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•  romin, a bolgár, a axerb király ö* a perzsa aah O félné goik 
udvart >xilUtóL

Gsász. és k ir. szab. jégszekrénygyárosok . 

B U D A P E S T ,  V II., D O B -U T C A  |90. szám. 

A ján lják  legú jabb és leg jobb szerkezetű  
am erikai légkőrforgásn jégszekrényeiket, 
m elyek ed d ig ' a l e g t ö k é le t e s e b b  hütő- 

. eredm ényt igazolták. —

J H K f U I '  B 3E E S  I f U M
=  B U D A P E S T ,
Vili., JÓZSEF-UTCA 66. sz.

(Kender-utcai o ldalon  )

Szállít szállodai (fogadói) kávéházi 
------  és vendéglői -------

t e l j e s  b e re n d e z é s t
a legmodernebb kivitelben s a leg- 
mérsékeltebb árak mellett. Költség- 
vetést és terveket díjmentesen ké
szít. Szükség esetén a vállalat 
tisztviselője a helyszínére utazik. 
Készít lamberineket. kávéházi asz
talokat,székeket, biliárdokat, szél
fogót, kassza, borpult, jégszek
rény és mindenféle szállodai és 
kávéházi berendezést. Bővebb föl- 
világositás vagy tájékozással kész- 

a fenti vállalat.

»l'JiV

BOR - ES DU5 LITHlOfj TARTALMI!
<jyÓ6YÍTÓcsÜDÍTŐ ITAL.

KIVÁLÓ MÚ6YHAJTÓr< H VéYJAVOlDÓ

KUTKEZELÖSÉG' EPERJES.
Magyar ásványvíz forg. és kiv. r,-t. 

Budapest — Telefon 162—84.



1L oldal. FOGADO 1. sz^m.

{ Nincs többé Bzalbor ? Nincs többé töröttbor !
Fogadós, vendéglős és föpincér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

KR I S  TÁ LY-SZÜRŐ
néven hoztam forgalomba. & több vendéglős által kipróbált és használatba vett Kristály-szűrő nem csak könnyű kezelési módjánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, ecetes és legzavarosabb bort is kiisíály-tisztává teszi. A KrislályszürS  
zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modem bortermelésnél sehol sem hiányozható Kristályszürö, 
100—150 liter munkaképességgel, egy zsákkal, csomagolással, 44 korona a budafoki zománcgyár által szállítva ab Budafok. — 
Megrendelhető a föltaláló: H E R C Z O Q  S Á N D O R  (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán. Az utánvét mellett
küldött Kristály szűrőhöz kezelési utasítás mellékeítetik I “ í -~ ' ------------ JJ‘-  ** L-------------- *  1------------
Kaposvár, 1906. szepL 30-án. Tek. H ercog Sándor umak Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazotl borszűrőt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden 
tekintetben megfelelőnek találta. —  Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem vészit, miért is egyesületünk Önnek ezen elismerő levelet küldi.
Somogyvármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben, teljes tisztelettel M ayer Berci s. k. jegyző. Grünwald  
M ó r s. k. elnök. P. H. ■ . ■

) paiyauavan venaegiusnei, i-samornyan. rtz uianvei m énen ii, 
A zsákok árai — nem mint eddig 2, — hanem 3 korona, y

rs
Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős JA 
által feltalált és szabadalmazott „Borszűrő'* kipróbálásánál jelen jf 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnes és célszerűnek ta- Ili 
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, !h 
a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből nem vészit és 15 H 
percnyi működés alatt 10— 12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, 9J  
1907. február 17. Petrics Ignác s. k. Csáktornya nagyközség 
bírája. Autonovics József és N eubauer Mátyás vendéglősök, u

T. étlapiró és vendéglős uraknak E g y  f ő f o r g a l m ú
legmelegebben ajánlom a leg- 
1 óbbnak elismert és sok időt 
és munkát megtakarító Ber- 
kovtts-féle------------- =

Hektograph-lapok,

Jiázasság.
Középkorú intelligens és fess özvegy kávés í  

J ismeretség hiányában ezúton óhajt nősülni J 
'  egy hozzáillő hajadonnal vagy özvegygyei, '  
'  néhány ezer forint hozománvnval. D.szkréció 

biztosittatik. Leveleket „B o ld o g s á g 'je l ig e  í 
alatt továbbit a kiadóhivatal. í

kocsmaépület, jó  helyen, elköltözés miatt örök 
áron és jutányosán eladó. Fölvilágositást nyújt

K l u b e r  P á l
Sóskút (Fejér m.)

n színben lévő

Nagy választékban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, 
nemi-kártyák, konyha-söntét-ivek és könyvek, boon-blcck 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet-fllze- 
tak, levélpapír és borítékok, szivar-izlpkik kívánatra 
Cégnyomással is, legújabb pecsenye- és haldiszek, torta- 
és tányér-papírok, sütemény-kapszllk, papír-szalvéták, paplr- 
emei-tinyérok, rogvájék, ujeágtartók, Irótáblák, kréták, 
azhracaok stbit olcsó, szabott árak mellett, gyorsan és 
— pontosan szállít: —--------- =

BERK0VITS KÁROLY
liktignik-Msilli, Indái, IHurni ét kávéházi cikkek raktára

B U D A P EST , VII., S IP -U T C A  5. sz.
Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és bérmentve.

Előnyös vétel.
Bácsmegye legélénkebb forgalmú városában 
(járási székhely, melyhez 27 község tartozik) 
régi jóhimévnek örvendő, két utcára szóló 
modern szá llo d a  10 s zobá va l, é tte rem , 
b ávóh áz, n a g y  te re m , d ep ó , e g y e d ü li 
b es zá lló  h e ly , bálok, bankettek, sorozások 
ott tartatnak meg, részben teljesen újonnan j 
berendezve, ig e n  e lő n y ö s  f iz e té s i fe lté té -  i 
le k k e l,  h á zza l e g y ü t t  családi okok miatt 
eladó és azonnal átvehető. Ha vevő 10 év 
alatt annyit törleszt, mintha házbért fizetne, 
az ingatlan úgyszólván ingyen megy át tulaj
donába Az üzlet cirka 500 hektó italt forgal-! 
máz Bővebbet S K Ü L T É T Y  L A -  
J  O S  szállodai adást-vételt közvetítő ügy- j 

nöksége. S ze g e d ,  Z e rg e -u tca  2 . 1-3

i  Böcögö József S s H Ü l
1 >Abbázia< kávéháza, M iskolc. Kávé- I  
1 ház, elsőrendű éltermek, sörcsarnok. | 
»  Magyar Kenyha, kitűnő borok. *

C . | 1

BUDAPEST— WIEN.
Kávéházi konyha- berendezé
sek, konyha-gépek és ::

takaréktűzhelyek
-■■■ gyári raktára.

BUDAPEST, fi, TEHÉZ-KÖHUT 2J. il.
T E L E F O N  1 3 8 —4 *.

B m im k y  Károly
h yg ien ik u s  já t é k 

k á rtya  t is z t itó  

:: in té ze te  :: 

B U D A P E S T ,
IX ., G át-utca 20.

Tnt7Q r to r o n p  TOndérfóje. Szeged. Mérey 
I UlACI r c l c l lu  utca. ŰEleüek találkozója.

| I T Z K O V I T S  G E R Z S O N |
í  B U D A P E S T ,  IX ., R Á D A Y - U T C Z A  26. sz. .\ g

|  T E L E F O N  j l  -  T E L E F O N  3

U 109- 51. II ‘ 84—42. %

V { i l ó ( l i |  1

málnaszörp \
í r  V a l ó d i

j  málnaszörp
I
5  Kartell!! M i i  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| szénsav. szénsav. \

C Beszerezhetők * Kor sörny°mó k észü lék ek  és s ze - <*
__________________________1 r e lv é n y e k ,  s zén sa v ta rtá ly -s ze lep ek , §
J é g s z e k ré n y e k ,  j é g g y á r tó g é p e k  és h ű tő te lep ek . S z ik v iz  és  § 
á s v á n y v íz  tö lt ő -g é p e k .  M osógépek  ü v e g ek  és  h o rd ó k  ré s z é re , «, 
H u s k ev e r ő g ép ek , té s z ta d a g a s z tó  és s zab d a ló  g ép ek . :: '

fl gyors meggazdagodás titka 
megtudható

ELSŐ MAGYAR ZEBEAUTÖMATA
kölcsönző és eladási intézet

Budapest, VIII.. RáköcI-ut 13.
Állandóan nagy mintaraktár!

Minden érdeklődőnek vételköte
lezettség nélkül bemutatjuk mű
ködésben ugv villany, mint súlyra 
berendezett, tehát üzemköltség 
nélküli zenéinket, a melyekért

5 évi jótállást vállalunk.
Csekély havi részletfizetésre és 
hetenkénti hengercsere. Zenéink
ben a modern technika minden 
vívmánya, mandolin, xylophon, 
hegedű, stb. be van építve. Meg
hívásra az ország bármely részé
ben felkeressük az érdeklődőket. 
Pénzbedobásra jár, tehát ön
magát kifizeti. Nincs kockázat.

Havibérlet 20 koronától kezdve.
Használt automaták félárban
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Újévben.
Mire a »Fogac/ó« jelen száma elő

fizetői kezébe jut, átléptük az uj esz
tendő küszöbét, magunk után hagyva 
az öreg évet, melynek letűnésével a világ 
és vele együtt mi is tapasztalataink is 
egy évvel idősebbek lettek. Az elmúlt év
ről, általán véve, nem sok jót mondha
tunk. És igy ismétlődik ez már néhány év 
óta. A nagy drágaság állandósította 
magát. Az adókat és illetékeket eme
lik évről-évre. Az üzleti pangás a 
vendéglős szakmában változatlanul áll 
és a kezdők keserves és majdnem 
meddő küzdelme napirenden tartja 
magát.

A vendéglősipar épugy alá van vetve 
a gazdasági élet hullámzásának, mint 
bármely más ipar. Bizonyos tekintet
ben azonban mégis károsabb hatással 
van ránézve a gazdasági pangás és 
drágaság, mint más iparágra, mert 
ha kevesebb jut az élelmezésre, hát 
bizony a vendéglős érzi azt első sor
ban. És mégis ki kell tartan : mégis 
meg kell küzdeni a változás hullámai
val és természetesen vigyázni, hogy 
a közélet ezen hullámai le ne sodor
ják polcáról' a vendéglőst. Szilárd 
alap kevesek osztályrésze. Régi ven
déglősök jobbforgalmu üzlettel vala
hogy még bírják. Van a j bb időkben 
szerzettből pótolni való. És a remény, 
hogy majd csak kedvezőbb gazdasági 
viszonyok be fognak következni, mint
egy biztató a küzdelem folytatására.

Azonban tisztában kell lennünk 
a valósággal. Maga a remény nagyon 
szép dolog, de egymagában elégtelen 
a viszonyok kedvezőbb alakulására. 
Mert beletörődni a helyzetbe és kí
sérletei sem tenni a kedvezőbb ala
kulásra, roppai t csalódást von maga 
után. Ennek a csalódásnak elejét kell 
venni annyiban, amennyiben a ven- 
dégíőskar a s;ijut ipari viszonyainak 
szahá'yozásával foglalkozik. A vendég
lősipar ipa rjo .-i helyzete szabályozat
lan. Csak a kötelességei vannak sza
bályozva, jogai azonban még ismeret
len fogalmak kormányunk előtt. Egé
szen egyszerűen, nem törődnek ezzel 
az iparággal, mivel nem kézműipar. 
Azonban hathatós fejőstehén a kincs
tár jövedelmei javára.

Ilyen volt eddig ez az állapot és 
már majdnem állandónak tekintették 
szakköreink, mert nagyobb részükben, 
— a régi nembánomságol véve alapul — 
azt hitték, hogy a kincstártól nem 
kívánhatnak mást a nagy adók és 
illetékek fejében, mint az egyszerű 
engedélyt a mindennapi küzdelemre. 
Igaz, az engedély az állam tulajdona, 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy 
egyré zt elég drágán lijzetik a vendég
lősök annak árát és másrészt, annak 
segilségével óriási gazdasági hasznot 
hajtanak egyébként is' az államnak. 
A vendéglős értékesíti a szőlősgazda 
termését: közforgalmat közvetít a hazai 
sörgyártásnak és egyéb fogyasztásával 
közvetíti az ország állattenyésztését stb.

Mindezt tudva, mindnyájunknak arra 
kell törekednünk, ha a vendéglősipar 
eddig mostohája volt a kormánynak 
és törvényhozásnak, nem szabad, hogy 
ezentúl is az legyen. Igenis, joga van 
a vendéglő-üknek követelni,hogy iparuk 
törvényes védelemben részesüljön És 
azt hisszük, hogy ennek a tudata ki
alakult a műit évi oiozágos vendéglós- 
kongresszusoii, mely a központi 
szervezet alapelvét lefektette az orszá
gos vendéglős egyesület alakításában.

Hogy a vendéglősipar eddigi e l
hanyagolt állapotából kikerüljön és 
ipari védelemben részesüljön, mindazzal 
ami ebbe a keretbe tarlozik, — mind
nyájunk közös munkáját képezi. A 
vFogadó«  hűségesen harcolt ebben 
az irányban: kivette és ezentúl is ki 
fogja venni részét a nagy munkából. 
Ott volt és ott lesz ezentúl is a hala
dás munkája mellett és mint hü szó
szólója a vendéglősipar érdekeinek, 
serkenteni fogja ezentúl is nagy tábo
runkat az egyesülésre, az összetartásra 
hogy győzelemre vigyük iparunk ki. » J 
ügyét. Valamint a »Fogadó* hűségesen | 
és minden érdektől függetlenül küzd • 
a vendéglősök és iparuk bnld..giilá-::i:r\ i 
épugy cselekedjenek vendéglős kariár- 1 
saink a > Fogad ! Fel világosii a-ra.
tanácsadásra, a vendéglős-szervezlek 
kiépítésére (amire nagy szükségünk 
van) nélkülözhetetlen szerepe van a 
«Fogadó«-nak Ez! beigazolta a múlt 
évi nagy vendéglős mozgalmuk alkal
mával, mely közreműködést a ■>Székes

fővárosi vendéglős és koesmáros 
Ípartársulat^ választmánya legutóbbi 
ülésén egyhangúlag hozott határozatá
val elismert. Ezen elismerési hálásan 
vettük tudomásul, mely bennünket a 
további működésre lelkesít.

Tisztelt vendéglőskartársak! Támo
gassuk egymást kölcsönösen. A » Fogadói# 
nem kér mást, mint terjesszék szak
köreinkben, járassák az egész ország 
vendéglősei, hogy nemsokára abba a 
helyzetbe juthasson, hogy hetenkint 
szólhasson a kartársakhoz Minél 
sűrűbben érintkezünk egymással, annál 
hamarább küzdhetjük le az akadályokat, 
melyek iparunk fejlődését, tekintélyét 
és boldogulását megnehezítik.

Közös, ernyedetlen munkára hívjuk 
tel szeretett kartársainkat az újév első 
napján és valamennyinek, úgyszintén 
kedves családjuknak is boldog újévet 
kívánunk.

M en n y i a d ó t ű z e t?  K érjük  kar-
társainkat. az egész országban, hogy  
saját érdekükben közöljék velünk 
mennyi állami adót és adópótlékot, 
mennyi fogyasztási adót és mennyi 
italmérési ille téket fizetnek. (A  köz
ségi adókat nem szükséges közölni.)

A szerkesztőség.

A Szekasfovarosi Vendéglősek és Kocsma 
msek ipa tarsulata hivatalos közleményei

Az ipar társulat hivatalos helyisége 
Vili., Rákóci-ut i j ,  11. 20. sz. a. van.

Hivatalos Órák ; minden hétfőn, szer
dán és pénteken délután 3—6 óráig.

Az ípartársulat mindennemű hivatalos
közleménye kizárólag a iFogadó* ut
ján közöl telik.

JetjiíanáCSOt az Ípartársulat minden 
tagja ingyen kaphat, ha aziránt a 
ip>arlársulat irodájához fordul.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari- adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar- 
társulat titkárához.
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Az ausztriai vendéglősök legújabb 
szervezete.

i.

A » Fogadó* legutóbbi számában 
közöltük, hogy az alsóausztriai ven
déglősök ipartársulatainak szövetsége 
meghívta a »Székesfővárosi vendéglő
sök és kocsraárosok ipartársulatát« a 

. f. hó 13. és 14-én Bécsben tartott 
vendéglöskongresszusra. A kongresz- 
szusnak, mely tulajdonképpen az 
osztrák vendéglősipari társulatok és 
szakbeli szövetségek küldöttgyűlé
sét képezte, annyira fontos tárgyai 
voltak, hogy az ipartársulat választ
mánya szükségesnek tartotta magát a 
gyűlésen képviseltetni. Kaszás Lajos 
elnök vezetése mellett küldöttség kép
ződött, mely a saját költségén helyezte 
kilátásba a gyűlésen való megjelenést, 
így is történt.

Á  Bécsben megjelent magyar ven
déglősöket az ottani kartársak a leg- 
szivélyesebben fogadták. Nem látszott, 
hogy idegenek lettek volna a magyarok, 
sem az, hogy idegenekké tekintették 
volna Őket a bécsiek. Barátságos, 
igazi kartársi érintkezés volt tapasz
talható.

A kongresszus alkalmából a bécsi 
vendéglősipartársulat főzőiskolájának 

1 anulói kiállítást rendeztek saját mun
káikból. ami igen szép és sikerült volt. 
A kiállítást Jozefa  főhercegasszony
nak kellett volna megnyitnia, de gyen
gélkedése következtében ebben akadá
lyozva volt. De azért a kiállítást, ha 
nem is nyitotta meg, — mégis meg
látogatta és nagyon megdicsérte. A 
kiállitást, melyet az ipartársulat ter
meiben rendeztek, hétfőn nyitották 
meg és az egész héten át megtekint
hető volt. Voltak is elég látogatói. A 
kiállított ételnemüekröl és egyéb tár
gyakról külön fogunk beszámolni. Ezen 
közleményünkben egyelőre általános 
vonatkozásban óhajtjuk ismertetni a 
nagyszabású újabb lépést, amit az 
osztrák kartársak saját szervezetük 
kiépítésére előre tettek.

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy 
az osztrák ipartörvény szerint minden 
vendéglős és kocsmáros köteles a 
saját szakmája ipartársulatának tagjává 
lenni. Tehát a társulatba való belépés 
kötelező: a tagdijak szükség esetén 
közigazgatási utón, közadók módjára 
behajthatok. (Épugy mint nálunk az 
ipartestületi tagdíjaknál történik.) Már 
ez magában véve nagy előny, mert 
módot és biztos alapot nyújt a szer
vezkedésre. Módot és biztos alapot 
nyújt a vendéglősipar ügyeinek fejlesz
tésére, a fennálló bajok szanálására és 
az általános ipari haladást a vendéglős
iparban biztosítani. A vendéglősipari 
szervezetek Ausztriában ma már any- 
nyira előrehaladottak, hogy a kormány 
elég komolyan számbaveszi őket. Fog
lalkozik velük és biztosit nekik helyet

és befolyást az ipari közügyek inté
zésében.

Így pl. a kereskedelemügyi minisz
tériumban külön szakelőadók vannak, 
kik az ipartársulatok és testületek alapí
tásában, vezetésében és ügyeik inté
zésében mint instruktorok  (szakoktató) 
működnek. A miniszter kívánatra ren
delkezésre bocsátja ezen szakreferenseit. 
Megjelennek mindenütt, ahol az ő taná
csukra, felvilágosításukra és útbaigazí
tásukra szükség van. Utaznak vidékreis, 
ha megjelenésüket kérik. Szóval: az 
osztrák kormány komolyan foglalkozik 
minden komoly ipari mozgalommal, 
támogatja és törekszik az ipari szer
vezetek érvényesülését hathatósan elő
segíteni Ennek a támogatásnak tudható 
be, hogy Ausztriában egyik leghatha- 
tősabb közgazdasági tényezőt képezi az 
ipar.

Ismernünk kell továbbá az osztrák 
vendéglősök szervezeteit. Minden biro
dalmi részben vannak külön vendéglős- 
ipartársuiatok. Ezek helyi szervek, 
melyek országrészek szerint szövet
séget képeznek. így pl. a cseh.- morva
országi, a tirol és vorálbergi, a steier- 
országi, salzburgi,karinthiai stb szövet
ségek. Ezek magukban foglalják az 
illető országrész ipartársulatait és igy 
szerves egészet képeznek. Most arról 
volt szó, hogy ezeket az országrészi 
szövetségeket egyesítsék birodalmi 
szövetséggé, mely az egész, Ausztria 
területén fennálló vendéglősipari szer
vezetnek központi képviselőjét képezze. 
Ez a szövetség az osztrák ipartörvény 
rendelkezései szerint alakul, ezen 
törvény szerint fog működni és a 
törvényadta jogokat fogja gyakorolni. 
Ennek az uj szervezetnek a formáját 
maga az osztrák kereskedelemügyi 
m inister ajánlotta és pedig azért, 
hogy a vendéglősipar óhajait ne annyi
féleképpen ismertessék vele a hány 
társulat és szövetség van, hanem egy 
központi testület mint az összes szer
vezetek kifejezője terjessze elébe a 
vendéglösipartérdeklöügyeket, továbbá, 
hogy ne kelljen a ministernek a sok
féle és bizonyára egymástól eltérő 
véleményekkel és javaslatokkal foglal
kozni és azokat, ahányfélék, annyiféle
képpen elintézni, hanem, hogy módja 
legyen egvesegyedül az egységesen ki
alakult és megállapított véleményt 
mérvadónak tekinteni.

A ministernek ezen álláspontját az 
osztrák vendéglősök és azok szerve
zetei élénk örömmel fogadták. Ezt az 
álláspontot a kongresszuson a minister 
nevében dr. Gstettner államtitkár 
fejtette ki azon kijelentéssel, hogy a 
minister minden lehetőt meg akar 
tenni a vendéglősipar érdekében.

A birodalmi szövetség megalakítását 
a küldöttek gyűlése nagy lelkesedéssel 
kimondta és megbízott egy sziikebh 
bizottságot az alapszabályok elkészíté
sével. Az alapszabályok megállapításá
ban a ministeriumi instruktor (szak

előadó) is résztvesz, hogy az alap
szabályok minden tekintetben a törvény 
követelményeinek megfeleljenek és 
kormányhatóságilag jóváhagyhatok  
legyenek. (Ezzel bizony nálunk nem 
igen törődnek.)

Az osztrák vendéglősöknek vannak 
képviselői a törvényhozó testületekben 
is. A bécsi ipartarsulat és az alsó
ausztriai vendéglősök szövetségének 
elnöke : Schack Antal, bécsi vendéglős 
kartársunk, a kereskedelemügyi minis- 
teriumban működő birodalmi ipar
tanácsnak tagja, ki nagy szaktudással 
és megfelelő energiával képviseli ott 
is a vendéglösipar érdekeit. Maga az 
uralkodó is törődik ezzel az iparággal. 
A bécsi ipartársulat megörökítette az 
uralkodónak egyik mondását 1888 
május lö-ről, mely magyarra fordítva, 
igy szól: «/gen dicséretreméltó, hogy  
a vendéglösiparban is olyan élénk 
törekvés uralkodik a haladásra.«

Megállapítható, hogy az osztrák 
vendéglősipar széleskörű szervezeteivel 
már ma is tekintélyes gazdasági té
nyező, melylyel számilanak és amelyet a 
kormánynál is nagy figyelembe része
sítenek. Bizonyság erre, hogy sike
rült a bécsi vendéglősöknek a terve
zett söradóemelést meghiúsítani, amit 
most —  Bécs kivételével, a vidéken 
akarnak behozni. De biztosítékot nyúj
tanak a vidék erős szervezetei, hogy 
itt sem fog sikerülni a sör drágítása.

Az osztrák vendéglősük mindenek
előtt szakemberek, komolyak és nagy 
akaraterővel bírnak, hogy érdekeikért 
céltudatosan sikraszállhassanak. Itt 
nincs visszavonás, itt nem ismernek 
nemtörődömséget. Itt dolgoznak szer
vezeteik kiépítésén, mert tudják, hogy 
ezek képezik az ő legbiztosabb védő
eszközeiket.

Felvidéki vendéglők.
A múlt héten néhány napon át haj

meresztő dolgokat olvashattunk a 
máramarosmegyu viszonyokról, melyek 
az országgyűlésen is interpellációk 
tárgyát képezték. Ugyanis arról volt 
szó, hogy odafent Máramarosban de- 
lüre-borura adnak a pénzügyi ható
ságok italmérési engedélyeket a jött- 
ment kazároknak. Ha azonban ebben 
a formában nem bírják maguknak az 
italmérési jogot kieszközölni, akkor 
egy bodegára és cukrászdára szerez
nek iparengedélyt s azután megkapják 
a korlátolt italmérési engedélyt is. 
Ezzel kezdik a népek kiuzsorázását s 
megmérgezését. Denaturált szeszt 
mérnek k i drága pénzért. Kocsmai 
könnyelmű hitelezéssel lassan elszedik 
a pénzt és vagyont a szegény rutén 
néptől.

Az embernek megáll az esze, ha 
ezeket olvassa! Hát nem egyenlő tör
vények vannak Magyarországon'? Vagy 
azoknak végrehajtását egyes területe- 

I ken felfüggesztik? Mifelénk öt korona
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kocsmai tartozást nem lehet behajtani, 
mert a bíróság a »kocsmai hitelről 
szóló szabályrendelete értelmében a 
keresetet elutasítja. Odafent pedig a 
kocsmai hitellel birtokot vesznek el a 
paraszttól!

Az élvezetre alkalmatlanná tett és 
csak ipari célokat szolgáló spirituszt 
ott fenn nyilvánosan fogyasztják drága 
pénzen, minálunk pedig, ha a boltos 
egy ny itott fel liter szeszt abból a 
fajtából üzletében tart, óriási pénz
bírsággal sújtják s megvonják tőle a 
denaturált szesz árusítási engedélyét.

Az ital mérési engedélyek kiadásából 
a hatóságok itt sem csinálnak valami 
lelkiismereti kérdést, sem helyes szo
ciálpolitikát, de ezt az egyet, dicsére
tére mondhatjuk az illetékes hatósá
goknak, nem magyar honosnak vagy  
k ü lfö ld i illetőségűnek  nem szolgál
tatják ki*), dacára, hogy országszerte 
többet adnak ki, mint amennyit a tör
vény megenged.

A » Fogadó '<-val együtt az ország 
vendéglősei éveken át már küzdenek 
a/.ért, hogy iparunk a képesítéshez 
köttessék, sót, hogy egy bizonyos át
meneti állapotot teremtsenek, több Íz
ben kérelmeztetek, hogy az italmérési 
engedélyek kiadásánál a törvényszabta 
kellékekhez még a folyamodó kétév i 
gyakorla t kimutatására is  köteh z- 
tessék. De hiába volt eddig minden 
törekvés és indokolás. Kérelmeink 
igaza mellett nyomosabb argumentu
mot igazán már nem lehet felhozni, 
mint a verhovinai tényleges állapoto
kat. Más társadalmi állásban levők, 
akár hírlapírók, akár országgyűlési 
képviselők, ha ezzel a kérdéssel be
hatóan foglalkozni és a népet rontó 
ottani állapotokat szanálni akarják, 
akkor a vendéglőre vonatkozólag csakis 
a mi álláspontunkra kell, hogy helyez
kedjenek. Mert feltehetü-e egy iparát, 
szakmáját tanult nagykorú szakiársról 
—  tehát ki a gyakorlat kimutatásával 
rendelkezik —  hogy egy ilyen el ha
gyott faluban, hol tisztességes adás
vétellel exisztálni nem tud, folyamod
jon vendéglői jogért? Nem! Ott csakis 
kétes exiszteneiáju egyének, bűnös 
szándékkal keresnek valamelyes tör
vényes jogcímet a tudatlan, alkoholiz
musra hajló szegény páriák kifosztá
sához és tönkretevéséhez. A legjobb 
alkalom erre a vendéglő s az ital. Az 
ital fogalma pedig a r ra fe lé a  pálinka 
és ennek is a legkomiszabb fajtája. 
Amivel mi itt teát forralunk s a höl
gyek hajsütőjüket melegítik, az ott 
üdítő, nyom or- és hu fe le jtő  ita l.'

Sajnáljuk, hogy a napilapok és kép
viselők a mi mozgalmainkról, a mi 
vágyainkról oly keveset tudnak és nem 
szereznek megfelelő informátiókat. 
Reméljük azonban, hogy a vendéglő
sök országos mozgalma megtalálja a 
módját annak, hogy az igazi közérde-

Ezt a törvény tiltja. A  szerk.

két képviselő hírlapírók és ország
gyűlési képviselők megismerkedjenek 
a vendéglősipar bajaival, a törvény 
kijátszásával és a visszaélésekkel, me
lyek a magyar népet épugy kár >sit- 
ják, mint magát az államot, hogy az
után mindezt tudva és megértve, se
gédkezet fognak nyújtani a vendég
lősök mozgalmának, hogy ebben a 
kincstárnak annyit jövedelmező iparban 
rend és tisztesség jöjjön létre.

Póscli Gyula.

Vendéglősök és pincérek.*)
Tisztelt Szerkesztő ur!

Fogadó szaklapunk, mely a vendég- 
lösiparhoz tartozók érdekei előmozdí
tásán olyan becsületes odaadással fára- j 
dozik, a nagyszebeni pincéregylettel 
annak idején szintén jnakarólag foglal
kozott, amit ezúttal sem mulaszthatok 
el hálásan megköszönni, Egyúttal bátor
kodom megkérni, hogy ezen jóindulatot 
szíveskedjék részünkre biztosítani az 
»>Ungarische Gastgewerbe-Zeitung«-ba 
is, mely ugyancsak a Fogadó célja 
megvalósításáért indult és arra törekszik, 
hogy a vendéglősipárhoz tartozó össze
seknek minél jobb és türhetőbb legyen 
a helyzete. Nem kell tán említenem 
vagy külön hangsúlyoznom, hogy ezzel 
a pincéri érdekek is szoros, szinte el
választhatatlan kapcsolatot képeznek és 
hogy ennek a kérdésnek a fölkarolása 
szintén a szakmához tartozó összesek 
érdekét jelenti.

Hogy a magyarországi pincérségnek 
nem valami fényes és rózsás a helyzete, 
az tudja leginkább, aki a viszonyokat 
teljesen ismeri. A fő ok persze, itt is 
az ami más téren; a nagy pénzhiány 
és a drágaság, ami az általános pan
gásnak és sanyaruságnak az előidézője. 
De még nehezebb a helyzete azoknak 

1 a pincéreknek, kik nemzetiségi vidéken 
! működne k s kiket boldogulásuk és 
• szellemi előrejutásukban legtöbb eset- 
j ben nyelvi, faji és az üzleti ténykedés- 
I hez nem tartozó egyéb ilyen ellentétek 
| akadályoznak.

A mi helyzetünk ugyanez volt Nagv- 
j szebenben, ahol egy-kettő kivételével 
1 mind a nagy alföldről származó pincérek 
í vannak alkalmazva, kiket ugyan, mint 

ilyeneket, nem kifogásol sem a szász, 
sem a román közönség, már csak azért 
sem, mert hivatásukat is kifogástalanul 
töltik be. A magyar pim-érnek az a 
kivételszámba menő. ügyessége, szor- 

, galma és szakképzettsége, miért nem
csak itthon, iianeift külföldön is nagy 

i becsülésben részesül, itt is megnyilvá- 
I nul és ezért becsülik ia. Dacára azon- 
| bán ennek a körülménynek, nem jó 

szemmel néztek bennünket, amikor 
, magyar szellemű egyletünket megalaki- 
; toltuk. Csak amikor megérttettük, hogy

| ) Ez a közlemény az .Ungarische Gast-
gewerbe Zeitung" december 25-ki számában 

I jelent meg.

egyletünknek semmi más célja nincs, 
mint kulturális és gazdasági kérdéseink
nek előbbre segitese; nyugodtak meg. 
Ennek a megértetésnek lett a követ
kezménye aztan az a jó viszony, hogy 
németajkú főnökeink ma majdnem mind 
egyletünk kötelékében vannak, mint 
pártoló tagok. Hogy a főnököknek ez 
a jóindulatú támogatása mily nagy 

, jelentőséggel bír a nagyszebeni pincér- 
j egylet és illetve az egylet tagjainak 
| kulturális és gazdasági érdeke szem- 
i pontjából, úgy vélem, ezt fejtegetni 

fóiösleges.
A nagyszebeni vendéglősök és pincé

rek eme jó viszonyában igen nagy 
j  része van a ^Nagyszebeni és kömyék- 
! beli vendéglőseik ipartársulata« elnöké

nek, Kvanka  Lajos urnák, akinek nem 
mulaszthatom el e helyütt is köszöne- 
temet nyilvánítani. A vendég I ősi pár - 
társulat kitűnő elnöke egyengette a 
kölcsönös megértés útját s az ő nemes 
fölfogása és intelligenciájának köszön
hető a főnökök és pincérek közt az a 
most létező szívélyes és bensői jó vi
szony, ami lehetővé teszi, hogy a két 
testület karöltve és külön is a legszebb 
eredményeket érhesse el az összesség 
javára.

A Fogadónak egyik régi számában 
olvastam, hogy fejlett vendéglősipar, 
értelmes és meglelő szakképzettséggel 
bíró pineérség nélkül el sem képzelhető. 
. mde, hogy a pineérség ebben az érte
lemben teijesithesse hivatását, neki is 
módot és alkalmat kell nyújtani arra, 
hogy magát és szakképzettségét a mü
veit kor kívánalmainak megfelelően 
fejleszthesse. És ez csak úgy érhető el, 
ha a vendéglősök a pincéreket minden 
a közjóra irányuló törekvéseikben jó
indulatúig támogatják.

Nevezett lapunknak ez a tételes 
mondása és igazsága látszik megnyil
vánulni a mi esetünkben, melynél 
ugyancsak tisztán kitűnik, hogy a pin
cérek magukban, függetlenül sose képesek 
olyan eredményeket elérni a saját 
közjavuk érdekében, mintha ebben a 
munkájukban a vendéglősök jóakaró 
figyelme és támogatása kiséri őket. 
Például egy esetet hozos föl. Erdélynek 
egyes részeiben szokásban van a pincér- 
lcánvok alkalmaztatása. Ezt a mind 
ránk, mind a vendéglősiparra hátrányos, 
rósz szokást mi magunk, pineérség, 
talán sose, vagy csak igen nagysokára 
tudnánk kiküszöbölni, mig főnökeinknek, 
vaiaminl a vendéglősök ipartársulata 
segítségével las^-an-lassan ezt a kérdést 
is sikeres megoldásra fogjuk vinni. Es 
ugyanígy, a kölcsönös megértés alapján, 
a nagyobb erőt képező főnökeink támo
gatásával végezhetünk más sikeres mun
kát is és igy valósíthatjuk meg azt a 
célt is, ami a vendéglösipar fejlődését 
s a mi szebb jövőnket biztosítani fogja.

Slóza József
fizetőpincér

a Nagyszebeni pincéregylet titkár a
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Vendéglősiparunk ellenségei.
—  A  támadóknak. —

Lapunk előző száma a »Székesfővá- 
rosi vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
tarsulatanak« egy hozzánk és a test
vértársulatokhoz intézett átiratát kö
zölte. Ez az átirat, mely elsősorban a 
Fogadónak a vendéglösipar ellenségei 
részéről a vendéglősség nagy zömét 
ért otromba támadással szemben ta
núsított magatartásáért fejezte ki he
lyeslését és elismerését, —  tulajdon- 
képen tájékoztató irat volt: fölvilá
gosítani igyekezett a vidéki ipartár
sulatok elnökségeit, melyeknek egyik 
s másikát alaposan felültette a Gun- 
delék budapesti szállodás, vendéglős 
sat. ipartarsulata és illetve a Gundel- 
érdekcsoport magy. vendéglős orsz. 
szövetsége.

l'gyanis a Gundel-féle érdekcsoport 
szövetsége (jól értsék meg olvasóink, 
nem a vendéglősöké, hanem a neve
zett érdekcsoporté az a magy. ven
déglősök orsz. szövetsége cimü intéz
mény) jó  előzőleg leveleket küldött 
szét a vidéki ipartársulatok elnöksé
geinek s a viperakigyó könnyeket 
hultajtó sorokban nagy panaszkodva 
adtak elő, hogy a Fogadó megtámadta 
egyik társukat, a vendéglős közügy*k  
önzetlen szívű harcosát, Bokros Ká
rolyt, s a mint Bokrossal tett, ugvan- 
igy bánhatik el velük is és minden
kivel az az átkozott, cudar Fogadó. 
Ezt persze, csupa hazug frázissal kap
csolatban és úgy festette ie a Gundel 
érdekcsoport körlevele, hogy akarva 
nem akarva be kellett ugrani a kelep
cébe egy-két társulati elnökségnek. 
De csak egy kettő ugrott be. Pl. a 
szegedi, a ném etu jvári és mint újab
ban értesülünk: a szombathelyi. Sie
tünk azonban megjegyezni, és ezt 
hangsúlyozzuk, hogy a beugrasztot- 
tak maguk az elnökük, mig a társulat 
tagjai kívül állnak a kelepcén. Azok 
jóformán és hamarjában azt se tudták, 
hogy miről van szó, amikor a Gundel- 
féle érdekcsoport hangzatos cimü szö
vetségének félrevezető levelét ismer
tették. Épen úgy mint Szegeden, ahol 
az elnökség és illetve ennek borbély- 
és fodrász-titkára, Cserzv M hály egy 
Bokrosi elismerésre szolgáló levelet 
olyanokkal is aláíratott, akik nem tar
toznak a vendéglős-iparághoz De meg
nyugtatásul szolgáljon, hogy sem ezek, 
sem a mi iparunkhoz tartozók nem tud
ták, hogy mit imák alá. Halvány sej
telmük sem volt arról, hogy abban 
Bokrost kell üdvözölni és a Fogadót 
—  elátkozni.

Hát erről a csúnya, izetlen és gyere
kes játékról tájékoztatta a Székesfő
városi vendéglősök és kocsmárosok 
ipartársulatának a múlt számunkban 
közölt komoly, figyelmeztető átirata a 
vendéglősipartársulatokat. De nemcsak 
a társulatoknak s nemcsak nekünk, 
hanem szólt az a figyelmeztető irat

a vendéglősiparhoz tartozó összesek
nek, akik ezúttal is fölvilágositást nyer
hetnek arról a kétszínű szereplésről, 
amit a Gundel- éle érdekcsoport foly
tatott és szeretne még mindig folytatni 
a vendeglösipari erdekek ellen.

Mi volt a célja ennek a mostani 
csúnya játéknak és mit akart elérni 
Bokros Károly akkor, amidőn a szept.
6— 7-iki orsz vendéglős kongresszus 
tagjait, a közel kileneszáz fogadós, 
vendéglőst és kávést számláló nagy 
és tekintélyes tömeget lekicsinyelte és 
lepocskondiázta ?

Semmi egveb, mint a vendéglős- 
iparhoz tartozókat eltiltani attól a leg
elemibb joguktól, hogy a saját iparuk 
és helyzetük javítására törekedjenek. 
Abból a rosszaié es lekicsinylő nyilat
kozat hói, amit Bokros a Gundel-féle 
érdekcsoport szövetsége közgyűlésén 
tett, a foifuvalkodottságnak ilyen és 
ezek a szavai kiabáltak ki: —  »Hát 
ti nyomoru-ágos nép. hogy mertek más 
utón menni, mint mi, hogy merészel
tek a saját fejetekkel cselekedni! Ide 
nézzetek ránk. mi vagyunk a ti vezér
csillagotok és ha nem úgy cseleked
tek, mint mi akarjuk, bearulunk benne
teket a kormánynál, a hatóságoknál, 
hogy törvénybe ütköző dolgot akartok 
elkövetni, ti törvényszegők, ti semmire
kellők !

Az a lekicsinylés, az a pöffeszkedö 
hang ezeket éritette, de ezen azok a 
lekicsinyelt és semmibe se vett kar
társak lég eljebb csak mosolyogtak. 
Nem vettek komolyan az értelmes ven
déglősök ezt a handa:-andázá>t, mert 
tudták, bogv csak eliensegtöl, a ven 
déglősipari érdekek ellenségeitől jöhet 
ilyesmi. A Gondét féle érdekcsoportot, 
iparunk érdekeinek ezt a megátalko
dott ellenségét mind ismerik és jól I 
tudják, hogy a Bokros-féle fenti gye- i 
rekes csíny mögött is ez a csoport áll. 
Ettől a klikktől minden kitelik, de el 
is követ mindent arra nézve, hogy 
szereplési pozicióját biztosítsa, ami 
ugyan nehezen fog nekik menni Vcgre 
is —  jelentette ki egy szegedi ismert 
vendéglős kartársunk —  vannak ön
érzetes és értelmes vendéglősök, aki
ket ina már nem lehet orruknál fogva 
vezetni.

Ki ne emlékeznék a 90-es évek 
utolján történt söráremelésre, a mikor 
a sör hektója 1 kor. 20 fill. f.-relemelke- 
dett? Vagy még inkább a sörkartel 
létesülésére, amikor a budapesti sör
gyáraknak eszébe jutott, hogy tiz, sőt 
húszszor annyi milliót is harácsolhat
nak, ha kartelbe lépnek és a vendég- 
lősséget amolyan vazullusaikká teszik.
S hogy mehetett ez a kapzsi terv ke
resztül? Úgy, hogy a Gundel-féle ér
dekcsoport szépen félre állt az útból 
és egy árva szót sem emelt a karteli 
törekvések ellen. (De ám tiltakozik 
most, hogy a vendéglősség a saját ér
dekei védelmére szervezkedik.) Tehát 
nem hogy szót emeltek volna, hanem

inkább elősegítették a sörkartel ügyét.
Amikor ugyanis a vendéglősök fölött 

tornyosultak a felhők, amikor előre 
látszott a veszedelem, a Gundel-féle 
budapesti szállodás, vendéglős sat. tár
sulat és a (íundel-féle magy. vend. orsz. 
szövetsége vezetősége, megnyugtatni igye
kezett a nézeteket, hogy a sörgyárak 
rá vannak utalva a drágításra és a 
vendéglősöknek inkább örülni kell, hogy 
nagyobb mérvű emelés nem történt. 
De Gundel János már akkor is húzta 
és ma is húzza a kartel-szövetkezést 
legjobban szorgalmazó egyik sörgyártól 
az évi húszezer koronát. Persze, mint 
igazgatósági tag.

Aki azt hiszi vagy azt állítja, hogy 
ezek az emberek a vendéglösiparhoz 
tartozók érdekében tettek vagy akartak 
tenni valamit, az véghetetlenül téved. 
De nem őszinték azok sem, akik mind
ezeket tudják és mégis a Gundel-féle 
érdekcsoport védelmére kelnek. Az ilye
neket persze valamelyes érdek fűzi vagy 
csatolja a vendéglősök ellenségeihez.

Az éitelmes és józanul gondolkozó 
kartájaktól azt kérdezzük, hogy a 
vendéglősipar érdekeinek ezek az ellen
ségei, érdemelnek-e becsülést és tiszte
letet a kartársak részéről és nem-e 
helyénvaló, ha minden utón és mind
nyáján arra törekszünk, hogy mielőbb 
megsemmisüljenek? Ugyanez a kérdés 
áll a vezetésükben lévő társulatok és 
intézményekre, köztük az országos 
nyugdijegyesületre, amely szinten a 
Gundel-család gyámsága alá került. 
Nagyon helyesen és asajat érdekükben 
cselekednek kartársaink, ha úgy ezt az 
intézményt, mint a Gundel-féle érdek
csoporttal kapcsolatos mindenféle intéz
ményt messzire kikerülnek. Még a 
közeiében se jó lenni ennek a klikknek, 
mely a működésével a vendéglősiparra 
semmifele jót se, de anlul több vesze
delmet és kellemetlen terhet hozott.

A  szeged i a lá írá sok .
— Elégtételeslevél. —

Múlt 1; púnkban említettük, hogy 
Bokros Károlynak Szegedről elégtételt 
küldtek; azért tudniillik, hogy a 900 
fogadós és kávést, valamint az ezek 
által képviselt több tízezer vendéglőst 
megsértette. De már akkor is kétségbe 
vontuk, hogy a törvényszékileg meg
bélyegzett M. Vend. és K. Ipar cimü 
lapban közölt elégtcteleslevelet több 
ottani ismert vendéglős aláírta. Ebben 
a feltevésünkben nem is csalódtunk, 
A múlt számunk megjelenése után, alig 
pár napra, már itt volt Bernáth Dezső
nek, a szegedi Dreher nagysörcsarnok 
előnyösen ismert vendéglősének leve
lezőlapja, melyben kereken legazembe- 
rezi, aki neki holmi eféle aláírást 
tulajdonit. Bernáth kartársunknakalább 
egy nyilatkozatát közöljük, mely a 
Bokros-féle nelégtételeslevéh  histó
riáját teljes hűen bevilágítja. Tessék 
azt a nyilatkozatot az »elégtételes- 
levéla meílé, az ablakba kiállítani.
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Ezenkívül a kővetkezőket tudtuk 1 
meg a helyszínén.

Dávid Sándorhoz, a szegedi vasúti j 
vendéglő ismert bérlőjéhez pont délben, 
a legnagyobb munkaidőben jött a j 
szolga egy aláírási ívvel. Hogy mire az I 
aláírás? nem tudta.ldeje.se volt kérdezni 
vagy az ivet átnézni. De látta a többi 
aláírásokat s aláírta a nevét. — 
Fogalmam sem volt, hogy Bokrosnak 
gyűjt elégtételt társulati szolgánk. De 
ha még azt is tudom, hogy névalá
írásomat a Fogadó támadására hasz
nálják, hát bizony sem Juránovics 
társulati elnök, sem a római pápa 
kedvéért nem irok alá semmiféle ivet 
vagy levelet se. A Fogadót ismerem 
s tudom, hogy abban durva támadá
sok nem szoktak megjelenni, pláne, 
oknéikül. —  Ezek voltak Dávid Sándor 
kartársunk szavai!

Ugyancsak Dávid Sándort, mint a 
szegedi pincéregylet elnökét, arra kérte 
Juránovics Ferenc, hogy az egylettel 
szavaztasson bizalmat Bokros Károly- 
nak. A pincéregylet elnöke természe
tesen nem tett eleget ennek az óhajnak.

Hát igy készülnek azok a bizalmi 
nyilatkozatok és nelégtételeslevé
lek", amelyek az örökös piszkolódása és 
személyeskedéséről ismert és biróilag 
megrótt M. V és Káv. Ipar cimü lap
ban közlődnek, Bokros Károly dicsőí
tésére. Hát mi köszönnénk az ilyen ki
koldult bizalmat és »elégtételes levelet®, 
de nem kérnénk belőle. De menjünk 
tovább.

Katona István és Kőrös József ven
déglős kartársaink, szintén nem voltak 
semmiféle estélyi mulatságon, de alá 
sem irtuk semmit, ám ha mégis alá
írták, ugyancsak nem tudják, mit írtak 
alá Radó Ignác kartársunk, a Royal 
kávéház tulajdonosa ugyancsak igy 
nyilatkozik és halvány sejtelme sincs, 
ha aláirt, bár amire nem emlékszik, 
hogy mért íratták alá. De hát gondol
hatta, hogy az estélyre hívtak, mert 
hiszen a társulati szolga hordta körül 
az ivet. Mikor pedig a szolga kész 
volt az aláírás gyűjtéssel, akkor Cserzy 
Mihály az ipartársulat titkára, más
különben ottani fodrász és borbély 
vette kezébe az »elégtételesleve!et« s 
aláíratott újságírót, cigányprímást ugv 
ahogy jött. Kisteleki E. nevezetű maga 
mondta D. kartájunknak, hogy őt is 
Csezry M. Íratta alá. No már pedig, 
ha Kistelekivel aláírathatta, mért ne 
tehette volna ezt másokkal is Cserzy 
titkár? Szegény sevillai borbély, ha 
tudná, hogy egyik másik utódját mire 
kényszeríti sorsa, ugyancsak nehezen 
esne neki siri pihenése.

Tehát ez a históriája a szegedi alá
írásoknak. T. i. a társulati elnök estélyt 
rendezett s ez alkalommal Csezry bor
bély és fodrász, illetve társulati titkár
ral Bokros K.-nak egy szép levelet 
íratott, melyet az estélyre meghívott 
vendéglősöknek kellett volna aláírni,

de az estélyre alig jöttek egy-ketten 
és igy alá se írhatták a levelet, arai 
azonban, hogy még se szűkölködjék, 
aláírásokban; a fentebbi mód szerint 
eszközölték a nevek gyűjtését. Az
után az »eléatételes!evelet» fölküldték 
Bokrosnak, aki sietett barátja, Fellner 
F. Kis Lajos lapjában, a törvényszé- 
kileg megbélyegzett M. V. és Káv. Ipar 
cimü lapban küzzététetni.

Ezek után a t olvasóközönségünkre 
bízzuk az ügyet; döntsön ő fölötte, 
hogy mi a több ennél az esetnél: a 
komolyság-e vagy a bohócság? Be
fejezésül pedig ide iktatjuk Bernáth 
Dezső kartársunk nyilatkozatát:

A „Fogad ó“  tek. Szerkesztőségének
Budapest.

Sem azon a bizonyos estélyen nem voltam 
jelen, sem felhatalmazást nem adtam senkinek, 
hogy nevemet az a törvénvszékileg megrótt 
lap közölje. Alá nem irlam semmit, tehát ne
vemmel visszaéltek. Azt a V. Káv. Ipar cimü 
lapot különben itt nem ismerik: de nem tudok 
„Fogadó11 lapunk „durva támadásáról se. Ha 
ez a lan, a „Fogadó11 megtámadott valakit, 
azt bizonyára jogosan tette és ezt aláírom 
nemcsak én, hanem aláírhatja minden vendég
lős kartájam .

Szeged, 1910 december 26.
Bernáth Dezső, vendéglős.

Az egész vendéglösséget sértő és 
lekicsinylő Bokros támadásán csabai 
kartársaiuk is megbotránkozlaksennek 
a következő sorokban adnak kifejezést:
„Fogadó" szaklapunk tek. szerkesztőségének 

Budapest.

Aki a szeptember 6— 7-ki vendéglöskon- 
gresszuson megjelent vendéglősök impozáns, 
nagy tömegét látta s aki ott jelen volt, meg
hűlni okozva értesül a vendég ősök ellenségei
nek aknamunkájáról, amely a Gucdel-fele 
szövetség közgyfiié ón a ijokro- féle rosszalási 
indítványban nynvánuit mén. s amelyet a 
Fogadó, a vend -glosipa-1 űzök érdekének ez 
a komoly s/ak-.t i j i  .i > ■: .■• !v e. igazi szak
laphoz méltó önérzettel s eréiy- sen ítélte el 
és utasított vissz i

Ugyanígy itéjfik  el mi is és ítélheti el 
szakmánk minden önérzetes és józanul gon
dolkozó tagja az eil-n ég részéről jövő  eme 
roszindulatu hepciá- kodást. Fogadó szak
lapunkat az ez.en ügyben t Hiúsított önérzetes 
magatartásáért a legősz méhben üdvözöljük.

Kelt Békéscsaba, 19 0 december 9-én.
Entersz Károly, Bű's Simon Fkischman és 

Hermann, Schwezner Károly, Polták Adolf, és 
Bihari Sándor.

Az nErsekujvárvidéki fogadósok, ven
déglősök és kávésok ipartársulata« 
a vendéglösiparhoz tartozókat gőgösen 
lenéző Bokros Károly ' os-zalnsát és 
lekicsinylését a következő önérzetes 
és igen találó sorokban utasítja vissza:

Igen tiszte’t Szerkesztőség!
Az , Érsek uivárvidéki fogadós, vendéglős, 

kávés és kocsmáros ipartá su la f elnök
sége a Ciundel érdekcsoport folytonos fészke- 
lődését a megbotránkozás küakudása nélkül 
tovább nem nézheti, miért is a következő 
határozatot hozta:

Nehogy Bokros Károly azzal a hízelgő rc- 
ménynyel kecsegtesse magát, hogy ö oly fon
tos egyéniség, akivel még a vidéki partársu- 
latoknak is számolni kell, a fenti ipar társulat 
elnöksége sietve megállapítja, hogy nem óhajt 
az ő személyével foglalkozni s még kevesbbé 
kínos kirohanásait pontról p ntra tárgyalni,

mert azok amit érdemeltek —  a szánó mo
solyt — már úgyis megkapták. A közpiszkoló- 
dásokra vonatkozólag csak azzal a régi találó 
mondással felelhetünk, hogy minden sarkon 
ugató kutyának nem lehet befogni a száját 
Baklövései pedig még a megrendelt vidéki 
sajnálkozó részvétiratok dacára sem menthe
tők, mert ő nagyon is tudatában volt annak, 
hogy milyen szerepre vállalkozik.

Mi csak azoknak a szánalomraméltó súgók
nak, akik gőgös önzésükben nem áltálnak egy 
embert papagálymódra nyőgdécs éltetni és 
országszerte — mint valami bohócot — nevet
ségessé tenru, ezeknek akarjuk megmondani, 
hogy aknamunkájuk terve nagyon híg agy
velőben születhetett meg, mert az a fegyver, 
amelyet a .Fogadó" ellen felállítottak, vissza
felé sült el.

A „Fogadó" szerkesztősége és a „Sz. fővá
rosi v. k. ipartársulat11 felette áll az ilyen 
együgvü piszkolődásoknak, mert minden egyes 
kartárs nagyon jól tudja, hogy mily sokat 
köszönhet nekik, mert a múlt és jelen műkö
désük teljesen elegendő garantiát nyújt arra, 
hogy a mocsok, amelyet feléjük dobálnak, 
visszahulljanak rendeltetési helyükre: t. i. 
maijukra a dobálókra

Ennélfogva ipartársulatunk elnöksége a 
„Fogadó" álláspontját magáévá teszi és mint 
igaz ügyünk bátor és kérlelhetetlen előharco- 
saiiak b zalraat szavaz és kéri, hogy továbbra 
is folytassa a becsületes küzdelmet, mert min
den értelmes kartárs mindenkor ott lesz abban 
a táborban, amely az ö zászlója alatt harcol 
jogos érdekeinkért.

Kelt Érseku jvárott, 1910 december hó.
Kartársi üdvözlettel az elnökség nevében

Simkó Vilmos, elnök.

L á s z ló  József, széleskörben ismert 
győri vendéglős, a »GyŐri Pincér Egylet® 
elnöke, ezeket a buzdító sorokat intézi: 

„Fogadó" tekintetes Szerkesztőséeének
Budapest.

A Fogadót semmiféle obszkruzus támadások 
meg ne tántorítsák, csak menjen előre bátran 
a maga egyenes utján. Az egy és mindnyája 
érdekében végzett dolgaiban mindnyájunk 
szeretete és támogatása kiséri.

Győr, 1910 dec. 4-én.
László József, vendéglős, 

a Kyöri pineérep-ylet elnöke.
De nemcsak a vendéglősök közt, ha

nem a pincérség körében is fölhábo
rodtak s megbotránkoz'ak azon az iz- 
lés*elen és intelligens emberhez n^m 
méltó viselkedésen, amit a nyuudj- 
egylet elnöke a (íundel-féle érdekcso
port szövetsége közgyűlésén tanúsított 
az egész iparunk javán fáradó ven
déglősökkel szemben. Ennek a fölhá- 
borodásnak a jó toliforgatásáról is
mert Balogh József, szatmári főpincér 
ad kifejezést a következő nyilatkoza
tában :

Tek. Szerkesztőség!
Szíveskedjék az itt csatolt soraimat közzé

tenni. Talán hozzájárul ez is a) hoz. hogy an
nak az érdekcsoportnak törvényszékileg meg
bélyegzett lapjában folyó pimaszkodásnak vége 
szakadjon. De most nem erről, hanem ennek 
a lapnak a barátjáról kívánok nyilatkozni. A 
nyugdijegylet elnökéről, aki egyúttal a Gundcl 
J. volt vendéglős barátja is, és mint a Fogadó
ból ismeretes, az országos vendéglős-kon
gresszus H ■0 —900 tagját megsértette s mikor 
ezért joggal kérdőre vonták, neki állt feljebb 
s ő érezte magát sértve és most elégtételt 
iparkodik neki szerezni a Gundel /. lapja. 
Hat nem érdekes, nem fura eset ez?  Nekem 
úgy tűnik fel ez a história, mint mikor a tol
vajt tetten érik s hogy menekülhessen, maga 
kiált tolvajt. Ejnye, be jó  izü és kedélyes dol
gok fordulnak elő ezen a világon. Ebben kű-
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lönben több a szomorú, mint a kedélyes, a 
mi szabtársadalmunkra nézve, melyet ez a t. 
társaság annyira ostobának néz, hogy az ilyen 
meséket minden skrupiilózus nélkül akar vele 
elhitetni. Ámde csalódik a Gundel-társaság és 
ennek lapja, mert az eféle mesére és elég
tételadásra legfeljebb a ,,kebelbarátok" kap
hatók, de egyetlen önérzetes és intelligens 
tagja sem ennek a branchenak, melyhez mi 
pincérség is tartozunk.

Szatmár. ;910 nov. hó.
Balogh József, főpincér.

N o labene . Még csak azt óhajtom meg
jegyezni, hogy utána jártam és illetékes helyen 
meggyőződtem, hogy a M. V. és Káv. Ipar 
cimii lap jogtalanul használja a „Szatmári 
pincéregylet hivatalos közlönye“ c ím ét: a 
Szatmári p.-egylet hivatalos lapja egyedül a 
Fogadó. Kmf.

A győri pincérség a következő sorok
ban nyilatkozik:
„Fogadó*1 tek. Szerkesztőségének Budapest.
A „Fogadó11 harca a  vendéglősiparhoz tar

tozó összeseknek harca és ebben vele van s 
támogatja úgy a vendéglösség. mint a pincér- 
ség értelmisége. A „Fogadó1 szerkesztőség 
tagjait és az uj orsz. vendéglős-egyesület veze
tőségét üdvözöljük!

Győr, 1910 dec. SM én.
Mórilz Mihály, Royal-étterem főp., Csukovits 
Istv^P, Rovai-kávéház főp., Bognár Mihály. 
Royal-kávéház tizetőp., Horváth János, Royal 
szobafőnöke, Varga János, Royal Polg. étterem 

főpincére.

Újévi levelek.
A  jó ügy embereinek a jó  ügy harcosaitól.

Kaszas Lajos.
Ezer vendéglős-barátom és kartársam 

képviseletében lelkesedéssel kiáltom újév 
napján: » Éljen Kaszás Lajos!«

Alig hiszem, hogy a banális újévi 
kivánatok között találkoznék még egy, 
amely eme felkiáltásunkhoz hasonlóan 
szívből jönne!

Amikor e sorokat írom és a fenti 
lelkes kiáltást ünnepélyesen ismétlem, 
érzem azt a felelősséget, amelyet a 
nyilvánosságnak szánt szavak maguk 
után vonnak: érzem és tudom, hogy 
gyenge vagyok, hogy ezer embernek 
gondolatát és szive érzését papírra 
vetem, de egyúttal megnyugtat az a 
gondolat, hogy eze& barátomnak könnyi- 
tek a szivén, amidőn harmadszor is 
harsogva kiáltom : »Éljen Kaszás Lajos!«

Szeretett Elnökünk! Édes regem !
Itt áll előttem a te képed! Szeretetem, 

lelkesedésem és a szivem melegsége 
úgy áthatja közösen érző lelkünket, 
hogy ez a kép megelevenedik, te kilépsz 
annak keretéből és komoly méltóságod
ban itt megállasz előttem. — előttünk,—

ezer barátod előtt, hogy halljad, mi 
mondani valónk van részedre!

regem! Beszélhetnénk hozzád órákon 
át a Te érdemeidről, de attól tartunk, 
hegy sarkon fordulnál és hoznál egy
szerre 6 fajta csopakit, hogy  belénk 
fojtsad a szót; igy hát nem dicsérünk, 
hanem csak azt az egyet sugjuk neked, 
hogy szeretünk és kérünk, hogy minden
kor szeress Te is úgy, a hogy eddig 
szeretted egyesületedet és ezen egyesü
letben bennünket'

Királyok, hadvezérek, miniszterek 
nagyokat mondanak e napon egymás
nak és mondatnak megrendelésre nagyo
kat önmaguknak, elfelejtve azt, hogy 
holnap éppen a gratuláns buktatja meg 
esetleg ; a mi újévi kivonatunk azonban 
azt a rejtett félelmet is kitárja neked, 
hogy Te ne fáradj el és ne hagyj el 
bennünket! Azt kívánjuk, hogy csak 
addig légy az elnökünk, mig pincédből 
kifogy a csopaki!!!

Érezzük és tudjuk, hogy vezérleted 
alatt erősek és nagyok leszünk, ha ma 
gyengék és kicsinyek vagyunk is.

No Öregem, csak egy percet várj még!
Aztán mondd meg annak a bájos 

asszonykádnak, hogy ne söprüzzön ki, 
ha néha-napján beállítunk hozzád inni, 
mert őt is ugv szeretjük mint Téged, 
hiszen benned Öt is szeretjük!

Végest-végül ne hogy elhízzad magad, 
hogy talán csak nálad lehet beszeszelni, 
hát kis próbatételre ezennel meginvitá
lunk vendéglős mulatságunkra csalá
doddal és egész táborkaroddal együtt!

Gyertek csak, majd adunk nektek 
—  borvizet! Így a brassóiak:

dr. Offenberger.
*

T. Kaszás Lajos urnák 
a Székesfőváiosi vendégl. és kocsin, ipartár- 
sulata, valamint az Országos vcnd.-egyesiilet 

nagyrabecsült elnökének

Budapeslen.
Kedves Barátom!
Az Alsósopronmegyei vendéglősök 

ipartársulata nevében fogadd hálás 
köszönetemet azért, hogy fényképeddel 
bennünket meglepni szíveskedtél.

Xagyrabecsüit Baráluuk és Elnökünk!
Mikor az Országos vendéglős egye

sület alakuló munkáját megkezdette, 
te voltál az a nagvrabecsült férfin, aki 
sem fáradságot, sem anyagi áldozatot 
nem sajnálva, az ország 80— 8ö.000-re 
rugó vendéglős családja érdekében 
zászlót bontottál. Igenis, ti budapestiek 
voltatok azok, kik bennünket felhív

tatok, hogy egzisztenciánkat, iparunkat, 
vagyonocskánkat az egytesíté olva
dásunkkal, a hézagos törvény és sok 
más visszaéléssel szemben megvédjük. 
Ezért az Alsósopronmegyei vendéglős 
ipartársulat nevében fogadjátok hálás 
köszönetemet e téren kifejteti köz
hasznú munkálkodástokért.

Kedves Barátom! Bízunk a magas 
kormányban, hogy azt, amit az orszá
gos vendéglős kongresszus küldöttsé
gének Kálmán Gusztáv és Púp  Elek 
államtitkár urak Ígértek, hogy t. i. 
amikor 80 ezer vendéglős család eg
zisztenciájáról van szó, a kormány 
nem fog elzárkózni az ipartörvény re
víziójának tárgyalása alkalmával s a 
vendéglős-tk jogait és bajait jóindulatú 
megfontolás tárgyává fogják tenni, be 
is fogják váltani. Hiszen ők is beis
merték, hogy a legjobb adóalany a 
vendéglős; ez az iparág adózik leg
többet.

Reméljük, hogy a kormány a ven
déglősök ipari érdekeit végre komo
lyan akarja törvényesen megvédeni és 
ha ezt teszi, akkor egyesült erővel, 
országos egyesületünk segítségével 
megteszszük a magunkét is, hogy ipa
runk fejlődése, haladása és tisztessége 
biztos alapra jusson. Farga  János.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .
Karácsonyi és újévi levelek. Fogadó 

lapunk, sok és jó barátai valamint 
személyes ismerőseink, kiknek a kará
csonyi ünnupek és az újév alkalmából 
küldött üdvözlő soraira tulnagy el
foglaltságunk miatt külön-külön nem 
válaszolhattunk, fogadják ezúttal hasonló 
őszinte szivbőli üdvözletünk és szerencse 
kivánataink nyilvánítását. A Fogadó 
szerk esz t őségé.

Az esztendő elején. Mint minden év 
kezdetén, ezúttal is bekopogtatunk t. 
előfizető közönségünkhöz, már tudniillik 
azokhoz, akik előfizetésükkel hátra
lékban varinak, azon tiszteletteljes kére
lemmel, hogy még a múlt évről fön- 
maradt tartozásukat szíveskedjenek ki
egyenlíteni. Végre is az az idő van 
most, amikor minden üzletember rendbe 
akar jönni számadásával, kiegyenlít 
azt a mit lehet s mért ne egyen
lítené ki ép a legfontosabbat (és leg
csekélyebbet) : az ő hűséges szószólója, 
az ő saját szaklapjának előfizetési 
diját? T. előfizetőinknek jóindulatú 
figyelmébe ajánljuk azt a körülményt
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s ismételten kérjük, hogy az előzőleg 
vett vagy a jelen számmal kapott 
postautalvány felhasználásával szíves
kedjenek az esedékes elöiizetést bekül
deni. T. előfizetőinknek, úgy a régi 
tartozóknak, mint akiknek most járt 
le előfizetésük, szerencsekivánatain- 
kat fejezzük ki az esztendő elején!

H yu ien  h írek . — Gráf János kolozsvári 
vasúti vendéglős kartársunk december 15-én 
vezette oltárhoz Sesták Etel úrnőt Kolozsváron.

Parodeiser József, deltái fogadós kartársunk 
e hó 27*én tartotta esküvőjét Maisdi Franciska 
urhölgygyel, volt fogadósnővel, Budapesten.

Unger Mihály, az esztergomi Magyarkirály 
fogadó főpincére eljegyezte Szabó Margit 
kisasszonyt, Szabó István magánzó bájos 
leányát, Szombathelyről. Az egybekelés január 
hó 24-én történik Szombathelyen.

Schusztek Zsigmond, a mármarosszigeti Köz
ponti fogadó tulajdonosának szépmiveltségii 
leányát Mártát, eljegyezte Gross Jenő Mármaros- 
szigetről.

Zartl lápot, a temesvári Koronaherceg 
fogadó főpincére a iu.  hó utoljával vezette 
oltárhoz Orosz Erzsébet úrnőt, Temesváron.

Stern Ábrahám nagyfödémesi (Pozsony-m.) 
nagyvendéglős bájos leányát Reginát eljegyezte 
Löwinger Jenő kereskedő Magyargencsről

HÚSZ éves jubileum. A t ita gy a r  
utazó kereskedők egyesülete« fenn
állásának huszadik évfordulóját jubi
láns ünnepélylyel ülték ineg az egye
sület tagjai. A  kereskedelmi utazók 
emez ünnepélyére számos külföldi kar- 
társuk is megjelent, kik kitünően 
érezték magukat fővárosunkban. Az 
egyesület nevét viselő szaklap ez al
kalommal ünnepi számként jelent meg 
szép és diszes kiállításban, címlapján 
közölve H ieronym i Károly keres
kedelemügyi miniszter, egyesületi véd
nök jó l sikerült arcképét. A gratulán- 
sok közt a »Fogadó« is kér helyet s 
kívánjuk, hogy az egyesület továbbra 
is viruljon, tagjai és a magyar keres
kedelem érdekében.

Kaszás Lajos karácsonyi ajándéka.
Előző számaink többször megemlékeztek 
a szeptember 6—7-ki országos vendég- 
lőskongresszusról, melyhez hasonló népes 
gyülekezést rendezni még nem sikerüli, 
sem ezen a téren, sem más iparosoknál. 
Pedig hát rendeződött már Budapesten 
néhány ezer kongresszus. Micsoda 
summát, mily szép és tekintélyes töme
get tett ki a kongresszus tagjainak 
száma. Majdnem kilencszáz fogadós, 
vendéglős, kocsmáros és kávés verődött 
össze az ország minden tájából, a fő
városból és ennek a szomszédos for
galmi pontig terjedő környékéből, hogy 
a maguk ügyes bajos dolgában tanács
kozzanak s az iparuk fejlesztése érde

kében a komoly lépéseket megtegyék. 
A komoly szakbavágó teendők mellett 
persze jutott egy kevés idő a különböző 
látni valókra, egy kis szórakozásra s 
mi egymásra és ennek kapcsán nyílott 
alkalom, hogy az amúgy is egybefüzö 
kartársi kapocs még szorosabban fűződ
jék. kapcsolódjék. A nagy kongresszus 
tagjai közül talán százat se mondhatunk, 
kik az itt és először látott kollegáiktól 
nem a Iegössintébb barát és legjobb 
cimboraként váltak volna el. De külö
nösen a kongresszusi vezetőséggel és 
ennek elnökével, Kaszás Lajossal barát
koztak nagyon össze a jó kartársak, 
akik Kaszásban nemcsak a vendéglös- 
közügyek derék harcosát és hivatott 
vezérét,-nemcsak az igazi, vérbeli kollegát, 
hanem a kedves jó cimborát is föl
ismerték. Ifja, örege mind perte jó 
pajtása lett. Hej, milyen fájó és nehéz 
érzést kellők voltak az elválás pillanatai, 
úgy egyik mint másik részről. Bizony, 
nem egy karlársunk szemébe szökött 
ekkor az a bizonyos fényesség. A kar- 
társak részéről tapasztalt ez az őszinte 
baráti vonzalom a székesfővárosiak 
elnökét is teljesen áthatotta, s a kelle
mes emlékezés rózsás ködén át folyton 
maga előtt látta a teméntelen sok jó és 
kedves cimborát. Ejnye, gondolkozott 
rajta sokszor, mit lehetne valamit 
nyújtani vagy küldeni, amolyan szebb 
emlék gyanánt ezeknek a jóismerösök- 
nek Nem tudott mást kitalálni, mint
hogy levétellé magát s a művészi 
kivitelben készített 31X25 cm. nagy
ságú arcképeit küldte el karácsonyra 
valamennyijóbarátjának, a szept. 6—7-ki 
kongresszus tagjainak. Hogy ezt a 
karácsonyi ajándékot milyen szívvel 
fogadták, legjobban az a nagy halom 
levél bizonyítja, melyet kartársai, a 
fényképre vonatkozólag küldtek Kaszás
nak. Érdekes volna ezeknek a levelek
nek a tartalmát leközölni (csak az a 
baj, hogy két Fogadónál is többet ki
tenne i  szöveg) már csak azért is, 
hogy olvasó közönségünk minden tagja 
meggyőződhetne arról a szeretőiről és 
tiszteletről, mellyel az oOrszágos Ven
déglős Egyesület* é3 a »Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipartársu
lata* elnökének személye iránt, kartársai 
viseltetnek. Ez nem aféle tetetett avagy 
rákényszeritetl tiszteletkifejezés, amit 
gyakran a Gundel-féle érdekcsoport 
mulatságai vagy gyűlései alkalmával 
lehetett tapasztalni; ez a jóbaráti kar
társak benső érzelmének őszinte meg
nyilatkozása. Szerkesztőségünkhöz ez

alkalomból érkezett több levél közül 
kettőt mutat be a mai Fogadó: dr. 
ÖlTenbergerét, a brassóiak snájdig 
ügyésze és az alsósopronmegyeiek el
nökének levelét. A szószerint hozott 
közlések mindennél, még e soroknál is 
jobban kifejezik a kartársak őszinte 
ragaszkodását és szereletét. amelynek 
csak egy kicsike, parányi, de azért igen 
szép záloga Kaszás Lajos karácsonyi 
ajándéka.

A Vendéglősök Naptára kritikája, a
Vendéglősök Naptára több ezer olva
sója közt sokan akadtak, akik meleg 
elismerésüket nyilvánítottak az idei 
naptárunk kitünően való sikerülése, 
gazdag és változatos tartalma fölött. 
A levelek majdnem mindazon csodál
kozásuknak adnak kifejezést, hogy 
mint lehetséges egy ilyen rendkívül 
tartalmas és terjedelmes kiadványt 
1 kor. 20 fillérért adni. Varga János, 
balfi vendéglős kartársunk szintén el
ismeréssel honorálta az 1911-ki Ven
déglősök Naptárát, melyen azonban 
hibát is fedez fel és ezt ilyen szavak
ban adja tudomásnnkra:

Az idei naptárra úgy ón, mint kollegáira, akik 
azt meghozatták csak" jót és a legdicsérGbbet 
mondhatjuk. Kitünően v. nösszeállítva, tartalma 
gazdag és hasznos, valóságos kincses könyv 
ez a ii^dár. Csak egy hibája van : hogy nem 
keményebb papírból van a fedélzete. Azt aján
lanám a t. kiadóhivatalnak, hogy számítson 
a naptárért két koronát (az Ausztriai vendég
lősök naptára 2 kor. 50 fitt, niig a horvát 
vendéglősök naptára 2 kor. 4U fillérbe kerül, 
s felényi sőt harmadrésznyi csak a tartalmuk) 
és a tábláját készíttesse keményebb, tartösabb 
anyagból s meg vagyok győződve, hogy az 
említett többletet egy vendéglős kartársam sem 
fogja sajnálni.

Hát, a mi Varga kartársunk prepo
zícióját illeti, mi szívesen a magunkévá 
tennők, már csak azért is, hogy nap
tárunkat még tartósabb és díszesebb 
formában adhassuk ki és ezt úgy 
hisszük, az olvasók se vennék rossz 
néven. Az a kérdés csak, hogy az 
eme körülmény folytán tényleg két 
koronára emelkedő naptári árt müven 
érzelmekkel fogadják majd kartarsaink'.

A lius adómentesítése, a  fővárosi
demokraták azt indítványozták a főv. 
tanácsnál, hogy törölje el a vadnak, 
vadhúsnak és a szárnyasnak a fogyasz
tási adóját. A tanács megállapította, 
hogy a Budapestre hozott vadnak, vad
húsnak és szárnyasnak az állami 
fogyasztási adója 7O0.000 korona, a 
városi fogyasztási adója 2O0.000 ko
rona. Azt a javaslatot tett*5 a tanács 
hogy a közgyűlés mondja k> a városi

2 6 ' A l a p í t v a  I N G Ó .  é v b e i

é t l e s n e m e s  r ó z s a ■=

s e

Több arany és ezüst éremmel kitüntetett saját termésű 
p a p r i k á t ,  f é l é d e s  < j u l y á s = p a p r i k ó t ,  

valamint házilag készített legfinomabb t o j á s o s  
t a r h o n y á t  a legolcsóbb napi árak mellett szállít

Vegyileg tiszta minőségért szavatolunk. Szállodás és vendéglős urak különös figyelemben részesülnek.

3 5

Lábdy A. és Fia Szeged.
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fogyasztási adó törlését, egyúttal azon
ban írjon föl a kormányhoz s kérje 
az állami adó törlését. A közgyűlés 
határozatát csak akkor léptessék életbe, 
ha az állami adót is eltörölték, amire 
azonban kevés kilátás van. mert annyi 
pénzre van szüksége az államnak, hogy 
a gyufa megadóztatása után valószínű
leg a kvargli megadóztatása is fog 
következni.

T riu m p h  takarék-tűzhelyek, sparherdek)
amelyek a welsi Goidschmidí - és fia gyárában 
őszülnek, világhírűek és a legislegjobb.i!;.

Vigalmak. A farsangi mulatságoknak 
és kedves báli vigalmaknak hivatalos 
időpontja e hó 6-tól, Vizkereszt napjá
tól kezdődik. Ekkor lép be a hivatalos 
ideje a párosulás és házasodás kellemes 
eseményének, (melyek ugyan nem lehet
nek kellemetlenek az esztendő más — 
nem hivatalos —  részében sem). A mi 
vigalmaink sorát ezúttal a vidám Bács
kában —  a »Szabadkai szállodások, 
vendéglősök és kávésok ipartársulata« 
vezeti be. Szabadkai kartársaink e hó 
21-én a Pestváros fogadó összes ter
meiben tartják báli mulatságukat, amely 
nemcsak a szabadkai, hanem az összes 
bácskai vigalmaknak is egyik legszebb 
és legjobban sikerült vigalma szokott 
lenni. Az lesz bizonyára most* is. A 
báli rendezőség dolgát Horváth  Lajos 
elnök vezetésével az egész társulati 
vezetőség fogja végezni.

F ő v á ro s i v en d ég lő s  k artá rsa in k  figyel
mét felhívjuk Duppai Ist. Ferenc kartelten kí
vül álló szappan- és gyertyagyárosra, kinek 
hirdetését először a mai számunk közli.

Nyugdíjas hivatalnok nem lehet 
vendéglős. Egy nyugalmazott hivatalnok 
Budapesten vendéglőt nyitott, amiért őt 
az illető hivatalnál feljelentették. Meg
indult a fegyelmi eljárás, melynek során 
azzal védekezett a nyugdija?, hogy Ö 
nem teljesít már aktiv szolgálatot, t hát 
lehet vendéglős is. A fegyelmi bíróság 
be is szüntette az eljárást, az ügyész 
azonban felebbezett, mert a fegyelmi 
törvények egyformán alkalmazandók a 
szolgálatban álló és a nyugdíjban lévő 
hivatalnokokra a fegyelmi, illetőleg ügy
viteli eljárás pedig összeférhetetlennek 
jelenti ki az ülettartást a hivatalnoki 
állással. Uj tárgyalás folytán a fegyelmi 
bíróság is erre az érvelésre hajóit és 
eltiltotta panaszluttat a kocsma vezeté
sétől, megtoldva érvelését még azzal,

hogy a nyugdíjas hivatalnok még szol
gálatra újra behívható sok esetben, 
tehát már ezért is óvakodnia kell a 
tisztviselői állással össze nem férő fog
lalkozástól. — A vendéglősségtöl el
tiltott tisztviselő most a közigazgatási 
bíróságtól várja az igazmondást.

Az eredeti pílzeni sörre, melynek 
vezérképviseletet, a , Pannónia borterm. és 
borértékesitö társaság* nyeite el, s melyet 

bevezetett, ezúton
is fölhívjuk vendéglős kartársaink figyelmét.

A sörkaríel „nagylelkűsége'. Hát
ezen nincs mit nevetni, mert egészen 
komolyan megállapodtak, hogy a sö
rös | tiackok hitelesítését fogják a kor
mánynál sürgetni, mert — és ezt tudni 
ke 1, —  a kormány úgyis elrendeli a 
kőtelező hitelesítést. Azt mondják a 
kartellovagok, hogy a palaeksörkeres- 
kedelem a tisztességtelen verseny kö
vetkeztében elfajult, a kereskedők meg 
a közönség is kárt szenvednek miatta. 
Egyszerre hirtelenében a közönség ér
dekét is szivükre veszik a kartelisták, 
hogy a sör drágaságának fenlartása 
mellett legalább megkacagtassák a tü
relmes közönséget Tudni kell azt is, 
ha a sörgyárak nem is javasolnák a 
palack kötelező megjelölését, a kor
mány mégis életbe léptetné. Miért ne 
legyenek tehát ők a »nagyleiküek.«

Tokaji bort (Szomorodnit, Aszút) ha 
valódi jót akarunk rendelni, senki máshoz ne 
forduljnub, mint a Tokaji Bortermelők Társa
ságához, Tokajba.

Magyar szakácsművészeti kiállítás.
Eddig csak azt tudjuk róla, amit a lapok 
közöltek. A lapok közlései pedig nem 
valami kedvező színben tüntetik föl a 
magyar konyha- és szakácsság művé
szeinek »ausstellung«-ját, ahol Horváth, 
Szuly sat. kereskedő és ezeken kívül: 
egy-két pakfongraktáros, órás és éksze
rész. rum- és pálinkagyáros, pék, Kotányi 
Gábor paprikaügynökség-félék és a többi 
ügynök és raktáros szerepelnek kiállítók 
gyanánt. A szakácsmíivészek produk
tumai, a napisajtó híradásából követ
keztetve, az említett kiállítók tárgyaihoz 
csak amolyan körözet-félének tűnnek 
fel. De nem akarunk hinni a lapok 
híradásának, s épen ezért, azon leszünk, 
hogy megtekintsük a kiállítást, 
amelyről aztán magunk akarunk meg
győződni, hogy tulajdonképen kik is 
rendezik azt: szakácsok-e vagy az em
lített déligyümölcskereskedűk ?

Olvasóink és a vendéglösiparhoz tar- 
tozúk közül mindazok, akik még nem 
hozatták meg a Vendéglősök Naptárát, 
ne mulasszák el azt megrendelni. A 
mi szakmánkhoz tartozóknak szinte 
nélkülözhet len s valóban kincset érő 
az a naptár kiadvány, amelynek ára 
is oly csekély, hogy számításba se 
jöhet. A Vendéglősök Naptára a Fo
gadó előfizetőinek t kor. 20 fillérbe 
kerül.

6 és 10 fillér. A „Magyar Ásványvíz,
Forgalmi és Kivitt 1. Rész v. Társaság" nagyon
célszerű rendszert hornsi' ott meg a kavéházak-
bán. Módját ejtette, h"gy a kávésok az erdélyi
ásványvizeket pohai .m- 'ni i; és (i tillérrbt
árusítsák ami egyúttal ••s< ti „Kruudurii sén
külföldi víz kiküszöbölését is j« lenti.

Gyászrcvat. —  D  <\y J r Sándor 
kartársunkat, a brassói Euimp-x fogadó 
tulajdonosát gyászos csapás érte, édes 
anyja elvesztésével, akit 86 éves korá
ban ragadott el a kérlelhetetlen halál. 
Temetése december hó 28-án délután 
3 órakor ment végbe nagy részvét 
mellett, Temesváron.

Lantos Ferenc szegedi elhelyező 
iroda tulajdonosának édes anyja e hó 
17-én elhalálozott. Az elhunyt temetése 
dec. i9-én Hódmezővásárhelyen történt, 
nagy részvét mellett.

A régi jó időkből.
— K i a le g jo b b  c ig á n y ?  —

üsszeirogatta: Ki.

Van-e olyan a régi bajtársak közt, 
akinek szive meg nem dobog, mikor e 
két nevet hallja vagy olvassa. Hej, de 
eljár az idő. Hol van az a kor, az a 
napsugaras régi szép idő, amikor 
ez a két név fényeskedett.

A kedves emlékű Szombathelynek 
két híres fogadója volt: a »Szabária« 
meg a »Zöldfa«. (Előbbi ma is az, mig 
a Zöldfa —  elvirult; Hungária lett belőle.) 
A  Szabáriának Heintzmann János, az 
örökké fáradhatlan vendéglős, s a Zöld
fának az öreg wSübl* bácsi (majd 
Cifrák János) voltak a tulajdonosai. 
Aztán mindegyikben milyen pincérgárda! 
Kikkaker Boldizsár (kincsesi kávés) és 
boldogult Heintzman Samu főpincérek 
mellett azok a jó zalai és vasi pincérek. 
Ment is minden mint a karikacsapás. 
A kiszolgálás olyan finom és pontos 
volt, hogy annak kedvéért előkelő,

a vendéglők és éttermek

A “  *  *  ás* p_f8|gHáOOi
levesek, m ártások stb. ízesítésére. 

Kitűnő zamat.
Nagy fűszerező képesség. 

Meglepő kiadósság.
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finom bécsi és gráci urak nagyon gyak
ran lerándultak hozzánk. Nem egyszer 
hallottuk tőlük — persze félfüllel —  ezt 
a megjegyzést: —  Ilyen korrekt, derék 
kellnerek sem Wien, sem Páris első 
fogadóiban nem találhatók.

De be is volt ám tartva nálunk az 
az elv, hogy: csak pincért fogadunk 
fel. Másféle náció nálunk nem dolgoz
hatott. Példa erre Sübl bácsi pincére.

Egy segédpincér kellett ugyanis a 
»sankba« Sübl urnák. Vitt is neki egy 
jóképű fiút, gondolom Katona nevű 
»ansager«. Sübl bácsi megnézi a legényt 
és kérdi: — Tudsz te kiszolgálni ven
déget ? —  Igen! —  Becsületes gyerek 
vagy ? — Igen!! —  felel nagy igyeke
zettel a legény. —  Hát, ami a fő, a 
csizmámat megtudod-e foltozni, mi ? — 
Meg bizony kérem, még pedig szaksze
rűen ! — Na látod fiam, most tudom, 
hogy te rósz helyre tévedtél: ez ven
déglő, te meg suszter vagy: hát maradj 
a kaptafánál. Mars! . . .

Az 1886-ki év egyik napján, talán 
úgy októberben, az a szenzációs hir 
terjedt el, hogy: holnap érkeznek
Darázsék — Párizsból és Standiék — 
Gleiehenbergből. Volt öröm. Szegény 
Kánya Géza, (a  harmadik és ugyancsak 
harmadrendű zenekar feje) aki otthon 
maradt bandájával, fa Szabária és Zöldfa 
nyári muzsikaszükségieteinek tett eleget) 
másnap már hurcolkodott, Auer Károly
hoz a »Práterbe«. (Most gondolom, sSör- 
kert«). Aztán jöttek azok a tüneményes 
szép napok, a huszáregyenruhás Darázs 
bandája és a szalonkabátos Standiék. 
Remekül muzsikált mind a két banda. 
Darázsé talán iskolázottabban, (balkezes 
Vajda, öreg Samu bácsi nagy sípos, 
Matyi 2-ik prímás, hol vannak már! . . .) 
de a Standi úgy játszta, úgy húzta a ma
gyarját, a »kertaljait«, hogy a zeneértök 
és jó zenét kedvelők, akik az éjfél előtti 
időt Darázsnak és az éjfél utánit 
Standinak szentelték, sohase tudták el
dönteni, hogy valójában melyik is a 
jobb cigány ?

Az öreg »Pollák« kávéházban, a hol 
záróra sohasem volt, került össze a 
két banda. A hallgatóság, a jó mulatók 
persze a mi üzleteinkből való kollegák; mi 
voltunk. Hát volt ott verseny. Gyönyörű, 
nemes verseny. Húzták a szebbnél szebb 
nótákat. Akkor hozta Darázs a »Szere- 
nád« valzert; ma is igen szép. (A nyáron 
a győri Vörös Miskától hallottam, ki
tűnő előadásban itt, Siófokon.) Darázs

Miska, a mágnáscigány, azzal az Andrássy 
formájával (gyönyörű szép göndör haja 
volt) egyszer csak odahajol am Standi 
Sándorhoz, s ezt mondja neki:

— Sanyikám, minek versenyezünk mi 
most, hogy a fáradt pincérek dobálják 
a keserves keresményüket! Nem Sanyi
kám. Nagyon szegény, sok gyereknek 
nem lesz karácsonyfája, ebben a komisz 
télben. Csináljuk a dolgot úgy, hogy a 
sok fázó, ruhátlan gyerekeknek rende
zünk egy szép hangversenyt Szentmár- 
tonban. (Ma Szombathely városhoz tar
tozik, akkor külön község volt.) Standi 
Sándor persze készséggel beleegyezett.

Karácsonytáján volt ez a nevezetes 
hangverseny. Tele volt minden szoba. 
Éhen Gyula, az akkori "Vasmegyei 
Ujság« szerkesztője és gárdája is öröm- 
mel jöttek a jótékony, de tulajdonképen 
a. Darázs és Standi szép mérkőző ver
senyére. Aztán volt ott minden jó. 
Kitűnő ételek és italok, s a jótékonyság 
révén valami 50 darab szentmártoni 
gyerek. Énekelték a Himnuszt, majd 
Darázs és Standi elmuzsikálták előttük 
külön-külön a — Repülj fecskémet. 
Darázs kijelentette előre, hogy úgy 
muzsikálja ezt a gyönyörű nótát a 
gyerekek előtt, hogy még Párisban 
sem különben. Standi detto.

Hát bizony remekül is volt az játszva. 
A  szemekben itt-ott megcsillanó könny
cseppek, s a nagy lelkesedésnek az 
arcokon látszó tüze voltak ennek a 
legjobb igazolói. Amikor pedig befe
jezték, a gyerekeket megkérdezte a 
tanító ur, hogy: — Na fiuk, melyik 
ur muzsikál szebben ? Hát csak elő áll 
ám egy villogó szemű kölyök és azt 
feleli:

—  Egyik sem!
— Hát aztán miért ?
— Mert a Kánya Géza tudja a 

»Sneiderfánit« is!

[ a külföldinél 50%?rl olcsóbb és j o b b
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Figyelmeztetés. Azon elölizetőinket
kik a « Fogadót* a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Kőszegen a régi, jóhirnevü Gampert- 
féle kávéházat Schvurtz  János kar
társunk, nem dec. 1-én, mint egy előző 
számunkban jeleztük, hanem most 
január 1-én vette át.

Ambrus József Budapesten az V., 
Váci-ut 58. sz. alatti Bikkel-féle jó 
hirnevü vendéglőt a m. hó utoljával 
átvette.

Sárbogárdon a község tulajdonát
képező nagyvendéglöt megvette P o r 
koláb László a badacsonyi "Hableány# 
előnyösen ismert fogadósa. Porkoláb 
kartársunk uj üzletét dec. hó elejével 
vette át.

B a lassa gya rm a ton  a jóhirü Rák-fogadót 
egy imponzans nagy fogadóvá építtette, illetve 
alakíttatta át, Tóth István kartársunk. Az 
egészen újjá épült fogadó vendégszobáit ííO-ra 
s az éttermet ugyancsak kibővítette, ezen
kívül söresarnokot és nagyszabású kávé
házat létesített s mindezeket a legmodernebb 
és kényelmesebb berendezéssel látta el. Az 
ünnepélyes megnyitás e hó elejével történik.

Sugár Sándor fővárosi kávés kar
társunk, a VII., Dohány-utca 38. sz. 
alatt lévő jóhirnevü "Marilla# kávé
házat december 15-én átvette.

Hévíz-fürdőn a nagyvendéglöt ifj. 
T o rry  György előnyösen ismert és 
jóhirnevü celldömölki vendéglős kar
társunk, Böhm Jánostól átvette. A nagy- 
kiterjedésű üzletet saját kezelésébe 
április elejével veszi át az uj tulajdonos.

S ze g e d  uj n a gy  fo g a d ó ja . Szegeden a 
Klauzál-tér és Kelemen- utcára néző Lengyel
palotát Dávid Sándor ismert szegedi vasúti 
vendéglős és Kadó Ignác, az ottani Royal 
kávéház tulajdonosa kibérelték és szállodának 
fogják átalakítani. Az uj fogadónak közel 
100—120 szobája lesz s a szobák központi 
gőzfűtéssel, hideg- és melegrizvezetékkel és a 
mai kor modern ízlésének megfelelő minden 
kényelemmel lesznek ellátva. A nyárra el
készülő uj fogadó „Royal" címen julius 1-én 
nyílik meg s hogy nemcsak Szegednek, hanem 
a hazai fogadók közt is egyik első és minta
szerű lesz, ezt a fogadótulajdonosok: Dávid 
és Radó kartársaink agilitása és ismert szak- 
aratottsága biztosítják.

Pozsonyban az Andrássy Gyula
utca 25. sz. alatti Weisz-féle vendég
lőt fia i ti János kartársunk átvette és 
azt szakavatott vezetésével máris szép 
lendületbe hozta.

A legmagasabb udvar és József főherceg udvari szállítója.

FANDA ÁGOSTON és ZIMMER PÉTER UTÓDA
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Schwenúer József ismert fővárosi 
vendéglős kartársunk Budapesten a 
V ili., Orcy-ut 47. sz. alatti Sehrantz- 
féle vendéglőt megvette s azt saját 
kezelésébe január 1-én vette áL 

Nagyváradon a jóhirnevü Milller-féle 
cukrászdát és kávéházat megvette 
Klein  Márton, az ottani Einke és 
Royal kávéházak huzamosb éveken át 
volt föpincére. Uj kávés kartársunk az 
üzletet egy szép és modern berende
zésű kávéháznakaiakitottaátés »Szalon« 
kávéház címen nyitotta meg és vezeti 
tovább.

Győrött az V. kér., Klétzár-ut 6. sz 
alatti vendéglőt Saáry  József főpineér 
megvette. Uj vendéglős kartársunk e hó 
utoljával vette át üzletét. Sok szerencsét

P e tro zs éu y b e n  mint előzőleg jeleztük, az 
Etnke fogadót Grosz Mór, utóbb az érsekujvári 
Nemzeti fogadó volt ismert tulajdonosa és 
Kovács Bélajóbirü fogadós kartársaitiK átvették. 
A  nemrég teljes újonnan és modernül be
rendezett fogadót, az előzékenységük és tinóm 
modoruk, valamint ismert szakavatottságukkal 
Grosz és Kovács kartársaink már is oda fej
lesztették, hogy szép és nagyszabású foga
dójuk az erdélyrészi nagyobbszabásu fogadói 
üzleteknek egyik kedveltebb és népszerűbb 
fogadóját képezi.

Jeszenszky István ismert főpincér 
Léván a Központi sörcsarnok vezetését, 
mint vendéglős a múlt hó elejével 
átvette Sok szerencsét!

Szegeden, mint előzőleg irtuk, a 
Kovács-féle (utóbb Rónai) kávéházat 
Szántó Gyula jóhirü fogadós vette ál. 
Szántó kartársunk ezen uj nagyszabású 
üzletét *Belvárosi kávéházira keresz
telte és e címen vezeti tovább.

Almás! Gábor kartársunk e hó 7-én 
megvette a Vili., Rákóci-tér 1. sz. 
alatti Balla-féle vendéglőt és azt ünne
pélyesen e hó közepével nyitotta meg.

Resicabányán a Pannónia fogadó 
éttermeit e hó 8-án vette át Sahreyer
I. László előnyösen ismert kartársunk, 
a facseti Magyar király fogadó volt 
bérlője. Schreyer kartársunk üzletét 
egész újonnan rendezte be.
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Temesváron a józsefvárosi Horgony 
kávéházat Gombás István kartájunk
tól megvette Kiss Árpád, aki az üzle
tet egész ujan berendezve dec. 18-án 
nyitotta meg.

Uj kávés. Grátz Vilmos előnyösen 
ismert főpincér kartársunk Pozsony
ban, a Frigyes főherceg-utcában lévő 
Krausz-féle kávéházat megvette és azt 
egész ujan renováltatva dec. 17-én 
nyitotta meg ünnepélyesen. Grátz 
kartársunk kávéháza az ottani üzlet
belieknek is találkozó helye. Sok 
szerencsét.

Maurer M ihály ismert főpincér kar
társunk Balassagyarmaton a Zrínyi 
vendéglő éttermei vezetését a múlt hó 
folyamán átvette.

L évá n , mint egy múlt évi számunkban irtuk, 
a régi „Oroszlán* helyén a város egy uj 
nagyszabású fogadót építtetett amelynek bérle
tét Fertikó József előnyösen ismert vendéglős 
nyerte el. A pazar berendezéssel, központi 
légfűtés, villanyvilágítás s a modern igényeknek 
teljes megfelelően berendezett fogadót, előkelő 
fővárosias kávéházát Fertikó kartársuak e hó 
10-én nyitotta meg ünnepélyesen. Sok sze
rencsét !

Újpesten a Jókai-utca 18. sz. alatt 
a m. hő elejével Csurcsentaller Tóbiás 
egy a mai igényeknek megfelelően 
berendezett csinos vendéglőt nyitott.

Debrecenben, a Hajduböszörményi- 
uton Lapath Béla ismert ottani ven
déglős kartársunk egy nagyszabású 
vendéglőt építtetett s azt modern be
rendezéssel ellátva e hó 15-én nyitotta 
meg ünnepélyesen.

Jutáson, az állomásnál lévő Tüskés 
Pál-féle vendéglőt Pölöskey  Sándor 
e hó közepével saját kezelésébe átvette.

H e iff l i  Is tván  kávéháza . Ki ne ismerné 
Szombathely városának ezidőszerint legrégibb 
kávésát s a régi jó  gárdának ugyancsak 
ismert és kedvelt tagját, Heigli Istvánt ? Aki
ről az egyik előző Fogadó azt irta, hogy kávé
házát kiadta a temesvári „Turul* cipőgyárnak, 
ő pedig nyugalomba vonult, amit ugyan azért 
is könnyen tehpt, mert hát —  háziúr. Ámde, 
az ügyből nem lett semmi. —  Csak volt róla 
s zó ! tudatta nagy indignálódva Heigli bátya, 
— amennyiben a cipőgyár 15 ezer korona 
évi bért ígért a kávéházi helyiségért, amit én 
még egyszer annyiért sem adnék bérbe. Már 
én csak kitartok ezen a pályán, amig ápol és 
eltakar! — fejezte be szavait Heigli István 
kávés, annyi sok kartársunknak ez a jó  és 
régi ismerőse.

Deltán, Móritz Sándor »Bellavista« 
fogadóját Parudeiser József ismert 
főpineér a sz.-brodi Sárgaház fogadó
nak évekig volt kedvelt tulajdonosa 
megvette. Paradeiser kartár.-unk uj 
üzletét e hó elejével vette át saját 
kezelésébe.

Uj vendéglős. Fasching József elő
nyösen ismert főpincér, Pozsonyban, 
a Frigyes főherceg-utca 21. sz. alatti 
házában egy csinos vendéglőt rende
zett be, melynek ünnepélyes megnyi
tása Pilzeni sörcsarnok címen e hó 
21-én történt. Vállalkozásához sok 
sikert.

Áment János kartársunk Budapesten 
a V ili., Bérkocsis-utca 21. sz. alatti 
Fortuna kávéházat megvette s azt egész 
újonnan berendezve a m. hó utolján 
nyitotta meg,

Zomborban a régi »Fehér hajó« 
fogadót, vendéglőt és kávéházat meg
vette Breuer Amold, volt szeghalmi 
szállodás. Breuer kartársunk ezen uj 
üzletét a mai kor igényeinek megfelelő 
egész újonnan rendezte be és ünnepé
lyesen január 1-én nyitotta meg.

Dlldacsek József ismert vendéglős 
kartársunk a VI., Gyarmat-utcában 
lévő postatelep vendéglőjét átvette.

Kerestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább kereset címek hollétét, kar társ; 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Lehocky Gizella kávéházi felirónő jelenlegi 
tartózkodási helyét kéri egy lev. lapon tudatni 
Schmidt Lajos főpincér Zalaegerszeg, Kummer- 
kávébáz.

Rusznúk József hollétét egy lev. lapon kéri 
tudatni Huszka János Nagyvárad, Szt. Jeromos- 
utca 4. sz.

Kolman Mihály főpincér jelenlegi hollétét 
kéri tudatni Schaffer Sándor kávés Szekszárd.

Juhász Sándor tartózkodási helyét (utÓDbi 
időben a nagyváradi Silberman és a kolozs
vári Guttmann elhelyező irodában volt 
alkalmazva) —  kéri egy lev. lapon tudatni 
H. L. főpincér Orient kávéház Budapest, Vili., 
Rákóci-ut 42,

Molnár Dezső cukrász (utóbb Miskolcon a 
Pannónia kávéházban és Budapesten a Deli 
kávéházban volt mint cukrász alkalmazásban; 
jelenlegi tartózkodási helyét egy lev. lapon 
kéri tudatni Fritz József főp. Miskolc, Böcögii 
étterem.

Grosz Géza miskolci illetőségű pincér hollétét 
kéri egy lev. lapon tudatni, Grosz János 
vendéglős, Miskolc.

Jedely István főpineér hollétét kéri tudatni 
Rabéi József íizetőpincér Nagyvárad, Vasúti 
vendéglő (I. II. oszt. étterem.)
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í ;  szám. FOGADÓ II .  oldal.

HofrStft O í!J  veifif4gtfi]e. Hbrwíth : 
wéza volt Csáktornyái ismert fogadós I 
Éartársunk Pozsonyban megvette a f 
PálíTy-térea lévő Udvorka-féle Fácán ( 
nagyvendéflőt. Horváth kartársunk a 
nagyszabású üzletet újév napján veszi i 
át saját kezelésébe. Sok szerencsét!

Pikkel Jakab kartársunk az V., 
?óci-körut 56. sz. alatti Horváth-féle 
vendéglő vezetését átvette.

Hajmáskéren az állomásnál lévő 
három házat, Tüskés Pál, volt jutási 
vasúti vendéglős megvette. Tüskés 
kartársunk az egymás mellett lévő 
épületeket, fogadónak és vendéglőnek 
alakíttatja s úgy a fogadói szobákat 
mint a vendéglői helyiségeket, a mai 
igényeknek megfelelő nagy kényelem
mel fogja berendezni.

Ipolyságon a főtéren levő Pekárovits- 
féle jóhirnevü sörcsarnokot Hopíiuger 
Sándor ottani ismert kar társunk átvette.

H e l y v á l t o z á s o h .  —  Schvecflíje 
József Karánsebesen aLichtnekert nagyfogadó 
üzletvezetői állását töltötte be. U. itt a főp. 
állást Lepák Sándor foglalta el. Miskolcon a 
vasúti vendéglő (I. II. oszt, étterem) föp. 
állását Rajcsány Mihály töltötte be. U. itt a 
Böcögő-féle Pilseni sörcsaniok föp. állását 
Fritz József foglalta el. Temesváron a Tiszti
kaszinó kávéház főp. állását Kardoss István 
töltötte be. Kolozsváry Andor Sz.-Brodban a 
Sárgaház fogadó főp. állását foglalta el. Kiuppa 
Károly Kolozsváron a vasúti 1 II. oszt. étterem 
tőp. állását töltötte be. Dulien Ferenc Munkácson, 
a Csillag fogadó szobaföp. állását foglalta el. 
Hasonló minőségben Nagy Lajos a rozsnyói 
Feketcsas fogadóba lépett be. Nagyszebenben 
a Római császár fogadó főp. állását Naleppa 
Károly tölti he. Mellette Lőw Béla r.-űzetőp. 
Müllec Pál Harth József és Lengyel Károly 
segédp. működnek. Nváradon a Szalon-kávéház 
főp. állását Siposs Jenő foglalta el. Érsekújváron 
a vasúti vendéglő 1. II. o sz t éttermében Cimerer 
István főp. mellett Kiss Antal és Hauke 
József éthordói állás! nyertek. Léván az 
Oroszlán fogadó kávéházi főp. állását Szusz 
Frigyes foglalta el. Mellette Csákváry János 
és Brunner Károly m. segédp. nyertek alkal
mazást. A szobaföp. állást Németh Sándor 
tölti be. Csákváry József u. itt éth. állást 
foglalt el. A Központi sörcsarnokban m. étn. 
Iraumüller Gusztáv működik, mig a Központi 
Kávéház főp. állását Igle Károly tölti be. 
Mellette m. segédp. Miklóssy József működik.
A  Nemzeti kávéház főp. állását Lakner Lajos 
tölti be. Mellette Tangl Mihály segédp. állást 
foglalt. Ipolyságon Schöck Gusztáv a Pannónia 
fogadó főp. állását tölti be, mig a Lengyel fo
gadó főp. állását újból Imrék Lajos foglalta 
el. Esztergomban a Magyar király fogadó főp. , 
állását Unger Mihály foglalta el. U. iLt az éth, ! 
állást Szép József nyerte el. Szujkert Tamás í 
Szombathelyen a Széli Kálmán kávéház főp. | 
állást tölti be. Temesváron a Koronaherceg | 
kávéház föp. állását Piasinger Adolf tölté be.
A r. tizetőp. állást Józsa Aladár tölti be, mig 
Kiírnék Antal, Róth János, Zsivánovits Vazul, 
Piros Gusztáv és Mát inka Ferenc mint segédp. ,
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működnek. Bgyanött a Rdyal fogadó kávéházi
főp állását Hencely Jenő foglalta el. Kremmer 
Antal Budapesten a Rákóci-téri Almásy-ven- 
déglöben éth. állást foglalt Királyházán a 
vasúti vendéglőben Dovicsin S. (nem Dovecsin, 
mint a múltkor tévesen irtuk) foglalta el a 
főp. állást.

N  V I L T - T É R . *  
Figyelmeztetés.

Mityél Péter (álnéven Molnár Péter) céckai 
illetőségű pincér mellettem mint reggeli szá
moló működött s több Ízben úgy engem, mint 
főnökömet is meglopta és ugyanazért is lett 
azonnal elbocsájtva. A megbizhatlan egyénre 
fölhívom a vendéglős urak és t. kartársak 
figyelmét.
Gyergyőszentmiklós M ab ka y  B é la

Szilágyi szálloda löpincér.

Elismerő levél.
Tek. Hercog Sándor urnák Csáktornya

Kérek részemre küldeni egy parafa-csapot 
és két darab szűrőzsákot. A szűrővel nagyon 
megvagyok elégedve, kartársaimnak is ajánlot
tam. A rendelménvt mielőbb kérem, tisztelettel

Szatmárnémeti, IV) 10 IV. 21-én.
Dem kó .Mihály 

kath. kaszinó vendéglő bérje|ől

Elismerő nyilatkozat.
Tek. Horváth Ferenc urnák Szeged.

Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már 
cca egy év óta állandóan Ön által szállított 
paprikával minden alkalommal teljesen nteg 
voltunk elégedve ; a paprika igen jó, kellemes 
izü, szép szinü és nem erős. Az Ön paprikáját, 
mint tiszta jó  árut, bárkinek ajánlhatjuk.

Tisztelettel
Szeged. Juránovics Ferenc,

.Tisza* nagyszálloda r.-t.

vállal felelősséget a

Szerkesztői üzenetek.
Buék. Lapunk t. külmunkatársainak, tudó

sítóinknak és levelezőinknek boldog újévet 
kivan a — Szerkesztőség.

G. A . S zeg ed . A nyugdijegyesület évi 
jelentésének ismertetését késön kaptuk; csak 
a legközelebbi számunkban közöljük. Üdv.

S t. A . Ha ön a  szoba bérbeadója, felelős a 
cselekményért, (ugyszinte a bérbevevő is), 
mert ön csak az üzlethez tartozó nyitott 
helyiségre kapott kártyaengedélyt. Családi 
körben, mint a milyennek a kaszinót is tart
ják, meg van engedve, azaz: nem tilthatják meg. 
A budapesti nagy kaszinókban pld. már igen 
nagy összegek cseréltek gazdát hazárdjáték
ban. Odv!

Ifonti. A kérdés kissé komplikált, de azért 
mégse lehet ez más, mint tévedés. Ön —  mint 
irja — vendéglőjét teljes berendezéssel együtt 
vette és ehhez számította a falburkolatot 
(lamberint) is, amit az eladó is igy adott el, 
végül meg odalyukadt ki a dolog, hogy a 
lamberin a háztulajdonosé. Itt van hát a téve

dés. Áz eladó kartársunk a lamberint, mély a
házigazda tulajdona, nem adhatta el és Ön 
nem vehette meg, s ha ez mégis megtörtént 
és inventározva is lett, ez amolyan sajtóhiba 
és ennek kijavítását csak kelten : eladó és 
vevő intézhetik eL Buék. — S J. kőszeg. 
A  kiigazítást mai számunkban eszközöltük. 
Hasonló szives üdvözlésünk ! — K —s ét
hordó. Az (in  nézete a helyes és követésre 
m éltó: L i. hogy ne lépjen be az ekként dol
gozó nyugdijegvesületbe, ami az említett elő
nyöket kevésbbé se fogja biztosítani. Buék.
—  M. G. N .-vá rad . A szobaszámlás levelét 
figyelmeztetőül vettük arra, hogy mi abba a 
drága fogadóba sose fogunk beszállni, sőt ba 
a Váradra utazó kartársak e tekintetben tájé
kozásért fordulnak hozzánk, nekik is azt 
ajánljuk, hogy azt a sötét madarat messze 
mértföldekre kerüljék el. Egyebekben — Buék.
— B o g ló c i  a . Ejnye L Kartársunk, hát Ön 
nem tud okosabb dolgot kigondolni, mint hogy 
azt kérdezi tőlünk, hogy ki lehetett az, aki a 
.boldog újévet* köszöntés szokását behozta ? 
Hát hogy a füttymanóba tudjuk mi azt ’i Egyes 
régi krónikások ugyan azt mondják, hogy ma
gától szent Pétertől ered ez a szokás. Ugyanis 
az ég Ura egyszer épen újévkor szállt tt le a 
földre s persze, hova ment volna először is, 
mint szent Péterhez, aki kocsmáros ember lé
vén, még szilveszter éjszakai volt s mikor az 
Urat meglátta, virágos jókedvében igy köszön
tötte : — Kedves jó  Uram, boldog újévet kí
vánok ! —  Az újévi köszöntésnek állítólag 
ezen idő óta hódolnak az emberek és pedig 
nemcsak nálunk, hanem a széles földkerek
ségen mindenütt. Hasonló szives üdvözlet! — 
B. F . S zen tes. B.-fürdőn Klein Ernő (Remény 
fogadó) és Letzter Sámuel a vendéglősök.

I Utóbbi cime Marosvásárhely, pályaudvar, mig 
| előbbinek a fürdőre intézendők a postai és 
| egyéb küldemények. — M. G y. L ú g os . Már 

előző soroknál történt intézkedés: naptár ment. 
B. u. közlés ugyancsak jött. OdvözleL — K . 
J. S zo m b a th e ly . A hivatását !)!) fokos idő- J  ben is híven teljesítő . dalos" pacsirtával kap- 

[ csolatos értesítést F.-vel kívánalmának meg- 
i felelően közöltük. Buék. — S o p ro n i M. A mig 

a nyugdijegyesület vezetését a mostani bölcs 
kezek intézik, addig attól a mi szakmánkhoz 
tartozók semmi jó t se várhatnak. Tehát amint 
lehet, tartózkodjék a belépéstől és erről az 
említett kartársakat is értesítse. O dv! — B. I. 
B.-Csaba. Az ügyek rendbe, naptár ment. 

j Szives köszönet és —  köszöntés! — I>. I. T a 
p o lca . Különböző dijakat köszönettel vettük 

j  s a kapcsolatos óhajnak a legjobb szándékunk 
! szerint tettünk eleget Hasonló őszinte szívből 
I jövő üdvözletünket nyilvánítjuk!

B L A S Z  J Ó Z S E F

„ A T T I L A * *  k á v é l iá z a
BiPEST, ÁRPÁD- ÉS ÍTTILMT SAROK.

A  kiránduló fővárosiak és az ifjúság ked
velt találkozó helye. — E ste  8 -tó l 
r e g g e l  5-ig: k ilü u ö  c ig á n y z en e k a r  

h a n gversen yez .

I i é p o e l a k i  *

i k í l  l ö n  1  e  o ; e s  s é  í > ; e k  

? k iz á r ó la g  e lső ren d ű  m in őségben  
le g o lc s ó b b  á r é r t  a ján l

STAUFFER és FIAI
s a jtg y á ra k  v á lla la ta  R É P C E L A K ,  V a s - m .
k i t ü n t e t v e :
Budapest, Párls, Prága, Lonocn, Stuttgart, Kontier.

tia im  a
vagy arcán és kezén 
szép sima bőrt akar 
kapni, vagy azt meg 
akarja tartani, forduljon

Sarkadi Józsefiéhez
Bpest.Zsigmond-u.68. 
„ é  rz s  é b e t‘ arcke
nőcsért. Egy tégely ára 
2 K., nagy tégely 5  K. 
Vidéki megrendeléseknél 
‘ koronás tégelyért 
2kor.40fill., az ö korpás 
tégelynél az ö korona 

előre beküldendő.
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B o l d o g  U d é v e t í
Lapnnfi tiszteli előfizetőinek, iófiarátainknak és ősmerőseinknek szívélyes 

üdnözletfinket npilDánitjuk az én fordulásánál g FOGADÓ"
szerkesztősébe és kiadóhivatala.

| T. ismerőseimet s a Székesfőv. 
| vendéglősök ipartársulata t. tagjait 

| üdvözlöm az év fordulóján. 
Budapest. Janura Károly 

vendéglős.

A Székesfőv. vendéglős ipartár
sulat és az Orsz. Vendéglős-Egye
sület t  tagjainak boldog újévet 
kívánok. Kaszás Lajos 
BpesL elnök.

T. kartársaimat és szakoktatási 
ügyünk harcosait az év küszö
bén szívesen üdvözlöm.
Bpest. Glück Frigyes 
„Pannónia" fogadótulajdonos.

Az év fordulója alkalmából szív
ből köszöntőin t. kartársaimat és 
jóbarátaimat
Bpest TTlolnár Sándor

Orient fog-dós.

Tisztelt barátaimnak és kartár
saimnak szívélyes üdvözletemet 
fejezem ki az újév alkalmával. 

I BpesL Gömbös Lajos vendéglős.
szí. vend. ipartárs- alelnöke.

Szakmozgalmunk harcosai, t. 
barátaim és kartársaimnak bol
dog újévet kívánok.
Bpest. Schitter Vince

Szf. vend. ipart, alelnöke.

B. U É. K.

Bpest. G lück E rős 
„Fehérló" fogadós.

Boldog újévet kívánunk t. ba
rátainknak és minden ösmerő- 
sünknek.

Bpest. Horváth József és neje

Boldog újévet kíván kartár
sainak és jóbarátainak 

BpesL Mitrovátz Adolf
Pannónia fogadó föpincére.

B O L D O G  U J  E V E T !  k .
Miskolc. B ö c ö g ő  József fogadós 
Korona—Budapest—Abbázia és neje.

T. kartársaim és jóbarátaimnak 
sok szerencsét kívánok ez uj 
évben.
Temesvár. Kardoss István

főpincér.

T.vendégeimnek és kartársaim
nak boldog újévi kivánataimat ez 
utón nyilvánítom.
Bpest. Wurglits Vilmos

vendéglős.

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Bpest, Spitzer István
Soroksári-ut. vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 

Temesvár. Tóth Kálmán

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Bpest. Színek Lajos !
vendéglős.

Szerencsekivánataimat fejezem 
ki az újév küszöbén t. pályatár
saim és jóbarátaimnak.
B.-Csaba. Kotorsz Károly

vasúti vendéglős

Boldog újévet kívánok L kar- 
társaim és ösmeröseimnek. 

Rudapest. Papp József
Koionaherceg-u. kávéház tulajdonos

T .  szaktársaimnak és jó  bará
taimnak boldog újévet kívánok.

Kerepes. Springer József
vendéglős.

Boldog újévet kiváuunk minden 
barátunknak és ösmerősünknek.

Berlin. Heib Vince
és neje.

B. U. É. K.

Mitrovica. Desits -Mihály
(Horv. slav.) -Merkúr- fogadós

T. pályatársaimnak és jóbará
taimnak ezúton kívánok boldog 
újévet.
Bpest. A c é l  Miksa

„Gambrinua" nagyvendéglős.

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. 

Szeged. Dávid S á n d or
vasúti vendéglős

B. U. É. K .

Szombathely. H e r c e g  F e re n c
Szabária-fogadós.

Az újév küszöbén L pályatár
saimat és ösmerőseimet szívesen 
üdvözlöm.
Budapest. Aszner János
Ferenc-körat. vendéglős

B. ü . É . K .

Debrecen. Németh András
Aranybika fogadós

B. U . É. K .

Miskolc. Lefler Béla
vendéglős.

Jó ösmeröseimnek és ka har
saimnak szerencsekivánataimat 
fejezem ki az év fordulóján i 
B.-Kula. H a lá sz János

fogadótulajdonos

Mindazon jóbarátaimnak, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton kí
vánok boldog újévet.
Budapest. Dobráuszky István
Gömbös vendéglő lőpincér.

Az újév küszöbén üdvözlöm 
jó  barátaimat és pályatársaimaL 

Budapest. Aszner József 
Soroksári-ut 70. vendéglős.

T. pályatársaimnak szerencse
kivánataimat fejezem ki.

Bpest. Appl János
Debrecen fogadó. fogadós.

Boldog újévet kívánok t  bará
taimnak és kartársaimnak.

Budapest. M irth  A n d rás
Dohány-u. 5. vendéglős.

Az év változásával L kartár
saimat és jóbarátaimat ez utón 
gratulálom.
Kecskemét. Kolossá Viktor

Bérét vás-fogadós

Jó ösmeröseimnek és kartár
saimnak boldog újévet kívánok. 

Szombathely. K ová ts  D án ie l
Elité kávés.

k

B. ü. É. K.

P O L G Á R I  S E R F Ő Z D E  R . - T Á R S .

BUDAPEST-KŐBÁNYA.
| T. kartársaimnak és jóbaráta- 
| irnnak boldog újévet kívánok.

j Bpest. Wallner Satun
K elett p. o. 111. O. itt. főpiacér.

Boldog újévet kívánok jó  bará
taimnak és t. kartársaimnak, 

Bpest. E g y e d  G y ö r g y
Krisztina-tér. Zöldfa-vendéglőst

B. ü . É . K .

| Sárbogárd. Vukán István
vasúti vendéglős

Az újév alkalmából t. pályatár
saimnak és az „Orient" kávéház t. 
vendégközönségének ez utón kí
vánok sok szerencsét.
Bpest Kaska József
Orient kávéház. főpincér.

Jó ösmerőseimet, kiknek hollé
téről nincs tudomásom, ezúton 
üdvözlöm.
Budapest. Geiszlimrer István

főpincér.

B. U . É . K.

Miskolc. Auslánder Gyula
Pannónia kávéház-tulajdonos

ij Összes jó  ösmeröseimnek ez 
utón fejezem ki boldog újévi ki
vonataimat .
Bpest. ifj. Lerner Mihály
II. Fő-ntca. vendéglő-.

Jó szerencsét, jó  sikert kíván 
jóbarátainak az újév küszöbén 

Hegyeshalom. L á n g  P á l 
nagyvendéglös

Ezúton kívánok boldog újévet 
minden jó  ösmerősőmnek.

Buziásfürdö. B em  L ás z ló  
Aranycsillag. szállodás.

Sok szerencsét kívánok minden 
jó  barátomnak az újév alkalmából.

BpesL Markovits Domonkos
I. T)őbrentey-tér. vendéglős.
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Az újév küszöbén t. pályatár
saimnak jó  kivonataimat ezúton 
fejezem ki.
Bpest Szintay Bálint
V., Bank-u. vendéglős.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szivesen köszöntőm j 
az újév alkalmából.
Szerencs Kiss Ernő

Az év változásával jóbarátaim
nak és kartársaimnak szerencse- 
kivánataimat fejezem ki.
Miskolc Ligeti Hermán

Kojul fogadós.

Boldog újévet kivánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 

Bpest Kilián Géza
Baross-u. vendéglős

Boldog újévet kívánok t. kar- 
társaimnak és jóbarátaimnak.

| Bpest. Kolossá István
] Belváros. vendéglős.

B. ü. É. K.

Bpest Sturui Ferenc
Li]xit kőrút fő pincér.

Jóbarátaimnak, pályatársaim
nak boldog újévi kivánatannat ez 
utón iejezem ki.
Makó Kemény Béla 

Korona fogadós.

B. U. É. K.
Bpest Boltos Lajos
V., Váci-ut vendéglős.

Ismerős kartársaimnuk ezúton 
kívánok boldog újévet.

Bpest Csémy Gábor
V., Váci-ut vendéglős.

Szívélyes üdvözletemet nyílva- Kartársaimat és jóbarátomat 
nitom az újév alkalmával minden az újév alkalmával szívből üd- 
jó  ismerősömnek. vözlöm.
Nagykikinda Valas/.kay Gyula Nagvkikinda Kmetykó Lajos
Kada fogadó föpincér. " Nemzeti fogadós

Minden jóbarátomnak és kar
társamnak boldog újévet kivánok.

Bpest Csukovits József
József fSU. fogadó sz.-föpincér.

! Az ujcv fordulóján t. kartár- 
i saimat szivesen üdvözlöm.

Bpest R ith  Is tván
l'redcál siállodás.

Minden jóbarálunknak és ismerő 
boldog ujcsztendőt.

Misfa

Narancsik Péter
Böoőgö l'ilseni étterem föpincére 

Entrelinann Lajos
Korona Tógádé főportása

Honig
Abbázia kávé

kartársainknak ezúton kívánunk 

o lc

kollár Nándor

Az újév küszöbén t. pályatár
saimat szivesen gratulálom. 

Bpest Scidl István
Aradi-u. 11. vendéglős

11. IJ. É. K.

Bpest özv. Noszkó Pál né
i ^ziv-u. 9. vendéglős.

Korona Tógádé fípincérc

Fritz JózseT
ücögő Pilsani sürcsarnok [öpinccre

Jenő
ár. főpincére.

B. ü. £  K.
Bpest Bell Jakab
Lehcl-u. 2. vendéglős.

I1 Boldog újévet kívánok minden 
i barátomnak és ismerősömnek.

j Bpest H o rv á th  Lajos
i Kcrepesi-ul 5. vendéglős.

Szerencsekivánataimat fejezem 
ki jó barátaimnak az újév alkal
mával.
Miskolc Fixel Gvörsrv
Lclk-r étterem föpincér.

Boldog újévet kivánok ismerős 
kartársaimnak és jóbarátaimnak. 

Miskolc Dicker József
Kcpes nagyfokaié szobaföpincér.

Tisztelt barátaim és kartársa
imnak ezúton kivánok boldog új
évet
Bpest Rechtorisz Samu
Sziv-u. 30. vendéglős.

! Ismerős kartársaimnak szeren- 
!' csekivánataimat fejezem ki az 
jj év fordulóján

B est Szabó Imre 
VII., Istrán-ut vendéglős.

Az év változásával kartársaimat 
és jóbarátaimat szivesen köszön
tőm.
Miskolc Azor Tivadar 
Vasúti vendéglő, III. o. föpincér.

Személyes ösmeröseimet, jó  ba
rátaimat "az újév alkalmából üd
vözlöm.
ürló Reig-1 Gy. Béla

vasúti vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest Serke András
Haross-u. 124. vendéglős.

B. U. É. K.
Bpest ifj. Domáuy Jáuos
Soroksári-ut 8 10. vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

M.-sziget Schus/.tek Xsitnnoml
Központi szállodás.

Minden ösmerősömnek és kar
társamnak boldog újévet kivánok.

Magyarkanizsa Prohászka István
vendéglős.

B. U. É. K.
Bpest Wachtelschneider Károly
Szaliolcs-u. 32. vendéglős.

Boldog újévet kíván t. kartár
saimnak és jóbarátaimnak.

Bpest Vezér Péter
Népszinház-u. 1 . vendéglős.

Az cv változásával jóbarátai
mat és t. pályatársaimat szívélye
sen üdvözlöm.
Gyoma F ek e te  Endre

Központi vendéglős.

Jó ösmeröseimet kiknek hollétét 
nem tudom, az újév alkalmából 
ezúton gratulálom, 
t'sém Kausz Jenő
Vas m. föpincér.

Személyes ismerőseimet és kar- 
lársaiinat szivesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Bpest Stiirlmayer Gyula
Baross-u. 129. vendéglős.

Az újév küszöbén t. kartársaim
nak és jó  ismerőseimnek sok 
szerencsét kívánok.
Bpest Kolrich M ih á ly
Katona .'ózsci-u. 1. vendéglős.

Jó szerencsét, jó  sikert kíván 
minden jóbarátjának az újévben ' 

Kiskolozsvár Steiner Ferenc 
vendéglős.

B. U É. K.
Kaposszekcső Frey^ Jáuos

Jó kivánataimat Iejezem ki 
minden jó ismerősömnek az év 
változásával.
Bpest Benkö Mihály
V , Váci-ul vendéglős.

Boldog újévet kivánok jóbará
taimnak és kartársaimnak 

Bpest ifj. Mirth András
NagymezB-u. 21. vendéglős.

Jó barátaimat és L kartársai- 
az uj év küszöbén gratulálom. 

Bpest Krebsz József
Váci-ul tó. vendéglős.

k

3 . vevőinknek az u j év a lk a lm ib ó l szeren cse - 

kivánatainkat és meleg üdv őz  le lünket fe je z zü k  ki.

S z f .  ű u k á c s f ü r d ő  J C u tv  á lta la t

*n. j .

Jó barátaimnak és ismerőseim
nek az év elejével sok szerencsét 
kívánok.

Bpest Búzás Károly
Váci-utca 8ü. vendéglős.

Az újév változásával jó  bará
taimat és ismerőseimet szívélye
sen üdvözlöm.

i B iest Poda Sándor
Csákv-u. 4. vendéglős.

B. U. É. K.
Bpest Flieffenseline Mihály

T. pályatársaimat és ismerősei
met az újév alkalmával üdvözlöm

Guta Horváth József 
Komáromm. vendég!‘ s.

B. ü. É. K.
Nagytapolcsány Kinzel József
Korona fogadó főpincér.

B. ü. É. K.
Bpest Krakovs/.kv Gábor
Vácj.ut 80. vendéglős.

Boldog újévet kivánok minden 
| barátomnak és ösmerősömnek-

II Bpest Sztonajov István
Thököly-nt 33. vendéglős.

T. barátaim és kartársaimnak 
az év változásával üdvözletem 
nyilvánitom.
Baja Tometz József
Cinke kán-ház föpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Barcs Csapó József
Korona fogadó föpincér.

Az újév alkalmával t. pályatár
saim és ismerőseimnek sok sze
rencsét kivánok.
Bpest Alinásy Gábor
liákóci-lcr vcndégl's.



14. oldal. FOGADÓ l. szám.

Boldog újévet kívánok pálya
társaimnak és jóbarátaimnak.

Bpcst Havid Pál
Otthon kávéház tnlajil.

Ezulon üdvözlöm személyes 
ismerőseimet az év fordulója al
kalmából.
Szentes Győry Sándor

vendéglős.

Jó barátaimnak és kartársaim
nak szererencsekivánataimat feje
zem ki az év változásával. 
Vukovár Sehlögl M átyás
<i ropd Hotel. fogadós.

Személyes ösmerőseimnek ez
úton kívánok boldog újévet.

Bpest N o fitz e r  A ladá r
Almássy-tér. vendéglős.

B. ü. É K.

Bpcst Németh Sándor
Garay-tcr. vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és kartársaimnak.

Valkánv Lülik Ferenc
Vasúti vondéglős.

T. ismerőseimet és jóbarátai
mat szívesen köszöntőm az esz
tendő elején.

| Tapolca Domokos Ignác

B. U. É. K.

Rpest P e trá s  M aréi
Otthon kávéház. főpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ösinerösömnek. 

Bpest Thomn Is tván
Jiádor-n. 4S. vendéglős.

Minden jó  ismerősünknek ez
úton kívánunk boldog újévet.

Eger Steiner János és neje
vendéglős.

Mindazoknak, kiket nem isme
rek. boldog újévet kívánok.

Eperjes Roigl Lás/.ló
vasúti vendéglős.

Jóbarátaim és ismerőseim fo
gadják szerencsekivánataim nyil
vánítását az újév alkalmával. 
Bpest Bariba L ász ló
Síp-utca B. vendéglős.

Személyes ösmcröseimet és jó- 
barátaimat szívesen köszöntőin 
az újév alkalmával.
Debrecen Lengyel .Miklós

”  fogadós.

M inden  jó  barátunknak  és ism erősünknek boldog 

ú jév i k ivá n a ta in k a i ezúton  n y ilván ítjuk.

Debrecen, Hungária kávéház.

Friedenthal Sándor L e l le r  K á ro ly
fizetőpincér föpincér.

Deutsoh Ignác Svéd Márton
tekeör. fizetöpinccr.

kropf Márton Propper Adolf Sehwartz Miklós 

Stankovits Sándor Deák Ferenc
segédpincérek

Mindazon ösmerőseimnek, kik
nek hollé.ft nem tudom, ezúton 
kívánok l.cldog újévet.
Bpest A n d re jts  J ó zs e f
Alkotmány-u. 27. vendéglős.

Jó barátim és ismerösimnek 
ezúton kívánok boldog újévet.

1 Debrecen Horváth István
Bika-fogadó kávéház. föpincér.

Összes jóismerősömnek boldog 
újévi kivonataimat e helyen nyil
vánítom.
Debrecen M oó r Béla
Csokonai vendéglő. föpincér.

Szívélyesen köszöntöm jó  ba
rátaimat és ismerőseimet az év 
fordulóján.
Debrecen Maitsh Mihály
Bika-fogadó étterem. föpincér.

Pályatársaim és t. barátaimat 
az újév küszöbén ezúton kö
szöntőm.
Debrecen Lapath Béla

vendéglős.

T. pályatársaimat és vendégei
met az év változásával szívesen 
gratulálom.
Debrecen Vecsernyés Ernő

vengeglős.

Az év változásával t. kartár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
üdvözlöm.
Debrecen Árvái Berci

Szívélyesen üdvözlöm jó  bará- 
harátaimat az újév küszöbén.

Debrecen Juhász Sándor
Pétertia-utca vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ismerőseimnek. 

Debrecen P e trá k o v its  István
Vasúti vendéglő főpincér.

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Brassó Muntyán L a jo s
Zajzon-furdő. vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. pálya
társaimnak és ismerőseimnek

Brassó k im  M en yh ért
Metropol-fogadós.

T. ismerőseimnek és kartársa
imnak ezúton fejezem ki újévi 
szerencsekivánataimat.
Debrecen Fürst Béla

T. pályatársaimnak és isme
rőseimnek ez utón iejezem ki 
újévi szerencsekivánataimat. 
Debrecen V a rga  G vula
Vasúti vend. 111. o. élt. föpincér.

T. jóbarátaimnak és ösmerő- 
sömnek ezúton kívánok boldog 
újévet.
Brassó Mock János

Elité kávés.

B U. É. K.

Segesvár Unzinger János
fogadós.

B. U. É. K.

Petrozsény K ek k e l István
vendéglős.

Személyes ösmeröseimet és kar- 
társaiinat az év elején szívesen 
gratulálom.
Simonto nya ü lészáros J ó zse f

nagyvcndéglőí.

Minden ösmerősömnek és szak. 
társamnak boldog újévet kivánok-

Sárvár StrohofTer Viktor
fogadós.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és (ismerősömnek.

Sárvár Moóry István
kávés.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok, 

liédics K ancsal Is tván
Zala m. vendéglős.

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Kotor V lass ics  Hókus
Zala m. vendéglős.

Szívélyesen üdvözlöm szemé- 
j Íves ösmeröseimet és barátai- 
i mát az újév alkalmából.

Bpest Szabó Ferenc
.\épszinház-u. 24. vendéglős.

Boldog újévet kíván

G rosíí Ö d ö n  és  A lb e r t  
szállodai, vendéglői és kávéházi űztetek adás-vevést 

közvetítő iroda.

Gyors és pontos eljárás. Számos elismerő levél. 
Magyarország legelső közvetítő irodája.

T. (ismerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Bpest Adamek Ferenc
József-körút. vendéglős.

T. pályatársaimnak éz ösmerö- 
seimnek ezúton fejezem ki bol
dog újévi kivánataiinat.
Bpest Murlasits Pál
Cseiigeri-u. vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest L é b  J ó zs e f
Soroksári-ut. vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmeiőseimnek. 

Bpest Köppiuger György
lzaaella-u. vendéglős.

Összes jó  ismerőseimnek ez- i Az év változásával t. pályatár- 
, . . i saimat és ösmerŐse::;.et ezúton 

utón kívánok boldog újévét. 1; „rátalálom

Felsöpulya klemm Mihály j: $árkeresztur Takáts Gyula
vendéglős. , nagyvendéglős.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok.

Bpest K ová ts  Lukács
Baross-utca. vendéglős.

Az év váltó z; sával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest Cagler Vilmos
Gróf Haller-u. 4. vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
ösmerősömnek cs jóbarátomnak 

Lúgos M áge l Gyula
Magyar kaszinó élt. főpincér.

Kartársaimnak és ismerőseim
nek minden jót kívánok az újév 
alkalmából.
Lúgos S te rn  Adolf
Teraesv. sörcsarnok vendéglős.

Minden barátainkat és ösnierő- 
seinket, kiknek hollétét nem tud
juk, ezulon üdvözöljük.
Sopron H eiitd l J ó zs e f és  n e je
Déli vasúti vend. fi etöpincér.
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Az év változásává! t. (ismerőseim
nek szerencsekivánataimat feje
zem ki.
lirzsébetfalva Szed lak István

Boldog újévet kívánok minden 
jó  ismerős kartársamnak, 

lirzsébetfalva Kocsis G y ö rg y

Személyes ösmerőseimet s jó
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából 
Győr Major Balázs

Elité kávés.

T. pályatársaimat és ösmerö- 
seimet ez utón gratulálom az év || 
fordulóján.
Makó WeiszJ. Jenő

Otthon kávés. ‘

B. Ü. K. K .

Bpest Ze in an n  Is tván

Mindazon (ismerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr Mátyás Gábor
Hungária káveház főpincér.

Boldog újévet kivánok t. bará
taimnak és közdolgaink minden 
ha: cosának.
Győr László József

A távolból bojdog újévet kíván 
ismerőseinek és jóbarátainak 
Winchester Tisehler György
(Enplaml Hotel A győri Hóval 

Georg) volt éthordója.)

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kívánok.

Bpest Szaner Lajos
Hajús-u. 7. vendéglős.

T. (ismerőseimnek szerencse- 
kivánalainiat fejezem ki az év 
változásával.
Győr H a r c y  K á ro ly
Elité kávéház főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Gvőr Buchler Lukács
vendéglős.

Jó barátai és ismerőseinek ez 
utón fejezi ki szerencsckivánatait 
az újév alkalmával.
Debrecen Wittecsek Rezső
Degenfeld-tér fizetöpinecr.

B. ü . É K .

Győr Meixner Mihálvné
elíoval® fogadótulajdonos.

Minden jóakarónknak és jó  barátainknak ez utón kivánunk 
boldog ú jévet!

Győr
Csukovits István Uoyal nagyfogadó Mórit z Mihály

főpincér főpincér

Bognár Mihály Horváth János Meixner Győző
fizetőpincér szobafőpincér főportás

V a rga  János

Mátyási Sándor, Baranyai Dénes, Klauser Győző
éthordók

B. ü. É. K.
Győr Stojber Márton
Lloyd vigadó vendéglős.

Az újév fordulóján jóbarátaimat 
és pályatársaimat szívesen gratu
lálom.
Győr Takáts Jenő

vendéglős.

Kartársaimnak, jóbarátaimnak, 
valamint t. vendégeimnek boldog 
újévet kivánok.
Győr Józsa György

vendéglős.

Boldog újévi kivánataimat t. 
pályatársaimnak és (ismerőseim
nek ezúton fejezem  ki.
Győr N ém e th  F e re n c

Fehérhajé fogadós.

2 Az év változásával t. pályatár- 
Isaim at és (ismerőseimet ezúton 
sgratulálom
aGvőr Zsolnav János
IjFchérhajó föpincér.

13. U. É . K.

Győr K lausz >1 á r ion
vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és (ismerőseimet ez utón 
gratulálom.
Győr Tóth Antal

Jó barátaimnak és ismerőseim
nek szerencsekivánataimat feje
zem ki az év fordulásával. 
Győr Roseubergcr János
Liovil kávéház főpincér.

B . U. É. K.
Gvör Váraily Ármin

kávé-háztulajdonos.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Gvőr Koch Samu
Vasúti vendéglő I. l t  o. főpincér.

Személyes (ismerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Győr Tudor J ó zs e f
Vasúti vendéglő éthordó.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Győr V a r g a  János
Vasúti étterem éthordó.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Győr Koch Gyula
Vasúti vendéglő éthordó.

Minden ismerősömnek és ba
rátomnak boldog újévet kívánok. 

Léva Schmidl J ó zs e f

Az év elejével minden jó  bará
tomat és ösmerösömet ezúton üd
vözlöm.

Győr H e r c e g  B e zsö
Fehérhajó szobaföpincér.

Az újév küszöbén t. pályatár
saimat ez utón köszöntőm.

Gvőr Visy Balázs
Fehérhajó fogadó elhordó.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
I.éva Wilhelin Jakab

vasúti vendéglős. I

B. ü . ló K.

j Léva Feriiké József

T. ősmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változása alkalmával.
Győr S im on  P é te r
László vendéglő föpincér.

T. barátaimnak és ösmerőseim- 
nek boldog újévi kivánataimat 
ezúton fejezem ki.
Győr Jarkovits István
Öecessió mulató föpincér.

B. ü. É. K.

Balassagyarmat Lusztic Vilmos
Magyar király fogadó*.

T. barátaimat és kartársaimat, 
kiknek hollétéről nem tudok, ez
úton üdvözlöm.

' Zsombolya Reif János 
.Icmelka fogadó főpincér.

Üzletfeleimnek, valamint 
voltak hosszú időn át támogaln 
Egyben van szerencsém tudón 
utca 12 . sz. alatti (Fiume fogad

t. vendégeimnek, kik szívesek 
, ezúton kivánok boldog újévet, 
ásul adni, hogy a U., Lánchid- 
jban levő) üzletemet 1911 május

T. ősmerőseimnek ezúton fe
jezem ki szerencsekivánataimat 
az újév változásával.

Győr Poci Sándor
1 vendéglős.

I Minden jó  barátomnak és is- 
j mer őseimnek ezúton kívánok bol- 
I dog újévet.

Bpc-t Drabik János
Csengcry-u. *5. vendéglős.

tló 1-től a 11. kér., Margit-körut ö4. szám alá (Erőd-utca sarok) 
helyezem át.

Budapest. özv . Gebauer Antalné 
(Boross Ilona)

Azon t. kartársaimnak, kiknek 
hollétéről nincs tudomásom, ezu- j 
tón kivánok boldog újévet.

Bpest S zá ra z  Lajos
Vőrősmarty-u. 2:t. vendéglős.

B. U . É. K.

Bpest B raun  S eb estyén
ii Nefelejts-u. vendéglös«

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Érsekújvár A n d rá s  G y ö r g y
Vasúti vendéglő föpincér.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Érsekújvár _ Tartó Lajos
Vasúti vendéglő föpincér.

B. Ü . É . K.
Bpest Janzso  Sándor
István- ut vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. (is
merőseimnek és kartársaimnak. 

II Füzesabony S zö lk e  János
Vasúti vendéglő főpincér.

T. Kartársaimat és jóbarátai
mat szívélyesen üdvözlöm az év
forduló alkalmából.
Gyöngyös Janits Mihály
Pannónia fogadó tjpincér.

T. barátaimnak és ösmerősc- 
imnek boldog újévet kivánok.

Halvan H a lá sz Kálmán j
Vasúti vendéglő föpincér.

Azon t. kartársaimat, kiknek 
hollétéről nem tudok, ezúton kö
szöntőm az újév alkalmából. 1 
Báttaszék Wirth Sándor 1]
Vasuli vendéglő pincér.
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Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és (ismerőseimnek.

Bpest Sándor János
Gyár-u 28. vendég ős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Érsekújvár Á d á in  G usztáv

Oroszlán-f g.dos.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivanataimat fejezem ki az év 
változásával.
Érsekújvár Frischinan Ödön 

Nemzeti fogadós.

Minden ösmerős kartársamnak 
boldog újévet ezúton kivánok. 
B. csaba B a lázs  János

vasúti vendéglő főpincére.

Személyes (ismerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

1 B|>est Náday István
tiki-utca vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 
Érsekújvár Vince Mihály

vendéglős.

T . barátaimat és kartársaimat 
szívesen köszöntőm az év for
dulóján.
Érsekújvár Ciminerer István

vosoti vendéglő f. pincére.

Az év változásával t. ismerő
seimnek szerencsekíváuataimat 
fejezem ki.
Il.-csaba Horváth Lajos

Fiume kávéház főpincérc.

Kartársai Hinak ezúton fejezem 

ki boldog újévi kivánataimaL

Boldog újévet kivánok minden 
jóbarálomnak és ösmerösömnek. 
Esztergom Unerer Mihály

Magyar király fogadó főpincére.

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és ösmerőseimnek szives sze
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Esztergom D au er Károly

Korona fogadó főpincérc.

Az év fordulója alkalmából t. 

barátaimat és pályatársaimat ez 

utón üdvözlöm.

Kassa VVeisz Dezső
Otthon-fogadós,

Kassa SzenUryörgyi Ferenc
Andrá:sy-kávéház tulajdonosa 

t

Az újév küszöbén t. barátaimnak és ismerős kar társai innak 

ezúton fejezem ki szerencsekivánataimat.

Zám. Smidt Antal
fogadós.

Személyes ismerőseimet és ba
rátaimat ezúton üdvözlőm az új
év alkalmából.
Kasaa Imrédy Rezső

Andrassy-káveház főpincére.

Pályatársaimat és t. barátaimat 
zz év változásával szívélyesen 
üdvözlöm.
Déva Németh Is tván

vendéglős.

T. kartársaimnak és jóbarátaim
nak b. újévet ezúton kivánok.

Déva S e h w a r t z  N á thán
Korona-fogadó.

Boldog újévi kivánataimat t. 
barátaimnak ezúton nyilvánítom. 
Kassa Gerber Gyula

vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
t. barátomnak és ösmerőseimnek. 
Kassa Ákossy Imre

Millenium k.ivéház főpincére.

T. pályatársainkat és jóba 
újév alkalmából.

Kassa
Horvá

főp

rátáinkat ezúton üdvözöljük az 

Royal étterem
h Z s iga

Minden jó  ismerősöm és kartár
samnak boldog újévet kivánok. 
Kassa Németh Lajos

Ralalon-kávéház

1 I .  ösmerőseimnek szcrencse- 
1 kivánataimat fejezem ki az év 
I változásával.

Kassa Lahr Henrik
Schalchdz kávéház főpincérc.

Kurtít/ A n ta l Molnár István Freiberger G yu la
éthordók Boldog újévet kivánok t. ös- 

meröseimnek és karíársaimnak.

Az év fordulója alkalmával üdvözöljük minden jóakarónkat 
és. jóbarátainkat.

Szombathely, Szabária fogadó

Wntsehek Imre Reiber József
Polgári étterem íopincére fépincér, étterem

Szabó Is tván  Márton Mihály
éthordó szobaföpincér.

Kassa Schwartzenfeld Vilmos
Társaikor kávéház főpincérc.

B U. É. K.

Szombathely Schiniedt Alajos
•Deákparki vendéglős.

B. U. É. K.

Szombathely Doma Dániel 
Kobonci-ut vendéglős.

! Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ösmerösömnek. 
Szombathely Henrii István

ktvés.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
graiulálom.
Szombathely Kenderes'y György
Széli Kálmán kávéház föpini-ér.

Jó ismerőseim és barátaimat 
szívesen köszöntőm az újév al
kalmából.
Szombathely Zámbó Kálmán

vendéglős

Kartársaimnak és minden jó- 
barátaimnak boldog újévet kivánok 
Szombathelv l  nffer P á l 
Központi kávéház kávés

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Körmend Ebenspansrer R ezső

Korona-fogadós. '

Személyes ismerőseimet és kar- 
társaimat ezúton üdvözlöm. 
Körmend Donner Géza

fogadós.

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat lejezem ki az év 
változásával.
Körmend Takáes Lajos

Korona-logadó fi pincére.

Az év változásával L pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Szombathely Polgár István

vendéglős.

j T. ösmerőseimnek ezúton feje
zem ki szerencsekivánataimat az 
év változásával.

Körmend Szvetanits Károly
1 Laliik vendéglő föpincér.

T  üzletfeleinknek ezúton 

létünkét az év fordulója al

nyilvánítjuk szívélyes üdvöz- 

kalmából.

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Körmend Kneffel József
Korona fogadó fogadós.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
j merűseimnek és kartársaimnak. 

Körmend Kiss József
vendéglís.

Budapest. Pa n n ón ia  Szikviz& yár.
Boldog újévet kivánok minden 

barátomnak és ismerőseimnek. 
Budapest Krausz András 
Gvár-n. 17. vendéglős

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőm.
Bpest Fülöp János
Magyar-a. 23. vendéglő:.

T. barátaimnak és kartirsaim- 
i nak boldog újévet kivánok 

Bpest Patzer János
1 Népszinház-ti. vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
eratutálom.
Budapest Krenisz Andor
Nagyraczö-u. 44. vendéglés

f .  ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával*
Budapest N a g y  István 
V. Váci-ut vendéglős.

Kartársaimnak és ismerőseim
nek az újév küszöbén sok sze- 
rencsét kívánok.

ij Bátyú Benkő .Mátyás
!■ Vasúti vendéglő föpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat fejez un ki az át
változásával.

| Királyháza Doviesin István
| Vasúti vendéglő f  pincér.

Boldog újévi kivánataimat c 
helyen nyilvánítom t. barátaim
nak és kartársaimnak.
Fogai as Buumgartner Nándor
Paris fogadó éthordó

Minden ösmerőseimnek és szak
társaimnak boldog újévet kívá
nok.
Nagyszeben M óza J ó zs e f
Ferenc kávéház fézetőpincér



FOGADÓ 17. oldal.

Személyes (ismerőseimet és ba
rátaimat ezúton köszöntőm az 
újév alkalmából.

M.-vásárhely Schweitzer Adolf
Tran8yl rania fogadós.

Boldog újévet kívánok t. ösme
rőseimnek és kartársaimnak.

Kolozsvár Marton Vilmos
vendéglős.

T. barátaimat és kartársaimat 
-zivesén köszöntöm az év for
dulóján.

Kolozsvár Pferehv Ferenc
vendéglős

Az év változásával ismerő
seimnek szerencseki vánataimat 
fejezem ki.

Bpest Viola Is tván
Wessalényi-u. IS vendéglős.

B. U. É. K.
M.-vásárhely Matajetz Gyula

Központi fogadós.

Ezúton üdvözlöm az újév al
kalmával júbarátaimal és kartár
saimat.
Kolozsvár Simon József

Royal kávés.

Jóbarátaimnak és ismerőseim
nek az uj év küszöbén sok sze
rencsét kívánok.
Kolozsvár Sebestyén Mór

Biazini ícgadós.

B. U. É. K.
Sz.-Brod Kolozsváry Andor
Sárgaház fogadó. főpincér.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmával.

M.-vásárhely S eh o d its  F e ren c  
Transylvsnia főpinccre.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőm

Kolozsvár Sugár Sándor
Biazini fogadó főpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Kolozsvár Varga József 
Minta v. vendéglős. j

Minden jó  ismerősünknek ez
úton fejezzük ki boldog újévi ki- 
vánatainkat.

lípest. Ráth Ferenc és  neje
Gubacsi-ut. vendéglő* és bortermelő

T. ösmerőseimnek szerenese- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
M.-vásárhely Kiss Kálmán

Royal kávéhál főpincére.

Pályatársaimat és t. barátai
mat az év változásával szívesen 
üdvözlöm.
Kolozsvár Kalocsai Simon

Balaton kávés.

B. U. É. K.
Kolozsvár Grosz Miklós

Elhelyező iroda tulajdonos, j

Az újév küszöbén kedves pálya
társaimat szívesen üdvözlöm. 

Nagyvárad Ráhel József
Vasúti vendéglő. főpincér.

B. U. É. K.

M.-vásárhely Latzkovils E rn ő
Meder-fogadó fopineére.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.

Nagyvárad Leitner Ferenc
vendéglős.

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

Nagyvárad F á v  József 
Korona kávés.

B. ü. É K.

Nagyvárad Zsédely István

Az újév alkalmából legmele
gebben köszöntöm kedves kollé
gáimat ós ismerőseimet. 

Csikszhntkirálvi Silló Gyula
Aranyosgyéres. vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és kartársahnnak. 

Nagyvárad Klein Márton
Szalon kávéház tulajdonos.

Kollégáimnak, jóbarátaimnak, 
valamint t. vendégeimnek boldog 
újévet kívánok.
Nagyvárad Csákv Sándor

vendéglős.

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és ösmerőseimnek szives sze- 
rencsekivánatainiat fejezem ki. 
B.-Gyula Mamii József
Komló fogadó főpincér.

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

Kecskemét J en ey  Vilmos 
Korona fogadó. főpincér.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.

Nagyvárad Freguliea Antal
Korona kávéház főpincér.

T. szaktársaimnak és barátaim
nak boldog újévet kívánok. 

Nagyvárad S iposs  Jenő
Szalon káréház főpincér.

Minden jóbarálomnak és ös- 
merősömnek b o ld o g  újévet 
kivánok.

Sarród Csida István
(Sopron m.) vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerősőmnek.

Kecskemét Mayeresik István
Kolossá fogadó fizetőpincér.

B. ü . É. K.
Nagyvárad Silberman Ignác 

Elh. iroda tulajd.

B U. É. K.
Szatmár Balogh József
Vasúti vendéglő főpincér.

Jóbarátaimnak és kartársaim
nak az év változásával üdvözle
temet nyilvánítom.
Arad Scheiber Lajos

vasúti vendégios.

M.nden jóbarátunknak és isme
rősünknek ezúton kívánunk bol
dog újévet.

Cegléd Sieinhühe' Jenő és neje
Vasúti vendéglő főpincére.

Boldog újévet kívánok ösmerő
seimnek és jóliarátaimnak.

Szatmár Krohn Mihály
kávés.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.

Szatmár Bock L^jos
Viktória nagyfogadó. igazgató.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak, ismerősömnek és 
kartársaimnak.

Arad Lánc Fereuo
kávéi.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőm.

Cegléd Hernyók Ferenc 
Vasúti vend. 111. o. étt. főpincér.

Az újév alkalmából jó  bará
taimat és ismerőseimet szívé
lyesen üdvözlöm.

Szatmár Novak István
Pannónia kávébáz. főpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ismerőseimnek.

Szatmár Márkus Samu 
Pannónia étterem. főpincér.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Arad Brenner Jenő
■ Központi fogadó. szobaföp.

B. U. É. K.
Lajosmizse Magyar József

vendéglős.

Boldog újévet kívánok tisztelt 
barátaimnak és ösmerőseimnek.

Szatmár Palkovits Gyula
Pannónia kávéház pincér.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Szatmár F ö rd ő s  G ábor
Pannónia fogadó. szobafőpincer

B. U. É. K.
Arad Maver Károly
Fehér kereszt fogadó kávéház főpincéré.

Minden ösmerősőmnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok.

Szolnok Szalay Gyula 
Kossuth-fogadó. főpmcér.

Mindazon ismerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.

Szatmár Heimlich F e ren c
Károlyi fogadó. főpincér.

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok. 

Szatmár Popovits Sándor
Krspipa vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen üdvözlöm 
az újév alkalmából.

Arad T a rn ó c y  Béla
Fehér kereszt fogadó étterem főpinrére.

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

Szeged F ek e te  László
Bohn étterem főpincér

B. ü. É. K.
Szatmár Vass Dezső
Károlyi fogadó. éthordó.

B. D É. K.
Bácsalmás Vargha János
Nemzeti fogadó főpincér.

(Soproni kis Varga '

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Arad Blau Jenő
P>nnonia fogadó. főpincér.

Az év változásával t. ösme- 
rőseimnek szercncsekivánataimat 
fejezem ki.

Gyoma Szerető Mihály
Ottnon vendéglős és kávés.

Minden ösmerős karlársamnak 
boldog újévet ezúton kívánok. 

Podány Gohlberger Mihály
vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. bará 
Iáimnak és ösmerőseimnek.

Arad S za la y  Imre 
Központi fogadó főportis.

T. barátaimat és szaktárcáimat 
szívesen köszöntőm az év fordu
lóján.
Arad Moaryoróssy István 
Millennium étterem. főpincér.
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Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak.

Arad. Kovács Artúr
Abbária-kávés.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Pápa. Turcsányi Samu
vasúti Tendéglös.

Az év változásával L  pályatár
saimat és ösmerőseimet ez ulon 
gratulálom.
Érsekújvár. Garsrer Pál

föpincér.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Bpest. IlraboYSzky György
Klanzál-tér 18. vendéglős.

B. ü . É. K.

Arad Németh István
vasúti vendég'ö föpincér.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak. 

Kaposvár Kozma Sándor 
Erzsébet-fogadó föpincér. 

kávéhíz

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Lipótvár Somogyi János
vasúti vendéglő főpincér.

B. U. É. K.

Zalubil János főpincér 
Hódmezővásárhely .Nemzeti rogadó.

Boldog újévet ezúton kívánok 
minden jó  ösmerösömnek.

Arad Rónay János
Központi fogadós.

T. vendégeimnek s kartársaiinnak 
boldog újévi kivánataimat ez utón 
nyilvánítom.
Szeged Bernáth Dezső
Ilreher sörcsarnok vendéglős.

Boldog újévet kívánok tiszt, 
barátaimnak és ösmerőseimnek.

Szeged Szántó Gyula
Belvárosi kávéház tulajdonos.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Hátszeg Kemény Simon

vendéglős

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Kisterenve Ehrenthal Géza

föpincér.

A z újév alkalmával kartája im 
nak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok.
Szeged Radó Ignác 
Floyal kávéház tulajdonos.

Ösmerőseimnek és jóbaráta:m- 
nak boldog ú jévet kívánok.

Szeged Ifj. Totzer Ferene
vendéglős.

Jóbarátaim cs t  pályatársaim
nak szives jó  kivánataimat ez 1 
utón fejezem ki.
Keszthely Zakots Jenő
Amazon kávéház föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ösmerösömnek.

Temesvár Gombás Gyula
Korona- és RoyaI-r«gudó?

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok. 

Szeged Kurutz Endre
vasúti vendéglő III. oszt. étterem.

Minden jóbarátomnak és ös
merösömnek boldog újévet kí
vánok.
Szeged T á tz l Antal
vasúti vendéglő föpincér.

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom.

Karánscbes 5chwechtve József
Lichtncckert fogadó üzletvezető.

Mindazon ösuierősömet, kik
nek hollétet nem tudom, ezúton 
üdvözlöm
Temesvár Hafner Sándor
i'.elvár.jai kávéhíz föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Szeged Kőrösy József
vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartájaimnak.

Szeged Palkovits A n d o r
Xewyork kávés.

Személyes ösmerőseimet és ba 
rátáimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Gyergyószentmiklós Kovácsit/.Pál
Lengyel étterem föpincér.*

Boldog újévet kívánok t. ösme 
réseimnek és kartársaimnak.

Temesvár Zartl Lipót
föpincér.

| Koronaherceg fogadó étterem.

Az üzletet eladó és vevő kartársaknak, valamint a 
vendéglösiparhoz tartozó összeseknek ezúton kívánok 
boldog uj esztendőt. skultéty Lajos

Szegett üzletek eladási és ve vési ügynöksége.

Kartársaimnak és minden jó- 
barátaimnak boldog újévet kívánok 

Gyergydszentmiklós Antryal Mihály
Laurentz-szálloda.

Mindazon t  ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.

Temesvár Kedrovits Mihály
Tilseni sörrsarnok vendéglős.

A vendéglősiparhoz tartozó ösízeségnek ezúton feje
zem ki boldog újévi kivánataimat 

Szeged Lantos Ferenc
elhelyező iroda tulajdonos.

Boldog újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. 

Bpest Schmrakovszky József
Mária Téréiia-tér vendéglős.

Ezúton üdvözlőm az újév alkal
mából jóbarátaimat és kartár
saimat.
Temesvár Kornstein Károly
Szarvas fogadó föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek.

Temesvár lleueeiy Jenő
Boyal kávéház föpincér.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Temesvár K iss  Á rp á d

Horgony-kávés

Kartársaimnak és minden jó 
barátaimnak boldog újévet kí
vánok.
Resicabánya Schreyer J. László

Pannónia-vendéglős.

B. U. É. K.

Siófok Keverencsics István
vasúti restis.

Személyes ismerőseimet és ba
rátaimat üdvözlöm az újév alkal
mából.
Szabadka Hermel Frisrves

Erzsébet- fogadó?'.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Szabadka Horváth Lajos

Palics-fDrilfii nagy vendéglős.

B. LT. É. K.

Szászrégen Tardy Gábor

Jó barátaimnak és ösmerőseim* 
nek szives szerencsekivánataimat 
fejezem ki
Torda Fekete Lajos

Korona-fogadós.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseminek és kartájaimnak

Szabadka Tatay Pál 
Pestváros- fogadó föpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Szabadka Lukács József
Bárány-fogadó föpincér.

T. ismerőseimnek és jóbará
taimnak boldog uj évet kívánok.

Temesvár Gráf S án d or
Délvidéki kaszinó föpincér.

Az újév küszöbén kedves pálya- 
tál saimat szívesen üdvözlöm. 

Radnyáncn Kornél vendéglős 
Alsószombatfalva.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat ezuton köszöntőm az újév 
alkalmából.
Szabadka Habetler J. Béla
Park kávéház föpincér.

T . barátaim és szaklársaimnak 
boldog újévet kívánok.

Szabadka Tenyér Péter
Városi kávéház főpincér.

Minden barátjának és ösrne- 
rősének ezuton is boldog újévet 
kíván
Mezőtúr Lacher Albert

Kossuth-fogadós.

T . barátaimat és ismerőseimet, 
kiknek hollétét nem tudom, ez
úton üdvözlőm.
Bpest Szabó Kálmán
Tbököly-ut 81- vendéglős J

Boldog újévet kívánok mélyen tisztelt vevőimnek 
és ösmerőseimnek.
Bpest, Sip-utea 5. Berkovits Károly

hektograph készítő és raktáros.

Összes volt főnökeimnek és 
ismerős kartársaimnak boldog 
újévet kívánok.
Gyergyószentmiklós Makav Béla
Szilágyi szálloda föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerösömnek. 

Szombathely Weber Károly
(Fogadó levelezője} föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai 
mát szívesen gratulálom.

Szabadka Csajtay J ó zs e f 
Bárány káréház pincér.

Boldog újévi kivánalaimat e 
helyen nyilvánítom barátaimnak 
és kartájaimnak,
Szabadka llennann Simon
Bárány kávéház fizetőpincér.

Pályatársaimat és barátaimat 
az év változásával szívélyesen 
üdvözlöm.
Szilagy'cseh Kozma Gábor
Nagyvendéglő főpincér.
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Boldog újévi kivánataimat L 
barátaimnak ezúton nyilvánítom. 

Pozsony U d vork a  Is tván
Fácán nagyvendéglös.

Személyes ösmeröseimet és || BolJ uiévet kívíll0k lisztelt 
barSlamtat sm esen  készültem baralai„ "nat és ösmeriiaeinmek. 
az tljév alkalmával.
Pozsony Priiírer G yu la  | S°Pron Groszncr Pál

Savoy-nagvfogadós. Pannónia fogadós.

Minden jó  ismerősömnek és 
kartársamnak boldog újévet ki- 
vánok.
Sopron Seliláderer János

Gy. S. E. vasitli vendéglőn.

T. {ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Pozsony E ek erE n d re
Savoy fogadd kávéhoz föpincér.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ismerősömnek.

Pozsony Bőhm  L ő r in c
Vasúti vendéglő főpincérc.

T. üsmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az át
változásával.
Sopron Peek L ő r in c  
Várkerület 5. vedéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

Sopron Krausz János
Fehérrózsa fogadó fogadós.

Boldog ú jévet kívánok t. üsme- 
rőseimnek és kartársaimnak. 

Pozsony T ak ács  F . János
Savoy nagyfogadd srobafönök.

Az év változásával t. pályatár
saimat és Ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Pozsony G rá tz  V ilm os  
Frigyes föh.-ut lő. kávés.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Sopron P á l Sam u
Pincéregvlct elnöke vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ismerőseimnek.

Sopron Peck János
kávés.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Pozsony; T a lá n v i Ferenc  
Petőfi termek vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
ismerősömnek és kartársaimnak. 

Sopron E x iiu re r  G usztáv
Ualfiu-u. i. kávés.

Jó ismerőseimet és barátaimat 
szivesen köszöntőm az újév alkal 
mából.
Sopron Hódíts Fereuc

Személyes ismerőseimet és kar- 
társaimat ezúton üdvözlöm. 

Sopron Kenyeres István
l’annonia fogad". főpincér.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Sopron lla n d le r  J ó zs e f
Pannónia fogadás portás.

T. barátaimnak és kartársaim
nak boldog újévet kivávok.

Sopron F e k e te  F e ren c
Peck kávéház föpincér.

A t. fogadós, vendéglős kávés, 
és pincér uraknak boldog újévet 
kívánok.
Sopron K ezsu ák  János
Csitkovics kávéház föpincér

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és (ismerősömnek

Sopron Bognár Gyula
Fetérló-fogadna.

Boldog újévet kívánok t. ös- 
mcrőse'mnek és kartársaimnak.

Kópháza N ik a  V in ce
Sopron m. vendéglős.

Személyes ösmerőseim és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Sopron L ők öss  J ó zse f 
Kaszinó kávéház pincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szivesen üdvözlöm.

Sopron K iss Is tván
Csitkovits kávéház firetőpincér.

T. üsmerőseimnek ezúton feje
zem ki szerencsekivánataimat az 
év változásával.
Sopron Maszlovils Antal
Hódíts kávéház löpinci-r.

B. U. É. K.

Bpcst B en kő  P á l 
Grosz iroda vezetője.

| Minden jóakarómnak és jóba- 
' rátomnak ezúton kívánok boldog 
j újévet.

Bpest S ó ly o m  S án dor

T. üsmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Rábakethely Martinék Ferenc

(,Vas m.) vendéglős.

B. U. É. K.

Bpest Skraltán Ferenc
Aradi-u 61. vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mul szívesen gratulálom.

Bpest C su thy  G yu la
| Yáci-ut 32. vendéglős.

T. ösmerő8eimnek szerencse- 
kivánataimat ezúton fejezem ki 
az év változásával.
Nagykanizsa Valdhauser Vilmos
Központi kávéház főpincér.

u  i.j •__ i. , T. barátaimat és ismerőseimet,Buldog újévet kívánok t. k»r- . kikBek M é t í (  , d ; 
társaimnak és ^barátaimnak. ulon ttdvMöm

Sopron K a lm e r  M átyás  Bpest Csiitliv Zoltán
Kaszinó kavéház. fopinc r. M Mester-utca 47. vendéglős.

X X X  E G Y R Ő L  - M Á S R Ó L .

A patkány.
Egy tanító a tanítványait úgy készí

tette elő a vizsgára, hogy mindegyiket 
megtanította egy-egy dologra, amely- 
jő I majd felelni kell néki. Bakra Ferkó- 
nak, a Bakra kocsmáros kisebbik fiának 
a patkányról kellett felelni.

Elérkezezett a vizsga napja. Jelen 
volt a falubeli plébános is. Legelőször 
épen Bakra Ferit szólította föl. — No 
kis fiam felelj nekem arra, hogy ki 
vagyok én !

A gyermek nem is ügyelt a plébá
nos kérdésére, hanem elkezdte gyorsan 
hadarni a bemagolt dolgot:

—  Igen nagyon kártékony állat. Az 
éléskamrákban, a magtárakban roppant 
károkat okoz. Lyukakban lakik. Hasz
not legkevesebbet sem hajt s a bőrét 
semmire sem lehet használni. Patkány
méreggel és patkányfogókkal pusztítják. 

Kénszeletek.
A  magyar ember azt szokja mondani, ha 

dolgával végez: itt a vége düleje. Mi azt mond
juk : a  vége itt van, de a dűlő még csak ez
után következik.

Soha senkinek se hangoztasd, hogy gyengén 
megy üzleted, azt se, hogy rosszul van so
rod, mert rajtad és jóliireden ez mit se segít.

Öreg cigánynő . . .

Ö reg cigánynő, vén kártyavető.
Toppan be s veszi a kártyát elő:
Majd csókolja a lábam és kezem 
És kér, hogy tartsam oda tenyerem, 
Megmondja: szeret-e a kedvesem.

Vén cigány banya, itt van egy forint, 
Am ott a házban egy kis lyány lakik;
Menj hozzá és mond és vesd meg neki, 
Hogy az az ifjú nagyon szereti —
H ogy mindig és csak őtet szereti.

.Nagykürtös.

Kortyantó.
—  Bujtó komám, valami három akónyi bo

romba penész vagy mi a fránya ette be ma
gái, mit csináljak vele ? —  Ne tégy vele sem
mit s e ; adj neki egy kis szint s javítsd meg 
valamennyire. Aztán nézd át a Vendéglősök 
Naptárát, itt találsz rá szert, ami törvénybe 
nem ütközik. De egyre figyelmeztetlek: hogy 
ebből a borból csak fináncoknak és hasonló 
olyan törvényes vendégeknek adj, akiket te 
látsz —  ha nem is szívesen —  vendégül.

A kuffer.
A niezőcsáfi gazda bement Miskolcra 

vásárra. Amint ott jár-kéi a nagy vá
sárban, egyszerre csak útját állja egy 
földönáruló, hogy vegyen tőle — kuffert. 
A  gazda illedelmesen kiakar térni, de 
a kalmár még inkább útját állja és 
nagy buzgalommal igyekszik rátuk
málni az árucikkét. — Mán osztán 
minek az nekem? — véli a gazda. — Hát 
beleteheti gazduram a pruszlikját, a 
nadrágját, ingét, gatyáját és minden 
ruháját! —  magyarázza az árus. — Oszt 
én mög mezítelen járjak ! ? — förmed 
rá a csáti gazda, cs tovább sétált.

Kénszeletek.

A  kötekedő vendégnek az ellenkezőjét szol
gáld ki, mint amit kér és azt mondd n ek i: 
Hiába tetszik kötekedni, én még s sokkal job
bat és finomabbat hoztam, mint amit kívánt. 
(Hogy a gyatránál is gyatrább, azt nem szük
séges tudinia.)

Ha ideges a vendég, te is légy az és kérd 
fel őt, hogy ajánljon valamilyen szett az ide
gességed ellen. Így a legbolondabb vendéget is 
begyógyíthatod.
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*  U rnára Jöitmli siállota" Szászváios.
Fogadó á t v é t e l .
Teljes tisztelettel van szerencsém hí

rül adni, hogy Szászvároson a 
„ K ö z p o n t i  s z á l l o d á t ' 1

átvettem és azt a mai igényeknek meg
felelő nagy kényelemmel rendeztem be. 
Jó magyar konyha, étterem, elegáns ká
véház, figyelmes kiszolgálás. Omnibusz
közlekedés minden vonathoz. Üdvözlettel 

N E U M A N N  J E N Ő  
szállodás.

j
nem lé te i más \

I l l t O l

tsak ZWflCK-léle.

0

H a n ó :

MATZNER
ki Greibichnál 14 évig 
------ volt, most - -  -

Budapest, IV, kerület, 
Képíró-utca 8. számú

pincérügynöki elhelyező 
irodában van alkalmazva. 
További p á r t fo g á s é r t

.....N E K E M  M O NDO D .'

É N  AZT M Á R  R É G E N  TU DO M . 
h o g y  HORVÁTH FERENCZ SZEGED I PAP
R IKÁJA  L E G J O B B  A VILÁGO N - KELLE

M E S  IZÜ  É S  N E M  E R Ő S '
VALÓDI SZEGEDI ÉDES NEMES RÓZSAPAPRIKA 
VALÓDI SZEGEDI FÉLÉDES GULYÁS RÓZSAPAPRIKA 

TOJÁSOS TARHONYA A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRON 

T E S S É K  PRÓBARENDELÉS ÁLTAL MEGGYŐZŐDNI'

Eladó vendéglő.
Pilis nagyközségben (Pest ni.) 
a Vasut-utcában, közel a vasúti 
állomáshoz, egy jóforgalmu ven
déglő örökáron eladó. A vendéglő 
egy modern saroképületben van, 
mely á l l . egy nagy étterem, egy 
ivó, egy lakószoba, egy konyha, 
egy éléskamra, egy nagy p-nce, 
egy borház, egy tágas folyosó, 
tágas udvar és egyéb mellék- 
helyiségekből. Ára 24.000 kor. 
Értekezhetni a tulajdonos Föld- 
várszby Mihály borkereskedő

nél Pilisen (Pest m.) i - e

Mérlegképes könyvelő
és flott magyar-német levelező, 
szállodai avagy nagy vendéglői 
könyvelőnek, esetleg üzletvezető
nek azonnali belépésre ajánlkozik. 
Szives ajánlatok ,,V . V . Béla, 
Diósgyőr-Vasgyár, Damjanich- 
utca 6. sz.‘ ; alatti címre kéretnek

---- : M egjelent az 1911-re szőlő

VENDÉGLŐSÖK NAPTÁRA
tlölizetikDek 1 ku. 20 (illír, Mepreudelheti a „Fogadó" kiaífflvataiiliaii-

B U D A P E S T ,  Vili .  KÉR., R A K Ó G I - U T  13. sz.
..Szőlészeti ős Borászati Lap" (Kecskem éti

már a harmincegyedik évfolyamát írja. — A Szőlészeti és Borá
szati Lap hazánk szőlőművelésének és borászata fejlesztésének 
előmozdítását tűzte ki célu l; tekintetbe véve a jelenlegi viszo
nyokat, a jövöreszakszerű, gyakorlati, tárgyilagos, időszerű cikkei 
által minden irányban tanácsot nyújt és a termelés haladásán 
lendíteni igyekszik. Erről minden száma tanúbizonyságot tesz. 
|EIőfizetési á r a : Egész évre  10 bor., fé lévre 5 kor. 

Az előfizetéseket a lap elmére, Kecskem étre kérjük küldeni. 
MtrtatTánysrámof M A U R E R  J Á J V O S
aziv«3«n küldünk. felelte szerkesztő-kiadó.

Ugyanott kapható k ön yvek :
A szőlő helyes ültetése kötve 2-50 FOzve 2- - A szőlő helyes metszése 
kötve 3- Tűzve 2-50 Dór richtige Rebenschnitt kötve 2-50 fOzve 2-
Peronospora viticola és Black-rct Tűzve Szőltezeti és Borászati Lap
Naptára az 1910-ik évre fűzve J.— kor. Poetaajánl&si külön díj 25 Bűre

„ M U N D U S “

EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT 
:: FABDTDRGYÁRAK R.-T. ::

Központi iroda:

BUDAPEST, Y „  B ALVANY-U. 10.
R a k tá r :

IV., KOSSUTH L A JO S-U T C A  15.
Telefoo 89-51.

G YÁRAK: Beszterceíánya, Kassa, 
Berosjenö, Bngvár, Varasa, Vrata. 
Mindennemű hajlított fabú to r  
:: és kerti bútor. :
Hjánlja Ránáfiázi és oendégiő Berendazésekre 

csinosan Kiállítóit gpérlmányalt.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, Sip-utca 7. Fiám.
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-  -  Akarnak 
s o k  p én z t 

keresni?
Itt az alkalom.

Most jelentek meg a legérdekesebb, 
pikársabbskacagtató újdonságok. 
Kettős jelentőségű képes lev.-la- 
pokstb.atb. lelket, szivet és szemet i 
megnevettető humoros dolgok. 
Csekély K 2-50 beküldése ellenében 

50 darab mintát küld

Ü z le ti b e re n d e z é s  és
„fogyasztási cikkek" bevásárlásánál elő
fizetőinek díjtalanul jár el a „F o g a d ó "  
kiadóhivatala. Budapest Vili., Rákóci-ut 13.

| Vennék |
í  egy jókarban levő  kisebbszerü jé g -  
^  s zek rén y t. Bármilyen egyszerű, csak ^ 
^  jó  állapotban legyen. N ém e th  Im re  ^ 
jí vendéglős, V íz v á r  (Somogymegye). ^
XXXXXX\\XXXXXXX>5SXXXXNX\NXXXXXXX\XXXXXXX‘sX

H i r r l p i é c p l f  k ivéte tnek  lapunk 
l i a e i e d e K  kiadóhivatalában -

Budapest, Vili., Rákóci-ut 13. szám.

Járási székhelyen,
(Bácskában), melyhez még 18 község 
tartozik, te lje s e n  e g y e d ü l á lló  szá l
loda , k ávéh áz , é tte rem , k aszin ó ,
— rendkívül kitűnő üzlet, —  circa 500 
hektó italforgalommal, c sa lád i o kok  
m ia tt, — amiről vevő meggyőződhetik
—  sürgősen eladó. Ára 7000 korona. 
Sörös 3000 koronát ad hozzá. 6 évi 
szerződés, évi bér 1200 kor. Bővebbet:

S k u l t é t y  L a j o s
tö r v é n y s z ó k ile g  b e je g y z e t t  c é g  

SZEG ED , ZE R G E -I7 TC A  2.

Fiatal szakács
(28 éves), ki elsőrendű üzletekben volt 
és van ielenleg is, jan . 1-re  jobb forgalmú 
v e n d é g lő t  ( v a g y  u r ika sz in ó i v en 
d é g lő t )  keres elszámolásra, esetleg 
bérbe. Megkeresések „ J ó  k o n y h a " 
címen a Fogadó kiadóhivatalába ínté- 

zendők. 3-3

Gyömrőn
(Pestmegye) a Vasúti szálloda és
kávéház haláleset miatt azonnal kiadó | 
esetleg szabadkézből eladó. Bővebbet a 
helyszínén

Értesítés.
Van szerencsénk az igen tisztelt szál
lodás, vendéglős és kávés urakat érte- 
= =  siteni, hogy egyesületünk, a =

„Pécs- és vidékénelt p ié regy letí
jóváhagyott alapszabályok értelmében 
működését lJ é o w  é s *  v l d é *  
k é n e k  t e r ü l e t é r e  ki
terjesztette. Egyesületünk díjtalanul el
helyez és kozvetitmindenszállodai, 
vendéglői és kávéházi, férfi és női 
segédszem élyzetet. A közvetítés 
iránti és minden más érdeklődő meg
keresést az egylet ügy vezető titkárjához 
kéiünk juttatni (Pécs, Zrinvi-u. 13. sz.). 
-  -  Hivatalos helyiségünk a -  - 
Z r i n y l . u t ' o a  I S .  s a s - 
házban levő m u n k á s *  
o t t h o n b a n  van. Hivatalos 
órák: d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5 óráig.

Telefonszám: Sürgönyeim:
Pécs, 299. Pincéregylet, Pécs.

$  F eh ér  h a jó  fo g a d ó . Zo in bo r.

^  A t. közönséget van szerencsém ér- 
|  teaiteni, hogy Zo m b o rb a n  a régi jóhirü

♦ F e h é r  h a jó  s z á llo d á t
J  átvettem, amelynek szobá it, valamint 
$  é tte rm i és k ávéh áz i h e ly is é g e it  a
♦  mai modern Ízlésnek megfelelően ren

deztem be. Mérsékelt szobaárakat, jó  
^  konyhát és kitűnő kávéházi italokat és 
▲ pontos kiszolgálást biztosit

4  „ B r e u s r  Arnold, szállodás.

Megyeszékhelyen
egy fényes berendezésű, modern és so- 

— kát jövedelmező -

k á v é l i á z
eladó. » F ő n y e re m é n y « jeligés levele

ket továbbit a kiadóhivatal.

Dunántúli nagyváros kellő közepén egy 
az intelligens közönség által látogatott 
és 40 é v e  fen n á lló  v en d ég lő , mely 
áll h á ro m  é tte re m b ő l, sön tésszohá- 
b ó l s minden hozzávaló mellékhelyi
ségekből ; g y ö n y ö rű  n y á r i k e r t
h e ly is é g ,  villany- és gá zv ilá g itá s sa l,  
10 lak ószobá va l visszavonulás miatt 
4000 írtért átvehető. Á tv é te lh e z  2000 
f r t  e legen d ő . A címet megmondja a 

kiadóhivatal. 1—2

B é rb e a d ó  s z á llo d a .
Megyeszékhelylyel és az összes 

államhivatalokkal főgimnázium és pol
gári leányiskolával biró városban egy 
rég i jóm enetelü  szálloda és jóh irü  
v e n d é g lő  helyén újonnan épült 
em eletes, m odern s z á l lo d a ,  22 
vendégszobával, fürdőszobával, továbbá 
egy nagy és egy kisebb étterem, 
kávéház, kocsma, az emeleten két 
nagyterem, színháznak és báloknak  
használható, három külön lépcső feljá
rattal. lakással és a szükséges mellék- 
helyiségekkel, melyek központi fűtés
sel és v illanyvilágítással vannak  
ellátva, betegség miatt hosszabb időre 
bérbeadó. A  szálloda, étterem, kávé
ház és a többi helyiségek 1911 ápr. 1-től 
berendezve készpénzfizetés mellett meg
egyezés szerint vehetők át. Az átvételhez 
szükséges 30—40 ezer korona. Csak 
keresztény és szakavatott (jó konyhát 
vezető) vendéglős pályázzon. Bővebb 

■ fölvilágositással szolgál ~
T  Ó T H  r  K  T  Y Á J P í szállodás 

Balassagyarm at. 4—1

Sopronban a Városháztér 3. sz.
alatt fekvő egyemeletes ház, két
térre nyíló homlokzattal, —  a vá
rosház és megyeház tőszomszéd
ságában, földszintjén jó  hirnevü 
régi kocsmaüzletre berendezve, 
szabad kézből eladó. Közelebbi 

értesítés a tulajdonosnál,

Sopron, Király-utca 11. szám
fö ld s z in t 2. a jt ó  (C b lad ek  fé le  h áz .)

3ben iFehérmegyében
egy jóforgalmu k o o s m í i .  esi- i 
nos saroképület, szép berendezéssel, I 
trafikkal egybekötve, 90 J n-ö lnyi 5 éves j 
szép szőlővel, mely az épülethez tar- 
tozó kertben van, s külön jó konyha- 1 

: kerttel és gyümölcsössel örök áron el- j 
1 adó. V é te lá r  9000  k oron a . Cim a , 

kiadóhivatalban megtudható.

Uj karambol-asztal
teljesen fölszerelve — helyszűke 
miatt — 300 koronáért eladó. A 
fölszerelés á l l : 3 elefántcsont 
golyó, dákótartó, 8 dákó, pre- 

feránc- és pacika-bábuk.

Szelestey Gáza szállodás
S üm eg, Zalamegye. 2-2
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PILZEII EREDETI SOR.
A pilzeniGenossenschafts-Brauerei telefon 
legmodernebb technikai berende- íeo-ei. 
zésével elérte azt, hogy gyártmánya 
a földgömb legtávolibb részébe 
szállítva sem veszti el eredeti 
frisseségét A pllzení eredeti sör 
a kontinens legkitűnőbb zamatn
SŐre kezelése nem okoz nagyobb 
gondot, mint a hazai söröké. A pilzení 
sör nálunk megrendelhető és szíve
sen szolgálunk közelebbi megálla
podásokra vonatkozó felvilágositá- 
= = = = =  sokkal. =
P A N N O N I  A
lo itm li«  M i M i  raytáriiiág
Budapest VII.. Károly-körut 13.
miit a Pilsener StiiiM M s-B ram i
m agyarország i vezérképviselete.

ezernél tdbb kiváló orvos és tanár ajánlja! 
1904. ST. LOUIS ORAND PRIX. 

Uiróldi utazáson kárjen mlndanítt Szt.-LukácsfUrádl 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET I

fnrrác szénsavval telitett ásványvize hasznos 
lu liao  ital étvágyzavarsknál és emésztési 
'•kézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
asztali és borviz. — Hathatós szomjesillapité. —  
/idékre és külföldre fuvardíjmenles szálliás. — 
iérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly-
“ ----ótolja a tranczia Evian és St. Galmier

t  Szt. Lukácsi Drdö Kút váll a lat Budán

Legcsinosabb papir-szivarszipkák kívánatra
Nagy választékbna Hektograph-cikkek, kész étlapok, menü-kártyák, konyha-söntés- 
ivek és könyvek, bon-block minden nagyság és színben, ruhatár-számok, %  bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok, torta-, hal- és tányérdisz-papirok, papillottok, 
sütemény-kapszlife, papír-szalvéták, papirlemez-tányérok, francia szalma-szopókák, L 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó és szabott árak p 
“  mellett gyorsan és pontosan szállít: 11 ;

Rprl/Anirc Kárnln hektoS raP h-készitö> irodai, éttermi, ká- 
I V U V I L -O  I t a i U i y  véházi és cukrászdái cikkek raktára. .-. 

Budapest, V II,, Sip-utca 5. Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és bérmentve. 1

@  I S  ó v  ó t a  f e n n á l l ó

bor- és sörcsarnok
. . kitűnő vendégkörrel, Dunántúl egyik forgalmasabb vá- 
\P rosában (járási székhely) a gabnapiac közepén, kimutat

ható 450 hl. bor és sörfogyasztással, kitűnő forgalommal 
| február 15-ére átadó nagvobb vállalkozás miatt. Bővebbet

II O B L A T T  M Ó R - n á l  C S O R N Á N .

TÖRLEY
=  TA LIS M A N  =

=  CASINO =  RÉSERVÉ =

TELEFON 161—44.

Kávéházi és vendéglői
berendezést

alpacca, chinaezüst árut 
v e sz  és e l ad  

B R A U N  G Y U L A
Budapest VII., Sip-utca 14.

Bőrbetegségnél, bordókezelésnél
(és tisztításnál) szükséges eljárásokra 
nézve teljes ismertetést nyújt a 
„Vendéglősök Naptára", mely a 
Fogadó* előfizetőinek 1 kor. 20 fil

lérbe kerül.

Pincérek figyelmébe. Fő-__és flzetőpincérek, kiknek
old& l-xseb tároa  (piplratpénz) vagy

PÍnCért2Ska (aPr°‘ 8̂ ezüstpénz számára) van szükségük, a melynek feneke
-------------- -—  nincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darabból

készeit, — a legjutányosabb árak mellett —  szerezhetik be. ~̂ =
jp S  Á r a k  4  f r t t ó l  f e l j e b b .

M n l n á r  V i l m n c  kertya - és  *M^k<M«a:rAr®*«uu
m U I II a I I  I I III U 0  BUDAPEST, ív., Károly-k. 28 (Közp. városház). 
6ummi- és halhólyag-külőnlegességek tucatonkint 2, 3, 4, 5 és 6 fr t  Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzoriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvari szállító

I8I9. évben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 
China-ezüst- ás fémáru-gyárának főraktára:

=  B U D A P E S T, IV. KÉR, VÁCI-UTCA 8. -■■■
(Raktáraki Óta, Gráz. Prága éa Trieatben)

Nagy választék i a t “ bé,bi S ^ r ^ , . Sz" líd“ '

j Vendéglősök, kocsmárosok ás kávésok
-------------figyelmébe I --------------------

I Üveg és porcellán áruk nagy válasz- 
I tékban és eredeti gyári áron kaphatók

ifj. GRÜNWALD MÓR
I üveg- és porcellán nagy raktárában

| fipest, IV, Ferenc lózseí-raípart 6.
(a Ferenc József-hld közelében.)

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VŐ., Sip-utca 7.


