jutott 
eszébe. Az érdekes jelenetet a kiváncsi 
nagy publikumon kívül az Orient foga
dósa, Molnár Sándor a kávéháza abla
kából mosolyogva nézte végig.

N Y  I L T - T É R .

Elismerő levél.
T. Hercog Sándor urn-.k. Csáktornya. — 

A küldült bursziirő teljesen bevált, kérünk 
postafordultával egy pálinka szűrőt. Tisztelettel 
Mayer Ferenc és Társai Nyergesujfalu

Pályázati hirdetmény.
A Magy. kir. Államvasutak Pozsony rendező 

pályaudvarán levő vasúti vendéglőre 1909. 
február I-tóI számítandó ."> évi időtartamra 
ezennel pályázat hirdettetik. A szabályszerűen 
fülbélycgzelt s a kellő bizonyítványokkal föl
szerelt ajánlatok legkésőbb 1909. január 5-én 
déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak buda- 
pest-falparti üzletvezetősége általános osztá
lyához (Budapest, VI.. Teréz-körut 62. 1. 6.1 
„Ajánlat a Pózsony-rendező pályaudvari ven
déglő bérletére 48083 számhoz- címmel nyúj
tandók be. Ugyanezen üzlelvezetöség gyüjtö- 
pénzláránál 1909. január 4. déli 12 óráig 
41 Hl kor. bánatpénz teendő le. A bérletre vonat
kozó feltételek nevezett üzlet vezetőség forgalmi 
cs keresk. osztálya (félemelet 12. sz i és a 
pozsonyi forgalmi főnökségnél (Pozsony, Stcfá- 
í ia ut 4. sz.j tudhatok meg.

Budapest, 1908. december hó.
Az üzletvezetöség.

Pályázati, hirdetmény.
A Máv. Z mony állomásán lévő pályaudvari 

vendéglő bérletére az 1909. évi február lő-tői 
számított öt évi időtartamra pályázat hirdette- 
tik. — Az 1 kor. bélyeggel és „Ajánlat a 
zimonyi állomáson lévő vendéglői üzletnek 
bérbeadására az '*2918 - 908 számhoz* felirat
tal ellátott, s a kellő okmányokkal (erkölcsi 
bizonyítvány, iparengeeély, honossági igazol
vány ’sat.) fölszerelt ajánlatok 1909. év január 
hó 5-ig  a magy kir. államvasutak Budapest- 
jobbparti üzletvezetőség titkári hivatalához 
(Budapest, Kerepes: ut 3. sz.) nyújtandók be. 
Bánatpénz fejében nevezett üzletvezetöség 
gyüj főpénztáránál 1909 január hó 4. déli 12 
óráig 200 korona teendő le A bérletre 
vonatkozó egyébb fölvilágositások ugyanezen 
üzletvezetőség forgalmi és keresk. osztályában 
il. em. 30. sz ) vagy a győri és szabadkai 
forgalmi főnökségnél tudhatok meg.

Budapest, 1908. december hó.
Az üzletvezetöség.

Szerkesztői üzenetek.
Buék Lapunk külmunkatársait, levelezőit 

és tudósítóit, valamint azon jóbarátainkal és 
ösmerőseinket, akik szerencsekivánataikat levé- 
lileg nyilvánították, — ezúton üdvözöljük

.Szaktárs." Engedély nélkül a .butiliázás' 
tilos. Az engedély'meghatározott időre adatik. 
Aki ez ellen vét. kihágást követ el és Lünlulés 
alá esik. A visszaélési fel kell jelenteni az 
illetékes pénzügyi igazgatóságnál. A feljelen
tésnek azonban alaposnak az engedély nélkül 
való italárusitás lanukkal igazólhatónak kell 
lenni, mert máskép a vizsgálat költségei a fel
jelentőt terhelik

M. G., Szt.-lván. Feltett kérdésére ponton
ként válaszolunk : 1. A pénzügyigazgatóságnak 
mindenhez van joga, még arra is, amire nem 
kellene, hogy joga legyen. De túlkapásai ellen

panaszt lehet emelni a pénzügyminisztérium
nál. 2. Igenis, az italárusítók és italmérök min
denütt számhoz vannak kötve. A községi elöl
járóságnál megtudható. Ha a 'zóinon a penz- 
ügvigazgatóság tulment, feljelentésnek, illetve 
panasznak van helye. 8. Igen, ha a főnöksége 
hozzájárul és a pénzügyigazgatóság engedélyt 
ad rá. A főnökség (igazgatóság ezi'ánt meg
kérdezhető. 4 Panasz, feljelentés laz ügy 
természetéhez képest) a pénzügyminiszterhez 
intézendő és ha az elsőre nem reagálnak, meg 
kell azt i-métclni. Célszerűbb azonban, ha. 
mindezeket az ipartársulat hivatalosan végzi 

M. Zs. I — várott. Attól függ, hogy a terve
zett újabb egyezkedés előnyösebb-e a korabb;- 
nál Ha igen, menjen bele ön K  ha nem, akkor 
maradjon a régi mellett. A másik kettő való
színűleg nem azért akar uj egyezséget, hogy 
ráfizessen és ha ez igy >an. akkor igazán nincs 
semmi értelme, hogy ön ebből önként kivonja 
magát Ha a másik kettő azonban többet akar 
fizetni (ami alig valószínül, akkor ön próbálja 
meg a régi szerződés mellett maradni s ha a 
község ebbe nem inenne bele, akkor éljen 
felebbezéssel.
>'■ K. J. Kismarton. .A V.-Naptára" sikerülé- 
sére nézve elismeréssel adózó sorai igazán 
jól estek nekünk és hálás köszönetét mondunk 
érte. A karácsonyi és újévi örömök közt az 
Ón elismerése és dicsérete volt a mi legkelle
mesebb örömünk. Hasonló jókat kívánunk ez 
újévben! K. V. Beszterce. Hasonló zseb
könyvét, ami csak kevésbbé is megfelelne a 
célnak, nem ismerünk. A „Fogadó" most dol
gozik egy ilyen kiadványon, azonban ennek a 
megjelenése is csak ez év utoljára várható. I dv!

D. 5. Kalaznó Az előfizetés megújításával 
kapcsolatos sorai értelmében intézkedtünk. Az 
előfizetés lejárata augusztusban lesz. Szives 
üdv! — P. A. V.-Teplic. Hasonló jókat és 
szépeket. B. u. é. k ! — M. S. Szil. Ilkát 
szipka Berkovics K. iBpesti utján 1 - 2  án ér
kezik. — F. R. Újvidék. A küldött 9 20-ból 
számítót* u.-Udvözlés és naptár diján kívül 
maradt 4 koronát az előfizetéshez csatolta 
kiadóhivatalunk: az előfizetési idő ezzel már
cius lö-ig (nem április lő.) terjed. Udv ! — 
K. P. 5. bánya. A küldött sok szives kívánatét 
mindenki hasonló szívből viszonozza, de még 
Minden Tamás is. B u. é. k — TŰ. S. Bpest. 
Kérdezet! címekkel nem rendelkezünk.
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B O L D O G  Ú J É V É T !
Lapunk tisztelt előfizetőinek, jóbarátainknak és ösmeröseinknek szívélyes üdvözletünket 
nyilvánítjuk az év fordulásával a „ F O G A D O 1

szerkesztősége és kiadóhivatala.

-- ---------------------------------------------

A székesfőv. vendéglősök és 
koc-smárosok ipartársulata t- tag
jait üdvözlöm.
Budapest Janura Károly

a S/ékesfiiverni és kocs- 
márosok ipariársulata elnöke

Orsz. Nyugdijintézetünk tagjai
nak és barátaimnak buldog újévet
kívánok.
Budapest. Bokros Károly

az Orsz. Nyujdijegyesület 
elnöke

T. szaktársaimat és szakoktatási 
ügyünk harcosait az év küszö
bén szívesen üdvözlöm.
Bpest. Glück Frigyes

fogadótulajdonos.

---------------------------------------------T i

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmerőseimet és kar- 
társaimat.
Bpest TTlolnár Sándor

Orient fogadós.

T.sztelt ösmeröseinknek szívé
lyes üdvözletünket fejezzük ki 
az újév alkalmával. 
Trecsénteplif. Ghn József és neje 

| vendéglős.

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. 
Bpest. Kaszás Lajos vendéglős.

(volt Muhr vend -glő.i

Boldog újévet kivánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 
Temesvár. Tóth Kálmán

Koronaherceg fogadé főpincéro.

T. ösmeröseinknek szerencse- 
kivánatainkat fejezzük ki az év 
változásával.
Böcögő József és Papp Lajos

.Korona és Budapest" fogadósok 
Miskolc.

Boldog újévet kivan szaktár 
sainak
Szatmár. Tatay Pál

| Pannónia kíiv. ház föpincére. j

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 
Berlin. Heib Vince üzletvezető 

Kern sintzky & Co. Restturalion

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
fordulásával.
Bpest. Mitrovátz Adolf

Pannónia fogadó fÓpincére.

Boldog újévet kívánunk t. ba
rátainknak és minden ösmerő- 
sünknek.
Bpest. Horváth József és neje

• vendéglős, S rtésközvágóhid.

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kivánataimat ez 
utón nyilvánítom.
Bpest. Gömbös Lajos vendéglős.

Minden ösmerösöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok. 
Bpest Wurglits Vilmos 

vendég ős.

Boldog újévet kivánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Temesvár. Kardos István

Koronaherceg kávéház főpinccre.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Lovrano. Kapeller Mihály

Adria kávéliáz tulajdonosa.

Az újév küszöbén pályatár
saimat szívesen üdvözlöm.
Kassa. Simkó János

vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. kar
társaim és ösmeröseimnek. 
Miskolc, özv. Kováis Ferencné

vasúti vendéglfs.

Minden ösmerösümnek és szak- 
társamnak boldog újévet kivánok. 
Bpest. Harangozó József

vendéglős, Felsöerdősor.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 
Miskolc. Auslánder Gyula 

Pannónia kávés.

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmerőseimet ez 
utón gratulálom.
Bpest. Lincmayer Gyula

a „Budagyöngye" vendéglőse.

T. pályatársaimnak és jóbará
taimnak ezúton kivánok boldog 
újévet.
Sep3iszentgyörgy. Mayer Vilmos 

Hungária fogadós.

Boldog újévet kivánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Miskolc. Szüsz Károly

szállodás, Royal fogadó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.
Pereces, Újhegyi József 

vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Fiume. K ausz Je n ő  tőp.

De la Vilié kávéház.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Miskolc. L efler Béla

vendéglős.

Személyes ösmeroseim és bará
taimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából. 
Diósgyőr-Tapolca. M áté József

fOrdöbériö vend.

Minden t. ösmerösömnek és 
szaktársamnak boldog újévet ki
vánok.
Bpest G e b au er A ntalné vend.

Fimna a i adod a.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. loberm ayer József

Pannónia sorcsamok vend.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Pancsova. Vukán Lajos főp.

Kontilovics szálloda.

j Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Miskolc. Szilber Sándor

Boldog újévet kivánok t. isme
rőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Leikam György

vendéglős, I. Batthyány-tér.

Az év változásával t. fogyasz
tóimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Miskolc. Schaffhauser János

ffp. Nemzeti kaszinó.

Az újév fordulója u pályatársai
mat szívesen gratulálom.
Miskolc. Bradi József

Vasúti vendéglő.

Boldog újévet K'vánok t. ösme
röseimnek és kartársaimnak. 
Miskolc. Honig Jenő főpincér 

Pannónia kávéház.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.
Bpest. Bagyik Vince veud.

II. Iskola-utca 44.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. Lax Miksa

kőbányai polg. sörfőzde képviselő.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. C sepreghy Gyula

szoba főnöi. Orlc-rn fogadó

Az „Orient“ t. közönségét és 
mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm. Raska József főpincér 
Bpest. Orient kávéház.

i Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kivánok. 
Bpest. Szívós Zsigmond 

a „Pliiladelfia" kávéház tulajdonosa.

T. ösmerőseimet és barátaimat 
az év küszöbén ezúton gratulá
lom.
Sopronbelod. DreiszigT Károly

vendéglős.

Azon jó cimboráimnak, kiknek 
hollétéről nem tudok, ezúton ki
vánok boldog újévet.
Miskolc. 5 'cl{er D. Géza, főp.

Grand szilló kávéház.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Miskolc. Frifz József főp.

Grand szálló étterein.

Boldog újévet kivánok t. bará
taimnak és szaktárcáimnak. 
Bpnst. Egyed György vend.

a „Zöldfához", Krisztina-tér.
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Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Bpest. Mayer János kávés.

Palota kávéház, Pa|ota-tér.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Kolozsvár. Fenyődi János föp.

Központi fogadó.

T. ösmeröseimnnk szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Kolozsvár. Löwy József főp.

Gárdonyi kávéház.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 
Bpest. Appel János

Debrecen fogadós.

Boldog" újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőssömnek.
Bpest. C hladek József vend.

Thököly-ot.

Tisztelt barátainknak, sza 
ismerőseinknek bolt 

Miskolc, Korona szálloda.

{társainknak és  minden jó 
og újévet kívánunk!

Minden (ismerősöm és bará
tomnak boldog újévet kivánok. 
Bpest. Balog Péter vend.

Üllői -ut ö8.

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kívánok.
Bpest. Braun Sebestyén, vend. 

VII., Nefelejts-u. 53.

Kollár Nándor Szeltman Gyula Klein Zsiga
sorházi föpincér föszakács kávéházi főpincéi 

Groszmann Vilmos Engelman Lajos Máté Zsiga
kávéházi fizetöpíncér. főportás szobafőpincér

| Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. 
BpesL Wallner Samu föpincér 

Ke!, pályaudvari vendéglő.

Boldog újévet kívánunk tiszt, 
barátainknak és (ismerőseinknek. 
Bpest. flszner Ferenc vond.

Fercnc-körut 13.

Kartársaimnak és ismerőseim
nek az újév küszöbén sok sze
rencsét kivánok.
Bpest. S pitzer István vend.

Soroksári-ut.

Jóbarátaimnak és kartájaim 
nak az év változásával üdvözle
temet nyilvánítom.
Bpest Vickó Pál vend.

Soroksári-ut.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm."

1 Bpest. ifj. Sturm Ferenc 
föpincér, Sturm-étterem.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Acél Miksa

„Gambrinus* vend. Erzsébct-kiirut.

: Az év fordulóján szívesen üd
vözlőm t. ösmerőseimet és kar
társaimat.
Kolozsvár. Kolozsvári Réz Andor

Kikaker kávéház föpincére.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
ujcv alkalmából 
Kolozsvár. Ács János

vendéglős.

T. barátaim cs ösmerőseimnek 
szerencse-kívánalmaimat fejezem 
ki az uj év küszöbén.
Bpest. Braun Béla

vend g ös, Klauzál-ntca*

Boldog újévet kívánok t. ba
rátaimnak és ösmeröseimnek. 
Bpest. Sümeghy Károly vend.

VII., Akácfa-utca 0.

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kivánok. 
Kolozsvár. G ráf János 

Vasúti vendéglős.

T. ösmerőseimnek és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok. 
Kolozsvár. Varga József

szobaíöp., „Newyork" fogadó.

Tisztelt barátaink és ösmerö- 
seinket, ezúton üdvözöljük.
Bpest. Ráth Ferencz és neje | 

vendéglős, Gubacsi-ut 24.

T. (ismerőseimnek szerencsc- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Bpest Ráth József vend.

IX., Soroksárt-ut 57.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Kolozsvár, Koller György

föp. „Newyork" kávéház

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Kolozsvár. Botha Ferenc kávés.

Botha kávéház.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. Pál János vend.

Almáasy-tér.

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és (ismerőseimnek szives sze
rencseki vánataimat fejezem ki. 
Rózsahegy Fekete G yörgy 

Magyar Társaskör föpincérc.

Ösmerőseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkal 
mából
Kolozsvár. M árton Vilmos

Kispipa vendéglős.

T. ösmerőseimnek és szak
társaimnak boldog újévet kívánok. 
Kolozsvár. Breiner H. József

„Európa" kávéház tulajdonosa.

Boldog újévet kivánok tisztelt 
barátaimnak és ösmerőseimnek 
Bpest. Reinprecht Ernő vend.

V. Szabadság-tér 5.

Boldog újévet kívánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. P fneisI F rigyes vend.

Vili., Rökk Szilárd utca 10.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezulon 
gratulálom.
Kolozsvár. Kalocsai Simon kávés 

„Nemzeti Színház" kávéház.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
M.-Vásárhely. Szatm áry Kálmán 

Transylvánia káv. fiz. pinc.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Bpest. Schrammel János, főp.

Wurglits étierem, Rákóci-ut.

Az újév alkalmából jó bará
tainknak és ismerőseinket szívé
lyesen üdvözöljük.
Bpest. Bősz Rezső és neje 

vendéglős, Király-utcza 77.

Mindazon (ismerősömet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm
M.-Vásárhely. Keszler Gyula föp.

Transylvánia kavéliáz.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
M.-Vásárhely. Frldmann Márton

vendéglős, Erzsébet-kert.

Boldog újévet kívánunk minden 
barátunknak és ösmerőseinknek. 

Benkö M ihály és családja
Bpest. vendéglős, Váci-ut.

Boldog újévet kívánok t. ös 
lóerőseimnek és kartársaimnak 
M.-Vásárhely. Schodlts Ferenc 

föp. Transylvánia fogadó

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. 
M.-Vásárhely. Fábos Ödön főp.

Royal kávéház.
B. U. É. K.

POLGÁRI SERFŐZDE R.-TÁRS.
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

Jóbarátaimnak és ismerőseim
nek az uj év küszöbén sok sze
rencsét kívánok.
Déva. S chw artz Nátán 

Korona-fogadós.

Az újév alkalmával kartársaink
nak és ismerőseinknek sok sze
rencsét kívánunk.
Bpest. K rebsz |án o s és nej'e 

vendéglős, Váci-ut.

Kartársaimat és ismerőseimet 
az újév alkalmával szívből üd
vözlöm. * 
Bpest. T akáts János

„Intim" vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
M.-Vásárhely. Stausz József

Royal fogadós.

Jóbarátaim és L pályatársaim
nak szíves jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
M.-Vásárh' Ív. Geday Kálmán

fizetöpíncér, Korzó kávéház.

Boldog újévet kivánok minden j 
ismerősömnek és kartársaimnak. 1 
Bpest. Rith István

„Predeál* szállodás.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ismerősömnek, 
továbbá kartársaimnak.
Bpest. L inenger József 

vendéglős, Váci-ut.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Párkány-Nána. 5kergula Balázs

fíp. Vasúti vendéglő.

T. ösmerőseimnek szerencse
ki váuataúnaL fejezem ki az év 
változásával.
M.-Vásárhely. Kiss Kálmán

szobafőp. Transylvánia fogadó. 1

Szívélyes üdvözletemet nyilvá
nítom az újév alkalmával pálya
társaimnak és ismerőseimnek. 

Bpest. B oros Ferenc 1
föpincér.
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Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Érsekújvár. Száraz L ajos föp 

Klapka kftvehá/.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Pozsony. Schmuck Lőrinc föp.

Lerchner étterem.

Az cv változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Pozsony. Böhm L őrinc főp.

vasúti vendéglő.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az j 
újév alkalmából.
Sopron. Heindl József főp.

Délivasut vendéglő.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseinket ez utón 
gratuláljuk
Kiscell. Schmauser Lajos főp.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Kiscell. Horváth Albert éthordó 

vasúti vendéglő.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Kiscell. Pataky József főpincér, 

Grif fogadó.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év- 
változásával.
Zalaegerszeg. Rabati Ferenc főp. | 

Bárány fogadó kávéba/..

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kiváuataiinat ez uion 
nyilvánítom.
Zalaegerszeg. Schmidt Lajos föp.

Kummer kávéház.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Zalaegerszeg. Berecky Emília 

„Fehérkép" vendéglőse.

Mindazon ismerőseim, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Zalaegerszeg. Tonnesz Ferenc

főpincér, Bárány fogadó.

Az év küszöbén volt főnökei
met. barátaimat és ösmerőseimet 
ezúton üdvözlöm.
Nagykanizsa. Szalay Imre pincér 

Központi kávéház.

Személyes ösmerőseinket és 
barátainkat szívesen üdvözöljük 
az újév alkalmából.
Kaposvár. Bérdy József és neje

Mindazon ösmerőseinket, kiknek 
hollétét nem tudjuk, ezúton üd
vözöljük
Kaposvár. Horváth Gábor és neje

Korona fogadó.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Székesfehérvár. Rétiéi Vilmos

V5r8s:narthy-kör vendéglőst.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
raerőseiinnek és kartársaimnak. 
Szombathely. W eber Károly főp

Szabária-'ogaoó-

Mindazon ösmerösöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Szombathely Balog T ivadar

Szahária éllercm .

Személyes ömerösseimct és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szombathely. Heisz János

szobaföp Szabária fogadó.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak. 
Szombathely Balassa Mihály

Elité kávéház.

Minden ösmerősömnek és szak 
lársamnak boldog újévet kivá 
nők.
Szombathely. Faib Mihály föp.

Elité kávéház.

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi ki vonataimat ez utón 
nyilvánítóra.
Szombathely. Berglesz Sándor

föp., Hungária fogadó.

Az év változásával t pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Szombathely. Fatalln Elek kávés, 

Strobl-féle kávéhdz.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivanataimat fejezem ki az év 
változásával.
Szombathely. Hérics Gusztáv

„Jégverem" vendéglőse.

Boldog újévet kívánunk minden 
jóbarátunknak és ösmerőseinknek. 
Vasvár. Bucsy Gábor és családja

Korona szállodás.

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőin az 
njév alkalmából.
Vasvár. Kiss József föpineér, 

Korona szálloda.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Nagybük. Csiga Ferenc 

főpincér.

J i  hazai fogadós , vendéglős, kávés, kocs~ 
maros és pincér uraknak ezúton fe jezzü k  ki 
szerencse kivánatainkat a z  évforduló alkalmából.

S z é n i  jO u ká c s fű rd ő -JC u (vá lla la t

J t .  J .

Boldog újévet kívánunk minden 
barátunknak és ösmerőseinknek. 
.Nagybük. Benky Vilmcs és családja 

vendéglős.

T. Ösmerőseinknek szerencse- 
kivánatainkat fejezzük ki az újév- 
változásával.

Unger P ál é s  csa lád ja
Szombathely. Nemzeti Kávéh&z.

Minden ösmerösöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok. 

Gampert Lajos és családja
Kőszeg. kávés.

Az év változásával t. pályatár
sainkat és ösmerőseinket ezúton 
gratulálok.

Berkovits János és családja
Kőszeg kávés.

Minden jóbarátomnak és ös
merősömnek szives boldog újévet 
kivánok.
Kőszeg. Trem m el Károly főp

Krammel kávéház.

Boldog éjével kivánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak. 
Borostyánkő. TTIager József

vendéglős.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üdvöz
lőm.
Sopron. Krausz János fogadós, 

„Fehér rózsa" fogadó.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Sopron. Albert Jenő föp., 

„Fehér rózsa" fogadó.

Az év változásával t. pályatár
sainkat ez utón gratuláljuk. 
Sopron. Peck János és neje

kávés.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok 
Sopron- Kutrovits Antal főp.

Peck khvéház.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőin az 
újév alkalmából.
Sopron. Stingl József föportás, 

Pannónia fogaeó.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és ösmerőseimnek. 
Sopron. Wucsik Imre főp.

Pannónia fogadó.

Az újév küszöbén pályatársain
kat szívesen üdvözöljük.
Sopron. Groszner és Társa

fogadósok, Pannónia fogadó.

Az év változásával t. pályatár
saimat. és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Csorna. Kaszás József főp.

Birbauer fogaeó.

Mindazon L ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezutou 
üdvözlöm.
Debrecen. Fü rst Béla

szállodás.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak.boldog újévet kívánok, 
Debrecen. Fetrákovits István

föpineér, vasúti étterem.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Debrecen. T iefen thaller István

vasúti veneéglő.

T. szaktanaimnak, barátaink
nak és ösmerőseinknek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Steinhübel Jenő főp. és neje

Cegléd. Vasúti vendéglő.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
S -A.-Ujhelv. Reitmann Adolf

Pannónia kávéház tulajdonosa

Boldog újévet kivánok tiszt, 
barátaimnak és ösmerőseimnek. 
Nagyszombat. Skriletz Iván 

vasúti vendéglős.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Sárbogárd. Lüllik Ferenc 

Korona fogadós.

Az újév küszöbén pályatársa
mat szívesen üdvözlöm.
Lúgos. G rü n b erg e r István

főp., Magyar király fogaeó.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából 
Detta. M óritz Sándor

Bellaviste fogadós.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Debrecen. Lefler Károly főp.

Hungá ia kávéház.

T. ösmerőseimnek szererencse- 
kivánataimat fejezem ki az év- 
változásával.

Csepcsik József föp. 
Marosvásárhely Központi fogadó.

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmerőseimet ezutou 
gratulálom.
Debrecen. Zsédely István

föp., Központi fogadó.
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Boldog újévet kívánok minden 
t. barátomnak és ösmerősömnek. 
Békésgyula. Zalubil János főp.

Komló fogadó.

Az év változásával t. pályatár. 
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Rózsahegy. L ieben tritt Károly

főp., Csavoja fogadó.

| T. ösmeröseimnek szerencse 
kivánalaimat fejezem kié az év 
változásával.

i Arad. G rünw ald Simon
Ottlion-kávébáz tulajd.

Minden ösmerösöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok. 
B.-Csaba. Entersz Károly

vasúti Vendég fm.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Békéscsaba. Sárközy F erenc

föpincér.

Boldog újévet kivánok t. üs- 
meröseininek és kartársaiinnak. 
Kapuvár. T halabér L ajos 

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Dunaadony. Nagy S ándor 

fogadós.

T. ösmeröseimnek szerencse
ki vánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Arad. B renner Jenő

szobafőpincér.

Boldog újévet kívánok t. isme
rőseimnek és barátaimnak. 
Csilizradvány. Vass . gnác 

vendéglős.

Tisztelt barátainknak, szaktársainknak és minden ösmerősünk- 
nek boldog újévet kívánunk!

Schwarc Frigyes Tátzl Antal Stein Arnold
Szege’, vasúti vendéglő.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton
üdvözlöm.
Barcs. Jeidl M átyás

vendéglős

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Ikervár. M essinger Zsigmond 

vendéglős.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösinerösömnek. 
Hajmáskér. M arton P é te r

vendéglős.

T ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Cclldömölk. László Ferenc

vendéglős

| T. szaktársaimnak és barátaim
nak boldog újévet kivánok.
Sárbogárd Vukán István

vendéglős.

Ösmerőseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkalmából. 
Kisújszállás. Lugissy Jenő 

„Korona“ szállodás.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
ujcv alkalmából.
Békéscsaba. Szalay G yula főp.

vasúti vendéglő

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kivánok.
Bpest. Nika Antal vendéglős

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Markovits Domokos

vendéglői, Oöbrenter tér.

Boldog újévet kívánok minden, 
barátomnak és ismerőseimnek. 
Bpest. E tl L ajos portás 

Orient szálloda.

Usinerőseinknek és jó barátaink
nak boldog újévet kívánunk. 
Bpest. W e b er K ároly és neje

vendéglős, Baross-ntca 6.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmeröseimnek. 
Mezőtúr. L aehner Albert

Kossutli-íogailö tulajdonos.

Az év változásával t. pályatár-, 
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.

Kelese. Novotny Károly j
(Zemplén m.)

Pályatársaimat és t. vendégei
met az év változásával szívesen 
üdvözlöm.
Hegyeshalom. Láng Pál

vendéglős

Személyes ösmerőseinket és barátainkat szívesen köszöntjük az 
újév alkalmából

Frank R ichard föpincér F oreth  György főszakács 
Újvidék, Erzsébet fogadó.

Boldog újévet kivánok ösmerő- 
seimnek és jóbarátaimnak.

Hajcskó S ándor IV>pin« ér 
Hódmezővásárhely. Fekete sas szálloda.

Személyes ösmerőseimet és kar- 
társaimat az év elején szívesen 
gratulálom.
Körmend. Lülik L ajos

vendég.ős.

Az óv változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Körmend H uszár Sándor

vendéglős.

Boldog újévet kivánok l. bará
taimnak és kartársaimnak. 
Körmend. Heigli Ignác 

.Kulcsos" vendéglő.

T. kartársaimnak és jóbarátaim- 1 
nak az újév küszöbén szívből I 
gratulálok.
Fertőhomok. Kampits Géza : 

vendéglős.

Minden jóbarátomnak és ös- 
merösömnek szives boldog újévet 
kivánok.
Kecskemét. Kolossá Viktor

fogadós (Beretvás fogadó)

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmával.
Komárom. K rajcsovits Frigyes

ű. v. vasúti vendéglő.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Pinnve. Kampits Gyula

vendeglfs

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
B. Csaba. B alázs Ján o s főp.

Vasúti vendéglő.

Boldog újévet kivánok t. üs- 
merőseimnek és kartácsaimnak. 
Bpest. Kozma Sándor

Royal fogadó.

T. (ismerőseimnek szerencse
ki vári ataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Felsőlendva. G enur Károly

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet cs ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Eger. S te iner János vend.

Szent János-utca.

Boldog újévet kivánok L ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Brassó. Becker Rudolf főp.

„Transylvánia" kávéház.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Csíkszereda Szentmiklósi József |

ü. v., Vigadó s/áTodi

Kollégáimnak és vevőimnek, 
valamint t. vendégeimnek boldog 
újévet kivánok.
Ruttka. Ruttkay Iván vend.

és a K. R. serfőzde föraktárosa.

Az év változásával t  pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom
Módos. Winkler Miklós szállodás 1 

„Zágráb* szálloda.

T. ösmeröseimnek szerenese- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Szán ár. Balog József főp.

Gr. Károlyi szálloda.

• ismerőseimet és jóakaróima II 
szívesen köszöntőm az újév al
kalmából.
Márm.-sziget, Benedek Samu

föpincér, „Korona* szálloda.

B. U. É. K.
mélyen tisztelt vevőimnek és barátaimnak ;

B E R K O V IT S  K Á R O L y  f
BUDAPEST, SÍP-UTCA 11. hektograph-készitü és rakláros.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Zornbor. W ranics MIaden

„Csitanica* vendéglős.

Boldog újévet kíván ősmerösei- 
nek és jóbarátainak 
Beás. Alexa Ján o s főp.

„Európa" szálloda.

T- ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimal fejezem ki az év 
változásával.
Hátszeg. G roszm ann Dávid

.Hunyadi" szállodás.

Az év változásával t. pályatár- ; 
saimat és ösmerőseimet ez utón j 
gratulálom
Fiume. S zentgyörgyi Ferenc |

Hotel „De la Vilié" tulajdonosa. j|

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmeröseimnek. 
Debrecen. E rő s  Jakab kávés !

Magyar király kávéház. i

Az év változásával t. pályatár- j 
saim és ösmerőseimet ez utón ! 
gratulálom.
Komárom. Hencely |en ö  főp. : 

Központi szálloda. ;

Boldog újévet kivánok minden 
óbarátomnak és ösmerősömnek. 

Tapolca. Domokos ignác !
szállodás

Szaktársaimnak és minden jó- 
barátaimnak boldog újévet kiváuok 1 
Kalaznó. Dici Sándor j| 
Tolna ni. vendéglős. |

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm,
Arad. B renner Jenő  szobafőp. 

Központi fogadó.
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Az év változásával t. pályatár 
saimat és (ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Lőcse. Koller Ferenc

szállodás.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm. 
Szabadka. Buzecky Ferenc

szobafüp., Bárány fogadó.

Személyes (ismerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntőin az 
újév alkalmából.
Petőháza. Endrődy Kálmán
Sopron m. vendéglős.

Boldog újévet kivan a m. t. j 
vendégeinek
Győr. B reuer Henrik és neje

„Sport" kávés.

Az újév alkalmából t. pályatár
saimnak és ismerőseimnek sok 
s :erencsét kívánok. 
Szentgoithard. Klein Ferenc

kávés.

Tisztelt kartársaimat és bará-‘ 
búmat az njév alkalmából ezúton 
üdvözlöm.
Győr. Meixner 'Mihály

i'.oyal fogadós.

B. u. é. k.
Győr. László József,

a Győri p.-egylet elnöke.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szivesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr. Takáts Jenő vendéglős.

T. (ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Győr. Buchler Lukács.

vendéglős.

T. vendégeimnek és minden 
szaktársamnak b. újévet kívánok. 
Győr. Köberl S ándor kávés, 

Erzsébet kávéház.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szivesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Győr. Kiss Károly

a „Hétvezér" vendéglőse.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseitnnek és kartársaimnak.
Győr. H ollós Ö dön

vendéglős.

Személyes (ismerőseim és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr. R osenberger János föp. 

Vigadó étterem.

Mindazon ösmerösömet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőm.
Győr. Zsolnay Ján o s föp.

Hajó fogadó.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Győr. B ognár Rezső vend.

Kálvária-u.

Minden jóbarátomnak és ös- 
merőseimnek szives boldog újévet 
kívánok.
Győr. Koch Sam u főp.

vasúti vendégliő.

Az év változásával t. pályatár
saim és (ismerőseimet ezúton 
gratulálom.
Győr. Böröndy György

B ará ta in k at és m inden  jó  ösm erős szak tá rsu n k a t 
üdvözöljük az  év  küszöbén.

Győr, Royal fogadó.

M óritz M ihály C sukovits István B ognár M ihály
főpincér. főpincér. fizetőpincér. 

T isch ler Pál Kiss Ján o s  Erlich E rnő
éthordó. éthordó. éthordó.

Az év változásával t. pályatár
saim és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Győr. N ém eth Alajos

vendégős.

Személyes ösmerőseim és bará- 
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr. M átray  István

vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. (is
merőseimnek cs kartársaimnak.
Győr. M arschal Ö dön föp.

Kálvária-u.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm 
Győr. M arschal Kálmán

ven

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Gvör. H arcy K ároly főp.

Elité kávéház.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.
Győr. jó z sa  G yörgy

vendéglős.

T. kartársaimnak és jóbarátaim
nak az újév küszöbén szívből 
gratulálok.
Komárom. M aitz Rezső

vendéglős és kávés.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőscimnek és kartársaimnak.
Győr .Szabadhegy. Baras Sándor

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
kartársaimat az év elején szíve
sen gratulálom.
Kontárom. Hank János

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ősmeröseimnek.
Győr-Szabadhegy Pingi'zer Ferenc 

vendéglős

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
üdvözlöm.
Komárom. K reft Ferenc

Széchenyi szállodás.

Mindazon ("ismerőseimnek, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Komárom. M átyási S ándor éth.

vasúti vendéglő.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Szeged. Szvetics K ároly föp.

Tisza szálloda.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szivesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Komárom. Pék  G yula főp.

Prandtner vendéglő.

Minden jó ösmerösömet és szak
társamat az újév küszöbén ezúton 
üdvözlöm
Szentes H alász János

Horváth Gy.-utca.

T. ősmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Szeged. Bernáth Dezső

vendglős. (Dreher sörcsaraoki

Mindazon t. Ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Szeged. Németh Béla föp.

„Próiéta" fogadó.

Pályatársaimat és barátaimat 
az év változásával szivesen üd
vözlöm.
Zsombolya. Reif |án o s  főp.

Jcmclka fogadó.

Fogadós, vendéglős, kávés, fö
pincér és pincér uraknak szeren
cse kivánatainkat fejezzük ki az 
évforduló alkalmával.

Miskolc

G lantz L ipót és neje.
helyközvetitö irodatul.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.
Yajdahunyad. W ainer Antal

íőp. Központi kávéház.

Ezúton kívánnak boldog újévet minden jóbarátaiknak és szak- 
társaiknak

Lukács G ábor Zalaszentgröt. N ém eth László
szállodás. főpincir

T. szoktársaimnak s az összes 
vendéglős - ipartársulatok tagjai
nak b. újévet kívánok 
Jutás. Tüskés Pál 

vasúti vendéglős.

Ügyfeleimnek és jóbarátaimnak 
b. újévet kívánok.
Szeged. Skultéty  L ajos

adás-vételi vállalat tulajdonos.

Bo dog újévet kívánok t. ős- 
merőseimnek és kartársaimnak.
Szeged. P alkovics A ndor föp.

Kovács kávéház.

T. ügyfeleinek és ismerőseinek 
szerencse kivánatait fejezi ki az 
újév alkalmával
Kolozsvár. G rosz M iklós j

helyeszközlő
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