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Újévben,
Ismét lefolyt egy esztendő és ismét 

újabb remények fakadnak. »Talán jobb 
lesz az uj esztendő, mint a múlt volt.o 
Az emberek ősi szokás szerint ismét 
boldog újévet kívánnak egymásnak és a 
sablonok és konvenciós szokások át
menetileg újból élednek fel. Végered
ményében azonban nem változik semmi, 
aminek megváltoztatására nem törek
szenek.

Országos ügyekben meglehetős zűrzavar 
kiséri át az ó esztendőt az újra és ez 
az állapot már hónapok óta tart, 
anélkül, hogy a hivatott tényezők maguk 
tudnák, milyen lesz a bizonytalanság 
végeredménye. Gazdasági viszonyaink 
minden téren és az egész vonalon 
hanyatlanak. A nagy néptömegek küz
denek a mindennapi életért és a foko
zatosan emelkedő drágaság tetemesen 
alábbszállitja a nép fogyasztási képes
ségét. Innen van, hogy az állam saját 
háztartásának költségeit, amelyek évről- 
évre emelkednek, csak felemelt közter
hekkel képes fedezni. Hiába szabadko
zunk, hiába védekezünk a nagy köztér 
hek ellen. Hiába hivatkozik a vendéglős, 
hogy éppen annál az oknál fogva, hogy 
a vendéglőt látogató nép a nagy drága
ság miatt megszorítja minden igényét 
és kerüli a vendéglőt, nem képes az 
állam fokozatosan emelkedő közteher 
iránti követelésének eleget tenni. Nem 
hallgatják meg. Fizessen vagy zárja be 
az üzletét. Ez a hivatalos válasz.

Minthogy azonban mindenkinek joga 
van munkája után megélni, nem szabad 
az ügyek alakulásával szemben tétlen 
maradni. Mert ha közömbösen fogadjuk 
a dolgokat, úgy amint elibénk kerülnek 
és csöndes megadással megengedjük, 
hogy rajtunk végiggázoljanak, akkor 
természetesen azt a hitet keltjük, hogy 
még többet is elbírunk, csak tessék 
ránk rakni. Fizetünk és hallgatunk! 
Tesszük pedig ezt abban a reményben, 
hogy majd csak megváltoznak a gaz
dasági viszonyok és kialakulnak olyan 
állapotok, melyeknél fogva a »jut is, 
marad is« elve fog érvényesülni. És ez 
a remény már évek óta táplál bennünket, 
noha a csalódás képezi a kielégítést. 
Az ilyen, alaptalannak bizonyult remény,

nem más, mint önámitás. Ezt bizonyí
tanunk nem kell. Mindenki, aki számot 
vet a saját viszonyaival és összehason
lítja csak az utóbbi 5—6 évi álla
potokat az előbbi, 5—6 év előtti 
állapotokkal, az előtt nagyon is tiszta 
kép fog feltárulni. Látni és tudni fog 
és könnyen levezetheti a konzekvenciá
kat, amik nem lehetnek mások, mint 
erős meggyőződés arra nézve, hogy sür
gősen kell cselekedni és mentői előbb 
a védelmi álláspontot szilárdan meg
alapozni.

Ezt propagálta a »Fogadó« a lefolyt 
évben és hála kartársaink meggyőző
désének, nem végzett hiábavaló mun
kát. A helyi szervezetik száma szapo
rodott, hogy a jogos érdekek védelmi 
bástyákat nyerjenek. Szüntelenül rá
mutattunk a bajokra és megmagyaráz
tuk a vendéglős társadalomnak, hogy 
igenis vannak jogai, csak megállapítani 
és követelni kell azokat. Igaz, hogy sen
kit saját akarata ellenére boldogítani 
nem kell. Ámde nem is erről van szó. 
Hanem arról, hogy a mi szakmánkban 
kevés a boldog ember és így a nagy és 
túlnyomó többség bizony küzd a tisz
tességes megélhetésért. Az elenyésző 
kisebb része vendéglős kartársaink
nak, kik esetleg kedvezőbb üzleti for
galommal bírnak, ne felejtsék el, hogy 
a folyton növekedő konkurrencia nem 
igen nyújt biztosítékot arra, hogy az a 
kedvezőbb üzletforgalom állandó marad
jon. Azért szükséges, hogy a szervezke
dés munkájából ők is vegyék ki részü
ket, mert a védekezés nem egyesek 
feladata és nem egyesekért történik, 
hanem az egész magyar vendéglős kar 
feladata, mert valamennyi érdekeinek 
megvédéséről van szó. Es igy a dolog 
természete kívánja meg, hogy egyesült 
erővel fogjunk a nagy munkához, hogy 
pótclhassuk az eddigi mulasztásokat.

A magunk részéről úgy vagyunk meg
győződve, hogy a »Fogadón az elmúlt 
évben is — úgy mint eddig —, meg
tette kötelességét. Rámutatott a bajokra, 
a veszélyekre, ismertette az orvoslásra 
alkalmas eszközöket és mint kötelesség- 
tudó emberek örvendünk, hogy a szer
vezkedés munkájában nagy lépést tet
tünk az előre való haladásban. Mint a 
vendéglősök és kocsmárosok szaklapja

megvédelmeztük kartársaink jogos érde
keit és sok rendetlenséget sikerült már 
megszüntetnünk erélyes fellépésünk által.

Miként a múltban úgy a jövőben is 
őrszemét fogjuk képezni a vendéglősipar 
érdekeinek és tudatában vagyunk annak, 
hogy a jövő évi nagy munkában élén
ken kell résztvennünk, mert az egész 
országra kiható egyesület alakítása  
és az országos vendéglős kongresz- 
szus előkészítése a »Fogadóra« külö
nös kötelességeket rónak. Készséggel 
és becsületes, önzetlen közreműködéssel 
akarjuk kivenni részünket az országos 
munkából. Szószólói voltunk eddig és 
leszünk ezentúl is kartársaink gazdasági 
s ipari érdekeinek s mintegy számot vetve 
saját munkánkkal, nyugodt lélekkel 
merjük állítani, hogy mint szaklap meg
tettünk mindent, amit becsületességgel 
és őszinteséggel megtenni lehetett

Ha szabad tisztelt kartársainktól 
viszonzást kérni, úgy engedjék meg, hogy 
további támogatásukat a magunk részére 
is kérhessük. De kérjük t. kartársainkat 
arra is, hogy a »Fogadóu hivó szózatát 
kövessék és ilyen módon lehetővé fog 
válni, hogy a vendéglősipar elhanyagolt 
viszonyait közös erővel és közös munkál
kodással hathatósan előbbre vigyük.

Ebben a reményben kívánunk az 
összes magyar vendéglős és kocsmáros 
kartársainknak boldog újévet.

M ennyi ad ó t ű z e t?  K érjük kar- 
társainkat az egész országban, hogy 
saját érdekükben közöljék velünk  
mennyi állami adót és adópótlékot, 
m ennyi fogyasztási adót és m ennyi 
italmérési illetéket fizetnek. (A köz
ségi adókat nem szükséges közölni.)

.4 s ze rk esz tő sé g .

Egy év tö rténelm e a vendéglős- 
iparban.

(—cs.) Egy kis beszámolót óhajtunk 
tartani a vendéglősiparban a múlt 
év folyamán végbement változásokról, 
haladásról ésegyéb olyan mozzanatokról, 
melyek följegyzésre érdemesek. Sok 
jóról nem szólhatunk. A gazdasági 
viszonyok kedvezőtlen alakulása már 
évek óta tartós jelleggel bir. A drága
ság és leginkább az élelmi cikkekben
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2. oldal. FOGADÖ

folyton emelkedik és ennek hatását 
mindenekelőtt a vendéglős érzi. Ha a 
vendéglőt látogató közönség a megélhe
tésért kénytelen küzdeni, mikor az 
iparos, a munkás szükségleteit a leg
kisebb mértékre kénytelen leszállítani, 
bizony akkor nem igen áll módjában 
vendéglőket látogatni. A vendéglős 
üzleti forgalma ezáltal tetemesen raeg- 
csappanik és ezzel szemben azt kellene 
hinni és joggal feltételezni, hogy a 
vendéglős terhei is csökkenek. De 
éppen ennek ellenkezője áll. A vendéglős 
az élelmiszer-uzsorások kapzsisága által 
kénytelen drágán vásárolni és olcsón 
eladni. Ezáltal befektetésének tőkéje 
nem hozza meg a kamatot. Ezenfelül 
emeli a kincstár az adót és illetéket 
úgy, hogy vagyonilag kitartó legyen 
az a vendéglős, ki ezekkel a kedve
zőtlen viszonyokkal a harcot állni tudja.

Nem csoda, ha a kisebb, vagyonilag 
gyenge üzlettulajdonos kénytelen a 
vendéglős pályának hátat fordítani és 
más kereseti ághoz folyamodni, hogy 
családját fentarthassa. A bajnak egy 
olyan természetű kutforrása is van, 
ami magában a létért való küzdelem
ben leli fészkét. Ez abból áll. hogy 
nagyon elszaporodik a rendes (korlátlan) 
és rendkívüli (korlátolt) italmérések 
száma. Ilyen módon olyan természetű 
verseny támad a vendéglősök között, 
hogy egymásnak ártanak. Az irigység 
sincs még kiküszöbölve sorainkból. És 
ez a legveszedelmesebb csirája, bacil- 
lusa a széthúzásnak. Ez akadályozza 
meg az ipari közérdekért való őszinte 
és testvéries tömörülést. Ez akadályozza 
meg a haladás előfeltételeinek: az
egyesülésnek és céltudatos együttműkö
désnek a lehetőségét.

Kicsiny okokból gazdaságilag és 
anyagilag nagyon káros következ
mények keletkeznek, amiket azután 
senki sem akar önmagának helyesen 
megmagyarázni, mert az emberi ter
mészet már olyan, hogy igen sokszor 
még a saját kárán sem okul, a más 
kárával pedig, mely teljesen azonos a 
sajátéval, nem törődik, noha gazda
ságilag ő is szenved miatta.

Az állam kapzsisága, vagy mondjuk 
enyhébben: az állam örökös pénz- 
éhessége annyi korlátlan italmérést 
tenyészt a vendéglősök nyakára és 
annyi »saját termés®-re ád árusítási 
engedélyt, hogy a vendéglős képtelen 
ezekkel az üzletekkel a versenyt fel
venni. A vendéglős látja és tudja, 
hogy ezek a mellékfoglalkozású ital- 
mérők kijátszák a törvényt, visszaélnek 
a jogukkal, de nincs hatalom, mely 
azokat megakadályozná, mely ezeket 
a korlátoltakat visszaszorítaná a saját 
jogkörükbe, mely hatalom végre meg- 
védené az annyira károsított és ki
szipolyozott vendéglősöket. A köz- 
igazgatás nem erre való! Noha az 
árának legnagyobb részét a vendég
lősök adják meg közteherviselésükkel. 
Ebből a sajnálatos állapotból önként

az következik, hogy addig mig a hazai 
vendéglősök nem egyesülnek egy hatal
mas országos szövetségben, ebben az 
elhanyagolt és teljesen elposványosodott 
dologban nem lesznek képesek rendet 
csinálni. Pedig csak ezen múlik. Maguk
tól a vendéglősöktől függ, hogy a 
paraziták, mint tisztességtelen verseny
zők kiküszöböltessenek ebből a szak 
mából. A szatócs, a fűszeres, a hentes, 
a csemegekereskedő, a sajtos, a cukrász 
stb. stb. maradjon a maga mestersége 
mellett és ne foglalkozzék mellékesen 
italméréssel, illetve italárusitással. Az 
állam ezen pénzszomjuságának határt 
kell szabni, mert egy cseppet sem lesz 
kevesebb jövedelme, ha a nem h iva
tásos italárusítóktól elvonja az enge
délyeket.

De ennek érdekében tenni kell. Nem 
szórványosan, sem egyenkint és nem 
hízelgő alázatossággal kell a harcot 
felvenni, hanem tömörülve, nagy soka
ságban és ajánlólevélül az adókönyvek  
ezreit kell a tiszteit kormánynak be
mutatni. A hol akkora kötelességek 
vannak, mint a vendéglősöknél, ott 
feltétlenül jogoknak is  k e ll lenniük, 
ott védelemre is van igényjog.

Éppen az u j ipartör\ ény terveze
tének  megvitatására múlt évben tartott 
szaktanácskozás alkalmával nagyhatású 
felszólalásban a Székesfővárosi ven
déglősök és kocsmárosok titkára 
rámutatott a verdéglőiparban lábra- 
kapott viszásságokra és befészkelt 
kóros állapotokra, melyek orvoslására 
az uj ipartörvényben kért rendelkezé
seket. Hangsúlyozván a képesítés ki
mutatásának törvényes megállapítását. 
A felszólalás alkalmával többek közt 
ezeket mondotta:

.Dacára annak, hogy az előttem felszólalt 
két szónok az ipar általános érdekei szem
pontjáról a képesítési, mint az iparűzés kor
látozását teljesen elejtendőnek vélelmezték, fel 
kell szólalnom és egy iparágnak, mely a 
törvénytervezet 1. §-ában, miut az ipartörvény 
keretébe tartozó, meg van említve, a képesí
téshez kötött iparágak közé való felvételét 
kérjem. És ez a vendéglős-kocsmáros ipar. 
Speciális megbízásom van erre a ..Székes 
fővárosi vendéglősük és kocsmárosok ipartár- 
su!ala“ részéről. Szokatlannak látszik talán a 
kézműipar képviselői előtt ez a kérelem, de 
csak addig, mig az okokat, melyek ezt a kérel
met aktuálissá tették, nem ismerik. Két orszá
gos vendéglős és kocsmáros kongresszus és 
aránylag sok ipartársulat erjesztett eziránt 
kérvényt a kereskedelemügyi miniszter elé, 
hol ennélfogva az ügyet összes indokaival 
ismerik És ezeket az indokokat óhajtom rövi
desen élőszóval előadni most, mikor az alka
lom meg van reá, mert éppenséggel 25 év 
kellett hozzá, mig a gyakorlati élet követelmé
nyei az j partörvény revízióját megérlelték, s 
esetleg további 25 évig várni ezen iparág 
irari viszonyainak rendezésére, talán mégis 
hosszú idő volna.

Hogy ez az iparág a képesítés kimondásá
val a törvényben védelmet kér, annak két oka 
van, mely okok ezt a kérdést az érdekelt ipa
rosokra nézve aktuálissá tették. Az okok 
egyike: A tartós kedvezőtlen gazdasági viszo
nyok, a  másik ok : az italmérés óriási szét- 
ágazása. ennek nagy decentralizálása. Derüre- 
borura ád a pénzügyi hatóság italmérési enge
délyt. A szatócs, a fűszeres, a hentes, a cuki 
rász, a csemegekereskedő stb. mindanny-

italárusitó, de ez náluk mellékfoglalkozás és 
éppen ez által oly versenyt támasztanak a 
vendéglősnek, hogy azzal nem képes meg
birkózni, tönkre kell mennie. Adót és illeté
ket pedig annyit raknak rá, hogy nem képes 
azt elviselni, mert fe.lesztik ellene a nem 
természetes konkurenciát. Furcsának lehet 
tartani, hogy ; éldául a belü0- és a közoktatás- 
ügyi miniszter urak a magyar nép erkölcsi, 
anyagi és egészségügyi érdekében meleg rokon- 
szenvvel támogatják az alkoholellenes mozgal
mat, mig a másik részen, ugyancsak egy má
sik kormányzási ág folyton szaporítja az ital
mérések és ilalárusitásuk számát. Ha a magyar 
nép erkölcs , anyagi és egészségügyi érdekei 
megkívánják a szeszes italok élvezetének kor
látozását. akkor ne adjanak ki annyi italmé
rési egedélyt, korlátozzák azt is. Ezt kérik a 
vendéglősök és kocsmárosok és miután ennek 
a kérésnek a teljesítését a pénzügyi hatóságok 
részéről várni nem lehet, az ipartörvény kere
tében kérnek orvoslást, védelmet és erre a 
képesítés kimondása egyik alkalmas eszköz. 
Vannak Budapesten házak, melyekben 2 — 3 
italmérés is van. Van egy utcája Budapestnek, 
melynek öszesen őt háza van és abban az öt 
házban négy vendéglő van.

Ez az iparág abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy három minisztérium alá tartozik. 
Hogy éppenséggel szerencse e, azt nem tudom 
egészen bizonyosan, de így van Ennyi elága
zás mellett is indokolt, hogy az ipartörvény 
megvédje ennek az iparágnak jogviszonyait. 
Ne higyjék 1. uraim, hogy a vendéglős-ipar 
nem kíván nagy készültséget és gyakorlatot. 
A szakképzett vendéglős a pikkoló munkájával 
kezdi, folytatja a pincérséggel és £igv válik 
önállóvá, h í  anyagilag is módjában áll. Aki 
erre a pályára minden készültség és gyakorlat 
nélkül lép, az igen hamar elveszti a befekte
tett kis tökéjét, mert tönkreteszi öt egyrészt a 
saját tájékozatlansága is, másrészt az óriási 
nagy konkurrencia, mely az italmérés igen 
nagymérvű szélforgácsolásában nyilvánul. A 
vendéglősök ebben a kérelmükben igen szeré
nyek a megszorítás tekintetében Aki kimutatni 
képes, hogy ebben a szakmában akár mint 
pincér, akár mint csapos, akár mint szakács 
vagy pincemester legalább két évig gyakorla
tilag dolgozott, ismertessék el szakképzettnek 
és nyerjen italmérési jogot

Az a bizonyos alkalmakkor jó kortestanyául 
felhasznált kocsma és vendéglő megérdemli a 
védelmet, különösen mikor 75 - 80 ezer adó
fizető polgár megélhetési érdekéről van szó. 
Tudom t- értekezlet, önök nem ludnak a bajon 
segíteni, de tisztelettel kérik az érdekeltek az 
elnöklő államtitkár ur önagyméltóságftnak jó
indulatú pártfogását azzal, iiogy a vendéglős- 
kocsmáros-iparnak tizését az uj törvényben a 
képesítéshez kötött iparágak közé felvenni 
méltóztassék”.

Felszólaltak azután pro és kontra, 
a döntés természetesen a kereskedelem
ügyi minisztert illeti.

A törvénytervezet még nem kész. 
Mikor fog belőle törvény lenni, s főleg 
szabályiizva lesz-e a törvény keretében 
a vendéglősipar jogviszonya? — Ki 
tudná ezt megállapítani?

Egy végzetes szerencsétlenségre és 
káros állapotra kell itt rámutanunk, 
amit tovább érintetlenül hagynunk 
nem lehet, mert a vendéglősök törvé
nyes védelme ezen az állapoton szen
ved hajótörést.

A kereskedelemügyi minisztérium 
egyik vezető főhivatalnoka, kinek az 
uj ipartörvény tervezési munkájából 
a legnagyobb rész jutott és akinek 
módjában állana a vendéglősök jogos 
igényét a törvény keretén belül kielé
gíteni, ezekben az ügyekben — most, 
a vendéglősök össze nem tartása
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következtében, Gundel János ipartársu
lati elnök befolyása alatt áll. És ez 
az elnök mint főrészvényese és igaz
gatója az »Elsö m agyar részvény  
serfőzdének« és kiválóan érdekeltje a 
sörkartell további fentartásának, nem 
szeretné látni, ha a vendéglősök egye
sült erőhöz jutnának, mert egyrészt 
félti tőlük a kartellt és másrészt 
attól fél. hogy a szélesebb alapokon 
egyesült vendéglősök felépítik a saját 
sörgyárukat és akkor oda a boldog
ság és a milliók.

Ha abban a minisztériumban más 
férfiú állna a iegfontosabb ipari ügyek 
élén, olyan t. i., aki nem az egyénileg 
érdekelttől magától szerzi be a 
vendéglősiparra vonatkozólag neki szük
séges véleményt, hanem beszerzi azt 
olyanoktól, kiket inkább a közérdek 
vezérel, akkor sokkal több kilátás 
volna a jogos igények kielégítésére 
és a törvénytervezet megfelelő módo
sítására.

Jól v igyázzunk ! A  mai viszonyok  
és állapotok mellett a vendéglős- 
ipar az u j törvényben nem fogja  
megkapni a jogosan várt védelmet 
és jogkört.

Ugyancsak a múlt év fontos esemé
nyei közzé tartozik az u j bortörvény 
életbeléptetése.

Az uj bortörvénynek meg van a 
,ó oldala, de van rossz oldala is. A 
nagymértékben lábrakapott borhami
sítást idővel ki lógja küszöbölni és a 
visszaéléseket megszünteti Azért mond
juk *idővel«, mert amig a borellen
őrzéshez hozzáfognak, addig még elég 
sok bort fognak pancsolni és háborí
tatlanul forgalomba hozni. A bor 
nyilvántartásával azonban állandó 
és indokolatlan zaklatásoknak lesznek 
kitéve azon vendéglősök és kocsmáro- 
sok, kik a könyvvitelhez nem értve 
s akaratuk és törekvésük ellenére is 
hibák csúsznak be a nyilvántartás 
*> bevételei a és »kiadásai« közé. A 
Székesfővárosi vendéglősök és kocs- 
márosok ipartársulata felterjesztést 
intézett a -földmi velésügyi miniszter
hez, melyben kérte, hogy legalább 
azon vendéglősök és kocsmárosokat. 
kiknek évi kimérése a 150 hektolitert 
nem haladja meg, mentse fel a bor
nyilvántartás vezetése alól. A minisz
ter nem adott helyt a kérelemnek.

Ezzel az elutasítással azonban az 
ügy még nem tekinthető véglegesen 
elintézettnek. Újra meg újra kell azt 
kérelmezni, de nem szórványosan 
egy  ipartársulat részéről, hanem össze- 
fog<ÜUva az összes már eddig fennálló 
ipartársulatoktól kell azt kérelmezni, 
áe különösen a tavaszra tervezett 
országos kongresszusnak kell eziránt 
sikra szállni. Ha a kisebb szőlőbirto
kosoknak adtak ebben a tekintetben 
kedvezményt és helyesen tette a 
minisztérium, hogy adott, — követelni 
kell, hogy legalább a kisebb vendég
lősök- és kocsmárosoknak is adják

meg az emlitett megkönnyitést. Igazán 
sajátságosnak kell tartanunk ezt az 
állapotot. Vendéglősök, koesmárosok, 
kik annyi hasznot hoznak az államnak, 
valóságos mostohagyermekei ugyan
ennek az államnak. Semmi j<»got, csak 
csupa kötelességet ismernek az állam
nak eme nagy hasznothajtó iparosai. 
Ez más országokban nem igy van. 
Más országokban megbecsülik az iparost 
és törvényesen biztosított jogokat ad
nak neki, hogy érvényesülni tudjon, 
munkájának gyümölcsét lássa. Csak 
nálunk nincs igy. És ennek az álla
potnak maguk a vendéglősök és kocs- 
márosok az okai. Nem törődtek eddig 
eléggé a saját érdekükkel. És az oka 
annak az elposványosodásnak, melybe 
ez az ipar.'g eddig jutott. Tiszta 
dolog, hogy évtizedes mulasztásokat 
egyszerre nem lehet pótolni, hirtele- 
nében nem lehet javítani. Ennélfogva 
siettetni kell a szervezés munkáját, 
hogy mentői előbb lehessen rendet 
teremteni.

Egy másik áldást is hozott az el
múlt év. Ez az uj mértékbitelesités. 
A törvényt még 1907-ben hozták, de 
még csak 1909-ben léptették életbe. 
A közönség érdekeit van hivatva a 
törvény megvédeni, de ezzel egyúttal 
újabb zaklatásnak és újabb kiadásnak 
van kitéve a vendéglős és a koesmá- 
ros. Hitelesítés nélküli mérőeszközöket 
eddig sem használhattak, de most 
újra kell mindent hitelesíteni és ami 
a fődolog: fizetni. A közönség érde
keinek leghathatósabb állami védelme 
mindenesetre kívánatos, sőt állami 
feladatot is képez. De hogy annak az 
árát, mérőeszközöket használó keres
kedők és egyéb iparosok mellett a 
legnagyobb közterheket viselő ven
déglősök és koesmárosok is viseljék, 
az már igazán kapzsiságra vall.

És ez ellen nincs védelem, nincs 
menekülés,

Áttérünk ezen sivár képek felvonul
tatása után a szakmánkban észlelt 
szervezkedésre.

Vendéglős éskocsmáros szaktársaink 
mindjobban belátják, hogy egyedül állva 
még a saját érdekeiket sem védhetik 
meg, de ennél kevésbbé ipari érdekei
ket. Belátják, hogy csakis egyesült 
erővel vehetik fel a harcot a sok nyílt 
és titkos ellenséggel szemben. Belátják, 
hogy csak ugv érhetnek célt gazda
sági érdekeikben, ha minél többen egy 
és ugyanazt akarják. A régi nemtörő
dömség eredményezte a mai tarthatat
lan állapotot ebben a szakmában. A 
viszonyok változtak, az igények ki
elégítése nagyobb áldozatokat követel
nek, miket az üzlet jövedelméből kell 
kielégíteni. A régi vendéglők arany
bányái a meséskönyvekbe kerültek, 
de valóságban már nincsenek meg. 
A vendéglős és kocsmáros feladata 
nem lehet többé a tűrés és lemondás, 
ma az eltökélt szándék: szervezkedni, 
hogy egyesült erővel követelje mind

azt. amire elvitázhatátlan joga van.
Ez a tudat és meggyőződés érlelte 

meg az eszmét a vendéglősök orszá
gos sző vétségének  létesítésére. Modern 
szövetségnek kell létrejönni, mely a 
vendéglősök jogos érdekeiért sikra 
száll, mely dolgozni tud és akar. Ha 
a szövetség megalakulására kartársa
inkhoz eljut a hivó szózat, ne tekint
sék azt üres szólamnak, ne olybá 
vegyék, mintha nekik semmi közük 
se volna hozzá, hanem tekintsék azt 
olyan erőgyüjtő szervezetnek, mely az 
érdekeik fejlesztésére és védelmére 
jön létre. Tartsa minden kartárs 
szeme előtt, hogy minden iparos 
törekszik egyesülésre, mert csak ilyen 
módon nyer biztos alapot boldogulásra 
és jogainak fentartására. Ott vannak 
a többi ipari szakmák helyi szervezetei 
mellett az országos szervezete szövet
ségek alakjában. És amire más ipari 
szakmák képesek, arra a vendéglősök 
és kocsmárosoknak is képeseknek kell 
Ienniök.

Biztató jelét képezi ennek a jogos 
feltevésnek az a befejezett ténykörül
mény, hogy a múlt. évben következő 
u j ipartársulatok alakultak:

l  „Szepesvármegyei vendéglősök, kávésok 
és koesmárosok ipartársulata* Iglón.

2. „Néractujvár és járása vendéglősök ipar- 
társulata".

3. „Lévavidéki fogadósok, vendéglősök, 
koesmárosok és kávésok ipartársulata .

4 .Liptóvármegvei fogadósok, vendéglősök, 
kévésok és koesmárosok ipartársulata" Liptó- 
szentmiklós.

S. „Csepeli koesmárosok ipartársulata*.
fi. Marostordamegyei vendéglősök, kávésok 

és koesmárosok ipartársulata" Maros vásár Hely.
7 .Krassószörény vármegyei vendéglősök, 

kávésok, koesmárosok ipartar.-ulata" Lúgoson.
8. „Nezsider és Hajkai járási vendéglősök 

ipartársulata" és
9. „Szatmármegyei vendéglősök és kávésok 

ipartársulata' Szatmáron.
Alakulóban a kövelkekezők vannak :
„Zalavármegvei fogadósok, vendéglősök, kávé

sok és koesmárosok ipartársulata" Zalaeger
szegen.

„Szolnok-Doboka vármegyei vendéglősök, 
kávésok és koesmárosok ipartársulata" Deésen.

..Kispest és vidéke vendéglősök és kocsmá- 
rosok ipartársulata" Kispesten.

Amilyen örvendetes ez a haladás 
egyrészt, éppannyira kielégítetlen más
részt. Többet kell tenni a vidéknek 
is, mint amennyit eddig tett.

Állandó jelszavunk legyen: Előre 
és m indig csak előre a szervezke
dés utjain, hogy végre kikerüljön a 
vendégiösipar a szégyenletes jogtalan
ságból és elfoglalhassa az őt megillető 
helyet az államban, közigazgatásban 
és társadalomban.

A Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmá- 
rosok Ipartársulata Jiivatalos közleményei

A z ipartársulat hivatalos helyisége 
VliL Rákóci-ut i j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rá k : minden hétfőn
szerdán és pénteken délután 3 — 6 
óráig.
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Jogitanácsot ad az ipartársulat min 
den tagjának a társulat ügyésze 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllői-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

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

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

Figyelm eztetés. Figyelmeztetjük a 
társulat tagjait, hogy üzleti fe ljeg y
zési kön yvü ke t tartsák elzárva és 
a pénzügyőrnek, ha vizsgálni jön, ne 
adják a kezébe, mert ha nincs bélyeg
gel ellátva, megbüntetik a vendéglőst. 
A feljegyzési könyv nem alkatrésze a 
rendszeres könyvezetésnek, mert erre 
csak bejegyzett cég köteles, ennélfogva 
nem is esik bélyegkötelezettség alá. A 
könyvvezetéshez kiváló szakértelemmel 
bíró tinánc annak minősiti és innen 
van, hogy bélvegcsonkitásért megbírsá
golják a vendéglőst. A félreértést azután 
felebbezéssei lehet ugyan megvilágítani, 
de ezt a felesleges munkát meg lehet 
takarítani, ha a könyvet (notest) zárva 
tartjuk. Az elnökség.

T Á R S U L A T I  É L E T .  

Néhány szó a vidéki kartá rsakh o z!
Nagy munkába fogtunk, de biztos a 

siker, ha mindnyájan kivesszük ré
szünket a munkából. A munka sikere 
mindnyájunk javát fogja jelenteni, kell 
tehát, hogy mindnyájunk munkája 
legyen.

Különben azt hiszem, nem is kell 
sokat indokolni, hogy* a megindított 
mozgalomnak mekkora kihatása és 
hordereje van. Mert nagyon jól tudjuk, 
hogy ha mindnyájan országszerte egy 
kalap alá fogunk tartozni, ha t. i. a 
vidék vendéglős szakemberei is, kik 
minket bíztak meg azon fontos feladat 
előkészítésével, amit ez alkalommal 
szolgálni és becsülettel teljesíteni a 
főcélunk, bennünket behatóan támo
gatni fognak, a siker mindnyájunké 
lesz.

Tisztelt előkészítő bizottság! Meg
bíztak bennünket nyolcvanezer kollé
gánk ügyes-bajos dolgainak rendezését 
előkészíteni. Nagy és súlyos feladat. 
Becsülettel fogjuk megcselekedni. A 
nagy munkáért viszontszoigáiatképen 
csupán annyit, de azt feltétlen meg
kívánjuk, hogy az általunk kibontott 
zászlónak feltétlen hü és kitartó har
cosai legyenek mindnyáján, ugv a 
bizottságban, mint azon kívül.

Mert közismert tény, hogy az össz- 
pontosulásban rejlik az erő, az áldást- 
hozó munkásság, a kitartás, a szor
galom és a jólét megalapozása.

Ezt pedig ne csak ígérjék, hanem 
szigorúan tegyék föladatukká is a t.

kartársaink és akkor, mintegy jól 
szervezett tábor, szembe bírunk szállni 
az elnyomó elemekkel, a mindnyájun
kat károsító rendszerrel, melynek 
eddig siváron és tehetetlenül voltunk 
kénytelenek magunkat megadni.

Ezt a szégyenletes állapotot meg 
kell szüntetnünk! Könnyű lesz, ha 
mindnyájan összefogunk!

Gömbös Lajos.
Meghívó. Az Országos vendéglős

egyesület és az Országos vendéglős- 
kongresszus előkészítő nagy bizottsága 
sze rd á n , ja n u á r bő  12 -én  délután 
3 órakor B udapesten  ülést tart, 
melyre a nagybizottság tagjai külön 
meghívót fognak kapni. Vidéki kartár
saink, kik a bizottság tagjai, úgy in
tézzék dolgukat, hogy az ülésre mind
nyájan eljöhessenek. Vidéki kartársaink 
még aznap az esti vonatokkal haza- 
mehetnek. Gömf.ös L Hj os

bizottsági elnök.
Veszprém. A veszprém vármegyei 

fogadósok, vendéglősök, kocsmáro- 
sok, kávésok ipartársulata, elnök és 
alelnök választással egybekötött rend
kívüli közgyűlését e hó 16-án tartotta, 
melyen Werner Károly h. elnök, miután 
vendéglői üzletét átadta, az alapsza
bályok értelmében bejelentette lemondá
sát a viselt tisztségéről. A közgyűlés 
sajnálattal bár, de a lemondást tudomá
sul vette s Werner Károly volt társulati 
aleinöknek buzgó, odaadó munkásságáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott és 
Schw artz  Ignác korelnök vezetése alatt 
egyhangú lelkesedéssel, közfelkiáltással 
elnökké Cservény Ferenc siófoki foga
dóst, alelnökké pedig Huszár György 
veszprémi vendéglőst választotta meg. 
A választások megejtése után a közgyűlés 
Cservény Ferenc elnök indítványára 
elhatározta, hogy az alapszabályok egyes 
vonatkozó szakaszait oda módosítja, 
hogy a társulat rendes tagjai maradhas
sanak azok a szaktársak is, kik italmérés
sel foglalkoztak, de arról lemondva, a 
magánéletbe vonultak. Ugyancsak a 
rendes tagok sorába tartoznak azon 
vendéglősök is, kik esetleg időközben 
más vármegye területére költözködtek. 
Elfogadta közgyűlés Cservény Ferenc 
elnök azon indítványát is, hogy a vár
megye járási székhelyen 4 társtagból 
álló úgynevezett járási bizottság alakít
tassák, mely azonban határozatait a 
központtal tudatni tartozik. Tüskés Pál 
vasúti vendéglős indítványát, hogy a 
jövő 1910. évi közgyűlést megelőző
leg lelkes hangú felhívásban a vármegye 
összes vendéglősei a társulatba való 
tömörülésre kéressenek fel, közgyűlés 
szintén elfogadta. Azután Benkő Károly 
dr. társulati ügyész ismertette azokat az 
intézkedéseket, melyeket a pénzügy
igazgatóság a korlátolt italmérők túl
kapásait illetőleg tett, majd Kreutzer 
Ferenc társulati tag indítványára köz
gyűlés utasította ügyészét, hogy a városi 
tanács azon határozatát, melyben ki

mondja, hogy italmérési üzletek száma 
emeltessék Veszprémben, felebbezze meg 
a városi közgyűléshez Ezekután elnök 
e közgyűlést berekesztette.

Bicske. Mint előző számunkban jelez
tük, bicskei vendéglős szaklársaink 
mozgalmat indítottak vendéglős-ipartár
sulat létesítésére. Az alakulást megelőző 
értekezletet december 13-ára hívta 
egybe a mozgalom derék lelke, Huszár 
László bicskei fogadós szaktársunk. Az 
értekezleten nagy számmal jelentek meg, 
úgy helyből mint a környékből. Az 
értekezlet elhatározta a szomszédos 
járások vendéglőseinek bevonását a léte
sítendő társulatba s a szükséges mun
kálatokat ebben az irányban nyomban 
megkezdte.

Évforduló.
Ir ta : Tóth Endre főpincér.

Ismételten kettyentett egyet a végte
len idők órája. 1910-et mutat.

És hányat kettyentett már azelőtt, 
mielőtt az esztendőket számbaszedték ? 
Bizony-bizony jó öreg Clio, ennek a 
kérdésnek megválaszolásához azt hiszem, 
még a te tudásod is kicsi.

No és hányat fog még kettyenteni? 
Észbontó kérdések, amelyekre ember 
soha sem fog tudni megválaszolni.

nismeretünk hiányában szinte azt mond
hatnék, hogy az emberi nem megalá
zása rej I ik a Teremtő azon intézk edésében, 
mely a kezdet és vég meghatározásának 
lehetőségét az O ezen fölényes alkotá
sától simpliciter és végérvényesen meg
tagadta — és szinte csodálni való ettől 
a hepciáskodó emberiségtől, hogy ezen 
végzete ellen még fel nem lázadt.

No de bizonyára tudta a Teremtő, 
hogy mit cselekszik, amikor az embert 
ilyennek  alkotta; — és éppen ebben 
nyilvánul meg az Ő tökéletessége. 
Tudta, hogy az ember nem méltó arra, 
hogy 0  az 0  fenséges titkába őtet 
beavassa; épp azért bocsájtotta az U 
misztikus ködfátyolát az ember szemére, 
amelyen minden rugkapálódzása mellett 
sem fog áttörhetni soha!

Neked ember tehát csak egy kettyen- 
tés jár ki akkor, a mikor a nagy minden
ségitől szerinted felelted egy esztendő 
elsurran. Ennyi és nem több. Punctum !

Sőt még ezt is önkényesen sajátítottad 
ki magadnak a nagy mindenségböl, mert 
hiszen abban éppúgy nincs esztendő, 
mintahogy nincs másodperc. Egy örökös 
folyamat az, amely soha sem kezdődött 
és soha végződni nem fog; amit persze, 
te véges elme, soha, de soha sem fogsz 
fogalmaidba felvehetni. +

Itt a teremtői tökéletesség az ő meg- 
mérhetetlenségében: az önmagából alko
tottakat elzárja a megalkotás mikéntjé
nek titkaitól úgy térben, mint időben. 
Megrettentően impozáns ez a misztikum! 
Ilyent csak Isten művelhet!

Dicsértessék is érette minden teremt
ményed által a Te végtelen bölcseséged! 
Mert hát hogyan is lenne, ha nem igy
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volna? Mi volna vájjon az emberiség
gel, ha Neked nem volnának titkaid és 
magadat előtte szemlélhetővé tennéd? 
Hiszen igy is, a Te láthatatlanságodban 
és felérhetetlen mivoltodban, kikezdett 
már az emberiség; a műveltség és a 
tudás kellékévé ügyekezik megtenni a 
Te létezésed tagadását; igék alakjában 
tüzes csóvát hajigáinak Házaidra, hogy 
porrá égessék a Te dicsőítésedre szol
gáló oltárokat. És Te tudod a legjobban, 
hogy más oltárokat, amelyek a lelkeket 
Hozzád emelhetnék, ezek a lelki gyilko
lásra kinyújtott karok emelni nem tud
nak. Luciferi ékesszólással beszélnek 
az agyhoz, hogy azalatt a szívből 
Téged kilopjanak és igy kiapasszák a 
remény tadó hit forrását és ezzel lerom
bolják az emberi gondolat és vigasz 
egyedüli nyugvópontját. Teszik pedig 
mindezt ezek a lélekrabló lovagok 
abból a kicsinyes egyéni hiúságból, 
hogy a megküzdhetetlen Isten-elmélettel 
szemben az ő anyagi elméletüket vigyék 
diadalra, nem törődve persze azzal, 
hogy az ő tanaik térfoglalásával egy 
aranyban ürülnek ki az emberi lelkek 
nemes, az Istenség hitéből fakadó 
ideáljai; megfeledkeznek azonban arról 
a megkerülhetetlen igazság létezéséről, 
hogy mint minden látható és sejthető 
erének, úgy az anyag és léleknek a 
levezetése is, legislegvégsö elemzésében, 
csakis egy oszthatatlan nemtőtől történ
hetik. Hiába tehát lovagok, ezt az egyet 
semmiféle elmélettel sem lehet meg
kerülni. Az 1910- ík esztendő szabad
gondolkozói tehát akaratuk ellenére is 
ahhoz az E gyhez , annak a hivéséhez 
viszik híveiket, akinek a megtagadásá
ban oly szörnyű módon nagyképüsködnek.

Az istenség fogalmának megdöntése 
ellen folyó harcuk tehát kétségkívül 
sikertelen marad az ember azon ere
dendő tökéletlenségénél fogva, miszerint 
a kezdet és végnélküliséget felfogni nem 
képes.

Elp oly bizonyos azonban az is, hogy 
ezen szárnyrakelt destruktív irányzat nem 
nyom nélkül folytatja munkáját; a pozi
tívum az, hogy sikerült neki az emberi
ség egy részénél a lelkekbe kétkedést 
beoltani az Isten létezése iránt, ami 
megingatta a lelkekben azt az alapot, 
amely az egyedüli lehet csak arra, hogy 
az élet nagy és nehéz feladataival folyó 
küzdelmeink sikerében bízni, az eljö
vendőben reményleni tudjunk — és ha 
már legyürettünk és elbukni kell: hát 
szerencsétlenségünkben vigaszt merít
hessünk.

Szomorú eredmény, de — fájdalom 
— ennyit javára kell imi a szabad
gondolkodó hadjáratoknak.

Azonban a Teremtőt és az ő művének 
tökéletességét tagadná meg az, aki csak 
egy pillanatra is tudna hinni abban, 
hogy ez az istenellenes irányzat általá
nossá válhat az emberiségben. Az lehe
tetlen !

Az Alkotó tökéletessége nem tűr 
paradoxont; már pedig mi volna az egyéb

annál, ha Ö az Ó saját teremtményével 
tagadtatná meg önmagát ?

Rombolnia lelkirészben még rombol
hatnak az istent-tagadók, de épp azon 
az Egy-en fog porrá morzsolódni csáká
nyuk, akit megdönteni akarnak. Oly 
tökéletes a Teremtő müve, hogy ennek 
az elkövetkezésében kétkedni nem lehet.

Nincs tehát mit lenni: be kell ismerni 
elménk véges mivoltát és megnyugodni 
abban, hogy a végtelent felismerhetni 
soha sem fogjuk, következésképpen soha 
sem fogunk bepillantást nyerhetni a 
teremtés titkaiba. Amilyen végérvényes, 
olyan bölcs is ez a végzés!

Az ember mérhetetlen távol áll a 
teremtés mikéntje és a végek felismeré
sében, dacára, hogy mérhetetlen idők 
mérhetetlen elméi a sejtelem gyorsasá
gának szárnyalásával száguldanak a 
titok felfedésére és száguldanak ma is; 
mi volna hát még akkor, ha bepillantást 
nyerhetne a teremtés misztériumába?

Már rég perbeszállott volna Alkotójá
val és bizonyára rég kiszedte volna 
a mindenséget tartó pilléreket, hogy 
magára rogyassza az égboltozatot.

Ezért ne kutasd tehát a Teremtő 
titkait ember, hanem sküzdve küzdj — 
és bizzál« . benne és akkor méltán 
kérheted, hogy boldogságod felett még 
sokszor kettyegjen a végtelen idők órája, 
ügy legyen!

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K .

Újév küszöbén. Búcsút mondanak az 
ónak és köszöntik az újat A mi ked
ves közönségünket, a »Fogadó« előfize
tőit, mi is köszöntjük és kapcsolatban, 
hálás köszönetét mondunk azért a jó
akaró támogatásért, amelyben lapunkat 
a múlt és az eiőzö években részesítette. 
Kérjük tisztelt közönségünket, részesítse 
szaklapunkat a jelen és jövőben is 
ebben a jóindulatú támogatásában és 
úgy, amint azt mi igyekeztünk és igyek
szünk ezután is kiérdemelni. — Fel
kérjük egyúttal t. előfizetőinknek azt 
a részét, mely az előző évből hátra 
van előfizetésével, hogy a hátralékot 
szíveskedjék ez újév elejével rendbe 
hozni. Ugyancsak kérjük azokat is, 
akiknek előfizetése mást lett esedékes, 
hogy azt a  mai számunkhoz csatolt 
postautalványon újítsák meg. Az elő
fizetési pénzek mint eddig, ezután is 
a »Fogadón kiadóhivatala, Budapest, 
Rákóci-ut 13. cirnen küldendők be. 
Buék!

Lapunk kitüntetése, a >»Fogadót«
újabban a »Zombori fogadósok, vendég
lősök és kávésok ipartársulata« tüntette 
ki azzal, hogy a társulat hivatalos lap
jává választotta. Zombori szaktársaink
nak a szaksajtói működésünket illető 
ezt a méltatását megköszönjük és arra 
törekszünk, hogy a lapunkba vetett 
bizalomnak mindenképen eleget tégy fink.

H ym en h írek. — Nicka Vince főpincér 
eljegyezte Pinezits Katicát, Pinezits Ferenc 
vendéglős bájos leányát Kópházáról.

Papp Lajos fővárosi kávés, volt miskolci 
fogadós e hó l«-án vezette oltárhoz Horváth 
ilonkát, néhai Horváth János miskolci fogadós 
leányát, Budapesten. A lakodalmi ebéd Bokros 
Károly Andrássy-uti éttermében folyt le. Ebéd 
után az ifjú pár nászutra ment.

László József győri vendéglős szaktársunk ■ 
az ottani „Pincér-egylet" érdemes elnöke, a 
m. hó 23-án tartotta esküvőjét Pénzes Sarol
tával, néhai Pénzes I. nagyécsi jegyző szép- 
műveltségű leányával, Győrben.

Pál/fy Lajos, a zombori Vadászkürt fogadó 
szobafőpincére eljegyezte Szőnyi Margit úrnőt 
Szegedről.

Szabó Mihály, a keszthelyi Hungária fogad- 
főpincére eljegyezte Krausz Janka kisasszony l, 
Kiausz Adolf ottani tekintélyes iparos szép- 
műveltségü leányát. Az egybekelést jan. 15-én 
tartják.

Se koszt, se kvárté ly , so más cimü
és a nagyváradi Somogyi és Better 
fogadósokról szóló közleményünkre 
bizonyára emlékeznek olvasóink. Ebben 
a cikkecskében a fogadósoknak az a 
ténye lett szóvá téve, hogy a 2000 kor. 
óvadékos szobafőpincérnek se kosztot, 
se fizetést (stb.) nem adtak, sőt arra 
törekedtek, hogy az alkalmazottak a 
szokásos borravaló utján se igen nyer
jenek díjazást. A fogadósok sajtópert 
indítottak a közleményért, melyért a 
felelősséget lapunk felelős szerkesztője. 
Flór Győző vállalta el. A főtárgya fás 
december 29-ére volt kitűzve a markó- 
utcai törvényszéken. A tárgyalást 
Szepessy István elnök vezette. A 
perügy azonban a vádlott jogiképvise
lője dr. Gyeoes Manó (az ismert vendég
lős-pincér ügyvéd) indítványára a bizo
nyítás kiegészítése és a védelem tanúi 
beidézése miatt elhallasztatotL Érdekes 
volt a főmagánvádló ügyvédjét, Somogyi 
Arnoidot hallani, aki egy kijelenté
sével azt igazolta, hogy a Somogyi és 
Better cég tényleg intézkedett arra 
nézve, hogy az alkalmazottak ne kapja
nak borravalót, nem akarván kitenni a 
vendégeket annak, hogy a szobafőp. sat. 
személyzet ,.pukedli“-kát csináljanak 
előttük. E szép és beismerő kijelentés után 
azonban nem szólt a vádló ügyvédje 
arról, hogy akkor ugyan mi a csudából 
is kereste meg az életrevalóját az a 
szegény fogadói személyzet.

A spekuláló borkereskedő. R urnában 
(Szerém-megyében) a fogyasztási adót 
eddig a vendéglős ipartársulat bérelte. 
A bérlet lejárta előtt azonban a társulat 
az újítás iránt nem tett lépéseket s igy 
a versenytárgyalás alkalmával Benkő 
Mihály pécsi bornagykereskedö kapta 
meg a bérletet. A rumai vendéglősök 
ugyan egy kicsit későn kaptak észhez, 
mikor t. i. a veszélyt már felismerték 
és kérték a pénzügyminisztériumot, 
hogy ne hagyja jóvá a bérletet. Erre a 
célra Riester Nándor, a rumai vendég- 
lős-iparlársulat elnöke, ki egyszersmind 
a horvát tartománygyülés képviselője, 
valamint Pavleko vics Zrecsko, a Horvát- 
szlavonországi vendéglősök szövetségé
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nek titkára Budapestre jöttek, hogy 
személyesen adják elő az ottani ipar- 
társulat kérelmét. A spekuláló bor- 
kereskedő utánuk jött és folyton nyo
mukban volt. Meglepte őket az ebédnél 
és azt az ajánlatot tette a küldötteknek, 
hogy átadja a társulatnak a regálé- 
bérletet, ha az ottani vendéglősök köte
le zik  magukat a bérlet tartamára tőle 
bizonyos mennyiségű bort vásárolni, 
hogy ilyen módon kivegye hasznát az 
üzletből. Az üzletet természetesen nem 
kötötték meg és várják a minisztérium 
rendelkezését

A  fogadós fe le lőssége. A bécsi legfelső 
törvényszék, mint harmadfokú bíróság a 
fogadós-iparhoz tartozókat érdeklő ügyben 
döntött, mely elsőfokon a horni járásbíróságot, 
másodfokon a kremsi kerületi törvényszékét 
foglalkoztatta. Egy vendégnek, a ki egy fogadó 
éttermében ebédelt, ellopták a kerékpárját, 
melyet a fogadó szolgájának adott át megőr
zés végett Kártertéritésért pürölte a fogadóst, a 
ki azzal védekezett, hogy a fogadós csak a 
fogadóbeli vendégeinek tartozik felelősséggel, de 
nem azoknak a  vendégeknek, akik egyszer 
jenlenek meg a fogadó éttermében. A kremsi 
kerületi törvényszék elutasította a kártérítési 
keresetet. Ezzel szemben azonban a bécsi leg
felső törvényszék elmarasz'alta a fogadóst, 
azzal a megok lássál, hogy a vendégekkel 
szemben való kártérítési kötelezi ttségen it- 
sem változtat, hogy a vendég hosszabb vagy 
rövidebb időre, lakás vagy étkezés céljából 
iordul-e meg a fogadóban.

Jótékonyeélu asztaltársaságok. A
oFiumei magyar pincérek asztaltársa
ságai- december iy-én az ottani De la 
Vilié fogadó éttermében szép ünnepély 
keretében hat szegény gyermek közt teli 
ruhát osztott ki. A lélekemelő szép ün
nepélyt, melyen nagyszámú közönség 
jelent meg, az Ászt. Társ. agilis elnöke, 
Habét i*r Lajos szép beszéddel nyitotta 
meg. Azután a felállitott karácsonyfáról 
apró ajándékokkal kedveskedtek a gyer
mekeknek, kiket uj ruhájukban mindjárt 
le is ültettek uzsonnához. Az ünnepsé
gen a »Tengerparti Tisztviselők Egyle
tének*, a »Magyar Körnek«, a - Bakuéi 
asztaltársaságnak* és Fiume városának 
egy-egy kiküldöttje is megjelent Az asz
taltársaságot a következők pártolták 
adományaikkal:

Pártos ÜUó K. 20, St-ringd Károly kávés 10, 
Budai Károlyné 10, Wertzler Simon 10, Marcetta 
Spiriaion kávés 10, Budai Károly szálló ás 
10, Bigio földbirtokos 10, Halbrohr L ijos kávés
10. Hábetler Lajos elnök 10, Hábetler Róza 5, 
Kumin Ferenc 5, Rákóci A sztál társaság 5, 
Hutter Ferenc 5, Schivartz Ferenc b Erendits 
Gyula 5, R'tter Jónás 5, Giannon kávés, Baseli 
Károly 5, Mezei Lajos 5, Hickl Lajos 5, Tatay 
5. Demarmels cu rász 4. Zséger Ferenc ven 
déglös 4, Weintraub János 3, Palkovics Fe
renc 2, Maricch C. 5, Wagner Károly 4, Ga
rami József 2, Chilko József 2, Lusztig Péter 2.

A »Kocints« budapesti jótékonyeélu 
asztaltársaság ugyancsak dee 19-én 
a Hold-utca 15. sz. a Tingl-féle ven
déglőben ünnepélyesen 14 szegény gyer
meknek adományozott téli ruhát.

A nyíregyházai pincérek  »Jó bará- 
tok« asztaltársasága a napokban az 
ottani oKiskoronan külön termében meg
ható szép ünnep melíett tiz szegény 
gyermeket látott el téli ruhával. Az

ünnepélyt Fried Salamon az Asztaltár
saság diszelnöke szép beszéd kíséreté
ben nyitotta meg. Az asztaltársaságot 
a következők anyagilag támogatták: 
Törley pezsgőgyár 2Ö kor., N. N. 2 kor, 
Láng Imreföpincér 6 kor., Roth Samu 
kávés 4 kor., Major István 2 kor., Kiss 
Sámuel 2 kor., Hartman Sándor 6 kor., 
Guttman Samu vendéglős 3 kor , Kovács
I. 2 kor., Fürst Adolf 3 kor., Liliké cég 
10 kor, »Kristály kutvállalat« Budapest, 
50 üveg víz, Haasz Rezső Debrecen 
2 kor., E. m. s r t. 10 kor., Lendvay 
K.-né úrnő 6 kor., Kun Mátyás 10 kor, 
Louis F. cége 4 üveg pezsgő. Az asztal- 
társaság elnöksége ezúton mond hálás 
köszönetét az emberbarátiadományokért.

Erzsébet falván Gombás István  
vendéglős kartársunk elnöksége alatt 
működő asztaltársaság Engler Károly 
kartársunk vendéglőjében a napokban 
tartott ünnepély keretében, öt szegény- 
sorsu gyermeket ruházott fel. Az ün
nepély minden tekintetben a legszeb
ben sikerült.

E rdélyi vendéglős ssaktársaink köz
érdekű ü^yét lamogassuk azzal, liugv ne igyunk, 
ne adjunk el (legfeljebb 20—3U fillérrel emelt 
áron) „Borszéki" vizet.

Pártoljuk azt ami m agyar és  — jó . 
A magyar ásványvizek kiraija, a „Magyar 
Giszhübli“ (Borpataki Bor víz) nincs bent a 
Fekete Mór-féle b--rviz ki-rieliban Az ízben és 
minőségben a csehországi (Mattony-féle) Giess- 
hübler"-rel teljesen egyernő, sí t  énnél sokkal 
jobb miuő.égü Magyar Giszhüblit rendeljük, 
fogyasszuk és i y célból egyik szaktársunk a 
másiknak ajánl,a figyelmébe

M egin t a Nyugdijegyletről. Panasz, 
panasz, mindig és megint csak panasz!... 
Ez a mi szeretett, de antul szerencsét
lenebb Nyugdijegyletünknek a sorsa, 
ami hogy ilyen, köszönhető az elhibá
zott alkotásnak és a még hibásabb 
vezetésnek. Olyan ez a mi kedves 
egyletünk, mint egy össze-vissza folto
zott gálya, melyet avatatlan kezű hajósa 
személyszáilitasra alkalmaz és mind
untalan szirtbe vagy hajóba ütközik. 
Avagy olyan, mint egy rakoncátlan 
menyecske, akin az urának sem szerető 
oktatása, sem nyomósabb hízelgése vagy 
simogatása nem fog. Ugyanígy nem 
használ a mi nyugdíjintézetünknél sem a 
jóakaratu vagy a megrovó szó; marad 
ez annak, ami volt: rossznak és javít
hatatlannak. Ami, hogy mi a csudáért 
van így és miért nem másként ; a jó 
Teremtő annak a megmondhatója. Mi 
csak azt tudjuk és látjuk — a folyton 
ismétlődő panaszokból, hogy nem jó 
alapon áll, hogy nem úgy mozog, tesz 
és működik, mint ahogyan kellene Egy 
közönséges adóhivatal, mely az ő felei
vel mindig a legkenyelmetlenebb és 
ridegebb módon bánik, még akkor is, 
ha valaki évekre előre rójja le adóter
hét ; magasan fölötte áll és nem tanúsít 
olyan visszataszító viselkedést, mint a mi 
nyugdijegylétünk. Itt a tagokat, — a 
vend.-iparhoz tartozókat, tehat vendég
lősöket és pincéreket — drasztikus 
kifejezéssel mondva: kutyába se veszik.

(Akárcsak a Gundel-féle sörgyárnál, ahol 
ma 5000 kor. körül áll egy részvény...) 
Csak a gyúrásra alkalmas masszát, a 
közönséges * fizetőanyagoto látják ben
nük. Csak fizessétek a járulékokat, a 
tagdíjaitokat; máshoz nincs jogotok! 
De még panaszkodni vagy fölszólalni 
se, mert erre nézve intézkedést nem 
nyertek. Azt tehetik ugyan, hogy tovább 
nem fizetnek vagy abbahagyjak a díj
fizetést Ezt az intézet nem bánja. Mert 
ezen esetben az addig fizetett összeg az 
intézeté marad. És alkalmasint igy lesz 
ez Nemeth  Ferenc szaktársunkkal is, 
a győri Fehér hajó fogadó tulajdonosá
val, akitől a vezetőség olyan hátralékot 
követeit, amivel nem tartozott. Németh 
szaklársunk dacára ennek, tájékozódás 
miatt az ottani választmány elnökéhez, 
Kuster Gézához fordult, aki kijelenté, 
hogy nem tartozik. Németh fogadós 
ezután több ajánl, levélben a budapesti 
vezetőséghez fordultfölvilágositásért,de a 
nagytekintetü igazgatóság feleletre se 
méltatta. Hogy szaktársunk erre bejelen
tette kilépését, (tanukkal aláirt nyilat
kozatban) az csak természetes. Győrben 
különben többen járnak el hasonlóan, 
mely eljárás végre is a választmány 
föloszlá-út fogja eredményezni. Mikor 
pedig mindezt igy hűen a valósághoz 
elmondjuk, arra kérjük egyes t. szak
társainkat, hogy a nyugdijegyletet ért 
bán’ódásért ne minket, hanem magát 
az intézetet illetőleg annak vezetőségét 
szíveskedjenek okolni.
- Egy akó bor eg y  k is  naptárért. Szegény 
Miauén Tamás, ha unta volna, hogy a  múlt 
éviized 'égé felé kiadott kis naptárait II—12 
év múltán egy-egy akó borral fogják megfizetni, 
bizonyára gondoskodott volna róla, hogy né
hány ezer naptára megmaradjon, melyeknek 
darabját mo>t szépen elárusíthatná a fenti díj 
ellenében. Az eset egyébként az, hogy már 
többen foidultak hozzánk és Minden T. 
munkatársunkhoz is, hogy az 1398 és 89J- 
ben kiadott ide teljesen elfogyott) kis naptá
rokat szerezzük meg számukra, jó pénzért, jó 
díjazás fejében, mi azonban m nden igyekeze
tünk dacára sem sikerült Amit tudván, egy 
fővárosi vendéglős szak társunk most félti ivás 
utján fordul kollegáihoz, s arra kén őket, 
hogy egy esetleg megőrzött Minden T.-féle 
naptárocskát juttassanak a címére, melynek 
ellenében egy akó borral fogja háláját kifejezni
— annak idején. Illető szaktársunknak ezt a 
kérelmét a hirdetések között találják meg 
olvasó.nk, akiknek figyelmét arra, már csak 
a jó karcos kedvéért is, mi is felhívjuk.

Lesznek fogadók Budapesten . . .
A fővárosi lapokban és egyebütt foly
ton úgy beszélnek a fogadóhiányról, 
mintha igazán fogadó se létezne ezen 
a gyönyörű, drága Budapesten. Mi tud
juk, hogy ezek a panaszok vajmi kevés 
alappal bírnak, mert van iit elég fogadó, 
amelyekben egy kis hiányosság legfel
jebb akkor lámad, ha a nemzetközi 
orvosok szövetsége Budapesten rendezi 
a kongresszusát, ami azonban csak 
25—30 esztendőben egyszer fordul elő. 
Dacára ennek és azon körülménynek, 
hogy a mi szép székesfővárosunkban 
leggyatrább alapon az idegenforgalom 
áll, most hamarjában annyi fogadót 
építenek, hogy Budapest e tekintetben
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az] öreg -Wient, söt4 magát Párist is 
messze maga mögött hagyja. Mint elő
zőleg a Fogadó is említette, a párisi 
Ritz és Gerbaud a dunaparti Eötvös- 
téren emelnek egy »monstruális« nagy 
fogadót Épül ezenkívül a József-köruton, 
az Erzsébet- és Teréz-köruton, a Rákóci- 
uton az Adria és Metropol fogadók közti 
részen, a Podmanieky-utca 8. sz. a. 
(ez az a m. »Ü.-H»-ben is említett 
Palai-féle szálloda); szóval lesz valami 
hét uj nagyobb fogadó és ezekkel 
kapcsolatban uj vendéglők és kávé
házak is, a nagy konkurenciától már 
ma is alig lélegző vendéglők és 
kávéházak nagy rovására. A mi néze
tünk (és régi álláspontunk) az, hogy leg
elsősorban Budapestnek és általában az 
egész országnak idegenforgalmát volna 
szükséges megteremteni és csak azután 
gondoskodni uj fogadókról és hasonló 
épületekről. De nálunk minden megfor
dítva megy. Üt mindent a levegőből le
felé és nem alulról fölfelé építenek. És 
az általános nagy pangásnak és sze
génységnek ez is az egyik főoka.

L udvig, a h á la d a tlan . Harcy Károly, a 
győri Elité kávéház föpineére ugyancsak meg
járta, jószívűségéért. Ugyanis a Kapu alatt egy 
kartársát találta, ki dacára a nagy hidegnek, 
könnyű nyári kabátban nézett farkasszemet az 
időveL Harcy megsajnálta az utazó kollegát, 
behívta a kávéházba és jól megvendégelte. 
Bent felmelegedvén, elmondotta, hogy nyáron 
át Abbáziában éthordó és hogy saját hibáján 
kivűl jutott az ilyen jelenlegi kellemetlen hely
zetbe. Majd miután a mozgóképek gyönyörű
ségével betelt, bucsuzás nélkül ellépett és — 
valószínűleg hálából — elvitte Harcy 1G0 koro
nás prémes télikabátját. A kárvallott főpincér 
ezúton kéri kartársait, ha netalán egy Ludvig 
névre hallgató osztrák pincér tévedne hozzájuk, 
adják át a rendőrségnek. Az illető 28—30 éves, 
jól táplált barna alak. Valami egyleti könyvet 
mutogat.

FŐ- és Blvezér. No ugye mondtam, 
hogy igazam van! Előre jeleztem, hogy 
a »te is János én is Jánosa elvébe és 
a Gundel János szakállába kapaszkodó 
Lukács kománk úgy ki fogja magát 
menteni, mint a pinty. És ki is — 
szolnokolta magát. Mert ő nem azt 
mondta amit állilottak róla. Egy kissé 
[Öl volt hevülve és ilyen állapotban csak 
azt nyilvánította, hogy csöndes butaság
ban azon kollegái szenvednek, akik az 
ezüst hajú fővezér körül nem tömörül
nek. Helyes, hát helyes és a sikerült 
helyeslések után, mondja egy lapkollega, 
Lukács komának ott a helyszínen nyúj
tott szives kezet Bokros Károly. Szóval, 
meglett minden bocsájtva és se kiakol- 
bólitás, se hajszálgörbülés nem történt. 
Lukács Jánost abszolválták. Ami egyéb
ként, — és általam is — nagyon helyes 
dolog. Már csak azért is, mert így leg
jobban be van bizonyítva az (amit 
sokan nem szeretnek tudni), hogy a 
bpesti szállodás sat. ipartársulatnak a 
kartelles - sörgyárak fő-főmegbizottja 
tisztjét betöltő: Gundel János a gazdája 
és a parancsolója. Itt az történik amit 
Ő (és illetve a sörkartell) akar. Ö látta 
jónak azt is, hogy a társulatnál két 
vezér legyen: L i. ő a fő- és Lukács

János az alvezér. Mely ténye ugyan, 
mint előbb is kifejeztem, kevésbé se 
kifogásolható, sőt inkább örvendetes. 
Mert igy annak a mindig érdekszerüleg 
vezetett társulatnak ezúttal legalább 
magyar vezére is van! Lukács János 
végre is magyar ember, nem mint 
a bajor származású Gundel. Hogy nem 
perfekt szakember, — ez mit se billent 
a latnál. Gundel se volt szakember és 
azért egyesek mégis ekként imádják és 
tisztelik. Lukács János alvezért is éppen 
csak igy tisztelhetik, — ha nem jobban. 
Az érdem ennél se kisebb, sőt — több. 
Mert Lukács János még nem tett annyi 
kárt és nem dolgozott annyita magyar 
vendéglősipar tünkrelevésén, mint a tár
sulat fővezére: Gundel János. Ktirvalty.

A k ap p a n  kom a c mén előző számaink 
bán hozott közlésre Lukács János V., váci
utcai vendéglős annak kijelentését kéri közölni, 
hogy ő a Kappan A.omű“-bau jelzett (budai) 
Lukács J.-sal nem azonos. Lukács szaktársunk 
ebbeli óhajának készséggel teszünk eleget.

Hogyan védik a borterm elők érde
keiket?  Nagyvárad vidékén szintén moz
galom indult meg egy a tokaj-hegyaljaj
hoz hasonló akció megindítása tárgyában. 
Aradhegyalja szintén igen súlyos hely
zetben van és már mozgalom is indult 
meg a vidék borértékesítésének szerve
zése ügyében. A nagyváradiak az agrár- 
kölesönök törlesztésének megkönnyíté
sét és a kamat leszállítását, a bortörvény 
szigorú végrehajtását és ellenőrzését, a 
búzaföldeken való szőlőtelepítés korlá
tozását, végül a borértékesítés szerve
zését kívánják. Nem szenved kétséget, 
hogy a szőlősgazdák mindent megkap
nak amit óhajtanak, viszont a vendég
lősök és kocsmárosok, akik a gazdák 
termését értékesítik, a t. kormánynál 
mindig süket fülekre találnak.

A  köhögős ip a rtá rsu la t . Hárman valának 
együtt : Gundel János. Maloschik Antal és 
Müller Antal, díszei a jövendői után kővetkező 
valamelyik vendéglős nemzedéknek. (Ezt a 
három t. alakot együtt látni és hallani őket 
egymás közt Horáciusról, Tacitusröl meg 
Plátóról beszélgetni; nagy és oly szép lelki- 
gyönyörűség, hogy ennél szebbet még a pápai 
professzorok előadása sem nyújt. .) Szóval, 
ez a három előkelő egyéniség együtt volt a 
Némái Antal tiszteletére e hó 7-én a Konti- 
nentál fogadóban rendezett vacsorán, ahol a 
sörkartell érdekében létező Gundel-ipartársulat 
küldöttsége gyanánt szerepeltek és hallgatták 
a valóban kiváló és intelligens kávési ipartársn- 
lati elnök: Némái Antal érdemeit és a legújabb 
nemes nagy cselekedetét méltató beszédeket. 
(A beszédek közt volt olyan is, mely a kartel- 
lisla Gundel-társulatra netn a leghizelgőbbeket 
mondta) A sok szép és ügyesen elmondott 
beszédek közt persze kellett rossznak is lenni, 
tehát: szónokolt Gundel János. Hogy miként 
szónokolt'? ügy amint szokott: — Köh, köh! 
— tisztelt uraim és — köh, köh ! t. kartársak, 
hallatszott egyre Azok a vendéglősök vagy 
kávésok, akik a sörkartell fö- és tiszteletre
méltó ágensének a beszédeit ismerik, ilyenkor, 
amikor Gundel beszél, rendesen találnak alkal
mat a kimenetelre vagy arra, hogy az asztal
szomszédjuknak a rég szándékozott fontos 
közléseiket megtegyék. Vannak azonban, akik
nek nem akad mondanivalójuk és azok nyug- 
batatlanok és kellemetlenül érzik magukat 
ügy volt itt is, a kávésok vacsoráján, ahol 
végnélkülinek tetszett a kőhögős beszéd, mely
nek során aztán szállLak-szálldogáltak a külön

féle megjegyzések s ezek közt nem ritkáu, 
hogy — ez a beszéd is épen ^lyan, mint az a 
Gimdel-íársulat No!! hagyták rá  sokatmondóan 
többen a hallgatók közük És szinte mázsás 
teher esett le róluk,amikor a  köhögős társulat 
elnöke beszédjének vége szakadL

Németországi pincérek a borravaló  
ellen. A németországi pincérek kérvény
nyel fordultak a főnökökhöz aziránt, 
hogy emeljék fel a fizetésüket és szün
tessék meg a borravaló rendszert, mint
hogy az a vendégre terhes, a pincérre 
nézve meg lealázó. A főnökök egyesü
lete nem adott helyt a kérelemnek. 
Tengeri kigyó ez a kérdés, mely — 
ugvlátszik — soha sem nyer megoldást.

Ne mulassza el egy szaktársunk se 
a kitünően sikerült és gyönyörű kiállí
tású tv10-ki »Vendéglősök Naptárát« 
megrendelni, melyet a Fogadó előfize
tői az előállítási áron aluli 1 kor. 20 Üli. 
kedvezményes áron szerezhetnek be. A 
aVendéglősök Naptára* mígrendelhető 
a »Fogadóo kiadóhivatalában.

Mi minden nem történ ik ezen a gló
buson. Egy furcsa és mindamellett fura 
eset keltett itt fóltünést, Írja berlini 
levelezőnk, Az eset egy borkereskedővel 
történt, de ne hogy rosszat gondoljon a 
t. olvasó, ezúttal nem borhamisitással 
kapcsolatban, hanem — a következő
képen. Egy itteni vagyonos borkereskedő 
törzsvendége volt egy jobb vendéglőnek 
(a Krause-utcában). ahol az asztalok ezüst 
sótartói s a törülközők a toiletteből mind
untalan eltűntek s hiába volt az 
igyekezet, a tolvajt nem sikerült ki
puhatolni. Az eset a borkereskedő törzs
asztalánál is szóba került s a kereskedő, 
egy alkalommal 500 márkát tűzött ki a 
tolvaj fejére. A személyzet ennélfogva 
nagy buzgalommal nyomozott és igy 
elképzelhető a főpincér meglepetése, 
amikor a toiletteben megpillantotta a 
borkereskedőt, amint a fogashoz erő
sített törülközőt zsebkésével levágta és 
kabátja :.lá rejtette. A tettenért tolvaj 
mindent bevallott s a házkutatás alkal
mával 500-nál több ezüst sőtartót és 15 
tucat törülközőt találtak nála. Az orvosok 
azt mondták, hogy a letartóztatott keres
kedő — kleplomániában szenved.

T anúskodás. Kisbálisfa község egyik kocs» 
májában egy ottani polgárim nagyon elkazd 
hepciáskodni, úgy i ogy a koesmáros kénytelen 
öt kiakolbólitani. A szerfölött iLluminált álla
potú legény föitápászkodik, elvánszorog a má
sik kocsmáig, ahol miután zárva van, irgal
matlanul elkezdi verni az ablakot A békés 
nyugalmából fölzavait koesmáros az ablakot 
kinyitja és rászól a legényre, hogy mit zava- 
rog ilyen késő éjszakán. — Csak azt akartam, 
hogy tanúskodjék amellett, hogy' a másik 
kocsmából kidobtak ! — adta illedelmesen okét 
eljárásának a becsudálkozott atyafi. (,,V. N.“)

Újabb adó. Ami késik, nem múlik, 
vagy: ami múlik, nem késik, mondja 
egyik bölcs mondás. A legújabb adóalanyt 
képező ásványvizekkel szintén igy van. 
Ennek sem késik vagy múlik az adója, 
amit mi már a múlt tavasszal jósol
gattunk. Csak a forma volt még hátra, 
amin azoinban könnyen és úgy esett át 
a bölcs fináncminiszteri ész, hogy első
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sorban az osztrák pénzügyminiszter 
tette meg a kezdeményezést. A mi 
finánc-miniszterünk ezekután már csak 
a kész javaslatot fogja beterjeszteni 
(mely a pénzügyminisztériumban már 
a tanácskozás tárgyán is rég túl van) 
s ami ezután következik, az már nem 
reá, a beterjesztő miniszterre, banem 
a derék adófizető publikumra, no meg 
némileg a mi iparunkat űzőkre fog 
tartozni.

Méz m ist orvosság. - „A Háziorvos* 
Írja: — Köhögés ellen facsarjuk ki egy citrom 
nedvét, öntsünk hozzá forró vizet, ezután 
mézzel megédesítve, igyunk belőle többször 
napjában. Torokfájás ellen a méz a legjobb 
gyógyszer. A mézet mérsékelten fölmelegitve, 
adjuk be a betegnek, azonkívül jó egy vászon 
darabra kenve s a torokra kötve külsőleg is 
alkalmazni. A méz hangvasavtartalmánál 
fogva actiszeptikusan hat. Rekedtség ellen ke
verjünk össze egy kávéskanálnyi finomra meg
tört és átszitált gummi-arabikumot két evő
kanálnyi folyékony mézzel s ebből óránként 
Tegyünk be egy-egy kávéskanállal. Ha a méz 
megikrásodott, előbb hígítsuk meg meleg 
vízben.

A Szultán forrást, melynek kiváló mi
nőségét úgy a legfelső, mint az ai ;ó körök 
elismerték, — a vendéglős iparhoz tartozók 
jóindulatú figyelmébe ajánljuk.

A 'Vendéglői szakácskönyv«~ön kívül
az uj bortörvényt, a fogadós, ven
déglős, kávésok  stb. szabályrendeletét 
s a fontos szakismeretek leírásának 
egész nagy tárái kapják azok, akik az 
lV?10-ki aVendéglősök Naptárát« meg
hozatják.

ingyen  köny v a házinynltenyésztésről.
A Hazinyultenyésztők Országos Szövetsége, 
(Budapest* Csillaghegy) a házi nyultenyésztés 
népszerűsítése érdekében minden érdeklődőnek 
ingyen küldi meg most megjelent ismertetőjét 
a uyultenyésztésről, amelyből bárki annyira 
megismerheti azt a hasznos gazdasági meliék- 
agazaiot, hogy maga is bele foghat a jövedel
mező tenyésztésbe. Ezt a kezdést is meg
könnyíti a Szövetség azzal, hogy jó tenyésztő 
anyag beszerzését közvetíti, sőt vagyontalanok
nak ingyen is ad. A házinvulak vágását és 
gereznájuk gyűjtését a Szövetség Csillag telepén, 
valamint husiik árusiiását a Központi Vásár- 
■ •sa-mokban megkezdték: tehát bármely mennyi
ségben értékesíthetők.

Valódi Tokaji bort (Szomorodnit, Aszút)
• sak a „TokajiTermelők Társaságától*' Tokajból 
rendeljünk. A kereskedői és nem ismert cégek 
által ajánlt Tokaji borokkal szemben óvatosak 
és tartózkodók legyünk.

A híres boreladó. December 1-én 
megjelent Fogadóban Breuer József 
budapesti vendéglős kartársunk elpana- 
szolta, hogy milyen híres boreladóval 
hozta őt össze a balsorsa. Ez a híres 
eladó, ki az eladott bor árát átvette, de 
az eladott borral adós maradt, dr. Kern 
Lajos kir. közjegyző Szegeden. Most 
arról értesülünk, hogy a híres boreladó 
kir. közjegyzőt a szegedi törvényszék vád 
;Cá helyezte 19.000 korona el nem szá
molása miatt. A határozat után Hamza 
törvényszéki elnök Kern Lajos közjegyzőt 
fül függesztette és az irodát zár aiá vette. 
A közjegyzői kamara fegyelmi választ
mánya a törvényszék határozatát jóvá
hagyta és Kern irodájának vezetését 
ledlicska Béla közjegyzőre bízta. — 
Egvébként azt hisszük, hogy az nagyon

kevés vigaszt nyújt a csúnyán becsapott 
Breuer kartársunknak.

Gyászrovat — M eiszter József buda
pesti vendéglős szaktársunk e hó 12 én 
elhalálozott. Az élte delén, negyvenegy 
éves korában elhunyt vendéglős holttestét 
december 14-én a beszentelés után 
Lovasberénybe szállították és ott he
lyezték örök nyugalomra.

Mihálics Ferene Csáktornyái vendéglős szak- 
társunk december 12-én 33 éves korában el
hunyt Temetésén az ottani kollegák testületileg 
vettek részt és szép koszorút helyeztek rava
talára. A búcsúztató gyászbeszédet Horváth 
Géza Bárány fogadós tartotta a fiatalon el
hunyt vendéglős felett Halálát ifjú hitvese 
siratja.

Kozma György ismert ráckanizsai 
(Zalamegye) vendéglős szaktársunk a 
m. hó 6-án 46 éves korában váratla
nul elhalálozott. Elhunytban Kozma 
Márton és János karfásaink testvér
bátyjukat gyászolják.

Vége a spárgának m eg  a drótnak  
írták ezt a Fogadóban. És tényleg, amióta a 
nagwáradi Bors János vendéglős szak társunk 
által föltalált ,.Bors du^ó-kiemelő" életbe lépett. 
— egy vendéglő és kávéházban sem használ
nak drótot és spárgát az üvegben szorult du
gók kihúzásánál A „Bors dugókiemelőről** e 
lap más helyén hozott közleményt mmden 
szaktársunk olvassa el.

A legjobb csem ege-sütem ényt a .Vári 
csemegét* se nem francia, se nem c^eh, hanem 
tősgyökeres magyar ember, a brassói Vári 
Szabó Pál cukrász készíti. Pártoljuk a mi 
magyar és jó !

Szipka -  gyufa—fogvájót szaktársaink az 
iparunk terén szolid és jóhirnevü cégnek is
mert Berkovils Károlytól (Budapest, VII., Sip- 
utca 11.) rendeljenek.
T n rm o  Nürnbergi óriás, nemes, édes, hosszú 
IU* lilfla vastag gyökereden, rr.étermá'sán- 
ként 3 0  kor., ?5 klg. 10 korona K em énynél, 
R egeternszka (Garbócbogdány). *_t

Jöverdőmondó.
— Nem úgy van kedves atyámfiai, 

ahogy ti azt gondoljátok, sem úgy, 
amint azt a napilapok állítják, hanem 
egészen másképpen. Ipar, kereskedelem 
és mezőgazdaság hármas ikrek, egyike 
a másikára van utalva; egyike a másika 
nélkül alig boldogulhat, tehát hamis 
politika az, ha az egyiket a .másik
nak a rovására fejlesztik Ami a vallás 
életében a Szent Háromság, az a gazda
sági életben az ipar, kereskedelem és 
mezőgazdaság. Minden egyes gazdasági 
érdeknek meg vannak a szükséges 
tényezői, kik az érdekeket fejlesztik és 
ápolják. Ez egyesületekben, társulatok
ban, testületekben, szövetkezetekben és 
részvénytársaságokban történik. így ala
kul ki a jogos érdekképviselet és igy 
fejlődik ipar, kereskedelem és mező- 
gazdaság. A kormány és törvényhozás 
nem tehet különbséget a három közt. 
Módot és jogkört kell biztosítani a 
tisztességes érvényesülésre. így válhatik 
mindenki saját szerencséjének megala
pítójává. Ámde hiába talál az egyember 
akár heverő aranyrudat, ha testi erejé
vel egymaga nem tudja még csak a 
helyéről sem elmozdítani Amit azonban

az egyes ember erőhiányából nem tud, 
azt tudja több embernek összetett ereje. 
Ha tehát ilyen összetett erővel fognak 
hozzá az aranyrud felemeléséhez, akkor 
az sikerülni is fog.

— Nem szabad elfelejteni, hogy a
közérdek olyan lánchoz hasonlít, mely
nek egyes szemét az egyén képezi A 
közérdek tehát minden társadalmi egyént 
magába foglal és az érdek is talál 
védelmet és istápolót. És minthogy a 
közösség teszi lehetővé az egyes egyén 
érvényesülését, következésképpen az 
egyes egyén is a közösség érdekét kell, 
hogy szolgálja. Egymagáért élő emberi 
lény nincs a világon és nem is lesz 
soha. Minél jobban terjed a kultúra, 
annál jobban száll alá a rideg önzés. 
A műveltség terjedésével fejlődik az. 
amit Krisztus urunk már kétezer év 
előtt tanított: Szeresd felebarátodat,
mint önönmagad:;í.« Az emberek önzése 
nem engedte ennek a magasztos tan
tételnek érvényesülését. De az önzés 
önmagától fog megszűnni, mert a köz
érdek szelleme örökre el fogja temetni, 
a vagyoni erő nem fog annyira a szegé 
nyebbre súlyt képezni mint eddig, mert 
a nép képviselői okos törvényeket fog
nak hozni, melyek az egyiknek tulten- 
gését korlátok közé fogja szorítani, a 
másikat pedig megfogja védeni. Egyenlő
séget fog teremteni az érvényesülésre 
és kényszert ott, hol a közérdek részére 
az önzés diadalmaskodni akar. A2 ipa
ros, a kereskedő, a mezőgazda nem 
arra fog spekulálni, hogy saját előnyére 
szaktársának ártson, hanem arra fog 
törekedni, hogy mindnyájan megtalálják 
becsületes munkájuknak gyümölcsét. A 
felvilágosodottság, a közérdek és közjó 
szelleme újabb és igazi erkölcsi alapokai 
fog eremteni, melyen az emberiség 
boldogulása fog felépülni.

Rendkívüli emberöltőn keresztül dol
goztam ám én is. Ha a közérdek mun
kába szólított.ott voltam, hogy a nálam 
gyengébbeket támogassan és segítsem 
őket az érvényesülésre. De evvel nem let
tem ám valami különöset! Csupán emberi 
kötelességet teljesiu ttem, mert hát az 
én lételem gyökere1 is a közösség tala
jában nyertek éltető tápanyagot. Tehát 
visszaadtam azt amit kaptam s a 
közösséggel szemben leróttam becsület
beli tartozásomat.

— Micsoda? Mi köze van ahoz a 
vendéglősnek ? Rögtön megmondom.

— Ha a gazdasági fejlődésben pan
gás áll be, akkor a nagy néptömeg 
fogyasztási képessége alászáll és ez 
okozza az élelfentartásának drágaságát, 
mert a csekély forgalmat nagyobb 
haszonnal pótolják. A vendéglős ezáltal 
kétszeresen károsodik. Megesappanik a 
forgalma és amellett drágán kénytelen 
bevásárolni. Mi következik ebből? Ugy-e 
az, hogy a vendéglősnek, kinek vendég
közönségét a nép, az iparos, kereskedő, 
a munkások képezik, nagyon is érdeké
ben áll, hogy ne  legyen gazdasági pan
gás, hanem minden dolgozó embernek
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kielégítő keresete, jövedelme legyen. 
Szóval: érdeke a vendéglősnek, hogy a 
nép fogyasztóképes legyen, hogy min
denki becsületesen táplálkozhassék és 
megengedhesse magának, hogy az egész
séges és kielégitő táplálkozás mellett 
egy jóleső pohár bort ihassék.

Hiába irod ki te Ferkó fiam a cég
táblára, hogy nálad kitűnő bor kapható; 
te meg Jancsi szógám hiába hirdeted, 
hogy a te konyhádon főzik a legjobb 
magyar ételt, ha nincs ki az egyiket és 
a másikat fogyaszsza. Ugy-e szükséges, 
hogy a közérdeket is szolgálja a ven
déglős, mert azzal a saját érdekét is 
szolgálja. Ezt be kell látni mindenkinek, 
aki a közviszonyokból le tudja vezetni 
a tanulságot.

Mert jön ám még rosszabb idő. ha 
országszerte nem fogtok össze és nem 
egyesültök jobb viszonyok létesitésére. 
Gazdasági fejlődésünket korlátozza a 
monarchia másik felének sokkal fejlet
tebb ipara, kereskedelme Ott megvédik 
és fejlesztik érdekeiket, a magyar érde
kek rovására. Mezőgazdaságunk eléggé 
fejlődött, de nincs számottevő iparunk 
és kereskedelmünk Pedig mondtam már, 
amigközgazdaságiéletünknek ez a három 
tényezője nem áll egyformán magas 
színvonalon, addig a helyzet javulását 
nem is várhatjuk.

Mit ? A kormánytól várjátok a kedvező 
állapot megterem*ésétP Balgaság! A 
kormánytól csak azt várhatjátok, amit 
adóemelésben lehet. Hát nem tanultok az 
eseményekből ? Nagy hályog van a 
szemeteken, hogy nem láttok? Nincs 
gazdasági önállóságunk és ezt semmi
féle kormány nem lesz képes megterem
teni.

Lássátok milyen sajátságos dolog. 
Magyar vezérférfiaink félnek a nép befo
lyásától. Azt mondják, oda lesz az or
szág. ha a nép politikai jogaihoz jut. 
De egyúttal elfelejtik, hogy a nép fizeti 
a legtöbb adót, különösen a fogyasztási 
adót és a nép adja a katonaságot az 
ország védelmére. Már pedig az ország 
senkinek sem képezi magántulajdonát.

És amit igv nagyban látunk, az kiseb
bítve is igy nyilvánul előttünk. Ha a 
vendéglősök nem fognak össze, akkor 
mindig több kocsma fog nyilni, mindig 
több szatócs, füszerboltos, hentes, sajtos 
megannyi más élelmiszerárusitó fog 
korlátlan italmérési engedélyhez jutni, 
természetesen csak cégérül ilyent, mert 
ott adnak fröcsesöket, amennyi csak 
kell és úgy alkalmazzák jogukat mint 
a vendéglős, noha sokkal kevesebb az 
illetékük és az italmérés után semmi 
külön adót nem fizetnek. Könnyen ver
senyeznek ezek az ujmódi ital mérők a 
vendéglőssel. A kormány csak pénzt 
akar, sok illetéket és sok adót, tehát 
kap mindenki italmérési engedélyt.

A bortermelők? Hát persze, hogy 
azok is rémségesen versenyeznek a 
vendéglőssel. Jogot nyernek a butellá- 
zásra és annyi bort mérnek ki mint 
csaját termést,a amennyi sokszor hár

muknak sem terem. Az éjszaka sötét 
leple alatt szállítják a másoktól vett 
bort és az is mint »saját termésK kerül 
eladásra. A hivatalos ellenőrzés nem 
látja, nem tudja. Ti pedig látjátok és 
tudjátok, de nem tudtok a bajon segí
teni. A följelentés falra hányt borsó! 
Ki törődik veletek koesmárosokkal, 
mikor ti magatok sem törődtök maga
tokkal ! Azt hiszitek, hogy az állapotok 
úgy fognak alakulni, hogy majd csak 
lesz valahogy, ugy-ahogy és majd csak 
mégis fogtok boldogulni? Nono! Az 
állapotok rosszabbodni fognak! Az álta
lános elszegényedés rohamosan halad 
előre és az igen sok jóravaló vendég
lős-családot fog tönkretenni. Ne biza
kodjatok el és ne reméljetek segítséget 
mástól, máshonnan. A segítség saját 
kezetekben van.

Felébredni és taipra állni! A vesze
delmet felismerni és egyesülni annak 
megváltoztatására.

Egyesüljetek mindenütt akár helyi, 
(városi) akár megyei vagy járási ipar
testületekké.

Egyesüljetek azután országos szö
vetséggé.

Törekedjetek mindenütt bejutni oda, 
ahol a közérdek megóvása mellett, a 
magatok és iparotok érdekeit is meg
véd hetitek.

Városokban kell, hogy képviselve 
legyetek a törvényhatósági bizottságban, 
ugyanígy a vármegyében, községekben, 
benn kell lennetek a képviselőtestületben.

Az adókivetőbizotlságokban benne kell 
lenni egy-egy megbízott kartársatoknak.

Azután törekedjetek ti is, hogy általános 
titkos és községenkénti választójog 
legyen, mert c/-ak ennek segítségével 
kerülhet be néhány vendéglős és kocs- 
máros a törvényhozásba, a hová pedig  
be ke ll ju tnotok, hogy a saját iparo
tokban rendet követelhessetek, amit a 
kormány és országgyűlés a mai össze
állításában sohasem fog meg'eremteni.

Sokan vagytok, kedves atyámfiai ebben 
a hazában. Ismerjétek fel hatalmatokat 
és egyesüljetek A közérdekkel kapcso
latosan mindent köröszlülvihettek, amire 
minden becsületes iparosnak joga van.

; És ha igv szervezve és együttműködve 
megerősödtök, akkor kezdhettek gazda
ságilag is nagyot és hasznosat alkotni. 
Könnyű módon m egfogjátok terem
teni a saját sörgyáratokat. Fogtok 
magatoknak szövetkezetei alapítani, hogy 
a vagyonilag szegényebb kartájaitokon 
is segíthessetek. Segiteni fogtok rajtok, 
mikor bort kell vásárolniok. nehogy a 
borkereskedőnek legyenek kénytelenek 
a borvásárlásnál kínálkozó hasznot oda
adni. Segiteni fogtok mindnyájatokon, 
ha nem lesztek kénytelenek a sörkartell 
milliomosait saját munkátok gyümöl
csével hizlalni és részükre a milliókat 
szerezni.

Tekintélyhez fogtok jutni. A társada
lomban számottevő tényezőkké váltok. 
Magatoknak és családotoknak fogtok 
dolgozni és rendes gazdálkodás mellett

megelégedett életet fogtok élni. Munkátok 
gyümölcse a tietek marad. így fogtok 
gyarapodni erkölcsileg és anyagilag.

Értsétek meg szavaimat, fogadjátok 
el tanácsomat, kövessétek azt és jöven
dölésem be fog teljesedni.

Úgy legyen!

Magyar fürdők.
Fürdőinket nem lehet eléggé ismer

tetni. Saját hazai közönségünk sem 
ismeri azokat, nem tudja mennyi gyó
gyító ereje van annak az isteni ado
mánynak. amivel a magyar föld önként 
kínálja meg a szenvedő embert. Innen 
van, hogy a magyar közönség a drága 
külföldi gyógyfürdőket keresi fel, olt 
költi pénzét és a magyar gyógyfürdők 
tátongnak az ürességtől Régi baja ez 
a magyarnak.

íme itt van a Nagyvárad  melletti 
„Félix-fürdő'*. Ezt a fürdőt a gon
dos kezelőség téli kúra használatára 
is rendezte be és akik használják, 
áldják is érte

Mert tagadhatatlan fontos kérdést 
oldottak meg azzal, hogy a hévviz- 
fürdők téli használatát lehetővé tették. 
1 ̂ 00 betegnél többen használták a 
téli kúrát a múlt téli évadban jó ered
ménnyel. Mily áldásos hatást fejt ki 
ezen gyógyfürdőnk azáltal, hogy lehe
tővé teszi a hévviz kúra egész évi 
alkalmazását. A téli vendégek emel
kedő száma élénk bizonyítékát nyújtja 
annak, hogy a Félix-gyógyfürdő téli 
berendezései minden tekintetben biz
tosítják a téli kúra sikerét. A beteg 
itt nem csak gyógyulást, hanem mint
egy kedves otthont is talál. A Félix- 
fürdő jelenlegi állandó vendégei közt 
találjuk Komlóssy Miklós keresk. és 
iparkam. titkárt Debrecenből, Simon 
Pál földbirtokost Törökszentmiklósról, 
Mezey Mihály kir. közjegyzőt Nagy
váradról, Bódy Andor urad. számtartót 
Szikszóról, Sebő Gyula ügyvédet Nagy
váradról, Kindris Jánosné úrnőt Nagy
károlyból, Dr. Papp Jusztint Telikéről, 
özv. Szatmáry Józsefné úrnőt és fiát 
Debrecenből. Láng Sándor erdészt 
Szatmárról, Mandel Géza kereskedő; 
Nagyváradról, Gyenge Lajos földbr 
tokost Kolozsvárról, Buday Gyula mii 
gánzót Aradról, Fráter Vince föld
birtokost Margittáról, Horváth József 
takar, pénzt, igazgatót Szatmárról, 
slb. stb.

Hogy a sok közül még egy kiváló 
fürdőnket említsük, itt van ,,B a lf“- 
gyógy fürdő, mely Sopron közvetlen 
közelében, erdős hegyek által övezett 
völgykatlanban fekszik. Régi, hírneves 
kénes, vasas és lithiumos forrásai van
nak, melyek csúz, köszvény izületi 
izzadmányok, vérszegénység, gyomor- 
és bélbántalmaknál, börbajok és ideg- 
bántalmaknál páratlan gyógyhatásuak.

A balfi lithiumos savanvuviz elte
kintve attól, hogy igen kellemes izii 
asztali v í z  é s  borviz, rendkívül gyógy
hatású vese- és hólyagbajoknál.
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Svá jc i alpesi 
fejcsokoládé W

íz és fápereje álfal 
felülmúlja a többi ösz- 
szes gyártmányokat.

A gyógyfürdő egyik specialitása a 
gyógyintézet epileptikus betegek ré
szére.

Amig a külföldön, de különösen 
Németországban és a Schvveizban már 
évek óta oly intézetek léteznek, melyek 
az epileptikus betegek szakszerű ápo
lása és kezelésével foglalkoznak, addig 
az 1904. évig hazánkban egyetlen egy 
ily intézet sem létezett. Ez évben 
nyílt meg Balf-gyógyfürdőben a nehéz- 
kórosok gyógy- és nevelőintézete, mely 
különösen az epileptikusok gyógyításá
val és nevelésével foglalkozik. Az in
tézet 250 betegre van berendezve és 
a tulajdonos, dr. W osinski István 
szakszerű vezetése alatt áll. Az inté
zetben magánbetegek 3 különféle osz
tályban nyernek elhelyezést.

A gyógyhatás hire meghódítja már 
a hazai közönséget, de különösen a 
külföldről jönnek ide nagyobb számban 
betegek.

A nmlt. m. kir. belügyministerium is 
helyez el betegeket az országos beteg
ápolási alap terhére. A betegek ápo
lását a Szent.-Ferencrendi apácák 
végzik.

Ajánljuk hazai közönségünknek a 
hazai gyógyfürdők igénybevételét.

Vendéglősök. Kávésok, Pincérek és 
Kereskedők öröm e!

A . Bors' -féle szabadalmazott dugó kiemelő, 
mellyel bárki, minden előzetes ismeret nélkül, 
úgy az üres üvegből, mint a teliből, még abban 
az esetben is, ha abba már a dugó bele is 
törött, egy pillanat alatt kitudja huzni, rövidesen 
forgalomba jön.

„Bors János* nagyváradi vendéglős, ki sok
oldalú tehetségével s a köztéren kifejtett sikeres 
működésével, a tisztelt szaktársak teljes bizal, 
mát bírja, ezen világra szóló találmányaval- 
rendkivül nagy örömet >zerez a szaktársak 
között, akik már alig várják ennek forgalomba 
hozatalát.

Ezúton kérjük tehát minden szaktárs türel
mét, és rövidesen mindenki meggyőződhetik. 
.Bors János“ kollegánk fenomenális találmá
nyának, a világra szóló .dugó kiemelő*■ nek 
áldásos működéséről, mely kiváló használható
ságára és olcsóságára való tekintettel nélkülöz
hetetlen úgy a háztartásban, mint az üzleti 
életben.

Valóban szinte lehetetlennek látszik, hogy 
eme orvosi -nüsierhez hsonlő  kidolgozású 
dugó kiemelő, melynek már a rajzai is mérnöki 
tudományt igényeinek, minden részecskéjét ö 
maga dolgozta ki, s már evvel :'s magára vonta 
az érdekelt körök figyelmét.

Eme dugó kiemelő még közegészségügyi

szempontból is szinte kötelező, mivel ez úttal 
elejét vesszük, hogy az üvegben rekedt és meg- 
penészcdett dugóju palackból igyunk, mely 
az emésztésre rémitően káros s a gyomrot 
minden esetben csakis ezáltal rontjuk el.

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelm eztetés. Azon előfizetőinket, 

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

Borszéki vizet, mely a borviz-kartell létre
hozója: Fekete Mórnak a  vize, egy magyar 
vendéglős se igyon és árusítson!

Debrecenben a Csapó-utca 14. sz. 
alatti ismert Csokonai-vendéglőt Halász 
Izidor, akinek régóta bírt »Fehérló« 
fogadója lebontásra kerül, megvette. Az 
ugyancsak ismert és jóhirnevü Halász 
szaktársunk uj üzletét újév napján fogja 
átvenni.

Budapesten, az V.. Markó-ut.-a 6. sz. 
alatti jóhirnevü vendéglőjének vezetését 
Thoma István szaktársunk a szak- 
avatottságáról ismert Süsser Lipótra 
bízta.

Sopronban a Pálffy-utcában lévő 
Nemzeti kávéházat megvette Exinger 
Gusztáv, előnyösen ismert főpincér. 
Exinger szaktársunk üzletét egész újon
nan rendezte be és ünnepélyesen a ra. 
hó 15-én nyitotta meg. Sok szerencsét 1 
'íR u ttk á n  egy a mai kor igényeinek 
megfelelő csinos berendezésű szállodát 
építtetett Wachshdrger Lipót, aki üzle
tét a m. hó elejével adta át a forgalomnak.

Samu Lukács, a JX., Lónyai-utca 56. 
sz. alatti Németh-féle vendéglőt meg- 
vetle és azt ünnepélyesen a múlt hó 
30-án nyitotta meg

Uj fogadós. Lichtneckert Gergely, 
a kaposvári Korona fogadónak ismert 
főpincére, az ismert szabadkai Licht- 
neekert »Bárány« fogadót kibérelte. 
Uj fogadós szaktársunk a nagyszabású 
üzletet ez év május havában fogja át
venni. Vállalkozásához sok szerencsét 
kívánunk!

Hauszler István szaktársunk az v., 
Alkotmány-utca 21. sz. alatti Theisz-féle 
vendéglőt megvette és azt ez alkalommal 
egész ujan renoválta és rendezte be.

Temesváron a gyárvárosban lévő régi 
»Török császáré vendéglőt és kávéházat

Abonyi János ismert ottani vendéglős 
a múlt hónapban átvette és egész újon
nan rendezte be.

Aradon a »Millennium« sörcsarnok 
épületét kitűnő gazdája Scbuch  Ferenc 
megvette: A jóhirnevü üzletét és házát 
Schuch szaktársunk a tavasszal egész 
újonnan fogja renováltatni.

Békéscsabán a Fiume fogadót Bartoss 
János, kiváló szaktársunk átalakíttatta 
illetve egy díszesen berendezett nagy 
étterem és tiz uj vendégszobával ki
bővítette úgy, hogy a csabai Fiume most 
38 szobával áll a közönség rendel
kezéséle.

Tóth János szaktársunk a VI., 
Bulyovszky-utca 30. sz. alatti Vig-féle 
vendéglőt megvette, azt ujan renoválva 
a m. hó végével nyitotta meg.

W in k le r Adolf, a dévai Fehérkereszt 
fogadónak derék és kedvelt gazdája, 
üzlete bérletét újabb tiz esztendőre el
nyerte.

Vértesbogláron íFejér m.) Kégl Ferenc 
szaktársunk, ujan épült házában több 
helyiségből (és vendégszobából) álló 
és csinosan berendezett vendégfogadót 
nvitott.

Horváth M ihály  szaktársunk a pécsi 
Nádor-fogadó kávéháznak éveken át 
volt föpincére, ugyanott átvette a pol
gári kaszinó vendéglőjének vezetését 
Szaktársunk vállalatához sok sikert 
kívánunk!

Erzsébetfalván a Bükkhelvi-féle ven
déglőt Bodó József átvette. Bodó gazda 
jó borai és derék gazdasszony neje 
vezette konyhája az üzlet jómenetét 
biztosítja.

üzlet kibővítés. Virág Kristó András 
ismert brassói szaktársunk, a hosszu- 
utcai házában lévő vendéglőjét átalaki- 
tatta, illetőleg több éttermi és sör- 
csarnoki helyiséggel és26 vendégszobával 
kibővítve. A modern kényelemmel beren
dezett Kristó Virág fogadót az utazó 
közönség szívesen látogatja.

Erhardt József előnyösen ismert fő
városi vendéglős a VII., Thököly-ut 54. 
sz. alatti Panancsek-féle vendéglőt meg
vette. Erhardt szaktársunk uj üzletét e 
hó 15-én nyitotta meg ünnepélyesen.

Sopronban az Aranykakas vendéglőt 
Fodor József sopronkurucdombi szak
társunk a m. hó folyamán átvette.

A leg m ag asab b  u dvar é s  Jó*9ef fő h e rce g  udvari szá llító ja .

FA N D A  Á G O S T O N  és Z IM M E R  P É T E R  U T Ó D A
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Alvlncen a vasúti vendéglő bérletét, 
mint előzőleg jelentettük, Szinger  Károly, 
az aradi vasúti vendéglőnek huzamosb 
időn át volt derék föpineére nyerte el 
és azt saját kezelésébe már át is vette. 
Vállalkozásához kívánunk sok szerencsét. 
áLovasberényben a Kreii vendéglőt 
K ié li Mátyás, atyjának elhunyta követ
keztében saját kezelésébe átvette és 
ez alkalommal újonnan rendeztette be.

Kávéház vétel. Aradon a »Hungária« 
kávéházat 8cheiber Lajostól Pöltzl 
Miksa előnyösen ismert aradi kávés 
szaktársunk megvette. A jóhirnevü üz
letet uj tulajdonosa saját kezelésébe 
már át is vette.g
fvGsokonyán (Somogy megye) a nagy- 
vendéglőt Bibercsik István nagykanizsai 
ismert főpincér kibérelte és azt saját 
kezelésébe a múlt hó végével vette át.

!>chvezner Károly. előnyösen ismert 
aradi főpincér, átvette a békéscsabai 
Próféta vendéglőt és azt egész ujan 
átalakítva és berendezve üyitotta meg. 
Uj vendéglős szak társunk a régi ven
déglőt hamarosan jó lendületbe hozta. 
Gratuláljuk!

Firing er János szaktársunk a v i l i . ,  
Tisza Kálmán-tér 28. sz. alatti vendéglőt 
a ra hó közepével átvette. Jó borai és 
konyhája miatt a közönség szívesen 
látogatja.

Radocsay Im re  jóhirnevü pécsi ven
déglős szaktársunk, a Pécs- és Bara
nyai vendeglős-ipartársulat derék, agilis 
elnöke, megvette Hentz Lajos vendég
lőjét és azt egész újonnan átalakítva 
és berendezve nyitotta meg.

Szauer JÖZSefa VI.,Desse\vlTy-u 7 sz. 
alatti jóhirü Olaj-féle vendéglőt meg
vette és azt ünnepélyesen a múlt hó 
közepével nyitotta meg.

Csurgón eimü múltkori közlésünkre 
a következő sorokat vettük: Itt az
állomás mellett épített Welner Zoltán 
vendéglőnek nyoma sincs. Van itt 
valami Krausz Mihály-féle vendéglő, 
de ez nem szálloda és nem is vasúti. 
Tisztelettel Kovács Sándor »Tuhpán« 
vasúti vendéglős.

Bifiber József a VII. kér., Wesselényi- 
utca 17. sz. alatti Drozsgyák-féle ven
déglőt e hó 2l-én átvette. Kitűnő kony
hája és borai üzlete jóhirét és menetét 
biztosítják

Gyulafehérváron a várban lévő Bárány 
vendéglőt Újhelyi Mór volt lugosi ven- 
déglősszaktársunk átvette. Sok szerencsét, 
i E llke r György vendéglős a  IX. kér., 
Soroksári-ut lzö. sz. alatti Bozóty-féle 
vendéglőt megvette, újonnan rendezte 
és ünnepélyesen a múlt hó közepével 
nyitotta meg.

Scheiber Lajos előnyösen ismert aradi 
vendéglős szaktársunk az ottani Pan
nónia szállodát megvette. Ezen újabb 
nagyszabású üzletét: Mojzes Sándor 
fogadós és Ottinger László vendéglős 
szaktársaink vezetik.

TO rr JáflOS szaktársunk a VII. kér. 
Józsika-utca 30. sz. alatti Zatravetz-féle 
vendéglőt e hó 20-án átvette. Finom 
vecsési borai miatt sokan látogatják.

A vendéglői asztalok d i szét képezi a Magyar 
Giszhübli (Borpataki Borviz). melynek művé
szies és mindenkit kellemesen meglepő uj 
címkéi a napokban készülnek el. Vendéglős 
szaKtársaink pártolják és rendeljék ezt a kiváló 
magyar ásványvizei.

Deésan a »Nagy fa« vendéglőt Prun 
ner János, az ottani BáníTy-fogadó 
tulajdonosa megvette. A város közepén 
lévő üzletet uj tulajdonosa január 1-én 
veszi át.

Vogel Sámuel a VII, Aréna-ut 26. sz. 
alatti Pleszl-féle vendéglőt megvette, 
azt egy tágas szép étteremmel kibőví
tette, egész újonnan berendezte, fejér
megyei jó boraival pedig máris szépen 
fóllenditette.

Déván a Vadászkürt szállodát, ven
déglőt és kávéházat Hirsch Károly 
megvette és azt saját kezelésébe a m. 
hó elejével vette át.

Nagy György fővárosi vendéglős 
szaktársunk a VI., Nagymező-utca51.sz. 
alatti Rumpa-félé vendéglőt e hó 20-án 
átvette. Az uj gazda ismert jó kony
hája és borai az üzlet jómenetelét 
biztosítják.

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

Ákossy József szállodai portás hollétét kéri 
egy lev.-lapon tudatni Ákossy Imre főp. 
Beszterce, Európa kávéház.

Hering József főpincér hollétét kéri egy 
lev-lapon tudatni Matujetz Gvu a szállodás, 
Marosvásárhely (Központi szálloda.;

Tóth István, ismert makói kávés 
szaktársunk az aradi >>Baross« kávéhá
zat Faber Lajostól megvette. A jóhirü 
üzletet uj tulajdonos a múlt hó folya
mán vette át

Csáktornyán a »Zrinyi» nagyfogadót 
tulajdonosa: Hujas József szaklársunk 
az ősz folyamán 12 szobával kibővítette. 
A nagyszabású üzlet jelenleg 36 szobá
val rendelkezik.

Hátszegen az uj vasúti állomásnál
épült »Vasúti szállodát és vendéglőt« 
Groszmnnn Dávid ottani ismert ven
déglős december 1-én átvette. Élelmes 
szaktársunk uj üzletét máris szépen 
föllenditetle.

Kozma M árton Békéscsabán a Fehér 
bárány vendéglőnek volt népszerű bér
lője, a «Jóbarát«-hoz címzett vendéglőt 
a m. hó folyamán átvette és ez alka
lommal átalakittatta és újonnan rendez
tette be.

Fehértemplomban az állomással szem
ben levő vendéglőt W em hardt János 
ismert temesvári vendéglős szaktársunk 
megvette és saját kezelésébe a múlt hó 
folyamán vette át.

Egy népszerű  irodáról. A fogadók, ven
déglők és kávéházak eladását közvetítő Grosz 
Ödön irodának mindjobban és jobban terjed 
népszerűsége, amit az a körülmény is szépen

igazol, hogy' a kitünően vezetett irodát most 
külföldön is mindgyakrabban veszik igénybe, 
nagy transakciós ügyletek lebonyolításánál. 
Az iroda ezen nagy népszerűségében nem kis 
része van Grosz Albertnek, aki annak vezeté
sét még a nyár folyamán vette át és aki ezen 
rövid idő ala t is bebizonyította több nagy 
üzlet-eladási ügylet lebonyolításával, hogy egy 
ilyen nagy üzleti körű és kiterjedésű vállalat 
vezetésére valósággal rátermett. Grosz Albert
ról, valamint az iroda működéséről a ,  Ven
déglősök Naptára“ is megemlékezett és a múlt 
évben nagy számban eladott üzletekből többe
ket felsorolt. Az eladott üzleteknek ezt a 
iisztájál, mely minden dicséretnél szebben 
beszél, itt ismertetjük.

Klein Lajos nagyváradi .Korona kávéházát 
megvette Weisz J Dezső. Ruff János bérbe
vette Kemény Pál báró szállodáját Lellén. 
Beneth Károly losonci kávéházát megvette 
Szusz Miksa Csontos Gyula kávéh izát Lúgoson 
megvette Klein Lajos. Almást Károly Magyar 
szalon kávéházát megvette Horváth Ilona 
i>uda| esten. Neumann Ferenc nagybecskereki 
Rózsa szállodáját megvette Beneth Károly. 
Nemcsak Miháiy éttermét megvette Bertha 
Gyula Budapest, Lipót-köruL Mvsz Richárd 
Japán kávéházát Budapest, Andrássy-ut, meg
vette Kertész Ármin. HeberltngkAuU mármaros- 
szigeti Otthon kávéház és éttermét megvette 
Farkas Lipót. Kmetykó Lajos megvette Grosz 
Testvérek Nemzeti szállóját Nagykikindán. 
Fábri Henrik Angol kávéházát Budapest, 
Erzsébet-körut, megvette Reismann Sándor 
volt temesvári kávés. Rimanócy Testvérek 
Cirkvenicai Miramáre fogadó, étterem és kávé- 
házat bérbe vette Wewer József, és Kass 
Gusztáv vendéglőjét megvette Vcrbőcy Gábor 
Budapesten. A .Splend.d* kavéházat Budapes
ten (Károlv-körut) Grosz Samu. v. nagykikindai 
fogidös vette meg Mandelbámuel Gábortól. 
Hódmezővásárhelyen a ,,Nemzeti“ szállodát 
özv. Halász Istvánnétól Kovács Béla volt tatai 
kávés vette meg. Budapesten a  Népligeti 
Svertecky -  féle nagvvendéglöt Róna Gyula 
vette meg.

Uj vendéglős. Budapesten a IV * 
Királyi Pál-utca 8. sz. alatti Rabovszky- 
féle vendéglőt Am m e- János ismert 
főpincér megvette és egész ujan reno
válta és rendezte be Uj vendéglős 
szaktársunk jóhirü üzlete forgalmát jó 
konyhával és jó borokkal igyekszik 
biztosítani. Sok szerencsét!

C saládi öröm . Kedrovies M hály, ismert 
lem, sván (belvárosi) vendéglős szastársunkat 
der -k nej> egészséges fiúcskával ajándékozna 
meg. Az uj honp olgár a szent keresztségben 
Mihály nevet nyert.

Brassóban a sétatéri nagyvendéglő 
bérletét Fchmidt és Herbert nagy
szebeni főpincérek nyerték el. Az uj 
gazdák a nagy üzletet újonnan fogják 
berendezni és január 1-én veszik át 
saját kezelésükbe. Sok szerencsét.

H e l y v á l t o z ó s o k .  — Marosvásár
helyen a Központi (Malajetz) fogadó főp. állá
sát’ Wittman György foglalta el. ellette m. 
éthordók Lombardy Ernő és Lombardy Géza 
működnek. Debrecenben a Csokonai (Halász) 
vendéglő főp. állását Moór Béla töltötte be, 
mig az éth állá-okat mellette : Tiefenthaller 
István. Varga Gyula és Fodor Pál foglalták 
el. Kottek Vilmos Versecen nem a vasúti ven
déglő, hanem a Kaszinó étterein főp. állását 
foglalta cl. Előbbi helyen továbbra is Nagelbadi 
Rezső főp. működik. Obermayer Nándor Zom- 
borbau az Elefánt fogadó föpineéri állását 
foglalta el. Szombathelyen a Szabária nagy
kávéházban Szilárd Kálmán és Kenderessy 
György főpincérek mellet Bakonyi József, 
Számon János, Rosinger József, Kohn Kálmán 
és Hafner Frigyes m. s.-pincérek működnek.
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Balogh József Beregszászon a Royal fogadó 
főp. állását foglalta el. Kolozsvári A. Bandi 
Pécsett a Mátyás király szálloda főp. állását 
töltötte be. Szilágysomlyón a Városi szálloda 
fóp. állását Ferencek Mihály foglalta el. Aradon 
a vasúti vendéglő főp. állását Rajcsányi Mihály 
foglalta el. A Vadászkürt étterein főp. állását 
Hujber József foglalta e l ; mellette m. éth 
Halabás Sándor, Gaál István, Pintér Gyula 
és Göller György működnek. A Millennium ét
teremben Mogyorósy István főp. mellett mint 
éth. Gombási Sándor, Schudi József és Sdiarl 
Rezső működnek. A Baross kávéház főp. állá
sát Weinbsrger Lajos töltötte be ; u. itt segédp. 
állást nyertek: Szabady János és Trusics 
József. Zalaegerszegen az Aranybárány fogadó 
éttermi főp. állását újból Tonnesz Ferenc 
foglalta el. A Korona fogadó főp. állását 
Kucsera Géza és az étb. állást Szabó Lajos 
foglalták el. Sepsiszentgyörgyön a Városi nagy
fogadó főp. állását Tyjrla Jenő foglalta e l ; u. 
itt a szoba p. állást Őze Kálmán nyerte e l ; a 
kávéházi főp. állást Lasztig Gyula tölti be, mig 
a segédp. teendőket Zimmermann Ignác intézi. 
A Hungária fogadó főp. állását Bakó Albert 
tölti be. Gyulafehérváron a városi vendéglő és 
kávéház főp. áfását Lovasberényi Árpáa fog
lalta el. A Hungária fogadó kávéházában 
Vohák József főp. mellett a r.-fizetőp. állást 
Triff Miklós tölti be. Békéscsabán a Próféta 
étterem főp állását Tórányi Lajos foglalta el. 
A Nádor fogadó főp. állását Weisz Jenő tölti 
be. Sopronban az Esinger kávéház főp. állását 
Wechofsdiitz György és a Fehérrózsa fogadó 
főp. állását Borsody László töltik b e ; u. itt a 
kávéházban Rezsnyák János főp. mellett 
Ballay Jenő r.-fizetőp. és Tóth Kálmán segédp. 
működnek. Csornán az Erzsébet kávéház főp. 
állását Horváth József és a segédp. állást 
Farkas Gyula foglalták el. Csáktornyán a 
Zrínyi fogadóban Szablits István főp. mellett 
a fizetőp. állást Ujváry Mátyás tölti be. Déván 
a Fehérkereszt fogadó főp. állását Vidovics 
Gyula foglalta el. Piskin a vasúti vendéglő 
I—II. o. étterme főp. állását Kartz József fog
lalta el. Zalaegerszegen a Központi kávéház 
főp. állását Rózsás Lajos tölti be. Brassóban 
a Chudoba [Drexler; kávéház főp. állását 
Tandary László foglalta el. A Transvlvánia 
kávéházban a főp. állást Beneth Viktor s a 
r.-fizetőp. állásokat Becker Rudolf töltik be. 
U. itt mint segédp. Bence József, Nedved 
Ferenc, Cseke János és Posánka Emil működ
nek. Az Elité kávéházban Polanek Ferenc főp. 
mellett a fizetőp. állást Pfennig Károly nyerte 
el. Keszthelyen az Amazon fogadó főp. állását 
Szabó István foglalta el. Brassóban a vasúti 
vendéglő I—II. o. éttermében Kőrőssy Ákos 
éth. állást foglalt. Szántay János Szegeden a 
Newyork kávéház főp. állást és u. itt Fekete 
László a Cabaré kávéház föp. állását töltötték 
be. Bleier Márton Szabadkán a Pannónia kávé
ház főp. állását foglalta el. Kramer Márton 
Újvidéken a Récsey Grand fogadó kávéház 
főp. állást és u. itt Thór József az éttermi fóp. 
állást töltötték be. Pálffy Lajos Zomborban a 
Vadászkürt fogadó szobafőp. állást foglalta el. 
Kanszt József Kaposváro i a Fiume kávéház. 
Fehér Miklós a Király kávéház és Pollák József 
az Elité kávéház főp. állást töltik be. Lefkovits 
Róbert Németpalánkán a Kaszinó főp. állást 
foglalta el. Repíts István Bonyhádon az Oroszlán 
nagyfogadó főp állást töltötte be. Rózsahegyen 
a Városi fogadó főp. állását Grünberger Dániel 
foglalta el. Szupek József a nagykőrösi Városi 
fogadó főp. állását foglalta el.

I *  G R L A  K .  (Za lám egye — Muraköz.) 
Kitűnő magyaros házikonyha, valódi balaton- 
m elléki és tolnai borok. Kőbányai és nagy- 
kanizsai sörök, valamint szálló-szobák. Elő
zékeny kiszolgálás. Vasúti állomás Mara király.

Hol rendeljünk paprikát?

HORVATH FERENC-
-  S Z E G E D .  =

S zegedi paprika s z é t k ü l d é s i  telep, 
szállodásod ás vendéglősöd paprida szdllitőja.
(A s reg e d l Ju rán o v lcs - 'é le  T isza  na gyszá lló  

5  éven á t  v o lt szobafonöke.) 
Sürgönyeim: HORVÁTH PAPRIKÁS SZEGED.

U| paprika őrlés l Pártoljak a szakembert.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni az 
igen tisztelt szállodás és vendéglős ura
kat, hogy azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy paprikámat saját magam hasittatom 
és őrletem meg, ennek folytán a  legolcsóbb 
árban, a melyben csak valódi szeged i 
paprikát ajánlani lehet, van szerencsém 
előnvárlapomat bemutatni és kérni, hogy 
becses rendeléseiket részemre feladni szi- 
—  ■ : veskedjenek. -
Papridámöól íözésdez iálannyi szükséges mint 

más papridáőói!

1909. 
lót. 15. ELŐNY ÁRJEGYZÉK. 1909. 

lat.15.

Valódi szegedi édesnemes rózsapaprika
(Külön őrölve szállodások ás vendéglősök részére.)

1 klg. 3 kor. 50  011.
Valódi szegedi édeses (kissé csípős) rózsapai rika

1 klg. 3  kor. 20 011.
Valódi szegedi félédes gulyás rózsapaprika

1 klg. 2 kor. 90  011.
Valódi szegedi rózsapaprika erősebb

1 klg. 2 kor. 50 011.
Valódi szegedi édesnemes csemege rózsapaprika

válogatott hüvelyekből őrölve
1 klg. 3  kor. 80  HU. 

25 klg. rendelésnél 20 fill., 50 klg. rendelésnél 30 fill., 
100 klg. rendelésnél 40 fillérrel t.Icsóbb klg.-ként.

Valódi szegedi tojásos királytarhonya
1 k lg. 1 kor.

Torma, szatyor, gyékény, vöröshagyma, 
ioghagyma, a legolcsóbb napi áron.

A szállított áruk vegytiszták és valódiságu
kért felelősséget vállalok. .Meg nem felelő 

árut saját költségemen visszaveszek. 
Állandóan friss  Brlntö paprika. Tessék próbarandelést tenni. 

Paprikáin állandó színtartók, színüket nem veszítik.

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Szeged.
Szívesen kijelentjük, hogy a konyhánkra már cca 

egy év óla állandóan Ön Által szállított paprikával 
minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve; 
a  paprika igen jó, kellemes izü, szép színű és nem 
erős. Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

ráno - ics Ferenc , 
za‘  nagyszálloda r .- t  

Tekintetes Horváth Ferenc umak 
(paprika és tarhonya kiviiele)

Van szerencsénk értesíteni, hogy az Ön" által 
nekünk többször szállított paprikát illetőleg úgy az 
áruminöség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tisztelettel 

Kolozsvárott. " á; or S V
Tekintetes Horváth Ferenc umak

Szeged.
Folyó hó 3-án kelt b. soraira válaszolva, tiszte

lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított----- « .i—. ------------------------ •- e|ggedye.
Teljes tisztelettel 
M eixiter M iha y 

.Royal" nagyszállodás.Győr.

----- jfirdefmény. ss=
A Győri pincér-egylet

vezetősége tudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az Egylet 

Ingyenes elhelyező  iro d á já t 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, ven
déglői és kávéházi szakmához tartozó férfi és 
női alkalkalmazottakat.

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

alkalmazottak elhelyezése ugyancsak díjtalan 
és csupán csak a fölmerülő irodai költségeket, 
— level, távirati dij, -  tartoznak megtéríteni, 
úgymint a r. tagok.

A oGyöri pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
mgyenBS elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket "bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos 
sággal eszközli.

Tagdíjak: I. oszt. fő- és fizetőp. 3 kor.
II. oszL éttermi, kávéházi-segédek, szakács, 
cukrász, kávéfőző és I-ső szállodai kapus 2 kor.
III. oszt. borfiu, kávéslegény, csapos és szállo
dai bérszolga 1 kor. 20 fill,, beiratási dij 1 kor

Szóbeli rendelések és jelentkezések részére 
a hivatalos órák d. e. 8 —12-ig, d. u. 2—5-ig 
tartanak. Vasár- és ünnepnapokon d. e. 
10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pinoép- 
egylet Győr.

D énes Miklós László József
jegyző elnök.

EGYRŐL - 11ÁSRÜ L.*)

Az Élelmes vendéglős.
A hátszegi uj vasúti állomásnál (mint 

ezt az »Ű. H m c-imü rovat is említi) uj 
vendéglő épült, amelynek Groszmann 
Dávid lett a gazdája. Groszmann szak- 
társunk, aki mint volt erdélyi pincér, 
egyúttal a poétaságban is jártas, miután 
egy kissé távol esik üzlete a várostól, 
a következő verset szerkesztette:

Ott hol az uj vasút füstje kavarog,
A „Vasúti a-b a gyér koma, ott vagyok;
Aszfalton jössz, nem lesz sáros a csizmád
Pártolni kell mindnyájunknak a komát — 

a komát! . .

Mikor pedig a pártolás tényleg meg
indult, még pedig elég nagy arányban s 
kapcsolatban az adósok száma is szépen 
fólszaporodott (ami ugyan érthető is, 
— mind jó ismerősök lévének a ven
dégek) a koma, tudniillik Groszmann 
szaktársunk csavarintott egyet és ilyen 
verset szörkesztett és akasztott ki figyel
meztetőnek:

Kedves komám, ugv néz a szemembe
Hogy több bort már nem adok hitelbe;
Ne haragudj ezért reám pajtás.
De igy szól az uj — bornyilvántartás . . .
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Itatás O sztopánban .

A  szeged i paprika Béosben.'i
Egy fiatal fogadós-pár nászúira megy, s 

nászutjukban az első stáció Bécs, hol azonban 
csak egy, de legfeljebb két napot töltenek 
el. Megérkezésük után betérnek egy jobb 
polgári vendéglőbe, ahol előételnek valami 
„golasch“ vagy „perkelt ' et rendelnek, de 
paprikát, hiába járja át és át tekintetük az 
egész éttermet, seholse találnak. — Was 
wttnschens meine Damen und Herm ? — 
kérdezi az őket egyszersmint köszöntő vendég
lős — Parrikát! — Paprikát? -  no hát pap
rika az semmi se nincsen van (Persze előbb 
megismerkedtek és kisült, hogy a derék Wirth 
egy régen elbécaiesedett magyar ember.) — Hát 
mért nem hozat valami jó szegedi paprikát! 
— Hodj szegediner paprikát, — hát az micsoda, 
meg itt minek szükséges, kinek jó a z ! — Az 
mindenkinek jó. A jó paprika az ételnek szép 
szint és finom izt ad. Csak próbálna rendelni 
a szegedi Horváth Ferenctő!, aki különben 
kollega is, majd megtudná, hogy mi finom és 
jó dolog az ! — Hodj az a Horváth ein kollege 
is! — nohát aUzo, persze hogy rendelni finom 
szegediner paprika. Ferdinánd! — szól a 
főpincérnek — bringens a: cedi, und schrei- 
bens die Atres alsó : Krabot nein — Horvat — 
ej tu . • . mit á und há schreibens alszo : Hor
váth Ferenc szegediner paprikás. Szeged. 
Alszo gutisz. Most Johann menni postán bestel- 
len lizenet klg. finom paprika.

Kénszeletek.

Szép Somogynak lőcsegyenes, 
Bimbes-dombos táján,
Megy, robog . . .  a vicinális.
Azaz hogy már,
Alig áll a lábán.

Alig áll s jár mert a szupla 
Kifogyott belőle,
Ami ámbár nem is csoda —
Jlisz annyit ment 
Jdátra, meg előre.

Tehát már csak cammog, csoszog, 
T)e mily keservesen.
Zihál, köhög. — bárcsak immár 
Osztopánba,
Segitné az Isten.

S addig-addig mig valahogy. 
Csakugyan bemászik,
„Csak előre éd’s vonatunk !“
Biztatgatják
Az utasok váltig.

jdát be is ért s már a kutnal, 
Áll s itatják nagyba.
Azaz: csak itatnák hogyha 
Oh mi csapás !
^?olna víz a kútba.

Vizet, vizet! — szuszog a sip 
S kér a masiniszta.
Be sajna, viz nincs bar a tájt 
S az állomást,
Járják össze-vissza.

— Balambér, ki ül ennél az asztalnál ? — 
Senki, csak egv antialkoholista. — Helyes. 
Állíts az asztalra egy Törleyt, egy Tokajit, meg 
egy félliter kocsis bort.

— Pista, kinek a kedvence vagy Y
— Én a mamámé, a papa tedvence med a 

Taszás Lajos báci Copati bora.

A jó szív és a jó kocsmáros olyan, mint 
egy szerelmes pár; egymástól elválaszthatat
lanok.

Kocsmáros: Mi a külömbség a jó bor és a 
tiszta búza között?

Bortermelő (sóhajtva): Ritka miudakettő.

Mámor és bor. Hogy van druszám, van-e 
már felesége, vannak-e már gyermekei ? — 
Van bizony: a .mámor és bor“ két atyafi 
gyermeknek az édesapja vagyok!

— |Slo ha nincs viz, menés se lesz! 
Szói a mozdony fője;
És tényleg a vicinális,
Tapodtat sem 
Igyekszik előre.

S öntözgetik a jó nedűt.
Gyorsan egyfolyfába.
Be nemcsak bort még pezsgőt is 
Boritgatnak,
A nagy szájú kádba.

*) Mutató az 1911-ki Vend, Naptára .Pihenőben" című 
részé bő..

5 0 %  pénzmegtakarítás,
essenciából készíti likőreit, u. m alasch, 
a n iz e t t ,  c h a r t r e u s e ,  caoao, cognac, 
császárkorié, maraszkino, vanília stb. 
27télé. 1 liter 1 28. Rum i liter elkészítve 1.28. 
Egyedül kapható K U B I C S 1 J K  
S Á N D O R N Á  í v ,  , Vörös kereszt" 
=  drogéria, GYŐR, Baross-iilea 21. —

---------------------------------------n

B ih a rv á rm e g y é h e n
közvetlen a vasúti állomás mellett lévő 

' "~r.....  igen  jóforgalm u = =

vendéglő
és szállodám , szabadkézből eladó más 
vállalat miatt. A tulajdonossal értekezni 
lehet S z i l á g y s o  m  l y ó n ,  

V á r o s i  s z á l l o d a .
---------------------------J

Jim, biz az baj, hogy viz nincsen. . 
Be hát Osztopánban,
Jó nép lakik s nem hagyják a 
‘Vicinálist,
Elveszni szomjában.

Es a mozdony a jó levet. 
Issza egyre issza,
J-tej, mi öröm és mosollyal 
Szemlélgeti.
Ezt a masiniszta.

Giziik ugyan nekik sincsen, 
Be van boruk bőven,
Jfozza is már egyik s másik. 
Ki hordóban,
Ki puttony’ s csöbörben.

Be leginkább az utasok 
örülnek mindennek; 
Gratulálnak is ám sorban 
S amúgy szívből 
Az állomás’ tisztnek.

Azután hogy megitatják 
Vígan pipál máris,
S jókedvűen pöfékelve 
Indul útnak.
A jó vicinális. Minden.
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T. ismerőseimet és a székesfőv. 
vendéglősök és kocsmárosok ipar- 
társulata t. tagjait üdvözlöm az 
év fordulója alkalmából. 
Budapest. Janura Károly 

vendéglős.

Ürsz. Nyugdíjintézetünk tagjai
nak és barátaimnak boldog újévet

Budapest. Bokros Károly
az Orsz- Nynriiijogyeíiilet

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

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmeröseimet és kar
társ aimaL
Bpest TTlolnár Sándor

Orient fogadós.

Tisztelt barátaimnak és kartár- 
j saimnak szívélyes üdvözletemet 

fejezem ki az újév alkalmával. 
! Rpest. Gömbös Lajos vendéglős.

azf. vend. ipartárs. I. alelnöke.

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

(volt Muhr vendéglő, i

Az cv küszöbén osztályunk t. | 
tagjai valamint az ismerősöknek 
ez utón is szerencse kivánatimat 
fejezem ki.
Rpest. Glück Erős

„Fehértó" fogadós. |

Boldog újévet kivánunk t. ba
rátainknak és minden ösmerő- 
sü nknek.
Bpest. Horváth József és neje

vendéglős.

Boldog újévet kivan szaktár- j 
sainak
RpesL Mitrovátz Adolf

Pannónia fogadé föpinc-rc.

Boldog újévet kívánok t. Ös
merőseimnek és kartársainmak.
Temesvár. Tóth Kálmán

Koronaherceg fogadé főpincéro.

B O L D O G  I I J  É V E T !  k
Miskolc. Böcögő József fogadós 1 
Korona—Budapest -  Abbázia. és neje.

T vendégeimnek és kollegáimnak 
boldog újévi kivánataimat ez 
utón nyilvánítom.
Rpest. Wurgüts Vilmos 

vendéglős.

Minden ösraerösöm és szaktár- 
saimnak boldog újévet kívánok.
Bpest. Spitzer István
Soroksári-ut. vendéglős.

Boldog' újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. 
Bnest. Schuszter Márton
Magy. király szálloda, vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Temesvár. Kardoss István

Koronaherceg kávéház főpincére.

Az újév küszöbén pályatár
saimat szívesen üdvözlöm.
Berlin. Heib Vince
Hotel Reingold.

Boldog újévet kívánok t. kar
társaim és ösmerőseimnek.
Miskolc, özv. Kováts Ferencné

vasúti vendéglős.

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok 
Kistarcsa — Kerepes.

Springer József vendéglős.

Boldog újévet kivánunk minden 
barátunknak és ösmerősünknek.
Bpest. Harangozó József
Felsőerdősor. vendéglős és neje.

B. U. É. K.
Győr. Royal nagy szálloda

Özv. Meixner Mihályné.

T. pályatársaimnak és jóbará
taimnak ezúton kívánok boldog 
újévet.
Bpest. Acél Miksa

„Gambrinus“ nagyvendéglős.

Boldog újévet kivánunk t. ös- 
merőseinknek és barátainknak. 
RpesL B ilsk ey  Gerö vendéglős 
Aréna-ut. és neje

i Az újév küszöbén a Győri P.- 
j Egylet t. tagjait és pályatársai- 
! mát szívesen üdvözlöm.

Győr. László József vendéglős
egyleti elnök. ,

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

] Győr. Ném et Ferenc
Hajó fogadó. fogadós.

Á

| !

Minden t. ösmerösömnek és 
szaktársamnak boldog újévet kí
vánok.
Győr. Buchler Lukács

„Sárkánylyuk" vendéglős

Boldog újévet kívánunk személyes ismerőseinknek és jóbarátainknak
ovrana. Kapeller Mihály kávés 
rand Café Adria. és neje.

Mindazon ösmerösömeL kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Gvör. Major Balázs
Elité kávéház. kávés.

B. U. É. K.

Bpest. ö zv . Gebauer Antal né
Fiume fogadó. vendéglő.

Minden ösmerösömnek és szak
társamnak boldog újévet kívánok. 
Rpest AppI János
Debrecen foaadó. fogadós.

Boldog újévet kívánok L isme
rőseimnek és kartársaimnak.
Gvőr. Stoiber Márton
„Vigadó". vendéglős és kávés.

Az év változásával t. kartár
saimat és ösmerőscimet ez utón 
gratulálom.
Bpest. T a k á ts  Jenő  
Baross-utea. vendéglős.

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. 
Győr. Mátrai István 
Deák F.-u. 16. vendéglős.

h .
B. U. É. K.

P O L G Á R I  s e r f ő z d e  r . -t á r s .
BUDA PEST-KÖBÁNYA.

i Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Bpest. W allner Samu
Keleti p. u. ül. o. étt. főpincér.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és szaktársaimnak.
BpesL E gyed  G yörgy 
11. kér. Zöldfa-vendéglős.

T. ösmeröseimank szerencse 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.

:! Rpest. Ifj. Lerner Mihály
|| 11- Fő-utcza. vendéglős.

L ------------------------------

II Az újév alkalmából t pályatár
saimnak és az „Őrient“ kávéház t. 

I közönségének ez utón kívánok 
sok szerencsét

I Rpest. Raska József
II Orient kávéház. főpincér.

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Reszterce. Á kossy Imre 
Európa kávéház. főpincér.

Boldog újévet kívánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak. 
Bpest. Markovits Domonkos
1. Döbrentey-tér. vendéglős.
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Jóbarátaim és t  pályatársaim
nak szíves jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Budapest, L eykam  Gvörery 
II., Fő-utca. vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából. 
Székesfejérvár. R édey  Vilmos 
Vörösmarty vend. vendéglős.

T. ösmeröseimnek szcrencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Székesfejérvár H eberling A dolf

Feketesas-fogadÓB.

Boldog újévet kivánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Moór. Stoffer Mihály 

vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. isme
rőseimnek és barátaimnak. 
Budapest Kolossá István 
Belváros. vendéglős

B. U. É. K. 
R einberger József

Székesfejérvár. föpincér.
Vasúti vendéglő I—II. oszt. éttér.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón lejezem ki.
Székesfejérvár. Já m b o r L ajos 

Bárány-fogadós.

Minden ösmerösöm és bará
tomnak boldog újévet kivánok 
Székesfejérvár. Kaszt Mátyás
Korzó kávéház. főpincéT.

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kívánok. 
Bpest. Drabik János 
Csengery-uica. vendéglős.

Szívélyes üdvözletemet nyilvá
nítom az ujcv alkalmával pálya
társaimnak és ösmeröseimnek. 
Gölnicbánya. Schmidt József János 

vendéglős

Kartársaimat és ismerőseimet 
az újév alkalmával szívből üd
vözlöm.
Nagykikinda. Valaszkay Gyula
Kada-fogadó főpincér.

Minden ösmerösömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kivánok 
Hőgyész. Eigenbrod Lajos
(Tolna m ) főpincér

Boldog újévet!
Pannónia szikvizgyár

Budapest 
Soroksári-a.

B o l d o g
Miskolc.

u j  é v e t !

L a k s z  M ik s a
K. Polgári Serfőzde vezérképviselöje.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Komárom. Fűlöp K ároly
Vasúti vendéglő. föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Bpest. Kreuter Ernő
Orient fogadó. föportás.

Az év fordulóján szívesen üd
vözlöm t. ösmerőseimet és kar- 
társaimat.
Pozsony. Keimann József
Magyar király fogadó. föpincér.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Pozsony. Böbm Lőrinc 
Vasúti vendéglő f. p főpincér.

T. barátaim és ösmeröseimnek j 
szerencse-kivánalmaimat fejezem 
ki az uj év küszöbén.
Sopron. Peck Lőrinc 

vendéglős.

Boldog újévet kívánok t. ba
rátaimnak és ösmeröseimnek. 
Nagybecskerek Strasser Manó 

Korona fogadós

Pályatársaimnak és t. bará
taimnak boldog újévet kívánok. 
Szombathely. W ebér Károly 

(Fogadó 'levelezője)

T. ösmeröseimnek és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok 
Szombathely. H érics Gusztáv 
Jégverem'vend vendéglős.

Tisztelt barátainkat és ösmerő- 
seinket ezúton üdvözöljük az év
fordulóján.
Sopron. G rosznerPál és Társa

Pannonia-fogadósok

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivanataimat fejezem ki az év 
változásával.
Szombathely. Balog Tivadar 
Szabiria éttér. főpincér.

Az újév küszöbén pálvatársain- 
kat szívesen üdvözöljük. 
Szombathely. Szilárd Kálmán, 
Kovács káv. K enderesy György 

föp.

Minden ösmerősőm és szaktár
saimnak boldog újévet kivánok. 
Szombathely. Kálócy István  

vendéglős.

Az év változásával t. pályatár. 
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Sopron. E x in g e r  Gusztáv 
Nemzeti hávéaáz. kávés.

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és ösmeröseimnek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Szombathely. Unger Mihály 
Szabaria. szobafőpincér

T . kartársaimnak és 
zem ki b. újévi kivánataira 
Győr.

kávés és

izleti feleimnek ezúton feje- 
at.

Váradi Ármin
ozgófénykép berendezési vállalat tulajd.

Boldog újévet kivánok t. bará
taimnak és ösmeröseimnek. 
Sopron. K enyeres István 
Pannónia fogadó. főpincér.

! Boldog újévet kívánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Zalaegerszeg. T onnesz Ferenc
Bárány fogadó. föpincér.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Szombathely. Gosztonyi János
Bákóci F. vend. vendéglős

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szombathely. Schm idt Alajos 

Deákliget-vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Sorron. Heindl József
Déli v. vendéglő. fizetöpincér.

Az újév alkalmával kartájaim 
nak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok.
Zalaegerszeg. R abatli Ferenc
Bárány fogadó kávéház. főpincér.

Mindazon üsmerősöm, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Keszthely. Zakots Jenő
Amazon kávéház. föpincér.

Az év változásával t  pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Keszthely. Csányi Lajos

vendéglős.

Boldog újévet kivánok minden 
jóbarátomnak és ösmerösömnek. 
Sopron. Rezsnvák János 
Csitkovics kávéház főpincér.

Boldog újévet kívánok t. ös
meröseimnek és karfársaimnak. 
Zalaegerszeg. Puer Géza 
Bárány fogadó eörödo. föpincér.

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó kivánataimat ez 
utón fejezem ki.
Keszthely. Koroncy Sándor 

vasúti vendéglős.

B. ü. É. K.

Csáktornya. H ercog Sándor  
vasúti vendéglős.

Jóbarátaimat és t. kartársaimat 
az újév küszöbén gratulálom. 
Sopron. Rosta József  
Peck kávéház. föpincér.

Jóbarátaimnak és ismerőseim
nek az uj év küszöbén sok sze
rencsét kívánok.
Nagykanizsa. Waldhauser Vilmos 
Központi kávéház. főpincér.

A „Vári Csemege“ süteményem nagyrabecsült vevői és 
terjesztőinek, a t. vendéglős, kávés- és vasúti-vendéglős uraknak, b. 
családjuknak és a t. főpincéri- és pincéri karnak ezúton kivánok 
boldog újévet!
Brassó. Vári Szabó Pál

cukrász.

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

vasúti vendéglős.

Kartársaimnak és ismerőseim
nek az újév küszöbén sok sze
rencsét kívánok.
Dombóvár. Müller Ferenc

vendéglős.

Boldog újévet kivánok t. ös
meröseimnek és kartársaimnak. 
Jutás. T üskés Pál 

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak, ismerősömnek és 
kartársaimnak.
Dombóvár. W o lf Lajos

vendéglős.

Jóbarátaimnak és kartársaim
nak az év változásával üdvözle
temet nyilvánítom.
Dombóvár. Schm idt Mór

vendéglős.

T. ösmeröseimnek szerencse- 
ki vánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Dombóvár. Illés Lajos

vendéglős.

Az újév alkalmával pályatár
saink és ismerőseinknek b. újévet 
kívánunk.
Kaposvár. Á gai és  Kardos
Elité kávéház kávésok.
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1
II Boldog újévet kívánok t. ös- 

meröseimnek és kartársaimnak. 
Szerencs. K iss Ernő
Nagy fogadé. fogadós.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Miskolc. Székelyhídi Bartha Gyula
Nemzeti kaszinó. vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom
Miskol ■. Schvartz Sándor 
Városháztér. vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából,
Vukovár. S ch lög l Mátyás

Grana-szállodas.

B. U. É. K.

Bpest. S eh ittcr  \ iu e e  
Szí. v.-ipart. 11. alelnók vendéglős

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 
Miskolc. Gyurkó Mihály 
Vasúti vend. I. II. o. föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. ’
Miskolc. K intii Lajos
Abbázia kávéhoz. regg. számoló

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az uj év 
változásával.
Tapolca. Dom onkos Ignác

fogadós

T. vendégeimnek s kollegáimnak 
boldog újévi kivánataimal ez utón 
nyilvánítom.
Bpest. A ndrejes József
Alkotmány-a. vendéglős.

Az év változása alkalmával t. barátainknak és 
kartársainknak itt fejezzük ki szerencsekivánatainkut. 

Miskolc. Böcögő Budapest fogadó.

Ádám Frigyes Naranesik P éter
sörházi főpincér. éttermi föpincér.

Muhr Gyula L encsér István P evetz Gyula 
éthordók.

B. ü . É. K.

Szentes. P irity  Mátyás
Petőli fogadó. fogadós.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen üdvözlöm 
az újév alkalmából.
Bpest. Babocsav Ödön 
Szondy-utca. vendéglős

Boldog újévet kívánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak. 
Debrecen. Z sédely István  
Dreher-étterem. föpincér.

Mindazon ősmerősömet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Bpest. Spenlina-er Samu
Szt. László- ut. vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Bpest. Biró József 

főpincér.

Boldog újévet kívánok t. is
merőseimnek és kartársaimnak.
Sopron. Nicka Vince 

főpincér.

Minden ösmerősömnek és szak 
társamnak boldog újévet kivá 
nők.
Debrecen. W itteosek  Rezső
Dreher-étterem. éthordó.

T. vendégeimnek s kartársa mnak 
boldog újévi kivánataimat ez utón 
nyílvánítom.
Bpest. özv. Csereklye Andrasné
Váci-ntca B9. vendéglős.

T. jó barátainkat, ismerőseinket, valamint kolle
gáinkat szívélyesen gratuláljuk az újév küszöbén.

Miskolc. Korona fogadd.

Klein Zsiga K olozsvári Kéz Andor Kollár Nándor
kávéházi főpincér. éttermi föpincér. sörházi föpincér. 

Janesó M iklós Sch w artz Jenő E ngglm ann Lajos 
reggeli számoló. kávéházi ü. vezető. főportás. 

Groszmann Vilm os Blau Jen ő főp. Engel Sándor
s. pincér. Borsodi Club. Társas Kör főj.

Boldog újévet kívánok minden 
barátom és ösmerősömnek. 
Halmi. Károly ^ én i

vendéglős.

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az újév 
alkalmából.
Bpest. Kotrik _ Mihály
Tiiiagi iifi n vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Nagyszombat Bergmann Alajos

vendéglős.

Boldog újévet kívánunk minden 
barátunknak és ösmeröseinknek. 
Bpest. .Murlasits Pál vend. 
C»engeri-n. neje.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Balassagyarmat. Lusztig Vilmos 

szállodás.

Minden ösmerősömnek és szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. 

1 Bi-est. Braun Sebestyén  
| Nefeiejts-u. vendéglős.

Az év változásával L pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Fiume. Kummin Ferenc
De la Vilié fogadó. szobafőpincér.

Minden jóbarátomnak é - ös- 
merösömnek szives boldog újévet 
kívánok.
Fiume. H ahetler Lajos
De la Vilié fogadó. éttermi főp.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek. 
l.ébény. Szűcs Jenő
Moson m. vendéglős.

Mindazon t  ösmerőseimet. kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 

| üdvözlöm.
Bi est Adam ek Károly
József-körut. vendéglős.

T . kartarsainkat, isir 
üdvözöljük az év fordjlóján 

Miskolc.
Ceisler Dezső Dick

kávéh. föpincér üzle

erőseinket és jóbarátainkat 

Kepes nagyfogadó.
er Géza Zách János
vezető. szobafőpincér.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Eger. S teiner János 

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és ba- 
j rátáimat szívesen köszöntöm az 

tijév alkalmából
Bpest. Wachtelschneider Károly
Szabolcs-u. vendéglős.

Boldog újévet kívánok tiszt, 
barátaimnak és ösmerőseimnek 
Zenta. S eh w artz Frigyes
Közp. k&vébáz. főpincér.

Az újév küszöbén pályatársa
mat szívesen üdvözlöm.
Szolnok. Szalay Gyula 
Kossuth fogadó. föpincér.

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Versee. ifj. K o ttek  Vilm os 
Kaszinó étterem. föpincér.

Mindazon t. ösmerőseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.
Győr. Koeh Samu 
Tasn ti vend. I-ll. o. főpincér.

Minden jóbarátomnak és (ismerősömnek, valamint 
azon kartársaimnak, akiknek hollétéről nincs tudomá
som, ezúton kívánok boldog ujesztendőt!

Abbázia T óth  Lajos
Hotel Bristol. főpincér.

Boldog újévet kívánunk minden 
ösmerősünknek és jóakaróinknak. 
Számosujvár. -  Knbik V iktor 
Transylvania kávéház. é s  neje.

T. ösmerőseimet és barátaimat 
az év küszöbén ezúton gratulá
lom.
Győr. Kováes Józse f  
Vasúti vend. III. o. föpincér.

Az újév küszöbén pályatársai 
mát szívesen üdvözlöm. 
Beregszász. Balogh József 
Royal fogadó. főpincér. ;

Személyes ösmerőseimet és : 
barátaimat szívesen 'köszöntőm 
7.7. újév alkalmából.
Tahitotfalu. VVisky József 

vendéglős.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üdvöz
lőm.
Tahitótfalu. Liptay Alajos

vendéglős.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánatamat fejezem ki az év 
változásával.
Tahitótralu. Mascha Mátyás

vendéglős.

Boldog újévet kíván barátainak 
és ismerőseinek
Komárom. Vörös Marci
Otthon kávéh&z. fizetőpincér.
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Boldog újévet kívánok I. bará
taimnak és ismerőseimnek.
Miskolc. K epes Béla 

Grand fogadós.

Az év változásával 1. pályatár
saimat és (ismerőseimet ezúton 
gratulálom.
Győr- H ollós Ödön
Baross-utca. vendéglős.

T. barátaim és üsmeröseimnek 
szerencseki vonataimat tejezem ki 
az év változásával.
Győr. D énes Miklós

T. ösmerőseim és szaktársai in
nak boldog újévet kívánok.
Miskolc. Mayer József  
Kis pina vend. vendéglős

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
njév alkalmából.
Bpest. Mirth András
Dohiny-u. 5. vendéglős.

Boldog újévet kívánok L ös- 
merösei mnek és kartársairnnak.
Győr. Marschall Ödön

főpincér.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen- köszöntőm 
az újév alkalmával 
Győr Köbért Sándor 
Erzsébet kávéház.

T. ösmerőseimnek szcrencsc- 
kivánataimat fejezem ki az ujév 
változásával.
Miskolc. Lefler Béla

vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és (ismerősömnek 
B. Csaba. Entersz Károly

vasul > vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Győr. Klausz M árton
Ipartest, vendéglő. vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
G'fir. Kemes Mihály
Kisfaludi kávéház. főpincér.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Alsókubin. Ehrenw ald Géza 
Nemzeti fogadó. főpincér.

Személyes ösmerőseim és bará
taimat szívesen köszöntőin az 
újév alkalmából.
rnftM » o K ith  ,s tv án  lliököly-ut 2. szállodás.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ösmerősömnek
Győr. Görtz Nándor 
Vigadó kávéház. főpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Gvör. B öröeky Géza 
Takács étterem. főpincér.

T. szaktársaimnak és barátaim
nak boldog újévet kivánok 
Epést. Linem ayer Gyula 
Elité kávéház. üzlet vezétő.

Pályatársainknak, jóbarátainkuak és ismerőseinknek ez utón fejezzük ki szerencsekivánatainkat az 
újév alkalmából.

f ;?6r- ROYAL NAGYFOGADÓ.
P óseh  Károly

üzletvezető.
Leuzsér Rezső

polg. éttermi ffip
Csukovits lstváu

kávéházi főpincér.
Móritz Mihály

éttermi ffipincér.
Kalmár Dezső

szobafőpincér.
Meixner Lőrinc

főportás.

Fürdős Gábor
éthordó.

Klauzer Viktor
éthordó.

Bognár Mihály
regg. számoló.

Tischler György
éthordó.

Baranyai Dénes
éthordó.

H autzinger Lőrinc
éthordó.

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

nagy vendéglős.

Az év változásával L pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Gvőr. Harey Károly 
Elite kavéhiz. ffipincér.

Boldog újévet kivánok tisztelt 
barátaimnak és ösmerőseimnek
Gvőr. Korody Árpád
Elité kávéház. s. pincér.

Boldog újévet kivánok ösuierö- 
scimnek és jóbarátaimnak. 
Buziásfürdö. Bem László

vendéglős.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az ujév alkalmából.
Bi est Bertha Gyula
Lipót-kőrut. vendéglős.

T. barátainkat és kartárs 
szívesen üdvözöljük.

Győr.
Kovács F lóris Zsolna

szobafőpincér. föpi

ainkat az évforduló alkalmából

Fehér hajó szálloda. 
János Visi Balázs

icér. éthordó.

T ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az ujév 
változásával.
Rppst. Pázsy János
Bercsényi-utca. vendéglős.

Minden jóbarálomnak és ös
merősömnek szives boldog újévet 
kivánok.
Szászváros. Neumann Jenő

„Központi" fogadós.

Személyes ösmerőseimet és kar
társaimat az év elején szívesen 
gratulálom.
Győr. Greiner Alajos
Erzsébet kávéház. ffipincér.

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm,
Gvőr. Breuer Henrik
Sport kávéház. kávés.

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok
Hátszeg. Groszman Dávid

vasúti vend '

Boldog újévet kivánok t. ös
merőseimnek és kartársaimnak.
Bpest. Krebsz János 
Váci-ut 86. vendéglős.

Az év küszöbén szivesen gratuláljuk barátainkat és karlársainkat
G ,6r. K osenhcreer János A polló nralsló.főpincer.

Serger István Tóth Antal Ehrlich Ernő
s. pincér. s. pincér. s. pincér.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmerősömnek.
Nagyvárad. Kalina Károly

kávés.

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az ujév alkalmából 
Hatvan. Szabó Imre 
Berugnány fogadó. főpincér.

Boldog újévet 1 ivánok t. ösme
rőseimnek és kartársaimnak.
Cegléd. Tom píts Mihály
Nemzeti fogadó. éthordó.

Az év változásával t. pályatár
saira és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Cegléd. Steinhübel Jenő
Vasúti vendéglő. főpincér.

T. ösmerőseimnek gzérencse 
kivonataimat fejezem ki az év 
változásával.
Pécs. Kolozsvári A. Bandi
Mátyás kir. fogsdó. főpineér.

ösmerőseimet és jóakaróimat 
szívesen köszöntőm az ujév al
kalmából.
Bpest. If i. Csémy Gábor 
Váci-ut 142. vendéglős

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Bpest. Sturm  Ferenc
Sturm-étterem. iöpincér

<A hazai fogadós, vendéglős, kivés, kocs- 
máros és pincér uraknak ezúton fejezzük ki 
szerencsekivánatainkat az évforduló alkalmából.

S zen t Cukácsfilrdő-JCutvátlaiat 
Ji. J.

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak és ösmerősömnek. 
Lúgos. VVeiszmann Ignác 
Klein Icávéház. főpincér.

Minden ösmerősömnek és azik 
társamnak boldog újévet kivánok. 
Bpest. Kraudj Elem ér
Alkotmány-utca vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Nagykanizsa A. Onody Sándor 

szálludáa

Boldog újévet kíván (ismerősei
nek és jóbarátainak 
Bpesl. Thoma István
Nádor-utca. vendéglős

Szaklársaimnak és minden jó- 
barátaimnak boldog újévet kivánok 
Bpest. Ráth Ferenc
Guhacsi-ut. főpincér.

Mindazon ösmerőseimet. kiknek 
hollétét nein tudom, ezúton üd
vözlöm.
Bpest. Varga Lajos
F; otlenbil ler-utca. vendéglfia.
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T. ftsmerőseimnek szererencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Arad. Seheiber Lajos 

vasúti vendéglős.

Boldog újévet kívánok minden 
ismerősömnek és kartársaimnak.
Debrecen. L engyel Miklós

szállodás.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Debrecen. Leiler K ároly 
Hungária kávéház. főpincér.

B. U. É. K.

Veszprém. Zsebő József 
„Korona" fogadós és neje.

T. kartársaimnak és jóbarátaim
nak b. újévet kívánok.
Arad. Rónai János

Központi-fogadós.

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Debrecen. Maitseh Mihály 
Bikafogadó. föpincér.

Boldog újévet kívánok t. ős- 
| merőseimnek és kartársaimnak. 

Debrecen. Lapáth Béla
vendéglős

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Veszprém. Kreutzer Ferene

Az év változásával t. pályatár
saimat és (ismerőseimet ez utón 

i gratulálom.
Arad. Brenner Jenő
Központi fogadó. szobafőpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Debrecen. Löw  Alajos 
Bika fogadó. szobafőpincér.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Debrecen. Moór Béla 
Csokonai vendéglő. főpincér.

T. kollegái és ismerőseinek 
szerencse kivánatait íejezi ki az 
újév alkalmával
Veszprém. Huszár G yörgy i

fogadós.

Személyes ösmcrőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.

! Arad. Láng Ferenc
Szabadság-tér. kávés.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerőseimnek. 
Debrecen. Mészáros Ferenc  
Angol királyné. föpincér.

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Debrecen. Fixl György

Korona veudéglös.

Kollégáimnak, jóbarátaimnak, 
valamint t. vendégeimnek boldog 
újévet kívánok.
Veszprém. T óth  István  

vasúti vendéglős

Az újév fordulóján pályatársai
mat szívesen gratulálom. 
B.-Csaba. Balázs János

! Vasúti vend. X. U. o. föpincér.

Boldog újévet kívánunk t. barátainknak és pályatársainknak. 
Debrecen. Vasúti vendéglő. 

R einer Károly Varga Gyula Petrákovits István
főp. 111. oszt. étterem. éthordó. főp. I. II. oszt. étterem.

B. ü. É. K.
Veszprém. Gerstman Ernő 
„Otthon" kávés és neje.

B. D. É. K.
Fábos és  Székely

j Sepsiszentgvörgy. fogadósok. 
Városi nagyfogadó.

Ösmeröseimet és jóbarátaimat 
üdvözlöm az évforduló alkalmából.
Debrecen. R atser László 
Bika kávéház. pincér.

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kívánok 
Debrecen. Berényi Béla
Bika kávéház. pincér.

Az év változásával t. pálya
társaimat és ösmeröseimet ez 
utón gratulálom.
Veszprém-Rátöt. Klem Antal 

vendéglős.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Sepsiszentgyörgv. L usztig Gyula 
Városi fogadó, kávéh&z. föpincér.

B. ü. É K.
Kaposvár. Bérdy József
Erzsébet fogadó, káv. föpincér és neje.

B. ü. É. K.

Kaposvár. L engyel József
vendéglős és neje.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Zombor. Matzitz Gusztáv

vendéglős.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.
Brassó. B ecker Rudolf
Transylvania káv. fizetöpincér.

Személyes ömerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntöm az 
újév alkalmából.
Kaposvár. B ilicky Antal 
Korona fogadó, káv. fizetöpincér.

Mindazon ismerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlőm.
Kaposvár. Kozma Sándor
Erzsébet fogadó, káv. fizetőpincér.

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Zombor. V ranits M Iádén
„Csitanica" vendéglős.

(ismerőseimnek és jó barátaim
nak boldog újévet kívánok.

j Nagyvárad. Bors János 
Körösparti vendéglős.

Az év küszöbén volt -főnökei
met. barátaimat és ösmeröseimet 
ezúton üdvözlőm.
Kaposvár. Kaponya Gyula 
Erzsébet fogadó, káv. tekeőr.

Az év változásával L pályatár
sainkat ez utón gratuláljuk.
Kaposvár. Vojkovits Ferenc
Korona fogadó. éthordó.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
fordulásával.
Újvidék. R écsey Gusztáv 

Grand-fogadós.

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm. 
Nagyvárad. FiSz Sándor
Rimanócy fogadó 0. v. föpincér.

T. ösmerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Pécs. Jusztns Samu 

vendéglős.

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Pécs. G erencsér József 
Arany ĥ jó. fogadós.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Újvidék. Varady L ajos 

vasúti vendéglős.

Azon t. kartársaimnak, kiknek 
1 hollétéről nem tudok, ezúton ki- 
|| vánok boldog újévet.

Nagyvárad. Janies János 
I Széchenyi fogad". föpincér.

B. ü. É. K.

Pécs. VVeindorfer János
fogadós és neje.

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ismerőseimnek.
Pécs. Szam p Ádám

^venndéglös.

T. (ismerőseinknek szerencse- 
kivánatainkat fejezzük ki az újév 
változásával.
Újvidék. Scheinberger Károly |

kávés ea neje.

Minden ösmerösömnek és szak- 
lársamnak boldog újévet kívánok.

1 Nagyvárad. Darányi Miklós 
szobafőpincér.

Az év változásával t pályatár
saimat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.
Pécs. M eggyesy Lajos
Nádor kávéház. föpinc«r.

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.

Pécs. Ladika István  
vendéglős.

B. ü. É. K.

Szabadka. H erm el Frigyes 
fogadós és neje'

B. ü. É. K.
l'écs. N agy József 

vendéglős és neje.

T. vevőimnek és pályatársaimnak boldog újévet kívánok.

Szeged. Horváth Ferenc
a vendéglősök paprikaszállitója.

Boldog újévet kívánok minden 
ismerősömnek és kartársaimnak.
Szabadka. Lukács József 
Bárány fogadó, kávéház. föpincér.

í Kartársaimnak és jőbarátaim- 
aak boldog újévet kívánok.
Pécs. R epíts István  
Mátyás király fogadó. föpincér.

Ösmeröseimet és jóbarátaimat 
üdvözlőm az évforduló alkal
mából.
Pécs. Zidarits József 

vendéglős.

T. ösmerőseimnek és szak
társaimnak boldog újévet kívánok. 
Pécs. Hentz Lajos

vendéglős.

Azon kartársaironak, kiknek 
hollétéről nem tudok, ezúton kí
vánok boldog újévet.
Szabadka. B nzeeky Ferenc 
Bárány fogadó. szobafőpincér.
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Boldog újévet kívánok minden 
t. barátomnak és ösmeröseimnek. 

Bpest. Boltos Lajos 
Váci*ut vendéglős

Az év változásával t. pálvatár- I 
saimat és ösmeröseimet e'zulon 
gratulálom.
Szeged. Dávid Sándor.

vasüti vendéglős

1. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Szeged. Bernáth Dezső

vendéglős

Minden ösmeröseinknek és szak
társainknak boldog újévet kívá
nunk.
Szatmár. Márkus és  Lendek 

Panonnia fogadósok

Személyes ösmeröseim és bará
taimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Szabadka. Láng János
1 Kúr- vendéglős

Boldog újévet kivánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak 
Szeged. A cél Viktor

Newyork kávés

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmával.
Szeged. ifj. Totz.er Ferenc

vendéglős

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánatainial fejezem t i  az újév 
változásával.
Szatmár Fongrátz Lajos

vendéglős

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ösmerősömnek 

Ózd. Schaffhauser János
Tiszti kaszinó föpincér

T szak társaimnak és minden i 
jóbarátomnak b. újévet kivánok.

Szeged. Linkner László 
Kass-kávéház föpincér

T. szaktársaimnak, barátaim
nak és ösmeröseimnek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki.

Szeged. P eél György 
Kaas-vigadó étterem föpincér

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm
Szatmár W eisz Dániel

vendéglős
Személyes ösmeröseim és ba

rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából,

Szabadka. Fiam Béla | 
Pilseni sörcsarnok föpincér

Mindazon L ösmeröseimet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm.

Szeged. Kauschky Konrád
Hagenmachcr-étterem föpincér

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Szeged. Tatzl Anta* 
vasúti vendéglő föpincér

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és kartájaimnak.

Szatmár. Márkus Samu
Pannónia fogadó főpincér

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Kispest. Prohászka Antal

vendéglős

Pályatársaimat és t. kartársai
mat az év változásával szívesen 
üdvözlöm.

Szeged. Fekete László
Kabaré kávéház föpincér

Ösmeröseimnek és jóbarála'm- 
nak boldog újévet kivánok.
Szeged. Gaál József

szobafőpincér

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlőm.
Szatmár. Földes Fái

vasúti vendéglős

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ösmerősömnek.

B.-Kula. Halász János
Hungária-fogadó fogadós

Boldog újévet kivánok mélyen tisztelt vevőimnek és ösmerő- 
seimnek. B erkovits Károly 
Budapest, Sip-utca 11. hektograpli-készitö és raktáros

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 
Szatmár. Novák István i
Pannónia kávéház föpincér

T. ösmeröseimnek szerencsc- 
kivánataimat fejeznm ki az év 
változásával.

Lúgos. Csontos Gyula
Magyar kaszinó vendéglős

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmával.
Barcs. Jeidl Mátyás 

vendéglős

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Kolozsnéma. Go’dfchmied Miksa 
Kontárom in. vendéglős

Boldog újévet kivánok tisztelt 
barátaimnak és ösmeröseimnek.

Szptmár. Horváth János 
Panrania kávéház r,-fizetőpincér

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak ég ismerőseimnek.
Lúgos. Neum ann Ferenc

Magyar király-fogadós

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kívánok. 
Kecskemét. Kolossá Viktor

Bereivas-fogadós

i T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejez ■m ki az év 

, változásává’.
Kecskemét. Földváry Ferenc

Otthon-fogadós

Szaktársaimnak és minden jó
barátaimnak boldog újévet kivánok
Szatmár. Korbadits Antal j
Európa kávéliáz főpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom
Lúgos S zvetics Károly 
Magy. király fogadó főpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Kecskemét. Dunszt Adorján
Royal kávéház föpincér

Személyes ösmerösnimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Kecskémet. Januuschek Vilmos
Beretvás kávéház föpincér

Személyes ösmeröseinket és 
barátainkat szívesen köszöntjük 
az Újév alkalmával.
Temesvár. SzálasiésStarnberír
„Koronaherceg** fogadósok

f . ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával*
Lúgos. K ocsonka Sándor

Páva-fogadós

A t. fogadós, vendéglős, kávés és pincér uraknak boldog 
újévet kivánok.
Szeged. Lantos Ferenc

Közvetítő-iroda tulajdonos

Az év változásával t. pályatár 
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratutálom.
Temesvár. K edrovics Mihálv
Belváros vendéglős *

Boldog éjévet kivánok t. ösme- 
rőseimnek és kartársaimnak.
Lúgos. Klein Lajos

kávéa

Minden (ismerősöm és szaktár- 
saimnak boldog újévet kivánok. 
Nagybecskerek. Beneth Károly 

Rózsa-fogadós

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Xagybecskerek. Sólyom György 

Magy. király fogadós

T ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Temesvár. Ladányi Ede
Józsefváros. Központi kávés

Mindazon ösmeröseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Lúgos. K eszler Gyula 
Korzó k&véház föpincér

Boldog újévet kíván
G r o s i z  Ö d ö n  é s  A l b e r t !  

szállodai, vendéglői és kávéházi üzletek adás-vevést

T. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat lejezem ki az újév 
változásával.
Temesvár. H afner Sándor  
Belvárosi kávéház. föpincér

T. szaktársaimnak és barátaim
nak boldog újévet kívánok. 
Liigos. Mészáros Lajos 
Korzó kávéh&z pincér.

TELEFON 18-68. köz veti 
Gyors és pontos eljárás.

Magyarország legel

tő iroda. TELEFON 18-68.
Számos elismerő levél, 

ső közvetítő irodája.

Boldog újévet kivánok ősmerfl- 
seimnek és jóbarátaimnak. 
Temesvár. W entzel János 
Józsefváros, Bérpalota, vendéglős

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és isnerőseimnek.
Versec Stinner Sándor 
Hungária fogadó főpincér

T. ösmeröseimnek szerenese- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Kisbér Tam ássy Ignác
Kaszinó főpincér

T. barátaim és szaktársaimnak 
boldog újévet kivánok.
Temesvár Fisclioff Sándor
Wendt kávéház föpincér

B. ü. É. K.

Bpest Benkö József

--------------------------- 1
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Az újév küszöbén pályatársaimat szíve
sen üdvözlöm
Kolozsvár Fészl József

Pannónia-fogadós

T. barátaim és szaktársaimnak boldog 
újévet kívánok.
Kolozsvár P ferchy Ferenc vendéglős

Boldog újévet sívánok tisztelt barátai rimák 
és ösmerőseimnek 
Kolozsvár Márton Vilmos
______________________ Kigpipa-vendéglSa

Mindazon ösmerőseimet, kiknek hollétet 
n *m tudom, ezúton üdvözlöm 
Kolozsvár Fenyőd y  János
Központi fogadd főpiacét

B. U. £ K

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmeröseimet szívesen gratulálom. 
Kolozsvár R o ller Györsry
Nearyork hávébáz____________föpincér

Személyes ösmerőseimet és barátaimat 
szívesen köszöDtöm az újév alkalmával. 
Kolozsvár Varira József
3tewyork fogadó________  _____ gaobaföpinciji

T. ösmerőseimnek szerencsekivánataimat 
fejezem ki az njév változásával.
Kolozsvár L őw y József
iltriOBTi kátihfa____________ föpincér

Minden ösmerősömnek és szaktársamnak 
boldog újévet kívánok 
Kolozsvár Sim on József
Korona kivéház föpincér

Boldog újévet kívánok ösmerőseimnek 
és jóbarátaimnak.
K olozsvár From m er Dezső
Kioazk vendéglős

T. Ösmerőseimnek szerencsekivánataimat 
fejezem ki az újév változásával 
Kolozsvár Breiner Sándor
Európa kávéház főpincér

Az év változásával t. pályatársaimat és 
ösmerőseimet ez ulon gratulálom 
Kolozsvár Kis Pollák
Európa kávébiz fötekeör

B. ü. É. K.
Kolozsvár.

Minden ösmerősöm és szaktársaimnak 
boldog újévet kivánok.
Temesvár Jósa Aladár
Koronaherceg kávéház főpincér

Boldog újévet kivánok minden t. bará
tomnak és ösmerösömnek.
Debrecen Vecsernyés Ernő

vendéglős
Az év változásával t. pályatársaimat és 

ösmerőseimet ezúton gratulálnm.
Debrecen Fürst Béla
_____________________________________ kávés

Személyes ösmerőseimet és barátaimat 
szívesen köszöntőm az újév alkalmából. 
Hidashollós. Lölik Miklós

m._________  vendéglős
T. ösmerőseimnek szerencsektvánataimat 

fejezem ki az év váltvzásával.
Kernenesmihályfa. HofTmann Sándor

Vaa m. vendéglős
Mindazon ösmerőseimet. kiknek hollétét 

nem tudom, ezúton üdvözlöm.
Sagycenk. Tompa István
Sopron m. vendéglős

Boldog újévet kivánok minden barátom
nak és ismerőseimnek.
Tasnád. Török Imre
Központi fogadó. föpincér

A vendéglős és kávés osztályhoz tarto
zókat, úgyszintén jóbarátaimat és ismerő
seimet üdvözlöm az újév küszöbén. 
Budapest. Sólyom  Sándor

T. ösmerőseimnek szerencsekivánataimat 
fejeznm ki az év változásával.
Szentendre. Beheim Pál

Pest m. vendéglős
A tiszt, fog-dós, vendéglős, kávés és 

pincér urakat, valamint személyes jó isme
rőseinket szívélyesen kőszöntjük az év for
dulásával.
Miskolc. Glantz Lipót és  neje

Közvetítő iroda tulajdonos
Szaktársaimnak és minden jóbarátaimnak 

boldog újévet kivánok.
Győrszentiván. Gede János vendéglős

Az év változásával t. pályatársaim és 
ösmerőseimet ez utón gratulálom.
Eger, Süm egit Géza

Minden jó ismerősünk és barátainknek 
boldog újévet kívánunk.
Hévíz (Keszthely.) Póea Lajos és  neje

T. szaktársaimnak és barátaimnak boldog 
újévet kivánok.
Kisterenye. Michentz Gusztáv vendéglős

A p r ó  z s e m l y é k . * )
Irta: Minden Tamás.

A d r á g a  v a c s o r a .
A tiszaparti szép metropolisban, 

Szegeden valami Steiner vagy Káiner 
pék arról lett nevezetes, hogy olyan 
apró király- vagy császárzsöml yéket 
sütött, mint a téli kabátomon a gombok. 
Igaz ugyan, hogy Feiner v. Káiné pék, 
a tiszaparti város egyik gazdagabb pol
gára, tehát módjában állt a parányi 
zsömlyékhez a wbizonyára nagyon sokba 
kerülő formákatu — amivel a sütemé
nyeket szabta — beszerezni. A zsöm- 
lyék, dacára ieike-picike, helyes voltuk
nak, nem nagy kedvdtségnek örvend
tek, de az »lllés prófétáé fogadó gaz
dája sem volt velük kibékülve, s a 
mikor az apró jószágok szemébe ötlöttek, 
menten eszébe jutott, hogy a zsemlyék 
csináló mestere megérdemelné minden
nap huszonötöt.

Történt aztán, hogy az Illés próféta 
gazdája Káiner pékkel az utcán talál
kozott: »De jó hogy találom, drága 
szomszéd, — mondja a pék. Ugyanis, 
a családom egy kicsinyt Bálisfára ment 
nyaralni, igy a hazai kosztolásból ki
szorultam. Ma este Potykás komával az 
Iprófétába szeretnék menni; lekötelezne, 
ha egy jó vacsorával várna bennünket. 
Tudja, drága szomszéd, a mi finom 
és drá . . .« A szó végét nagy gyor
san elharapta, aminek azzal igyekezett 
okot adni, hogy hirtelen elsietett.

— Na jó, a kezembe kerültél te kutya 
zsivány! majd adok én neked drá . . . 
vacsorát! — Gondolta ezt a fogadós, 
aki e pillanatban a világ összes apró 
zsemlyéit maga előtt látta.

Otthon aztán legott kiadta a főpin
cérnek a rendelkezést, hogy ott fönt, a 
középen egy asztalt foglaltasson le kél 
személyre, a kisebbik Balambérra pedig 
adasson frakkot s a frakkra varrasson

8 Káiner-féle zeemlyét: négyet elől, 
kettőt a vállra és másik kettőt az újak 
végére (az ördög látott ilyen frakkot. ..)  
és a Balambér gyerek, kizárólag a pék 
és komája szolgálatára álljon. Az ét
hordói dolgokat pedig teljesítse Bandi
— (az elég nagy imposztor).

A számla össege d82 kor. 60 fillért 
tett ki, s ezt a főpincér oly hangsúlyo
zással, bár nem feltűnően, ismételte, 
hogy az 5-ik asztali vendégek is kényel
mesen meghallották. — A gazdádnak 
azt a német jehováját! — fordult erre 
a pék a szöszke Balambérhoz és 
egyszersmint olyan mérges lett mint 
egy muszka ágyú, mert először ekkor 
pillantotta meg a frakkon díszelgő saját 
zsömlyéit. Ez persze a helyzetet is 
megérttette vele és igy mit se szólt: 
a kontóját kifizette, bár lassan és meg
fontolva, de azután annál gyorsabban 
igyekezett távozni komájával, a hol 
fojtott, hol hangosabb kacagást hallató 
vendégközönség soraiból Amikor kiért 
az ajtón, ökleivel fenyegetett hátra:
— Visszafizetem én ezt neked, te 
svindler, te burkus ivadék!

Sonberki, Dánházi meg a pékbolt.
A vendégek — pék és komája — 

távozása után, Bandi éthordó az asztal 
mellett és a székek kórül heverő üres 
üvegeket az asztalra kezdte rakosgatni. 
A pirinyó pezsgős üvegekből valóságos 
Törley-kiállitást rendezett ott az asztal 
tetején. (Kár, hogy Szente Imre igazgató, 
a Tö iey-cég derék üzleti lelke nem 
látta azokat a kecses kis fiaskókat).

Amit látva 
a köröskö
rül ülő ven
dégek, mint
egy varázs
ütésre kel
tek fid mind
annyian és 
sereglettek 

az asztalhoz 
A katoná

éi pirinyó pezsgős üvegekből valóságos **®̂ ^̂ 6nálIÓ 
Törley-kiállitást rendezett. Üvegekből 

ki-ki egyet fölkapott és úgy nézte bámulva 
az apró jószágokat. Hogy a kakas csípje 
meg, aki ezeket a csöpp üvegeket kita
lálta!« — jegyezte meg Somborki kávés, 
mig a többiek tovább forgatták és muto
gatták a mögöttük álló vendégseregnek.

Dánházi Keve, az illéspróféta gazdája 
pedig hátra tett kezekkel és önelégült 
mosollyal nézte a pékkel való elbánás 
sikerét igazoló eme jelenetet. — »Ez 
most — vélte - azt fogja eredményezni, 
hogy az esetről másnap az összes ven
déglőkben és kávéházakban beszélnek 
s az a svihák Káiner valóságos guny- 
tárgy lesz az összes apró zsemlyéjével 
együtt . . . Mégis van itt ötlet, jó foga- 
dósi ötlet!« — szőtte tovább a kellemes 
elmélkedést, amiben aztán Somberki 
kávés, két kollégájával hozzája lépve, 
zavarta meg.

— Tudja mit, tisztelt kollegánk, —
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ezt a dolgát nagyon eredetien, nagyon 
jól gondolta ki. Jól is sikerült. Azonban, 
még fényesebb sikert érhetnénk el, ha 
a vendéglősök és kávésok révén óriási 
vagyont szerzett pékkel szemben, mink 
magunk vendéglősök és kávésok állítunk 
föl egy pékséget, miáltal nemcsak a mi 
águnkhoz tartozókat, hanem a közönség 
nagy részét is jobb minőségű és olcsóbb 
süteménnyel lehetne ellátni. Ez a gaz
dasági szempontból is . . .

— Mit!? — vágott szavaiba Dánházi 
fogadós, hogy én egy pékbolt létesíté
séhez nyújtsak segédkezet!! — nohát 
ilyet még nem pipált szent Dávid . . , 
Nem mondom, ha még pezsgő gyárról 
volna szó . . .  Itt magam is részt vennék 
néhány részvény jegyzéssel . . . !

— Tisztelt kollegánk, ön téves alapon 
Ítéli meg a kérdést. Ön azt hiszi, hogy 
egy pezsgőgyár is pékbolt és — vice- 
versa. Pedig dehogy. Egy olyan pezsgő

gyár létesitéséhez, 
mint pl. a Törley 
gyárunk, milliók 
kellenek és olyan
szakértelem és 

tudás, mint a mi
lyennel nevezett 
gyár alapját meg
vetették és a leg
első ily külföldi 
yállalatok sorába 
emelték. Lehetsé
ges, bár én nem

tet hiszi^jezsgúgyár is hjszemi hogy a
tőkét még össze

hoznánk; de hol vennénk a megfelelő 
szakismeretet, mely nélkül fadorombot 
ér minden tőkebefektetés és minden 
társaság. Nos aztán, vegyük a dolgot 
úgy a mint van. Közszükséglet-e egy 
pezsgőgyár, avagy szolgál-e ez köz
érdeket, úgy mint egy közönséges pék- 
mühely, vagy egy központi pince s a 
vendéglősök és kávésokat ellátó egyéb 
ily élelmezési és fogyasztási szövetkezet
féle intézmény?

— Ugyan kérem, Somberki ur, — 
szólt ismét szavába Dánházi — hagyjuk 
azokat a köz-, az egy és mindnyája 
érdeket célzó szólamokat. Én az ilyes
mivel egész torkig vagyok. Szaklapokat 
is ezért nem járatok és olvasok, mert 
mindig a köz-, az egy és mindnyája 
javát fújják. Törődöm is én a mindnyája, 
a más érdekével. Én tartom a »kaparj 
kurta neked is lesz« mondást. Nekem 
adott az Isten, adjon másnak is. De 
úgy tudom, hogy önnek is van mit 
aprítani a tejbe. Hát akkor mit törődik 
ön is a közjó és hasonló kérdésekkel!

Somborki kávés eme szavaira Dánházi
nak még csak annyit mondot:

— Igaza van, kedves szaktársunk, 
nagyon igaza van. De azért ne nehez
teljen, ha azt mondom, hogy az ilyen 
saját magukkal törődök mákszemnyi 
jogot sem formálhatnak arra, hogy a 
vendéglős és kávés nembánomságát 
kihasználó Káiner pékek és hasonló 
vállalat tulajdonosoknak a közérdekbe

ütköző eljárását panasz vagy gúny- 
tárgyává tegyék. Mondom, t. Dánházi 
szomszéd, kegyednek semmi oka és 
joga sincs a Káiner-féle apró zsemlyék 
miatt boszankodni. Az illető pék pedig 
nagyon helyesen teszi ebben az esetben, 
azaz hogy a legnagyobb bolondot akkor 
tenné, ha az emberi pipogvaságot 
jellemző azt a nembánomságnt nem 
használná ki és kamatoztatná úgy, 
amint csak lehet!

Az étterem hátsó részéből akkor női 
nevetés hallatszott. A fogadós pardont 
kért, hátra ment, ahol nagy meglepeté
sére feleségét látta, aki nevetve nézte 
Bandi műveletét. Bandi ur ugyanis a 
Káiner-féle filletsekből egy-egy darabot 
minden fordulónál leemelt (hogy a pék 
és komája mentői kisebb porciókat 
kapjanak) s az összesen 15 drb ökör- 
szemnyi húsokat, megfelelő kompóttal, 
salátával és a Balambér frakkjáról le
szedett császárzsemlyékkel (a fogadósnét 
kellemes derűre ez a ténykedés indí
totta) most állította össze, iletőleg osztotta 
öt adagba és helyezte el olyképen, hogy 
az öt kecses kis üveg Törleyt a tokaji 
és somlyai üvegekkel telitett és művé
sziesen díszített asztal még a Kulcsos 
fogadóban is feltűnést keltett volna. 
Bandi természetesen azonnal jelentést 
tett főnökének, hogy ez a díszes 
vacsora : az aprózsemlyés péknek immár 
rendezett számlájá terhére s legfőként 
pedig, az ügynek jobban való sikerülése 
végett történt.

Dánházi fogadós mit tehetett mást: 
jó étvágyat kívánt éthordóink, magában 
pedig jól összetereintetézte Somberki 
kávést, aki az ő izetlen témájával ugyan
csak szerette volna megkozmásitani az 
ő jól kifundált és mindenképen szépen 
sikerült terveit.

Van azonban egy közmondás, mely 
azt tartja, hogy semminek se jó előre 
örülni.

Bábos K lári, U lánerek, Potykás koma 
és a többi.

— Na, komám, — mondá Káiner 
pék Potykás komájának, amikor a 
Kass-kávéház zsölyéiben nagy kénye
lembe bo- 
csáj tkoztak 
— nékünk 
abban az 
Iprófétában 
jól béadtak.
Valóságos
figurákat

csinált be
lőlünk az a 
dán-ivadék.
S a legrosz-
szabb a do- Ntkank az Iprófétában Jo1 beadtc'- 
logban, hogy mód nincsen rá, hogy 
az esetet rekompenzálni tudnánk.

Potykás Felicián a komájára nézett 
és nagy kézlegyintéssel emigyen szólt:

— A bölcsek könyve szerint, semmi 
sem marad megtorlatlanul. Miként a

verőfényes szép időt, a kellemes, szép 
napsugárt szelesesö és kellemetlen 
hideg boszulja meg s mint az uj 
házasságok mézét, mint a gyönyörű 
ifjú menyecske csókját, ölelését el
vező férjnek keserű megtorlásként 
ott áll az anyós, — úgy következend 
el itt is a perc, mely azt a dánfogadóst 
illető rettenetes boszuállást magába 
rejti. Csak várjuk be türelemmel a 
dolgok végét.. Ágoston ur. hozzon még 
egy wrezervált* üveg Törleyt!

A pék esete különben nem keltett 
valami nagy emóciót a szakkörökben. 
Itt-ott mosolyogtak a dolgon, melyet 
ki-ki azzal toldott meg. hogy úgy 
kellett annak a gazdag liszteszsáknak, 
de nagyrészt s különösen ahol Somberki 
kávés köréből nyerték az információt, 
közömbösen vették és momentán napi
rendre térlek az eseten. Egy dolognak 
lehetett volna — és majdnem lett is — 
haszna a históriából. A Somborki 
kávés eszméjének. Ugyanis a vendég
lősök, kávésok péksége már egészen 
kialakult, úgy hogy csak a részvény- 
tőke, illetve a részvényesek számának 
megállapításáról volt szó. Szóval, az 
ügy a legjobb utón haladt a sikerülés 
felé, amikor aztán egyszerre szárnyára 
kapja a hir, hogy: jön Bábos Klári. 
Ez megakasztott minden készülőben 
lévő jó eszmét vagy dolgot.

A Klári jövetelét jelző hir annál is 
inkább szenzációt keltő volt, mert a 
híres szépségű művésznő az európai 
fő- és világvárosok megkerülésével 
egyenest Szegedre jelentette jövetelét, 
ahol legfeljebb három estén fogja 
magát produkálni. — Hát ez nagy 
és igazi szenzáció! — beszélték a 
vendéglőkben és a kávéházakban az 
emberek, akik értesüléseiket a helyi 
lapoknak fantasztikusan megirt közlé
seiből nyerték.

De még fantasztikusabb és érdek- 
feszitőbb volt mindennél Potykás elő
adása.

Felicián koma ugyanis személyesen 
ismerte Klárit. Sőt ismerte szülőit is, 
Kiskenderesnek hires kocsmárosát, Bá
bos Gábort s ennek tündérszép asszo
nyát, akinek látására hét vármegyének 
gazdag urai jöttek el és lettek napos 
és hetes törzsvendégek. Bábos Klári 
most a hires amerikai pezsgőgyáros 
Gáti Bendének a felesége (vagy tán 
kedvese) amit azonban biztosan nem 
tudott, de hallott egy évekkel azelőtti 
Szentpétervári szereplésekor. No de 
majd meg tud ő mindent, egész posi- 
tive: csak itt legyen az angyali jó és 
szép Klári' — beszélte mindenfelé 
Potykás Felicián. Közben pedig a pék 
komájának se felejté el tudomásul 
adni:

— Na komám, jön ám a bosszuállás, 
a nagy leszámolás órája!

— Hát csak had‘ jöjjön. . . Ezer 
koronát szívesen áldozok a bosszú 
istennőjének oltárára, pláne ha jól
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sikerül az ügv! mondá lelkesen
Potykás komája.

Közben eltelt egy. majd két hónap 
és már a harmadik is a végit járta, 
amikor végre a hosszú időn át felszí
nen tartott szenzáció is a teljesedés 
stádiumába kezdett lépni. Az ekkor 
immár nemcsak Szegeden, hanem az 
egész országban nagvban emlegetett 
Klári művésznő a »Tisza«-fogadónak 
sürgünyértesitést küldött, hogy négy, 
lehet-deg egymásba nyíló szobát tartsa 
nak fenn számára, mert elsejére meg
érkezik. A híre ennek persze, futótűzként 
terjedt el a városban, lázba ejtve 
minden ép kéz-láb embert, még Káinéi* 
péket is, aki másnap a délelőtti sörö
zés alkalmával indignálódva fejezte 
ki rosszalását Dánházi fogadós előtt, 
hogy minden nagyobb esemény kap
csán csak a Tisza fogadót keresik 
föl, holott van Szegeden más elsőrendű 
fogadó is. íadta rosszmájú pékje.) 
Dán házi mosolyogva jegyezte meg 
erre: Bizonyára azért beszél igv, mert 
a Tiszában nem az ön süteményét 
fogyasztják!

Magába pedig azt mondta hogy: 
bizony, bizony nagy igaza van ennek 
a nyavalyás péknek. Mert hiszen szó 
ami szó, az első fogadó a Tisza, de 
azért az a Klári nagysám nála se 
látott volna szükséget. No és aztán 
a hir, a hir. . .  A mai közönség olyan, 
hogy a hir után megy és a jelen 
eset után is azt fogja mondani, hogy: 
— ez sem az Illésprófétába volt szállva.

Másnap délelőtt kint áll a fogadó 
kapujában Dánházi és Potykást látja 
sugárzó arccal és nagy léptekkel arra 
menni. — Hova-hova Potykás úr! — 
szólítja meg.

— Adjon Isten ! — köszön az és 
hozzája lép. Hej. Dán házi koma, 
mondja Potykás és a fejebubját kezdi 
simogatni, ha én üzletember volnék, 
de szép mellékhaszonra tehetnék szert'

— Hogy, hegy!?
— Imhol nézze, — szól és belső 

zsebéből egy express levelet vesz elő. 
melyben B i. az este érkező Klári 
művésznő tiszteletére 40 személyre 
szóló estebédet kér megrendelni, teríté
kenként 35—40 koronát számítva.

Dánházi elolvasta a leve et és köz
ben elgondolta, hogy mily remek do
log lenne, ha a híres művésznővel 
kapcsolatos első bankett-eset is nála 
történne' . . . Azután visszaadja a 
levelet és olyan megjegyzést tesz, hogy 
esetleg ő is vállalkoznék a rendelésre. 
A dolog vége különben az, hogy 
beljebb kprülnek s a rendelő-levél, mely 
B —i aláírással, sőt még bélyegőz|é\el 
is tisztán el van látva az Ülés- 
próféta gazdájánál marad.

Amikor pedig a drága banketthez 
való szükséges cikkeket beszerezték 
és az előkészületeket minden tekintet
ben megtették. úgy délután három 
óra körül a kiskereki uhlánosok 
parancsnokságától távirat érkezik,

melyben 65 tiszti vacsora és 500 em
ber részére ugyanannyi félkiló kenyér 
és személyenként 2—2 drb szalfaládé 
rendeltetik

— No, azt a dicsőségét, szépen 
állunk . . . Mindennek egyszerre kell 
jönni. Nem tudott az a hadsereg lega
lább holnap massirozni. De azért nincs 
baj. majd csak megfelelünk a dolognak 
valahogy!

Szólt igy a távirat átvételekor Dán
házi fogadós, de egvszersmint rendel
kezett is minden irányban. A konyhán, 
hogy még 70 személyre készüljenek, 
a főpincérnél, hogy még hat kisegítő
ről és a pincemesternél, hogy még 
legalább is 600 üveg Törleyröl gon
doskodjék. Azután kocsiba ült és 
mindenekelőtt a pékhez (Káinerhez) 
hajtat'itt, rendelvén 50o félklg. kenye
ret, ezenkívül 50» vekni« kenyeret 
200 drb császárzsemlyét s mindezekre 
az üzletvezetőnek (miután a gazda 
nem volt otthon és a kézipénztár 
okeveset- tartalmazott) 200 kor. előle
get adott. Az 1000 drb virslii miatt 
majdnem az összes szegedi henteseket 
bekocsikázta. De végre is rendbe lett 
a dolgaival.

Cgy estefelé kezdte a pék a szál
lítást. Az udvari szaletli egyik részé

ben a pék
kenyerek és 
pezsgők va
lóságoshal
mazokban 

állottak. A 
kisegítők

nek, akik 
belső teen-

A pezsgők és pékkenyerek valóságos dőjüketmár 
halmazokban álltak. befejezték,

volt dolguk, inig a temérdek kenye
ret 500 megfelelő félkilós adagba 
vágták és osztották. A jó fizetés (ki- 
segitési dij 7 kor.) és szép kereset 
reményében aztán még négyen a 
pincemesternek és csaposnak is segéd
keztek a pezsgők behütésénél.

Bandi éthordó ezalatt a nagy gon
dok terhét viselő, de mindazáítal jó 
kedvet mutató fogadós gazdájához fér
kőzött és a kiskereki nhlaner tisztek
ről mondott el egyet-mást. kiket ő jól 
ismer s akik ha bejönnek, hétszáz üveg 
Törleyt is elfogyasztanak. Azt hiszem 
— mondta Bandi — hogy ez az ötszáz 
üveg Törley (mert csak Törleyt isznak!) 
kevésnek fog bizonyulni. — No no, 
csak várjuk be a végét! — szólott 
főnöke.

E pillanatban jött a sürgenyhordó 
és két táviratot adott át Dánházinak. 
Az egyikben az uhlánerek értesítették 
a fogadó tulajdonosát, hogy felsőbb 
utasítás következtében Szabadka felé 
vonultak, tehát ne készüljenek a vacso
rával. A másik távirat két héttel kérte 
elhalasztani a Klári művésznő tiszte
letére rendelt bankettet

Dánházi a táviratok átolvasása után 
elsápadt, kék és zöld lett. A földet

inogni érezte lábai alatt és a nagy 
mindenséget elsötétcdni látta. Bor
zasztó rossz érzések szállták meg. A 
sürgönyöket hir- 
telenül Bandinak 
a fejéhez vágta 
s aztán, hogy el 
ne essen, egy kö
zelben lévő szék
re ült. Majd gyor
sanfölkelt, a táv
iratokat magá
hoz vette s az 
étterembe, majd 
a konyhába ment 
sietve, hogy a további teendőket be
tiltsa. A konyha valósággal föllázadt 
a betiltó intézkedésre. A felesége, a 
szakácsnő és a kisegítőként alkalma
zott szakácsnők mind rá estek: — Hát 
lehetséges ez! Hát csak nem lehetsé
ges, hogy ez a tenger sok zsir, meg 
az e temérdek drága hús elpocséko
lódjon, tönkre menjen. Talán megbolon
dult aki azokat a sürgönyöket irta! 
— stb. ilyen szavak és kiáltások hang
zottak nagy összevisszaságban, amelyek 
elől végre is kimenekült, ki egyenesen 
a szabad levegőre.

A nagy előkészület, a roppant munka 
és fáradságos teendők, valamint a 
borzasztó nagy kiadás, tehát mind 
hiába lettek téve. A bankettekből nem 
lett semmi. De azért, mintha minden 
a legnagyobb rendben folyt volna le, 
a másnap megjelenő hírlapok úgy írták 
meg és hozták az esetet. Igaz ugyan, 
hogy az egész csak huncutság volt 
(az imposztor újságírók huncutkodása) 
mert a közlemények végén az is ott 
állt, hogy: mindaz csak akart igy 
történni, de nem történt igy, mert a 
rendelések a késő esti órákban vissza
vonattak. Az eset azt a látszatát kelti, 
mintha a fogadóst valaki felültette 
volna . . .

Hogy-hogy nem, másnap este az 
Illéspróféta étteremben, azon a tájon, 
ahol annak idején Potykás és pék 
komája költötték el vacsorájukat, több 
vendéglős és kávés foglalt helyet. Ott 
ült Somborki kávés is, aki midőn meg
látja Dánházit, igy szólt hozzá:

— Nem véli Ón t. kollega ur, hogy 
az az eset Káiner pék és komájának 
a bosszú müve?

— Vélem bizony, de azt is, hogy 
annak a bandának ezt a müvét ön is 
elősegítette.

— Mit méltóztatik mondani ? Hallot
ták ezt a kijelentést t. kartársaim? 
jnök ezt tanúsítani fogják. Ön pedig a 
bíróság előtt fog felelni — Dánházi u r !

Borzasztó nagy és olyan bonyolult per 
lett az esetből, hogy ehez hasonlót 
sem a múlt, sem egyik előző századnak 
a népe se látott. A perügyben érintve 
volt a pék, Potykás Félieián, egy 
sereg kávés és vendéglős, sőt még a 
Törley-cég irodavezetője is. Az esetet az 
1911-iki „Vendéglős Naptárban" fo
gom elmondani.

A sürgönyökéi Bandi 
fejéhez vágta.
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jB u m a n n  „K özponti szálloda** Szászvár.
F o g a d ó  á tv é te 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 "

átvettem és azt a mai kényeknek meg
felelő nagy kényelemmé) rendeztem he. 
Jó magyar konyha, étterem, elegáns ká
véház, figyelmes kiszolgálás. Omnibusz
közlekedés minden vonathoz. Üdvözlettel 
NEUMANN JENŐ 

szállodás.

N  Y I L T - T  É R . * )
A kartársak figyelm ébe.

Beck Albert a beregszászi Friedrich Eierman 
parfüm-cég utazója volt 1909. április 1-ig s 
nálam 53 korona 12 fillér szobaszámla °és 
ételszámla fejében itt hagyta minta bőröndjét. 
Most a járásbiióság keresi az illető lakhelyét, 
hogy a bőrönd peragyét illető végzést kézbesit- 
hesse neki. Kartársaimat felkérem, hogy ha az 
illető (Beck Albert) címéről tudomással bírnak, 
szíveskedjenek erről engemet értesiíeni- 

A bőröndös Beck személyleirása e z :
45 éves, gesztenyebarna bajusz, őszes, 

kopaszodó, 160 cm. magas, középtermetű, 
vékony hosszúkás arccal: fekete télikabátot 
bársony gallérral cs cilindert visel; elég jól 
láplálkozik, sokat iszik, de a sör leeresztésnél 
jelen van (nehogy megmérgezzék!) Különben 
kételkedő. Tisztelettel Kovács Flóris szobafő- 
pincér Győr, Fehér hajó szálloda.

Figyelm eztető.
Ungár Sándor jelenleg salgótarjáni főpincér, 

ezelőtt két évvel kicsalt tőlem 53 koronát 
Veszprémben, honnan aztán ellünt; ha írok 
neki a tartozás végeit — hallgat mint dinnye 
í. fűben. Azonban mo6t jöttem rá, hogy ö ezt 
e. miveletet rendszeresen űzi. Itt Galgócon, ahol 
mint főpincér működött, fűtői-fától kikölcsön
zött amit csak lehetett (köztük egy cipész- 
mestertől 100 kor.-nál többel) és egy szállo
dástól is nagyobb összeget kicsalt. Fizetni 
persze senkinek se fizet. aki perli is csak 
károsodik, mert mi se vehető rajta. Kollegáim
nak, valamint a főnöki kar figyelmébe ajánlom 
a pincéri tekintélynek ezt a sárbatipróját. 
Kaszás Sándor főpincér, Calgóc iMüller 
kávéház.)

A vendéglős és  kávés urak
érdekében tesszük közzé eme figyelmeztető 
sorokat, miszerint legyenek vigyázattal a Tokaji 
(,aszu“ vagy „szomorodni") borok rendelésénél 
az olyan cég vagy forrásra, ahonnan beszer
zésüket eszközük. Úgy mint a kereskedőknél 
és más iparosoknál, a  vendéglős és kávés 
uraknál is nagy fontossággal kell, hogy bírjon 
az a kérdés, hogy cikkeiket illetően csakis 
ismert és megbízható cégekkel állnak össze
köttetésben. Különösen áll ez a Tokaji borokra, 
mely speciális italunk miatt bizalommal csupán 
és kizárólag csak a . Tokaji Bortermelő Tár
saság rt.“-hoz (Tokaj) fordulhatunk.

A rósz sKipkás „Consum“.
Értesítem Weiszman Ignác és minden fő- 

p neér kollegámat, hogy próbaképen rendeltem 
Berkovits Károly lói (Budapest, Síp-utca) szip
kát és kapcsolatban több apróságot. A küldött 
tárgyak minden várakozást fölülmúlnak, — 
igazán kitűnő jók és amellett — olcsók. Szó
val — nemcsak a .spárga meg a drótnak11, 
hanem a „Konzum ‘ rósz szipkáinak is vége! 
Üdvözlettel Durr Kelemen főpincér.

E rovat a latt közlőitekéit nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

Felszólítás.
Ezennel felszólítom Mohai Arlhur álfőpincérl, 

hogy a saját érdekében tizennégy napon belül 
ügyét rendezze, mert különben á bírósághoz 
fogok fordulni. Darányi Miklós szobaföpincér 
Nagyvárád, Pannónia szálloda.

Elismerő levél.
Szentelek (Vas ni.)

T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya.
Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy 

szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, a 
gép nagyon jól működik. Tisztelettel

kákr Alajos 
vendéglős

Szerkesztői üzeneten.
L apunk t. külmunkatársait, levelezőit és 

tudósítóit az újév alkalmából szívélyesen 
üdvözöljük.

D. K. Dombrád. A bornyilvántartás , Ki 
adás* rovatába hétről-hétre beírandó a kimért 
bor mennyisége. Az .Észrevétel" rovatba 
írjuk be a dátumot. Pl. dec. 19 töl—25-ig 2 hl.
14 liter; dec. 26-tól 1910 jan. 1-ig 3 hl. és 
igy tovább Ez vonatkozik a söntésben kimért 
borra. Ha 50 litertől kezdve (tehát nagyban) 
adunk el bort, akkor már a vevő neve és la
kása is beírandó mint külön tétel. Ez nem 
foglalható abba a mennyiségbe, amit kicsinyben 
kimérünk. Üdv!

Sch. Gy. Meződ. Sajnos, úgy vau. Elvon
hatják a jogot sokféle ürügy alatt, másnak 
ineg odaadják. A vendéglős örökös bizonytalan- 
ságban van. Régi üzletnél azonban a felubbe- 
zésnek indokoltan van helye. Hogy eredményre 
vezet-e, azt senki sem tudhatja. Ha nem jár 
nagy kockázattal, próbálja meg. Mindenesetre 
célszerű a p. ü. igazgatóság előzetes beleegye
zését kieszközölni. Nagyhatalom a p. ü. ható
ság a vendéglősük sorsa fölött, de az is igaz, 
hogy csak nálunk, Magyarországon az. Üdv.

G. S. F .-szakouy, P. K. Paucsova, F. 
R. N.-becskerek és több számos kartár- 
sunknak posta utján küldött szerencsekivánatát 
itt köszönjük meg és hasonló tiszta szívből 
viszonozva kívánunk mindnyájuknak boldog 
uj esztendőt! — J. K. K.-oroszi. A naptárt, 
mint a rendelési jegyzékeink és a postaköny
vünk mutatják, még e hó 12-én elküldtük i i- 
mére. Bizonyara a mozgó vagy a leadó pos
tán akadt meg. Szíveskedjek a postájuknál 
kérdést tenni és ha nem kerülne meg, ezt 
megirni, hogy egy másik példány küldéséről 
intézkedhessünk. A kért másik dologban eljár
tunk. Üdvözlet! — Győri vem léglősné. Az 
a „Dunántúli szakácskönyv" hasonló, kérjük 
tisztelettel, az évente több tucat számra ki
adott ilyen szakácskönyvhöz. T. i. mindent 
meglehet bennük talá’ni, csak azt nem. hogy 
mint lehetséges egy jó ételt elkészíteni. Neve
zetesek az ilyen kiadványok még arról is, 
hogy a vendéglői konyhák abszolúte nem 
vehetik semmi hasznukat, mert hogy azokból a 
fél csupros, az egy és fél verdungos vagy egy
negyed csészés recipékből egy vendéglősné, 
de még talán a szent Péter fogadója konyhá
jának a szakácsnéja sein volna kéjes el- vagy 
ki'gazodu’. A „Fogadó" szerkesztősége a ven
déglői konyhákat illető ezt a hiányt kívánja 
pótolni az évente megjelenő .Vend. Xaptárá"- 
val kapcsolatos szakácskönyvvel, valamint a 
jelen év folyamán megjelenő „Vendéglői nagy 
szakácskönyv*-vek Ha az e kiadványunk el
készül és piacra kerül, majd nem ismétlőd
hetnek meg a t. Nagvsád esetéhez hasonló és 
ugyancsak elég gyakran előforduló több ilyen 
esetek. A hivatkozott V. szakácskönyvet tar
talmazó 191C-ki „Vend. Naptárát* b. címére 
elküldtük. Buék.

Cs. I. Sárvár. Péternek van igaza és nem 
Pálnak. Az ezredesi ranggal kezdődik a „méltö- 
ságos cira. üdvözlet. — N. A. Sz.-kocsárd. 
A beafsteakot általános szokás szerint (külö
nösen a vidéken) körözve és tükörtojással 
tálalják. Vannak ugyan helyek, bár csak 
szórványosan, ahol a körözést legfeljebb

rendelésre adják a bifsztekhez és ugyancsak 
ily körülmény esetén mellőzik a tükörtojást 
is. De. mini fennebb irtuk, ez csak ritkán törté
nik. Üdv ! E. G. Alsóltubiu. Ojje, sokkal 
jobban és feltűnőbben van találva, rn.nt ina ■'a 
a fogadó. Szóval, felismertük. A na, tart illető 
elismerését kös2 ! 1 — K. S. Csurgó.
Helvrcigazitó közlésnek eleget tettünk. Üdvöz
le t! - K. J.
figyelemmel kis*-i 
rovatát ; e 
fog akadni.

1. Püspök fürdő.. Szíveskedjék
kísérni a „Fog?idó" hirdetési
itelt üzl éthez liisiunióra gyakran
i 'egíeljiibb egyes iizletekre nézve
ithaljuk. N. 1!. Déva. s. K.
i t Ol* K Zí:igmond-utica 12 ésL . M.
Szabár; a fogadó szobák*.) —Szombathely.

Sz. J. Beszterce. Szaktársunk véleméin 
nem helyes. A fizetett illeték- és egyéb adó
összegét minden vendéglős, minden íiocsmáros 
tudja, épen csak úgy, mint az a körjegyző, 
amit az eddig nagy számban, vendéglös-kócs- 
máros szaktársaink által beküldőit adó- és 
illetékadatok is igazolnak- Ez különben azt is 
mutatja, hogy a de'-, lök i „Fogadó" vezércik
két a vondeglősség nagy része megértette 
í dvözlet! I). I Tapolca. I!. óhajának
eleget téve a „' uék“ dolgát eligazítottuk. Es 
mindannyian szives hasonló jókat kívánunk !

a napokban in- 
kező számunk- 
szavazatoknak 
(listának lehet 

. . .  a másik adó
ié lőnek, de a szavazatinak nincsen nagyobb 

súlya, ni1 ni a másikénak. A sorsjegyek dolgát 
újév után intézzük el és h veiben fogjuk vrte- 
siteni. üdvözlet!

-  Sz. J. Sorsjegyek ügyében a
tezkedünk s az eredménívt követi
bán tudatjok. -  K. I. B. A
egyforma értékük van. A viril
ugyan nag yobb vágyén:i, mint ;

|

Eladó kocsma-üzlet.
Nagykőrösön a piachoz 25 lépés
nyire egy jóforgalm u kocsma, 
amely tiz éve fennáll, öregség 
miatt sürgősen eladó. Értekezni 
lehef a tulajdonossal Nagykő
rösön, II. kerület, 5 . szám.

1
B É R B E A D Ó

egy jóforgalmu vendéglő kerthelyiséggel 
együtt, mely Körmend városának egye
düli kiránduló helye és a várostól egy 
negyedórányira van. A vendéglő márc 
1-én átvehető. Bővebb felvilágosítást ad

C s e r  J á n o s
vendéglő- és malomtulajdonos

Körmend (Vas-m.) . .
i

(érelem és felhívás! (
Tisztelettel felkérem azon kartársaimat, 
akik az 1898-ki és 1899-ki Mimién 
Tam ás-féle k is-naptárral rendel
keznek. miszerint ezen példányokat szí
veskedjenek alulírottnak megküldeni. 
Kívánatra a naptárakat visszaküldöm 
Ugyancsak szives bála fejében a jövöi 
saját termésből egv-egy akó jó karcost 
fogok lüldeni. Budapest, 1909. dec. hó.

K—r. P - l .  vendéglős,
- „Fogadó'1 szerkesztősépe címén.
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sikerül az ügy! -- mondá lelkesen 
Potykás komája.

Közben eltelt egy. majd két hónap 
és már a harmadik is a végit járta, 
amikor végre a hosszú időn át felszí
nen tartott szenzáció is a teljesedés 
stádiumába kezdett lépni. Az ekkor 
immár nemcsak Szegeden, hanem az 
egész országban nagvban emlegetett 
Klári művésznő a »Tisza«-fogadónak 
sürgőnyértesitést küldött, hogy négy, 
lehet.'légegymásba nyíló szobát tartsa 
nak fenn számára, mert elsejére meg
érkezik. A hire ennek persze, futótűzként 
terjedt el a városban, lázba ejtve 
minden ép kéz-láb embert, még Káiner 
péket is, aki másnap a délelőtti sörö
zés alkalmával indignálódva fejezte 
ki rosszalását Dánházi fogadós előtt, 
hogy minden nagyobb esemény kap
csán csak a Tisza fogadót keresik 
föl, holott van Szegeden más elsőrendű 
fogadó is, (adta rosszmájú pékje.) 
Dánházi mosolyogva jegyezte meg 
erre: Bizonyára azért beszél így, mert 
a Tiszában nem az ön süteményét 
fogyasztják!

Magába pedig azt mondta hogy: 
bizony, bizony nagy igaza van ennek 
a nyavalyás péknek. Mert hiszen szó 
ami szó, az első fogadó a Tisza, de 
azért az a Klári nagysám nála se 
látott volna szükséget. No és aztán 
a hír. a h ir . . .  A mai közönség olyan, 
hogy a hir után megy és a jelen 
eset után is azt fogja mondani, hogy: 
— ez sem az Illésprófétába volt szállva.

Másnap délelőtt kint áll a fogadó 
kapujában Dánházi és Potykást látja 
sugárzó arccal és nagy léptekkel arra 
menni. — Hova-hova Potykás ú r ! — 
szólítja meg.

— Adjon Is ten ! — köszön az és 
hozzája lép. Hej. Dánházi koma, 
mondja Potykás és a fejebubját kezdi 
simogatni, ha én üzletember volnék, 
de szép mellékhaszonra tehetnék szert!

— Hogy, hegy ! ?
— Imhol nézze, — szól és belső 

zsebéből egy express levelet vesz elő. 
melyben B i. az este érkező Klári 
művésznő tiszteletére 40 személyre 
szóló astebédet kér megrendelni, teríté
kenként 35—40 koronát számítva.

Dánházi elolvasta a leve et és köz
ben elgondolta, hogy mily remek do
log lenne, ha a hires művésznővel 
kapcsolatos első bankett-eset is nála 
történne' . . . Azután visszaadja a 
levelet és olyan megjegyzést tesz, hogy 
esetleg ő is vállalkoznék a rendelésre. 
A dolog vége különben az, hogy 
beljebb kerülnek s a rendelő-levél, mely 
B —i aláírással, sőt még bélyegözjével 
is tisztán el van látva ' az Illés- 
próféta gazdájánál marad.

Amikor pedig a drága banketthez 
való szükséges cikkeket beszerezték 
és az előkészületeket minden tekintet
ben megtettek: úgy délután három 
óra körül a kiskereki uhlánosok 
parancsnokságától távirat érkezik,

melyben 65 tiszti vacsora és 500 em
ber részére ugyanannyi félkiló kenyér 
és személyenként 2—2 drb szalfaládé 
rendeltetik

— No, azt a dicsőségét, szépen 
állunk . . . Mindennek egyszerre kell 
jönni. Nem tudott az a hadsereg lega
lább holnap massirozni. De azért nincs 
baj. majd csak megfelelünk a dolognak 
valahogy!

Szólt így a távirat átvételekor Dán
házi fogadós, de egyszersmint rendel
kezett is minden irányban. A konyhán, 
hogy még 70 személyre készüljenek, 
a főpincérnéi, hogy még hat kisegítő
ről és a pincemesternél, hogy még 
legalább is 600 üveg Törleyről gon
doskodjék. Azután kocsiba ült és 
mindenekelőtt a pékhez (Káinerhez) 
hajtatott, rendelvén 50ü félklg. kenye
ret, ezenkívül 50» vekni« kenyeret 
200 drb császárzsemlyét s mindezekre 
az üzletvezetőnek (miután a gazda 
nem volt otthon és a kézipénztár 
nkeveset/ tartalmazott) 200 kor. előle
get adott. Az 1000 drb virstli miatt 
majdnem az összes szegedi henteseket 
bekocsikázta. De végre is rendbe lett 
a dolgaival.

Ugy estefelé kezdte a pék a szál
lítást. Az udvari szaletli egyik részé

ben a pék
kenyerek és 
pezsgők va
lóságos hal
mazokban 

állottak. A 
kisegítők

nek, akik 
belső teen-

A pezsgők és pékkenyerek valóságos dőjüketmár 
halmazokban álltak. befejezték

volt dolguk, mig a temérdek kenye
ret 500 megfelelő félkilós adagba 
vágták és osztották. A jó fizetés (ki- 
segitési dij 7 kor.) és szép kereset 
reményében aztán még négyen a 
pincemesternek és csaposnak is segéd
keztek a pezsgők behütésénél.

Bandi éthordó ezalatt a nagy gon
dok terhét viselő, de mindazáltal jó 
kedvet mutató fogadós gazdájához fér
kőzött és a kiskereki uhlaner tisztek
ről mondott el egyet-mást. kiket őjől 
ismer s akik ha bejönnek, kétszáz üveg 
Törleyt is elfogyasztanak. Azt hiszem 
— mondta Bandi — hogy ez az ötszáz 
üveg Törley (mert csak Törleyt isznak !) 
kevésnek fog bizonyulni. — No no, 
csak várjuk be a végét! — szólott 
főnöke.

E pillanatban jött a siirgenyhordó 
és két táviratot adott át Dánházinak. 
Az egyikben az uhlánerek értesítették 
a fogadó tulajdonosát, hogy felsőbb 
utasítás következtében Szabadka felé 
vonultak, tehát ne készüljenek a vacso
rával. A másik távirat két héttel kérte 
elhalasztani a Klári művésznő tiszte
letére rendelt bankettet

Dánházi a táviratok átolvasása után 
elsápadt, kék és zöld lett. A földet

inogni érezte lábai alatt és a nagy 
minden séget elsötétcdni látta. Bor
zasztó rossz érzések szállták meg. A 
sürgönyöket hir
telen ül Bandinak 
a fejéhez vágta 
s aztán, hogy el 
ne essen, egy kö
zelben lévő szék
re ült. Majd gyor
sanfölkelt, a táv
iratokat magá
hoz vette s az 
étterembe, majd 
a konyhába ment 
sietve, hogy a további teendőket be
tiltsa. A konyha valósággal föllázadt 
a betiltó intézkedésre. A felesége, a 
szakácsné és a kisegítőként alkalma
zott szakácsnők mind rá estek : — Hát 
lehetséges ez! Hát csak nem lehetsé
ges, hogy ez a tenger sok zsír, meg 
az e temérdek drága hús elpocséko
lódjon, tönkre menjen. Talán megbolon
dult aki azokat a sürgönyöket irta! 
— stb. ilyen szavak és kiáltások hang
zottak nagy összevisszaságban, amelyek 
elől végre is kimenekült, ki egyenesen 
a szabad levegőre.

A nagy előkészület, a  roppant munka 
és fáradságos teendők, valamint a 
borzasztó nagy kiadás, tehát mind 
hiába lettek téve. A bankettekből nem 
lett semmi. De azért, mintha minden 
a legnagyobb rendben folyt volna le, 
a másnap megjelenő hírlapok ugy Írták 
meg és hozták az esetet. Igaz ugyan, 
hogy az egész csak huncutság volt 
(az imposztor újságírók huncutkodása) 
mert a közlemények végén az is ott 
állt, hogy: mindaz csak akart igy 
történni, de nem történt igy, mert a 
rendelések a késő esti órákban vissza
vonattak. Az eset azt a látszatát kelti, 
mintha a fogadóst valaki (elültette 
volna . . ,

Hogy-hogy nem, másnap este az 
Illéspróféta étteremben, azon a tájon, 
ahol annak idején Potykás és pék 
komája költötték el vacsorájukat, több 
vendéglős és kávés foglalt helyet. Ott 
ült Somborki kávés is, aki midőn meg
látja Dánházit, igy szólt hozzá:

— Nem véli Ön t. kollega ur, hogy 
az az eset Káiner pék és komájának 
a bosszú müve?

— Vélem bizony, de azt i-s, hogy 
annak a bandának ezt a müvét ön is 
elősegítette.

— Mit méltóztatik mondani V Hallot
ták ezt a kijelentést t. kartársaim? 
jnök ezt tanúsítani fogják. Ön pedig a 
bíróság előtt fog felelni — Dánházi ur!

Borzasztó nagy és olyan bonyolult per 
lett az esetből, hogy ehez hasonlót 
sem a múlt, sem egyik előző századnak 
a népe se látott. A perügyben érintve 
volt a pék, Potykás Félicián, egy 
sereg kávés és vendéglős, sőt még a 
Törley-cég irodavezetője is. Az esetet az 
1911-iki „Vendéglős Naptárban" fo
gom elmondani.

A sürgönyöket Bandi 
fejéhez vágta.
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• j é n a i  „K özponti s z á l l á "  Szászvár.
Fogadó Átvétel.
Teljes tisztelettel van szerencsém hí

rül adni, hogy S zászvároson a 
„ K ö z p o n t i  s z á l l o d á t 11

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

szállodás.

N Y Í L T  T É R . * )
A kartársak ügyeim ébe.

Beck Albert a beregszászi Friedrich Eierman 
parfüm-cég utazója volt 1909. április 1-ig s 
nálam 53 korona 12 fillér szobaszámla és 
ételszámla fejében itt hagyta minta bőröndjét. 
VIost a járásbnóság keresi az illető lakhelyét, 
hogy a bőrönd perügyét illető végzést kézbesít
hesse nek'. Kartársaimat felkérem, hogy ha az 
illető (Beck Albert) címéről tudomással bírnak, 
szíveskedjenek erről eugemel értesíteni-

A bőröndős Beck személvleirása e z :
*5 éves, gesztenyebarna bajusz, öszes, 

kopaszodó, 1G0 cm. magas, középtermetű, 
vékony hosszúkás arccal: fekete télikabátot 
bársony gallérral és cilindert visel; elég jól 
táplálkozik, sokat iszik, de a sör leeresztésnél 
jelen van (nehogy megmérgezzék!) Különben 
kételkedő. Tisztelettel Kovács Tlóris szobafö- 
pincér Győr, Fehér hajó szálloda.

Figyelmeztető.
Ungár Sándor jelenleg salgótarjáni főpinnér, 

ezelőtt két évvel kicsalt tőlem 53 koronát 
Veszprémben, honnan aztán ellünt; ha irok 
neki a tartozás végeit — hallgat mint dinnye 
a fűben Azonban most jöttem rá, hogy ő ezt 
a miveletct rendszeresen űzi. Itt Galgócon, ahol 
mint főpincér működött, fűtői-fától kikölcsön
zött amit csak lehetett (köztük egy cijész- 
raestertöl 100 kor.-nál többet) és egy szállo
dástól is nagyobb összeget kicsalt. Fizetni 
persze senkinek se fizet: aki perli is csak 
károsodik, mert mi se vehető rajta. Kollegáim
nak, valamint a főnöki kar figyelmébe ajánlom 
a pincéri tekintélynek ezt a sárhatipróját. 
Kaszás Sándor főpincér, Galgóc iMüller 
kávéház.)

A vendéglős és kávés urak
érdekében tesszük közzé eme figyelmeztető 
sorokat, miszerint legyenek vigyázattal a Tokaji 
(„aszú* vagy „szomorodni*) borok rendelésénél 
az olyan cég vagy forrásra, ahonnan beszer
zésüket eszközük, ügy mint a kereskedőknél 
és más iparosoknál, a vendéglős és kávés 
uraknál is nagy fontossággal kell, hogy bírjon 
az a kérdés, hogy cikkeiket illetően csakis 
ismert és megbízható cégekkel állnak össze
köttetésben. Különösen áll ez a Tokaji borokra, 
mely speciális italunk miatt bizalommal csupán 
és kizárólag csak a .Tokaji Bortermelő Tár
saság rt.“-hoz (Tokaj) fordulhatunk.

A rósz sfcipkás „Consum“.
Értesítem Weiszman Ignác és minden fő

pincér kollegámat, hogy próbaképen rendeltem 
Berkovits Károly tói (Budapest, Sip-ulca) szip
kát és kapcsolatban több apróságot. A küldött 
tárgyak minden várakozást fölülmúlnak, — 
igazán kitűnő jók és amellett — olcsók. Szó
val — nemcsak a .spárga meg a drótnak*, 
hanem a „Konzum1 rósz szipkáinak is vége! 
üdvözlettel Durr Kelemen főpincér.

E rovat alatt kSzlöttekéit nem vállal felelősséget u 
ezerkesztöség.

Felszólítás.
Ezennel felszólítom Mohai Art'nur álfőpincért, 

hogy a saját érdekében tizennégy napon belül 
ügyét rendezze, mert különben á bírósághoz 
fogok fordulni. D arányi .Miklós szobaföpincér 
Nagyvárad, Pannouia szálloda.

E l i s m e r ő  l e v é l .
Szentelek (Vas m.)

T. Hercog Sándor úrnak, Csáktornya.
Szíveskedjék a Kristály szűrő géphez egy 

szűrő zsákot posta utánvét mellett küldeni, á 
gép nagyon jól működik. Tisztelettel

Káhr Alajos 
vendéglős

Szerkesztői üzenetek.
Lapnuk t. külmunkalársait, levelezőit és 

tudósítóit az újév alkalmából szívélyesen 
üdvözöljük.

D. k. Dombrád. A bornyilvántartás ,Ki 
adás* rovatába hétröi-betre beírandó a kimért 
bor mennyisége. Az .Észrevétel" rovatba 
írjuk be a dátumot. Pl. dec. 19-töl—25-ig -  2 bl. 
14 liter : dec. 2tí-tól 1910 jan. 1-ig 3 hl. és 
igy tovább Ez vonatkozik a söntésben kimért 
borra. Ha 50 litertől kezdve (tehát nagyban) 
adunk el bort, akkor már a vevő neve és la
kása is beírandó mint külön tétel. Ez nem 
foglalható abba a mennyiségbe, amit kicsinyben 
kimérünk. Üdv!

Scli. Gy. .Meződ. Sajnos, ugv vau. Elvon
hatják a jogot sokféle ürügy alatt, másnak 
meg odaadják. A vendéglős örökös bizonyialan- 
ságban van. Régi üzletnél azonban a felebbe- 
zésnek indokoltan van helye. Hogy eredményre 
vezet-e, azt senki sem tudhatja. Ha nem jár 
nagy kockázattal, próbálja meg. Mindenesetre 
célszerű a p. ü. igazgatóság előzetes beleegye
zését kieszközölni. Nagyhatalom a p. ü. ható
ság a vendéglősük sorsa fölött, de az is igaz, 
hogy csak nálunk, Magyarországon az. Üdv.

G. S- F .-szakouy, P . K. Pancsova, F. 
R. N.-becskerek és több számos kartár- 
sunknak posta utján küldött szerencsekivánatát 
itt köszönjük meg és hasonló tiszta szívből 
viszonozva kívánunk mindnyájuknak boldog 
uj esztendőt! J. K. K.-oroszi. A naptárt, 
mint a rendelési jegyzékeink és a postaköny
vünk mutatják, még e hó 12-én elküldtük ii- 
mére. Bizonyara a mozgó vagy a leadó pos
tán akadt meg. Szíveskedjek a postájuknál 
kérdést tenni és ha nem kerülne meg, ezt 
megírni, hogy egy másik példány küldéséről 
intézkedhessünk. A kért másik dologban eljár
tunk. Üdvözlet! — Győri vendéglösné. Az 
a „Dunántúli szakácskönyv* hasonló, kérjük 
tisztelettel, az évente több tucat számra ki
adott ilyen szakácskönyvhöz. T. i. mindent 
meglehet bennük találni, csak azt nem, hogy 
mint lehetséges egy jó ételt elkészíteni. Neve
zetesek az ilyen kiadványok még arról is, 
hogy a vendéglői konyhák abszolúte nem 
vehetik semmi hasznukat, mert hogy azokból a 
félcsupros, az egy és fél verdungos vagy egy 
negved csészés recipékből egy vendéglösné, 
de még talán a szent Péter fogadója konyhá
jának a szakácsnéja sem volna kéj esel- vagy 
ki’gazodn’. A „Fogadó- szerkesztősége a ven
déglői konyhákat illető ezt a hiányt kívánja 
pótolni az évente megjelenő „Vend. Naptárá*- 
val kapcsolatos szakácskönyvvel, valamint a 
jelen év folyamán megjelenő „Vendéglői nagy 
szakácskönyv--vel. Ha az e kiadványunk el
készül és piacra kerül, majd nem ismétlőd
hetnek meg a t. Nagysád esetéhez hasonló és 
ugyancsak elég gyakran előforduló több ilyen 
esetek. A hivatlozott V. szakácskönyvet tar
talmazó 1910-ki „Vend. Naptárát* b. cimére 
elküldtük. Buék.

Cs. I. Sárvár. Pólemek van igaza és nem 
Pálnak. Az ezredesi ranggal kezdődik a „mélló- 
ságos ‘ cim. Üdvözlet. — N. A. Sz.-kocsárd. 
A beafsteakot általános szokás szerint (külö
nösen a vidéken) körözve és tükörtojással 
tálalják. Vannak ugyan helyek, bár csak 
szórványosan, ahol a körözést legfeljebb

rendelésre adják a bifsztekhez és ugyancsak 
ily körülmény esetén mellőzik a tükörtojást 
is. De. mint fennebb irtuk, ez csak ritkán törté
nik. Üdv! — E. G. Alsókubiu. Ojje, sokkal 
jobban és feltűnőbben van találva, m ni maga 
a fogadó. Szóval, felismertük. A na: tárt illető 
eii.-.'iii -  i köszönjük. Írnék! — K. S. Csurgó. 
Helyreigazító közlésnek elegei tettünk. Üdvöz
let! K. J. Püspök himlő. .Szíveskedjék 
figyelemmel kísérni a „Fogadó- hirdetési 
rovatát : említett üzlethez h isonlóra gyakran 
fog ak Mini. M el ■ -ÍJI■ • •gyes Üzletekre nézve 
csak tájékoztathatjuk. -  N. 1. Déva. S. K. 
Nagyvárad, Rito ., Zs gmond-utca 12 és U. M. 
Szombatody. Szahara fogadó tszoLaföj.) — 
Sz. J. Beszterce. Szaktársunk véleménye 
nem helyes. A tizeteü illeték- és egyéb adó
összeget minden vendéglős, minden kucsmáros 
tudja, épen vsak ugv, mint az a körjegyző, 
amit az eddig nagy számban, vendéglős-kocs
mái "S szál.társaink által beküldőit adó- és 
illetékadatok is igazolnak. Ez különben azt is 
mutatja, hogy a dem löki „Fogadó* vezércik
két a vendéglőssé" nagy része megértette 
Üdvözlet! — D. I Tapolca. 0. óhajának 
eleget téve a „l uék* dolgát eligazítottuk. Es 
mindannyian szives hasonló jókat kívánunk! 
— Sz. J. Sorsjegyek ügyében a napokban in
tézkedünk s az eredményt következő számunk
ban tudatjuk. — K I .  l i .  A szavazatoknak 
egyforma értékük van. A virilistának lehet 
ugyan nagyobb vagyonú, mint a másik adó
fizetőnek, de a szavazatinak Híresen nagyobb 
súlya, műit a másikénak. A sorsjegyek dolgát 
újév után intézzük el és I. veiben fogjuk érte
síteni. Üdvözlet!

Eladó kocsma-üzlet.
Nagykőrösön a piachoz 25 lépés
nyire egy jóforgalm u kocsma,
amely tíz éve fennáll, öregség 
miatt sürgősen eladó. Értekezni 
lehet a tulajdonossal Nagykő
rösön, II. kerület, 5 . szám.

1

B É R B E A D Ó
egv jóforgalmu vendéglő kerthelyiséggel 
együtt, mely Körmend városának egye
düli kiránduló helye és a várostól egy 
negyedórányira van. A vendéglő ináre 
1-én átvehető. Bővebb felvilágosítást ad

C s e r  J á n o s
vendéglő- és malomtulajdonos 

K ö r m e n d  ( V a s - m . )  . .  

...........

(srelem és felhívás!
Tiszteletiéi felkérem azon kartársam at, 
akik az 1898-ki és 1899-ki Minden 
T am ás-féle kis-naptárral rendel
keznek. miszerinl ezen példányokat szí
veskedjenek alulírottnak megküldeni. 
Kívánatra a naptárakat visszaküldöm 
Ugyancsak szives bála fejében a jövői 
saját termésből egy-cgy akó jó karnist 
fogok küldeni. Budapest, 1909. dec. hó.

K r. P--1. vendéglős,
- „Fogadó14 szerkesztősége címén.
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HA SZÉP AKAR
m a r a d n i ,  vagy arcán és 
kezén szép sima bőrt akar 
kapni, vagy azt m eg akarja 
tartani, forduljon Sarkadi József- 
néhez, Budapest, Zsigmond u .'íS.

„ E R Z S E B E I "  arckenocsert
Egy tégely ára 2 kor.. nagy tégely 
5  kor. Vidéki megrendeléseknél a 

1 2 koronás tégelyért 2*40 kor. az 
• koronás tégelynél esak 5 kor. 

megküldése után portomentesen 
■ =  lesz m egkü ldve.--------

Eladó csárda-vendéglő
Komárom-megyében, Komárom várostól 
egy órányira, országút mentén, hat 
—  puszta és két község közt fekvő —
, C s é r i  c s á r d a 4

joggal együtt örökáron eladó, szabad
kézből. Vételár: 12.000 kor. Bővebb 

felvilágosítást nyújt: t 3

K R E F T  F E R E N C  szállodás
KOM ÁROM . Széchenyi szálloda.

' m i d i i
■  =  vendég lő je  zz B
_  három évre bérbe adatik. _
■  Évi bér: 800 (nyolcszáz) kor. ®  

Bővebbet a fü rd ő ig a z g a tó s á g .

BÉRBEADÓ SZÁLLODA,
Szigetváron a főtéren levő .Korona"
szálloda és  vendéglő, a mai kor igé
nyeinek megfelelően átalakítva 1910. év
április hó I-tö l egymásután következő 
3. e se tleg  6  évre bérbe adatik a
következő helyiségekkel: I söntés, ivó
szoba, étterem, mellette a „Polgári 
Kaszinó" s a bérlő lakása szobával. 
Az emeleten rézbutorokkal újonnan be
rendezett vendégszoba, nagy táncte
rem 2 szobával. Az udvarban fedett 
nyári helyiség, nagy kocsifélszer, 2 is
tálló, stb. Az épületben acelylen világí
tás van berendezve. .'. Értekezhetni:

BEGK DÁNIEL S S E M ;

l i s í t n l i  i w v l o f l i i i
városnak forgalmas jó helyén egy jó- I 
menetelü, könyvből kimutatható napi 1 
70 kor. bevételt eszközlő polgári kávé- K 
ház berendezéssel együtt eladó. Szerző- * 
désböl még közel 6 év van vissza. Ház- I  
bér — lakással együtt — 3200 kor. f  
Vételár 5 2 0 0  kor. Tájékozást ad a |  

„Fogadó kiadóhivatalai 1—4 g

______________________________________i

és jó vendéglői üzlet, mindkettő nagy  
sör- és borkim éréssel s állandó régi 
törzsközönséggel rendelkezik és Dunán
túl legnagyobb és forgalmasabb városá
nak főhelyén léteznek, — visszavonu
lás m iatt eladó. Az üzletek mind
egyikének vétele 9 —10 ezer forint. 
Tájékozást csak komoly vevők és sze
mélyesen nyerhetnek a , Fogadó" kiadó- 

hivatalában. 4

Á tadó s zá llo d a . |
Átadó 1010 március hó 1-ére egy 24 p  
ezer lakosú magyar városban levő £  
vendéglő , kávéház és urikaszinóval 5  
egybekötött szállodai üzlet más vál- *  
laiat m att. A város járási székhely £  
nagy kerülettel és több hivatalokkal. ?  
Az üzlet áll : 1 étterem, kávéház, ka- p  

1 szinó, nyári kerthelyiség és 4 vendég- ^  
tubából. Az üzlet átvételéhez 5 -  0000 5  

1 korona szükséges. Komoly vevők sze- p  
mélyes megjelenése kívántatik. Levél ia 
figyelembe nem vétetik. Cim a kiadóban. £

— G 3
L e g c s in o s a b b  p a p ir - s z iv a r s z ip k á k  kívánatra Cégnyomással Is.
Nagy választékbi,a Ilektograph-c ikkek. kész étlapok, menü-kártyák, konyha-söntés- 
ivek és  könyvek, bon-block minden nagyság és színben, ruhatár-számok, °,o bérlet
füzetek. levélpapír és borítékok, torta-, hal- és tányérdisz-papirok, papilloltok, 
sütemény-kapszlik, papír-szalvéták, papirlemez tányérok, francia szalma-szopókák, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok  stbit oles<í és szabott árak
-----------------  mellett gyorsan és pontosan szállít: -----------------

hektograph-készitő, célszerű  irodai ésBerkovics Károly
Budapest, Y ll,, S ip-ntca I I .  sz. .

vendéglői cikkek raktára ===== 
Kívánatra árjegyzék és minták ingyen.

■ agyar készítmény. Legújabb gyártmány.

V ig a d ó - z e n e m ű
a magyar iparművészet legújabb 
vívmánya a ,  Vigadó’ (Orchetnon) 
önműködő zenélőmű, mely zongora 
szerkezet, mandolina. harangjáték, 
cintányér, valamint kis és nagy 
dobbal felszerelve bámulatos hang
gal bir. Teljesen pótol más drága 
zenekarokat. Tisztán m a g y a r  
gyártm ány. Ajánlatos vendég
lők és kávéházak részére. E gyárt
mányok össze nem cserélhetők a 
többi idegan silány gyártmányok
kal. A zeneművek megtekinthetők:

KUN SZABÓ MIHÁLY
az  e lső  m a g y a r  „V IG A D Ó " Önmű

k ödő  zenelóm u készítő jénél.
Budapest VII., Dembinszky-utca 6. sz.
kotti hengerek kicseréltetnek. 2 évi Jótállás

„ M U N D U S "
E G Y E S Ü L T  M A G Y A R  H A J L ÍT O T T  

F A B U T O R G Y Á R A K  R.-T.
Központi iroda :

BDDAPEST, V„ BÁLVÁNY-U. 10.
R aktár:

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 15.
Telefon S 9 -5 1 .

G YÁR AK: Besztercebánya, Borosjenö. 
Kassa, llngvár. V a ra s !  Vrata.

Mindennemű hajlíto tt f a b ú t o r  és 
k erti bútor.

Ajánlja kávéházi és vendéglő berendezé
sekre csinosan kiállított gyártm ányait.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, Dohány-utca 12. Bzárn



1. szám. Kí )G ADÓ IH. oldal

E P I L E P T I K U S
Betegek intézete B flLF  gpógvíürdőBcn.

A nagyni. m. tar belügyminisztérium 1903. junius 
17-én kelt 56445/1903. sz. rendeletével engedé

lyezve, 250 férfi és nüi betegre berendezve. 
Á polási d íj :

I. oszt. évi 1600, II. oszt. évi 1000 K.
Ezen oszályokon kívül szegény betegek az or
szágos hetegápolási alap terhére vehetők fel, az 
mely esetben a nagyin, m. kir. belügyminiszté
riumnak 1903. okt. 28-án kelt 97231 IVa. ez. 1903. 
rendelete értelmében klllön-külön kérelmezendő 
abetegek által. A.betegek ápolásával a budai szent 
Ferencrendü apácák vannak megbízva. Prospek
tusokkal és egyéb felvilágosításokkal szolgái:

Dr. WOSINSKI ISTVÁN
BALF gyógyfürdő igazgató tulajdonosa.

P o s ta , vasú t, te lefon  helyben.

ifj. Totzer Ferenc u tc a . Üzletiek találkozója.

Nagy magyar városban
levő sörfőzde sörcsarnokába,gyönyörű 
vidéken, a közönség kedvenc nyári 
kirándulóhelye, óriási kerttel és fe 
dett üvegcsarnokkal, melybe 4—6000 
ember fér, és ahol az összes nyári 
m ulatságok tartatnak, ügyes szak
avatott, kellő óvadékkal és tőkével 
rendelkező nős vendéglős kerestetik , 
ki kitűnő konyha mellett képes minden 
igényt kielégíteni. Szives megkeresések 
„R észvénytársaság41 jelige alat* e lap 
kiadóhivatalába intézendök.

I Éladó ház vendégió’vei. I
' Győrben a Veszprémi-ut lü/b sz. alatti ; 
í ház, melyben egy jóforgalmu kocsm a ; 
'  és füszerkereskedés van, örökáron ; 
J eladó A ház modern uj épület, viilany- ; 
j világítással van ellátva. Felvilágosítás- ' 
' sál szolgái a tulajdonos : '
; Szabó K álm án Győr, ;

Veszprémi-ut 15/b- 1—2 '

Eladó szálloda.
27 népes községü járás székhelyén, ahol pénz
ügyi főbiztosság, dohánygyár (dohánybeváltási 
hivatallal), nagy szeszgyár, szappangyár stb. 
van, a főszolgabírói, járásidról és adóhivatal 
tőszomszédságában lévő s a város tulajdonát 
képező szálloda hét és féléves szerződéssel 
és az összes berendezéssel együtt eladó. A 
városban hat országos vásár és nagy heti
vásárok tartatnak. A szállodában — mely 
színházi, báli termek és egyedüli nagy beszálló 
udvarral, kocsiszínekkel, istállók sat. rendel
kezik, — tartatik minden báli és láncvigalom, 
sorozás, sat., bankettek és gyülekezések. A 
város a fogadós kívánságára bármikor még 
hat szobát, (stb. szükséges helyiséget) tartozik 
épittetni. Éri b é r : 4300 korona. Bővebb tájé
kozást nyújt a „Fogadó44 kiadóhivatala. 2-̂ 3

Eladó vendéglő.
Dunántúli megye székhelyén levő jó 
beszálló vendéglő, mely á ll: négy 
egymásba nyíló vendégszoba, egy konyha 
(és külön konyha), 3 sz.-szoba, szép 
nyári mulatókért, nyári és téli (fűthető) 
tekepálya, ezenkívül kocsiszín, nagy ud
var (elfér 60—70 kocsi) stb szükséges 
helyiségből — eiadó. Az egész üzlet vil
lanyvilágítással van felszerelve. Vételár 
18 ezer frt. Bővebb tájékozást nyújt a 

„Fogadó44 kiadóhivatala. 3—4

I  Á tadó v e n d é g lő ,]
■  Dunántúl egyik nagyforgalmu városában, I  
I  a főtéren egy élénk jóm enetelü  ven I  
4  déglő, — melyhez egy tágas étterem, 4

l

gvforgi
főtéren egy élénk jóm enetelü  

déglő, — melyhez egy tágas étterem 
polgári étterem és vendégszoba (söntés 
tartozik, újonnan berendezve — vissza 
vonulás rn att — jó  Szakembernek át 
adó. Az átvételhez legalább is 6000 kor. 
szükséges. Tájékozódni lehet a Fogadó  

k'adóhivataláb;

Minden
szálloda kávéház és vendéglő
újság-mappáit, étlap-tábláit és újévi 
------------ reklám-naptárait

V ID O R  A. utóda
k ö n y v k ö tő n é l rendeli meg.

Budapest, Vili., Rökk Szilád-u41.
Minta-példány ingyen és bérmentve.

|4£>a iqmm jeeijCtt**! noraOM /Tttsoa aoaesa

! Haleladás, j
r Alulírott ^Tógazdasága szállít 5 kg. v 
|  postakosárban 4 kilogramm nemes £  
|  pontyot vagy compót és pontyot g
g vegyesen, bérmentve 6 kOT. 80 £ 
§ fillérért. Megrendelések 1

I  „Tógazdaság" Németujvár |
(Vas m.) címre küldendők.

I
i

!
3
a  v í T í V-i

B iz to s  m e g é lh e té s t l
nyújtó, jóforgalmu vendéglő Győrött ?  
olcsó áron eladó. Felvilágosítást levél W 
■ utján is küld az eladó: ■■■ ■ f

S c h r o t t  b a jo s  £
vendéglős, Győr, Kálvária-utca 21. í - c  £

rvtsr fw-fv- w-fw iv-fw *

I ELADÓ
■ ■

l

egy modernül berendezett, villannyal 
felszerelt, 400 500 személyt befogadó, 
gyönyörű homlokzatú mozgófénykép 
sátor. Hozza tartozik egy 10 lóerejü 
locomobil a magyar állami gépgyár 
gyártmánya. Egy 75 ampéres egyen

áramhoz való dynamo. 20,000 méter film. Egy utazó kocsi és egy le
adó „Eigé“ gép a mozgófényképhez, valamint az ahhoz tartozó foSzerelé
sek. Ezenkívül eladó egy 50 ampéres dynamo, egy mészvilágitáshoz való 
készülék és több »Elgé« gép teljes 
felszereléssel, a legjutányosabb áron.
Bővebb felvilágosítást nyújt - - - V á ra d ! Á rm in ,  G y ő rö tt .

S -

G R O S «  O D O N
| |  Számos elism erő levéllel kitüntetett törv. bej. szálloda,

I kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő irodája |
B U D A P E S T . IV., S E M M E L V E IS Z  (UJVILÁG)-UTCA 4 sz.
Irodai Telefonszám: Táviratok e lm e: Lakás Telefonszám :
— 18-68. — *  közvetítés, b p e st . *  =  19-73. =

C l i e q 1 a  a *  E r z s é b e t v á r o s i  b a n U n ó i .

<9

5
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„C E Á K A "
Di jBtiitleum 
ízzDlényégö t

Vendég'ök, kávé- 
bázak. hivatalok s 
magánlakások ré

szére I
Vafciidan fényes, 
fe lié r  v ilá g ítá s !

M inden lám pába  
a lk alm azh ató  15” ’ 
kezdve 1 Itr. kö
zönséges p e tró 

leum  16 ó rá ig  ég.

Ára 8 korona.
PR ED M ER SZK Y  

JÓZSEF. B udapest.
¥l.,¥iri»imrty-u.33 a.

Eladó vendéglő.
í  Tulaáuna élénk és nagyforgalmu |  
VP városában egy kitQnő forgalmú V 
$  vendéglő 4000 k o r.-é r t  eladó $  
X Fvi bér 1200 kor. Szerződés még ^  
V 6 évre szól. Havi borfogyasztás: V 
$  15 111. Pálinkafogyasztás 2 -3  hl. $  
^  Cim e lap kiadóhivatalában.

M á ln a -szö rp ö t
ajánlok vendéglősöknek, kávésoknak, 
erdélyi illatos havasi málnából, kiadó
sán készítve 5 kilós korsókban, bár
mely állomásra, franco szállítással, iO 
= = r  korona utánvétel mellett - —
T A R I S N Y Á S  J Á N O S  
---------  S Z A M O S I!J V A R . =

E zernél több  k iváló  o rvos é s  ta n á r  a já n lja )  
1904. ST . LOUIS G RAND PR IX . 

külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukacsfürdöl 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET I

• irrÁQ szénsavval telitett ásványvize hasznos 
iUllQO ital étvágyzavaroknál és emésztési 
nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb 
tsxtali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitő. — 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szálliás. — 
Sérjen árjegyzést — Szénsavtelités-nélküli töl
tés is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly
tán pótolja a franczia Evian és St. Galmier 
vizeket Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán

1910.

„V E N D É G L Ő S Ö K  N A P T Á R A ”
♦  ♦  Á r a  : ❖  <-
/I „Fogadó” előfizetőinek 1  kor. 20 fül. (nem előfizetőknek 3  kor.)

❖  ♦ TARTALMA: ♦ *
ö. Vendéglői szakácskönyv.
7. Szépirodalom. (Illusztrált köz
leményekkel )

^Pihenőben‘ (Mulattató olvasmá
nyok. — Illusztrálva.

8. Hasznos tudnivalók.
9. Bélyeg és váltófokozat.

10. Országos vásárok jegyzéke.
11. Hirdetések.
kiadóhivatalába intézendők.

1. Naptári rész.
2. A vendéglős ipar. (Album rész.)
3. A bornyilvántartási rendelet.
4. Az uj bortörvény. Az uj fővá

rosi szabályrendelet. (Fogadók, 
vendéglők, kávéházakról sat.)

5. Bor* és Pincegazdaságunk. 
(Fontos tudnivalók, a borkezelés 
és különböző bőrbetegségeknél 
szükséges eljárásokról.)

Megrendelések a „Fogadó"

TALISMAN
• É t

T E L E F O N  161—44.

Kávéházi és vendéglői
berendezést

alpacca, chinaezüst árut 
v e s z  és e l a d  

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

hordókezelésnél
(és tisztításnál) szükséges eljárásokra 
nézve teljes ismertetést nyújt az 
1910-re megjelent „Vendéglősök 
Naptára”, mely a „Fogadó* elő
fizetőinek 1 kor. 20 ••fillérbe kerül.

P in c é re k  fig ye lm é b e .
Fő- és fizetöpincérek, kiknek
o ld a l-z se b tá rc a  (papirospénz) vagy

Pincárfáska faP™* és ezüstpénz számárai van szükségük, a melynek feneke
__________ nincs többé beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy darabból
= ----  készült, — a legjutányosabb arak mellett — szerezhetik be.

Árak 4 frttól feljebb.

M o l n á r  V i l m o s
Bumm;- és halhólyag-kdlönlegességek tucatonkint 2, 3, 4. ő és 6 frt. Nagy raktár a 
legkiválóbb gyártmányú görcsér, gummiharisnyák, sérvkötök, szuszpenzoriumok

és a legkülönfélébb betegápolási cikkekben.

( g o  Nagy választék

H ER R M A N N  J. L .
cs. é s  kir. udvari szállító

1819. evben alapított országos szabadalmazott Alpacca-, 
China-ezüst- ós fémáru-gyárának főraktára: 

B U D A P E S T ,  IV. KÉR., VÁCI-UTCA 8 .--------
(R a k tá ra k i Bécs, G ráz, P rá g a  és T rieslben)

legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák, Vendéglők, 
Kávéházak és háztartások részére.

Vendéglősük, kocsmárosak és kávésok
----------- figyelmébe! ------------

Üveg és porcelián áruk nagy válasz
tékban és eredeti gyári áron kaphatók

ifj. G R Ü N W A L D  M Ó R
üveg- és porcellán nagy raktárában

Epést. IV., Ferenc Józsel-raEpart 6.
(a  F e renc  József-hid közelében.)

„Vendéglősök Naptára" (VI. évf.) 1910-re megjelent e nó elejével. Ára (előfizetőknek): 
róna 2 0  fillér. Nem előfizetőknek 3  kor.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, VII., Dohány-utca 1"


