
A MAGYAR VKNDÉGLÓS Éí̂  KÁVfiSIPAR. A BORGAZDASÁG IÍS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEI! KEPVISEM' SZAKLAP

H IV A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E
az „Országos Vendéglős Egyesület", a „Székesfővárosi Vendéglősök és Kocsmárosok lpnrlár»tilata“ ,

Szabadkai Száilodáso*, Vendéglősök, Kavebáztulujaonosok és KoesasArosok Egylete, -  Tolna varmegyei Vendégii-soi éa K oca  
Vcszprémvárniejiyei Vendéglősek, Kocsmárosok és Kávésok Ipartársulata, — Kassai Szállodások, Vendéglősök. Kocsi; árusok és Ká' esők JpartárauktR, 
Srzsébetfalvai Vendéglősök, Kávésok és llalmérős Ipartársulata, — Brassómepyei Vendéglősök, Kávésok és Kocsmárosok Ipartársulatának — 
Csepeli Kocsmarosos Ipartársulata, — Sárvár és Vidéke Vendéglősök, Mészárosok. Kávésok fs Hentesek Ipartársulatc, Pécs Baranyai
Vendéglősök Ipartársulata, — Aradi Pincér Segélyzó és Elhelyező Egylet. -  Xémetujvári vendéglősök Ipartársulata Poz?< nyi l'ineér önse
gélyző és Menház-Egylet, Lévavidéki Szállodások, Vendéglősök és Kávésok luarársulata. — a Nz^*'nárrnegyei h\ .tudósok, V^ndégMsak é* 
Kávésok luartacsulata, — Zomlxiri Fogadósok és Vendéglősök Ipartársiilata — Nemesócsavidéki Vendéglősök lo trtársulata — Hunyadví rmegyei 
Fogadósok, Vendősök, Kávésok és Kocsmárosok Ipartársulata a Csongrádvármegvei Vendéglősök és Kocsmárosok Ipariársuíata és a

Sopron Alsóvidéki Vendéglősök Ipartársulatának.

Befizetési d ij: Egész évre 12 korona. Szerkesztő laptulajdonos

Félévre 6 korona. F ló r GyOZO.
Szerkesztőség és kisdnhiv-t.us 

Budapest, Vili . Rékóci-ut 13 sz

ELSBPlLllSÉSfflíIföI
P I I v S E X

M E l M i f D l i l N E l i
Magyarországi vezérképviselete;

IFJ. LÖWY ADOLF B U M
8DMPESI. VI. M R.. M l l Í H l l -11150.

A l a p i t t a t o t t  1 8 ( t U > b e n .

—  T e l e f o n  1 4 4 - 0 0 .  —

Magyarország bármely 
állomására száilitja az 
ZZ általa képvisel* “

Első Pilseni Részvénysört
világhírű gyártmányt.

lemtéglösök t i  t. érdeklödak iiim iesitDek  
közvetlenül tentl (éghez fordulni.

Vidéki városokDan lerakató! 
és képviseletet lé tes ít.

T A R T A L O M

Az év végén.
, Országos Vendéglős Egyesület' 

közleményei.
Hivatalos rész.
TársulatI etet
Szakemberek háttérbe szorítása 

Miami tulajdonokban.
A Fogadó.
A sOrkartcl merénylete.

K ülönféle közleménye k. 
Karácsony és újév. Az év ele
jén. Hymen hírek. A borfo
gyasztási adó. Pincérek jóté
konysága. Az osztrák pezsgő- 
adó. Búr vásár. A hajóvendeg- 
lók. Tanítók zónaiürdüie. A 
szegény részvény serfőzde. 
Iparosuk járadékbiztosítása. 
Katona Géza indítványa meg 
a nyuuilijegyesület pénze. A 
rum bamis elnevezése. Ne 
igyunk Francois-pezsgőt Ál
lami borkilzraktárak. Lucika

lakodalma. Tanács az ai.idi 
tanácsnak. Osztozkodás. Nem 
asztaltársasig hanem egylet. 
Apróhirek. Furfangos utazó.
A piti pezsgő Tessék bese- , 
Iáin,, minóiárt kezdődik. Meg- j 
ielent Kecskeméten . . . Hóbor- 1 
tos antialkoholisták Ki vizel 
prédikál bort iszik. Kimaradtak I 
Fgv bátor kisleány. Az íyiü-ikr , 
Vend.-Naptára. Gyászrovat 

A konyha köréből.
A vádsertés (Maisad J.

Hasznos tudnivalók.
Kgy és más Dániából.
Oziett Híreink. (Helyvsltnzuok.)

Koldoe újéveV
Nyilt-u r.
Eevról-Másról.

Bujtó koma meg a/ ú egyéb 
dolgai. A mazsola. Kénszeletek. 

Szerkesztői üzenetek.
Hirdetések

JÓZSEF FOHEBCEU KAMARAI SZALUTOK

SEIFERT HENRIK és FIAI
esász. és kir. úri vari tekeasztnlgyárosok

a román, a boltár. a aaarb király éa a parisa sah O fslaégsik 
udvari azállitói.

Cháu. éa kir. szab. jegszek rénvgyarosok. 
B U D A P E S T , VII., DOB-UTCA ttO. szám. 

Ajánlják legújabb *» legjobb szerkezetű 
amerikai légkörforgásii jégszekrényeiket, 
melyek eddig a leg tök é le tesebb  taütó- 
- .....  eredményt igazolták- . ■ —'

REMEI ADÁSVÉTEL! I18RI
B u d a p e s t . V I ü . V é p s z i . . h S z - u t c a 16

Fngailök (szállodáki,kávéházak <■* 
vendéglők eladását ás megvételét

közvetítő iroda

Vállalkozik az adás-vételi és 

kapcsolatos ügyletek lebonyolítá

sára úgy Budapesten, mint az 

egesz országban.

Levélbeli és egyéb postai meg

keresésekre azonnal válaszol. 

Fontosabb ügyekben kívánatra 

az iroda egy megbízottját kész

séggel kiküldi.

Aki fogadd! (szállodai), éttermi 

vagy kávéházi üztetét eladni 

- akarja, forduljon bizalommal -

n  Ú  p  Q I ?  I  adásvételi 
B L b O L I  irodájához

Budapest.Vlli. Népszínház-utca 16.



ti. utcai. FOGADO .. 8741"

Nincs többé szalbor! Nincs többé töröttbor !
Fogadós, vendéglős és föpincér szaktársaim figyelmet Kihívom az általam föltalált és zabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á  L Y - S Z Ű R Ö
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős állal kipróbált és használatba vett Kristály-szürö nem csak könnyít kezelési m 'diánál, de 
annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhat lanna le vélt tort, ecetesés legzavarosabb bort is kiistály-tiszlávd teszi. A KristályszürS 
zománcozott vasból készült és igy tisztántartása gondot alig igényel A modern bortermelésnél sehol sem hiányozható Kristály szűrő, 
100- 150 liter munkaképességgel, egy zsákkal, csomagolással 44 korona a budafoki zománcgyár által szállítva ab Budafok. — 
Megrendelhető a föltaláló H E f lC Z O O  S Á N D O R  i Déli vasú ti) pályaudvari vendéglősnél, Csáktornyán Az utánvét mellett
l: ~<Idött KristályszürőhÖz kezelési utasítás mcllékeítctik!
Kaposvár. 1906. szept. 90-án. Tek. H e rco g  Sándor urnák Csák
tornya. Az Ön által feltalált szapadalmazotl borszüröt egyesüle
tünk több tagja kipróbálta és azt a szó szoros értelmében minden 
tekintetben megfelelőnek találta — Munkaképessége várakozáson 
felüli, a leszűrt folyadék kristály tiszta, sem izéből, sem erejéből 
nem veszít, miért is egyesületünk önnek ezen elismerő levelet küldi. 
Somogyi ármegyei Vendéglősök és Kocsmárosok egyesülete nevé
ben. teljes tisztelettel M nyer B erc i s. k. jegyző. G rünw ald  
Mór s k. elnök 1’. lí — .■■  - - - - - — :------- _

A zsákok árai — nem mint eddig 2, — hanem 3 korona.

Nyilatkozat. Hercog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős 
által feltalált és szabadalmazott „Borszürö" kipróbálásánál jelen 
voltunk és azt a célnak teljesen megfelelőnek és célszerűnek ta
láltuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő kezelése lehető legegyszerűbb, 
a leszűrt bor kristály tiszta, ízéből, erejéből nem vészit és 15 
percnyi működés alatt 10— 12 liter bor szűrődött le. Csáktornya, 
1U07. február 17 Petrica Ignác s. k. Csáktornya nagyközség ] 
bírája Autonovics józsef és Neubauer M átyás vendéglősök.

T, etlapirc és vendéglős uraknak
IcgmelegfMienaianloni ,i len-
|óbbnak elismeri és sok időt - ■ .
és munkát megtakarító Kér- \ 1
kovtts-féle

Hektograph-lapok, ^ m
• minden színben lévő t

Nagy választéké, ____ .
m*«u-k»rt>a, konyka-sontes-ivsk és kányvak. Ooon-Oiock
minden nagyság és színben, rubatar-szamok. twrlet-füzs- 
tak. lavslpaplr e» tiorit-kok. szivar-szipkák kívánatra 
cégnyninassal is, legújabb pecsenye- et haldiazek, torta- 
és ranyér-pasirok. sutemeny-kapazllk, papírszalvéták. pepir- 
aasz-tányerok. fogvájók, ujaagtartók. i'OtáDlák, krsták, 
srhr.-iok stbit olcsó. s/,. Ivott árak me'lett, gyorsan és 

gtlnlW  szállít: ■ ■ — -

B E R K O V I T S  K Á R O L Y
érttiiruli-kéiiltá. Indal, itlirnl ét kívüliti ctkkik rután

BUDAPEST. VII, SÍP-UTCA 5. *2.
Kívánatra árjegy.ék és minták ingyen éa bérmentve.

K I A D  Ó .  »-*•
Bene Istvánnak Szentesen, Nákóci-
kér 24. sz. (Vásártéri telkén egy uj

szálloda, vendéglő ét kávéház
joggal együtt, s több üzlethelyiség és 
két úri lakás, melyek a jövő  évben 
lesznek felépítve, haszonbérbe kiadók. 
Tervek megtekinthetők a Járásbirósági 
irodában. Ugyanott a tulajdonossal a 
bérletre vonatkozólag értekezni lehel.

i
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l

INÍfll I l d i i  l l f l l F .
TDRVÉIIVS2EHILEQ 8EJEGY2ETT [Et

m,
*

? SZÁLLODA, KÁVÉ
5  '
t HÁZ ÉS VENDÉGLŐ

; A D Á S - V E V É S T

t k ö z v e t í t ő i r o d a .

\ BUDAPEST,
!  V II  , RÁKÚCI-UT 62. sz. I
| -  TELEFON 59-91. :: 1

ilj. Totzer F e r e n c  utca . (ille tlek találkozója

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

takaréktűzhelyek
—  gvári raktára. -■

iT, VI., T1RÉ2-K Ö IT  28. a .

u i n i L
a LEGTISZTÁBB és LEGl RTEKESFBB 

LÚGOS SAVANYÚ  V Í Z . 5-
p e z s g ő v e l  vagy borral p o m pá s  it a l .

♦ Böcögo József E S S K í ;  ♦
>Abbáziát kávéháza, Miskolc. Kávé ♦  
ház, elsőrendű éttermek, Körcsarnok. A  

Magyar konyha, kitűnő borok ▼

Pályázati hirdetmény.
A „lliznyadvármegvei Fogadósok, Vendéglősök, Kávésok és Kocsmárosok 

• partársulata*' közgyűlésének határozata folytán egy likjü korona fizetés- 
st'“ ,nu‘-yl>ei. •*"•> korona lakbérben nfoglaltatik) egybekötött titkári állásra 
ezennel pályázatot hirdetünk.

Pályázhatnak mindazon nagykorú fedhetlen előélet ü/Jm agyar állam- 
polgarok, akik középiskolai végzettséget kimutathatnak, j  -n  -t

Pályázok kötelesek pályázataikat erkölcsi bizonyttvánnval és közép- 
.skolai végzettséget tanúsító okmányokkal felsze.elve Winkler Jakab 
■ parursulati elnökhöz 1912. évi január hó lt>án déli 12 órái? be
nyújtani Később benyújtott pályázatok ligyelembe nem vétetnek.
, , W 1J'',UJ * 1 vsa tok  alapján az ipartársulat választmánya 1912. 
evi február ho f-ig tartandó ülésben ejti meg a választást. j

A megválasztandó titkár köteles az alapszabályokban irt és a választ
mány által kijelölendő munkakört betölteni.

Az ipartársnlat fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a páiyá- 
7 f l '  dacára sem tartja az állás elnyerésére megfelelőnek,
njabb pályázatot hirdethessen.

A titkár ö évre választatik meg, az első évre ideiglenesen, s egy évi szol
galat után veglegesittetik. Szolgálatának teljesítése tekintetében az ipar- 
.örvények rendelkezései alá esik, 6 havi felmondás mellett. Alkalmaztatásá
nak tdeje alatt máshol állást nem tölthet be.

Déva. 1911. évi december bó 22-én. ||

H e l “  v « , í » l  w i n k l o r  J í .L l TTT,
'!•***“ ■ elnök.

íl 9, ő r s  m e g g a z d .g o d is  titka 
m egtudható

Ü S D  MRGVRR 2ERE M ITD M ATí
kölcsönző és eladási intézet

Budapest, V ili.. Rákdcl-ut 13.
Állandóan nagy mintaraktár!

Minden érdeklődőnek vételköte- 
lezeltség nélkül bemutatjuk mű
ködésben úgy villany, mint súlyra 
berendezett, tehát üzemköltség 
nélküli zenéinket, a melyekért

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

Havibérlet 20 koronától kezdve.
Használt automaták félárban.



1. szám. FOGADÓ III. -Ida!.

V E N D É G L Ő S Ö K  N A P T Á R A
m egje le n t*

Naptári rész.
Névmutató.
Csillagászati évszakok.
Öröknaptár.
Nevezetes é v  és korszámítások. 
Levél posta.
Pónzesievelek és csomagok.
Kul tőidre szóló pén zes és értéklevelek 

„ „ postacsomagok

T A  K T A  L O M  :
Postautalványok díjjegyzéke 
Táviratok díjszabása.
Távnes/.éló díjszabása.
Búi végi Hété k.
Idegen ércpénzek átszámítása 
Általános mértóktáblázat 
Egy év szakiparunk életéből.
A  konyha köréből.
Amerikai vendégfogadó házakról.

t i  K o r .  )  f l l l .

Bor- és pincegazdaságunk.
„Vendéglói-szakácskönyv".
Ételszótár.
Szórakoztató.
Ifjú törökök a Polgári sörgyárban 
Országos vásárok jegyzéke 
Vegyes közlemények.
Hirdetések.

i  U U l  U U l

|  O y ö r t l t t ,  a  K lé tzá r -u ton  le vő

| Adria-kávéház
azonnal bérbeadó. Bővebb felvilágosítás

sal szolgál

Ilr. Haan József ügyvéd
G y ő r ö t t .  2—5

7}A  Dunántúl
nagyobb városában teljesen egyedül

álló, nagy

mulató, kávéba; és szálloda
.mozgófénykép előadásokra Iw-rendezelt 1 
nagyteremmel, kerthelyiséggel és 
9 vendégszobával, a város központ- ( 
jában bérbeadó. Cím a kiadóhivataltól !

tu d h a tó  m e g . 3—3

E la d ó  s z á l lo d a .
Szeulpétery Gusztáv, forgalmas helyen

fekvő

K özponti S zá llo d á ja
4 vendégszobával, kávéházzal ca mellék 
épületekkel ellátva. irhán álló teljes 
berendezéssel együtt, _ tulajdonos öreg
sége és állandó betegeskedése folytán* 
haszonbérbe kiadó, esetleg örök áron 

eladó. Értekezni fenti címnél

Erzsébetváros (Kisküküliőmegyei

■ p é c s i  s ö r
HIRSCHFELD S. SÖRGYÁR 
RÉSZV.-TÁRS. SÖRGYÁRÁBÓL

ö Ifj. LŐWY AODLF és TÁRSA
□  HHDRÁSSY-UT 50. 1=1
niandó raktár Budapesten. =  Telefon 144—00.



IV. oldal. FOfiADÚ 1 Fzáin.

vtizedek óta úgy a fővárosi, mint a vidéki jobb szállodák, vendéglők és kávésok szállítója a
Löw en ste in  M ih á ly  utóda H orváth  N án dor
. . . _  .  .  u m . Ó h  k Í r .  u d v a r i  n z ó i l i i  ó  o ó ü

A a P ‘ tva______ ; Foiizlei: Budapest,IV.,Ván;ház-körut4.ésKishid-utca7
F ű s z e r ,  o  C s e i i i e i í e á r u l t  ( s n j t o l r . )  C3 K í í v é .

Saját érdekében kérjen 
árlapot!

T o rm á t !
W\mi Ízes í i M é é

M a k ó n  I
Van szerencsém az igen tisztelt vendég

lős és szálloda tulajdonos urakat értesí
tene ti"gy saját nagykiterjedésü telepemen

édeses nem es to rm át
telepítettem és sikerült a telepítést oly tö
kélyre emelnem, hogy minden más fajta 
tornával ugv minőség, mini ár tekinteté
ben a versenyt felvehetem.

T o rm á m  vastag, s im a  
és fé re g m e n ie s
minőségé«>i mar előre is biztosítom [.m eg
rendülőimet é< amidőn tisztelettel kérem, 
hogy szükséglete beálltakor tőlem ajánlatot 
beszerezni szíveskedjék.

S—12 maradok teljes tisztelettel

Strausz Mózes, Malió.
Számlása augusztus t i  k öztié  tájáu kezdődik.

!
Vendéglős urak

mielőtt bort vesz
nek, forduljanak

Balázs bajos
b o rü gy n ö k h ö z ,

B a d ac so n y to m a j'.

B r u m z k y  Károly
hyc’ieDikus játék

kártya tiszt ito 

:: intézete ::

BU D A P E S T.
Szvetenay-utca 16

üzletét, házát jó l el akarjzi adu 
■ ■ c L  keresse fői Kéeseit Budapestet

Társat
keresek egy uj, a katon ság és csend
őrségnek nélkülözhetetlen, földbirtoko
sok, jegyzők és minden uriháznál szük
séges, Magyarország, Németország 
és Ausztriában szabadalmazott cikk 
forgalomba hozatalához. A  cikket ugv 
magányosoknál, valamint in té z e te k ,  
szállodások és mternátusoknál lehet 
terjeszteni Szives ajánlatokat kérek

„aOO°/o h a s z o n * *
jeligére e lap kiadóhivatalába, ahol sze

mélyesen is lehet értekezni.

Óvakodás sohsem árthat. 
Legyen tél, vagy forró ^nár. 
Ha félted az egészséged, 
nllona artézi vizet« igyál.

Alkalmi, előnyös vétel.
I dri S fert-fele legmodernebb i 0— !• 0 cm )

forga.ható tekeasztal,
■gy modern s mis faragványu k a s a i  

stli. kévehá'-i felszerelési cikkek

Á lta lán os  Berendezési H észv .-tá rsa ság
Biliárd, fabútor és hűtőkészülékek gyára

BU D A PE ST , VI I ,  G IZE L LA -U T  26.
Telefon: #>5-75. Sürgönyeim. BERENDEZŐK Budapest.

l-evélbeli vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel, rajzokkal és tervekkel 

— készségesen díjtalanul szolgálunk.

H o l  r e n d e l j ü n k  p a p r i k á t ?
O R V f t T H  F E R E H t n a  S Z E G E D .
S ze g e d i  p a p r ik a  s z é tk ö ld é s i  t e le p .  -  S zá llo d á s o k  ő s  u e n d é q lö s ö k  p a p r ik a s z á ll itó ia .

(A szegedi Juránovits-féle Tisza nagyszálló V éven át volt szobafönöke.)
Uj eaptiiii ifin ! •  ■ Sürgönyein: HüRVATH PAPRIKÁS SZtütD. -  ■ Pártoljuk i  szakembert!

■ncsmt. tisztelettel értesíteni az igen tisztelt szállodás * s vendéglős urakat, hogy 
azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy paprikámat sa i»t magam hadi tahim >“s ó'letem  meg, 
enn• k folytán a legolcsóbb árban, amelyben csak valódi szegtdi paprikát ajánlani lehet, 
van szerencsém előnyárlapurn’it bemutatni és kérni, hogy becse* remii ii-si-ik.‘t reszetur*- teladn 
szíveskedjenek. Paprikámból a főzéshez félannyi szükséges mint más paprikából * 
íilaantón Iriii eneta yijruj. TessékI .  síiiuusAU mii uiiciu |Mi»nu. iouh 

(f prétwrenda.ésíteonr. Paprikáim é.iaasi 
■ s ziatarlék is színüket nem leszirk il.

'«• fatál; szt̂ cdi éxseoes rázsapapnka .
— (Külön őrölve szállodások és vendégli

EUn-ttjanEL
• .1 kíf. kg. 3.H0

fiitó’ szesetíi ifesii kissé a:pcs| rozsapapiiia i kjr. kór. 3 .40 
tuséi su,tói léiíées gulyás rózsapaprika 1 .. „ 3 .

£  faiéi! ntjeí; kjátos Iniíjtarhuyi 1 Aj. I. -  tar. —  T»ma, szatyor, gyékény, virWtagynia. laghagyma a legaitiébá napi áru

A szilíitatl árok vegytiszták és vaitói- 
si jukérl felelssséjel vállatok. Meg nem 
Icieiál saial kő isé,emea visszaveszek. 

Valódi szagáéi rizsapagdki etössbb . . .  I kgr. km. 2.50 
Vaiídi szedői édescernes tsemeje rszsapaerika 1 ,. .. 4.50
(Válogatóit hüvelyekből örö!ve.) 25 j,g- lendelésnél 20, 
50 kg. 30,101 ke. rendelésnél 40 fiilérrel olcsóbb kg.-ként

Megelégedő elismerő nyilatkozatok.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

minden alkalommal teljesen meg voltunk elégedve; 
a paprika igen jő, kellemes izü, szép szinü es nem 
erős Az Ön paprikáját, mint tiszta jó árut, bárkinek 
ajánlhatjuk. Tisztelettel

Tekintetes Horváth Ferenc úrnak 
(paprika és tarhonya kivitele)

Szeged. |
Van szerencsénk érlesiteni, hogy az Ön által 

nekünk többszőr szállított paprikát illetőleg úgy az i 
áninnnőség, valamint a pontos kiszolgálás tekinteté- 1
ben teljesen meg vagyunk elégedve. Tiszteletiét (

Kolozsváron. ŝ llcTdam.ajd.
Tekintetes Horváth Ferenc urnák

Folyó hó 3-án kelt b soraira válaszolva, tiszte- , 
lettel tudatom, hogy a részemre eddig szállított 
Pankával nagyon meg vagyok elégedve

Teljes tisztelettel ffelxner Mihály 
.Royal* nagy szállodás. jGyőr.
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VENDÉGLŐS SZAKKÖZLÖNY

ORSZÁGOS
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A MAGYAR VENDÉGLŐS- ES KAVÉS1PAR, A BORGAZDASÁG ÉS AZ IDEGENFORGALOM ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZAKLAP

H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E
a z  „O rs zá g o s  V e n d é g lő s  E gyesü le t*4, - -  - „ a  S zé k e s fő v á ro s i V en d ég lő sö k  és k oesm áro so k  Ip arta rsu la ta  *,

4 Szabadkai Szállodások. Vendéglősök, Kateliaztulajdonosok és Koesmárosok Egylete, — Toinavarniegjei vendéglősök és Kocsm&ro&oL egyesülete 
Veszpréinvármegyei Vendéglősük, Koesmárosok és Kávésok Ipartársulata — Kassai Szállodások, Vendéglősük, Koesmárosok és Kávésok Ipartársulata 
Krzsébetfalvai Vendéglősök, Kávésok és Ilalmérok Ipartársulata, -  Brassómegyei Vendéglősük, Kávésok és Koesmárosok Ipartársulaténak — 
Csepeli Koesmárosok Ipartársulata, — Sárvár és Vidéke Vendéglősük, Mészárosok, Kávésok és Hentesek Ipartársulata, —  A Pécs-Baranyai 
Vendéglősök Ipartársulata, — Aradi Pincér Önsegélyző és Elhelyező Egylet, — Németujvári Vendéglősük Ipartársulata — Pozsonyi Pincér Ön
segélyző és Menház Egylet, — Léva vidéki Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata, — a Szatmármegyei Fogadósok, Vendéglősök és 
Kávésok Ipartársulata, Zombori fogadósok és Vendéglősök Ipartársulata — Ncmesócsavidéki Vendéglősök Ipartársulata — a Hunyadvármegyei 
Fogadósok, Vendéglősök, Kávésok és Koesmárosok Ipartársulata, - - a Csongrádvármegvei Vendéglősük és Koesmárosok Ipartársulata — és a 

Sopron Alsóvidéki Vendéglősök Ipartársulatának.

dlőtlzetés: E gy évre 12 kor. Félévre 6 kor. Szerkesztő és laptulajdonog Szerkesztőség és kiadóhivatal

Megjelenik: 1-én és 15-én. Flór G y ő z ő .  Budapest, V i l i . ,  R ikóc i-u t 13. az

Az év végén.
Visszapillantani óhajtunk a lefolyt év 

eseményeire, hogy magunk elolt lássuk 
az átalakulásokat, melyeken szak
iparunk kőrösztülment, hogy lássuk a 
változásokat, a kifejtett munkaiatokat 
és hogy az azokból leszürődött tanul
ságok segítségével megállapíthassuk az 
újévben végzendő munkák program- 
szerű sorozatát.

A természet a maga örökös törvényei
vel elvégzi hu pontossággal az ő mun
káját. Az évek egymást váltják föl, 
nem törődve jóval-rosszal; nem törődve 
az emberiség leleményességével, hogy 
mennyire képes vagy nem képes a 
természet alkotó erejét a maga javára 
értékesiteni. Kihasználni az előnyöset, 
a jót, amit a természet ereje magában 
rejt és védekezni a hátrányok, a kevésbé 
jó ellen, az emberiség, a kultúra fel
adata. Az emberiség feladata a haladás, 
mert enélkül nincs emberhez méltó 
élet: nincs fejlődés.

És itt egy kissé megállhatunk. A 
vendéglösipar gazdasági tekintetben 
kizárólag az anyaföld termékenységétől 
függ. Itt a bortermés, az állattenyésztés, 
a vetemények, liszt stb. mind a ven
déglő szükségletei, melyek nélkül ven
déglősipar nem gyakorolható. Ámde 
mindezek a kellékek nem mindenkinek 
jutnak közvetlenül a kezébe. Kilencven
kilenc százaléka a vendéglősöknek még 
a bort sem szerezheti be közvetlenül a 
termelő kezéből, hanem a kereskedőre 
van utalva A többiszükségletek4.— ő-dik 
kézből kerülnek a vendéglős birtokába, 
minden közvetítőnek megadva a maga 
hasznát. A közvetítő kereskedelem viszi 
el tulajdonképpen azt a hasznot, mely
nek megszerzésére a vendéglős és leg
több esetben a családja is, dolgozik. 
Ehhez csatlakoznak az uzsora alap
elvein nyugvó kartetek, melyek az 
árakat folyton emelik és minthogy 
nélkülözhetetlen cikkekről van szu, a 
kartel kiuzsorázza az egész fogyasztó 
közönséget és közte a vendéglősöket 
elsősorban.

Erre nézve mozgalom indult meg, 
hogy a vendéglősök szövetkezeti utón 
központilag és lehetőleg első kézből 
szerezzek be és tartsák raktáron szük
ségleti cikkeiket. Ennek a gazdasági 
hasznát az képezi, hogy a középkeres
kedők hasznát megtakarítja a szövet
kezetben résztvevő vendéglős és amit 
ezen a címen megtakarít, az az övé és 
versenyképessé v.dik azzal szemben, ki 
a közvetítő kereskedőtől veszi áruit 
Amit a bevásárlásnál megtakarítunk, 
az a legbiztosabb jövedelme az üzletnek. 
A jászberényi kartársaink rövid időn 
belül felállítják ezt a központi raktárt 
kibocsájtott részvények utján.

Amint nincs tételes törvényünk, mely 
az élelmicikkek uzsoraszerü karleijét 
tiltaná, éppúgy niucs törvény, mely a 
vendéglősöket iparjogi tekintetben véde
lemben részesítené. A vendéglősök ki 
vannak szolgáltatva az önkénynek és 
ez az állapot majdnem egykorú azzal 
az idővel, mikor a vendéglős tevékeny
ségét iparnak minősítették, azonban 
minden ipari védelem nélkül hagyták. 
A vendéglőskar törte ezt az állapotot. 
Csak az utóbbi években jutottak annak 
tudatára, hogy jussuk van ipari véde
lemhez is, mert hiszen az összes ipar
ágak közt, ók fizetik a legtöbb adókat. 
Csak a fogyasztási adó cimén űzetnek 
évenként 200 milliót a kincstárnak. Ez 
az ébredés bizonyos fordulópontot 
teremtett. Országos vendéglős-kongresz- 
szusokon hangzottak el az első szavak, 
melyek az állásfoglalást kidomborítot
ták. És azóta megállás nélkül halad a 
mozgalom, inelv mindig hangosabban 
követeli a vendéglösipar törvényes 
rendezését.

Megfelelő törvények hiányában a 
vendéglősök ipa ri közbátorsága is 
mélyen zérus alá szállott. Eltört a 
vendéglős mindent. Ha bírságolták, fize
tett, nehogy mint az államjövedék egyik 
ágának »bérlője«, nagyobb kellemetlen
ségeknek, nagyobb érvágásoknak és 
károsodásoknak legyen kitéve. Nem 
védekezett; nem volt hozzá bátorsága.

Es a hivatalos szekatúráknak se hossza 
— se vége. A vendéglős úgy tekintette 
magát, mint a rendőri, közigazgatási és 
pénzügyi hatóságok m egtűrt adófize
tője az államnak, kinek léte vagy nem 
léte ezeknek a hat Ságoknak jovoltától, 
tetszésétől függ. Ez a krónikussá vált 
felfogás, lassanként örvendetesen vál
tozik A vendéglősök eddigi törését és 
nemtörődömségét a fejlődő jogérzet 
halomra dönti, a helyes felfogás meg
tisztult látókört nyitott és az ipari 
közbátorság öntudattá válik. Ezt 
köszönhetjük az Országos Vendéglős 
Egyesület létrejöttének. Néhány lelkes, 
előrelátó vendéglös-kartárs rájött arra, 
hogy a vendéglősök helyzete mint ipa
rosoké, roppantul alárendelt, szolgai 
és ezt nemcsak ipari, hanem általános 
polgári szempontból bírálva, nem talál
ták emberi inivoltuknak megfelelőnek

Ennek a helyes nyomon kialakult 
meggyőződésnek meg lett az eredménye. 
Néhány országos tanácskozást hívtak 
egybe és az egvbegyült kartársak lelke
sedéssel mondták ki az országos 
szervezet megalkotását mint olyan 
országos központot, tnely nemcsak a 
védelem munkáját hanem annak tör
vényes biztosítékainak megszerzését is 
vegye kezébe, hogy végre a vendéglős- 
kar kigázoljou abból az alárendelt 
kátyúból, melybe ez az ipar bennrekedt. 
És ez a munka nagy önérzettel, cél
tudatosan a maga rendes utján fel- 
tartóztatlanul halad előre.

Az intéző hatósági körók is mintegy 
bürokratikus álomból kezdenek ébre
dezni. Nem tudnak meg megbarátkozni 
az átalakulással. Még nem kepesek föl
fogni, hogy mirevaló az az ostromlás, 
mely ennek az iparnak körülbástyázá
sára eddig hivatalosan használt és ki
használt korhadt oszlopait lerombolni 
törekszik. Igen hamar meg fogják ér
teni és kénytelen-kelletlen meg is fog
nak barátkozni az átalakulással.

A  vendéglősök k ia lakult közvéle 
ménye ma törvényes védelmet 
követel a vendéglősipar számára.
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Ebben rejlik a nagy haladás, gyökeres 
átalakulás, az a forduló pont. mely elé 
az egész vendéglősipar került. És ez a 
vívmánya néhány évi küzdelemnek. 
”A jég megvan törve*, —  mondta Hock 
János plébános, őrs*, képviselő, mikor 
öt évvel ezelőtt az első országos 
vendéglős-kongresszust megnyitotta. És 
igaza volt, mert ez volt a legnehezebb 
munka. A jég megtörésével épült lel 
az az ut, amelyen a vendéglősipar biz
tosan, bátran haladhat. Igenis, törvé
nyeket akarunk ' Módosítani kell sürgő
sen az italmérési törvényt és kiirtani 
minden nyitott és rejtett ajtót, mely az 
italmeréssel visszaélést enged meg vagy 
lehetővé tesz. Rendezendő az italmérési 
engedelvek kiadásának módja Módosí
tandó a bortörvény némely intézkedése, 
de különösen az a részé, mely a bor- 
nyilvántartást rákényszeríti a kisebb 
üzletekre. Az uj ipartörvényben vede
lem biztosítandó a vendéglösiparnak 
es az iparhatóság hatáskörébe utalandó. 
Ma valóságos anarchia uralkodik ebb>-n 
az iparban. A vendéglőst három fele 
hatóság és háromfele ministerium 
ráneigálja. Jogsérelmek ellen három 
helyen védekezni, mégis csak sok és 
tarthatatlan.

Az ujev munkaprogramjának ezeket 
az ügveket kell felölelnie mint leg
sürgősebbeket és minden rendelkezésre 
álló erőt és törvényes eszköz* ezeknek 
az ügyeknek előtérbe nyomulására kell 
felhasználnunk.

Munkakedvvel és önérzettel kell foly
tatni a munkát és tágítani minden 
keretet a vendéglösipar boldogulására. 
Az eszközök rendelkezésűi kre állanak ; 
bátran előre a megalapozott utón!

ORSZÁGOS vENOEGLÖS EGYESÜLET
H IV A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E I.

F e lh ívá s .
Felkérjük  u vidéki kartársakat, 

hogy  az Országos vendéglős egye
sületbe való belépésüket je lentsék  
be. Bejelentésük után megküldjük  
rz alapszabályokat. Beiratasi d íj 
2  kor. e v i  tagd íj 4 kor.

A z  e lnökség
________ (Irod a : Rákóci-ut 13. II. 20.)

A SzeKsstovarosi VsndeglosoK es Aűcsus- 
rcsok Ipartarsulata hivatalos közleményei.

Az ipartársulat hivatalos helyisége; 
l  'HL, Rákóci-ut /?, //. 2 0 . ss. a. van.

Hivatalos órák : minden hétfőn, szer
dán es pénteken délután 3— fi óráig.

Az Ipartársulat mindennemű hivatalos
közleménye kizárólag a ^Fogadó« ut
ján közöltetik.

Jogitanácsot az ipartársulat minden 
tagja ingyen kaphat, ha az iránt a 
ipartársulat irodájához fordul.

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

T Á R S U L A T I  É L E T .
Budafok. A »Budafok és vidéke ven

déglősök és kávésok ipari ársulata« 
december hó 21 én d u. tartotta a 
Schmidt-fele vendéglőben alakuló köz
gyűlését. Fleck  Antal a szépen látoga
tott közgyűlést megnyitotta s jelentette, 
hogy a miniszter a társulat alap
szabályait jóváhagyta, s ezzel az ipar- 
társiilaiot véglegesen megalakulnak 
mondotta ki. Frank Ferenc ideiglenes 
titkár ezután felolvasta a jóváhagyási 
záradékot; majd a választás megejtésere 
tértek át. Bleicher Ferenc előterjesz
tése re a közgyűlés egyhangúlag meg
választotta a következőket: Fleck
Antal elnök, Schmidt Ferenc alelnök, 
Bleicher Ferenc, pénztáros, honrad 
Ferenc, Grészi Ferenc és Werl Ferenc 
számvizsgálók. Választmány (írabsits 
János, Imdresz Mihály, Bleicher Antal, 
Ábel Gyula. Hanzmann Pál, Bellák 
Ferenc, Beiber Ferenc, Perlgrund Géza, 
Bleier Jakab es Baán Sándor. Bottagok: 
Trumrner Ágoston, Niederkirchner 
Jakak, Ottenvald József, Hofmeister 
Kálmán és Ossza Bertalan. A meg
történt választás után megállapították 
a beiratási- és tagdíjakat valamint az 
19iá. évi költségvetést. Mint titkár 
ideiglenesen Schmidt Sebestyén bízatott 
meg. Bósch Gyula bejelenti, hogy f i »- 
sz.a- Lajos, az »Orszagos Vendéglős Egye
sület* elnöke a -zives meghívásra üzleti 
elfoglaltsága miatt az alakuló gyűlésen 
nem vehet részt, azonban a társulatba 
belép annál inkább is, mivel ő is 
budafoki háztulajdonos és adófizető. A 
közgyűlés 9 jelenlést örömmel vette 
tudomásul. Végre még elhatároztatott, 
hogy a nagy- és kistétényi s úgyszintén 
a budaörsi kartársakat felhívják a 
társulatba való belépésre. Elnök ezután 
az ülést lelkes éljenzés mellett bezárta.

Szakemberek háttérbeszoritasa 
állami tulajdonokban

Bégen észlelt baj, hogy az állam 
tulajdonában lévő vendéglőket, foga
dókat, lürdőhelyeket, kantinokat, vasúti 
éttermeket, melyeket csak pályázat 
utján lehet megszerezni, a legritkább 
esetekben kapják szakemberek, hanem 
rendesen a többet ígérő más rendű és 
rangú fog'alkozásuak, vállalkozók, talán 
még uzsorások is. Ez pedig nagy baj 
és mi ennek a következményei' A fő- 
bérlő albérbe adja az illető vállalatot, 
a jövedelemből magának szedi le a 
tejfölt és a szegény albérlő szakember
nek alig jut belőle tiszta vizre és 
száraz kenyérre való. Az állam úgy 
kezeli ezt a bérleti viszonyt, mint akar 
a szalma-széna szállítást a hadsereg 
lóállományának szükségletére. A ruhá
zat szállításánál már figyelemmel van 
az iparosokra és a szükségletek ezen 
részének szállítását nem bízzák vállal
kozókra, kik nein szakiparosok. Mért 
legyen hát a vendéglős-szakember ilyen

bérleteknél háttérbe szorítva, vagy 
olyan esélyeknek kitéve, hogy az ő 
pályázatával szemben a nem szakértő 
vállalkozó kapdossa el előle a bérletet. 
Az állam azokért a nagy terhekért, 
miket egyrészt a vendéglősökre rárak, 
másrészt azokért a nagy italfogyasztási 
jövedelmekért, miket a vendéglősök az 
államkincstár javára a fogyasztóközön
ségtől beszednek, tartozik legalább 
annyival a vendéglősöknek, hogy a 
kincstári bérleteknél ne szorítsa hát
térbe a szakértő vendéglősöket.

Az » Országos Vendéglős-Égyesü- 
leU  ebben az ügyben kérvénnyel for
dult a kereskedelemügyi, pénzügyi és 
foldmivelésügvi miniszterekhez, melyben 
kéri őket, hogy ezentúl a kiírandó 
pályázatok egyik feltételét az is képezze, 
hogy vasúti, fürdőtelepi vendéglőre, 
illetve fogadóra, kantinra stb. kizárólag 
aktív vendéglős vagy aktiv pincér 
palyázhatik

A kérvények egyforma szövegüek 
lévén, a következőképen szólnak:

Nagyméltőságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!
A hazai vendéglősök egyrészt az 

élelmiszerek általános drágasága, vala
mint a lakbér és állami közterhek foly
tonos emelkedése következtében mód
fölötti küzdelmet kénytelenek kifejteni, 
hogy üzletüket fenntarthassák Ezen ked
vezőtlen állapotot másrészt súlyosbítják a 
gombamódra szaporodó korlátolt ital- 
mérések. melyek ellenőrizhetetlenek, de 
törvénybe ütköző állandó versenyt tar
tanak fenn a vendéglősök kárára; 
nemkülönben károsítja őket a borter
melők kismértékben folytatott italáru- 
sitása a szinten ellenőrizhetetlen »sa- 
ját termés* cégére alatt kismértékben 
forgalomba hozott idegen borok áru- 
siiása.

Minthogy a vendéglősök mindezek 
dacára az állam jövedelmeinek legbiz
tosabb adófizető alanyai, szabadjon 
Nagyméltóságodtól legalább olynemü 
támogatást kérni, melynek teljesítése 
a magas kincstárnak semmiféle anyagi 
áldozatába nem kerül.

Ez a támogatás tisztán erkölcsi jel
legű, de a vendéglöskarra nézve anyagi 
előnnyel bírván: tisztelettel kérjük
Nagyméltóságodat, méltóztassék saját 
tárcája keretében ezentúl bérbeadandó 
vendéglők, fogadók, fürdötelepek, vasúti 
vendéglők, kaolinok stb. bérleti feltéte
leiben, mint pályázati feltételt a többi 
közt azt is felvétetni, hogy az illető 
bérleményre csakis és kizárólag aktiv 
vendéglős vagy aktiv pincér pályázha- 
tik (Ez a minőség helyhatósági vagy 
vendéglő ipartársulati bizonyítvánnyal 
igazolandó).

Az eddigi gyakorlat és eljárás szerint 
bárki és bármely szakmabeli egyén, 
vállalkozó stb. pályázott és sok eseíben 
ilyenek és nem szakértők nyerték el 
az illető bérletet Ebből az követke
zett, hogy a nemszakértő bérlő, ha
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maga nem merte az üzletet kezelni és 
vezetni, vendéglősnek adta albérletbe, 
aki azután nem a saját hasznára, 
hanem a főbérlőjére volt kénytelen 
dolgozni. A löbérlö természetesen nyerni 
óhajt a vállalaton olyannyira, hogy 
a mai kedvezőtlen gazdasági viszonyok 
mellett az albérlő nem találhatja meg 
nagy kockázattal járó súlyos munkájá
nak a diját.

Nagyméltóságod sokkal nagyobb biz
tosítékot találhat abban, ha a bérlemény 
tárgyát képező vendéglő stb közvetlenül 
kipróbált, szakértő kezébe kerül. Idegen- 
forgalmi szempontpól is fölötte előnyös, 
ha a vasutaink vagy fürdötelepeink 
fogadói és vendéglői közvetlenül szak
emberek kezébe kerülnek, kik az üzlet 
érdekében áldozatokat is hoznak.

Szerény véleményünk szerint Nagy
méltóságod ezen tiszteletteljes kérel
münket nemcsak méltányosnak, hanem 
indokoltnak és teljesíthetőnek fogj.t 
találni és szabadjon azon reménynek 
is kifejezést adni, hogy miután a kére
lem teljesítése az állam semmiféle meg
terhelésével nem jár, tiszteletteljes 
kérelmünknek a hazai vendéglősipar 
érdekében helyt adni méltóztassék.

A Fogadó.
— Elmélkedés önmagáról. — 

Engedjék meg t. vendéglős kartár
saink, hogy amolyan reményekkel telí
tett újévi hangulatban, magunkról is 
elmélkedhessünk A kimúlt öreg eszten
dőben is beszélgettünk egymással a 
Fogadó hasábjain és mondhatjuk, hogy 
nemcsak ebben a 12 hónapban, hanem 
azelőtt is, mintegy 10 éven körösztül, 
megértettük egymást. Hogy a Fogadó 
mindig jó utakon járt. azaz, hogy 
mindig védte és képviselte a vendég
lősök érdekeit és segítette fejleszteni 
a vendéglősipart, azt nem a Fogadó, ha
nem a kartársak, a vendéglősipartársula- 
tok bizonyítják, kik hivatalos lapjukká 
választották. Olt a Fogadó homlokán 
a neki jutott kitüntetés és az iránta 
való közbizalom kifejezése. Halás kö
szönet érte kartársainknak, kik az 
önzetlenül kifejtett becsületes munkát 
jóleső elismeréssel honorálták. Ez a 
Fogadó büszkesége f

Mit is cselekedtünk az elmúlt évben ? 
Tessék csak utána lapozni. Mindenütt 
ott voltunk, hol a vendéglős >k és álta
lán a vendéglősipar érdekei azt szük
ségessé tettek. Üj ipartarsulatok ala
kulásában közreműködtünk és segitsé- 
get nyújtottunk. Az országos szervezet 
létesítésének munkáiból kivettük a 
magunk részét. Hűséges közreműködői 
voltunk az eszme terjesztésében és 
lelkesedéssel álltunk ott az alapítók 
mellett és segítettünk nekik. Aki a 
vendéglőst bántotta, akár kis, akár 
nagy hatóság volt az, nekimentünk és 
védelmeztünk. A sürkartel cinizmusát 
és uralkodási vagyait szünet nélkül 
ostoroztuk. És mindezt ezután is fogjuk

cselekedni. Mi ezt nem érdemnek, ha
nem kötelességnek tartjuk. Mert ha a 
Fogadó. mint a vendéglősök egyedüli 
tárgyilagos és legjobban elterjedt szak
lapja nem tenné, ugyan ki tenné?

mde van a Fogadónak egy kérése 
is a tisztelt vendéglős kartársakhoz. 
Egy szerény kérés, őszinte és annyira 
bizalmas, hogy mindenki tudomást 
szerezhet róla

Elsősorban kérjük kartársainkat, 
hogy terjesszék a Fogadót. Egy ven
déglőből sem szabad hiányozni a Foga
dónak. Mindenütt ott legyen, ahol 
vendéglősipart gyakorolnak és mindenki 
küldje el a Fogadónak iparbeli ügyes
bajos dolgait. Hiszen nem vagyunk 
idegenek egymáshoz! Legyünk egymás
hoz bizalommal!

Másodsorban kérjük t. kartársainkat, 
nyújtsanak módot arra, hogy ne drá
guljanak a Fogadó kiadásának költsé
gei. Es ennek egyedüli módja az, hogy 
szíveskedjenek pontosabban bekül
deni az előfizetési dijakat. Megköny- 
nyitjük ezt a munkát annyiban, hogy 
a lejáratkor küldünk postautalványt. 
Ha az előfizetési dijat pontosan bekül
dik kartársaink, akkor egy egesz halom 
postaköltséget takarítunk meg. ami 
tetemesen emészti a Fogadó jövedelmét. 
Munkánk után, azt hisszük, a Fogadó
nak is van joga a megélhetésre. Pedig 
ez a költség, tisztelt kartársak, kido
bott pénz, meiy ugyan a postakincstár 
jövedelmét szaporítja, a Fogadóét pedig 
ugyanabban a mértékben apasztja.

A legnagyobb bizalommal kérjük 
tehát a t. kartársakat, ne feledkezze
nek meg a Fogadóról, mely senkitől a 
világon nem kap szubvenciót, ilyent 
el sem fogad, mert mindenkivel szem
ben megóvja a maga függetlenségét. 
Ne várjanak tehat a t. kartarsak több
szörös levélbeli megkereséseket, hanem 
ugv mint u ás lapoknál be van vezetve, 
— lejáratkor küldjék be az előfizetési 
dijat. Ezzel nagyon megkönnyítik a 
Fogadó kiadóhivatali munkáját és meg
óvják az igazán felesleges kiadásoktól, 
amiből t. előfizetőinknek egy fillérnyi 
haszna sincsen, nekünk pedig ezrekre 
rugó kárunk van évenként.

Ez a mi kérésünk a kopott esztendő 
lezárása alkalmával, kérjük annak szi
ves teljesítését az uj esztendőben!

Ebben a reményben és hangulatban 
kívánunk t. kartársainknak és kedves 
családjuknak boldog újévet!

A F O G A D O
szerkesztősége és kiadóhivatala.

A sürkartel merénylete
— Vidéki sörök térhód fiúsa. —

IV.
A kartelben lévő kőbányai sörgyárak 

söráremelési merényletével szemben az 
»0r-zágos Vendéglős Egyesülete és a 
»Szé kés fővárosi Vendéglősök és Koes- 
márosok Ipartársulataa megindították 
ismeretes mozgalmukat, amelynek az a
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célja, hogy az eddigi horribilis nagy 
haszonnal meg nem elégedő kapzsi 
kőbányai gyárak söreit ott, ahol lehet
séges, kiszorítsák a fogyasztásból. Arra 
nézve, hogy a kartel söreit kiküszö
bölő vendéglősök érdekei semmiféle 
csorbulást ne szenvedjenek, a moz
galom vezetősége akként intézkedett, 
hogy a kőbányai sörrel teljesen egyen
rangú, sőt ennél még jobb minőségű 
sört produkáló sörgyárról gondoskodott. 
Fennek valóságáról személyesen győződ
hettek meg azok a vendéglősök és a 
közönségből is igen sokan, akik a 
pécsi (Hirschfeld S. r.-t.-féle) sörgyár 
által itt a fővárosban is több ízben 
rendezett sörkostolón resztvettek.

S a vendéglősöket és a közönséget 
kiuzsorázó sürkartel ellen indított ez a 
mozgalom, amilyen csendesen és fel
tűnés nélkül, épp oly eredményesen ha
lad előre a maga utján. Ugyanis mind 
több és több lesz azon vendéglősök 
száma, akik az említett jobb mino-egü 
pécsi sörgyártól szerzik be sörszükseg- 
letüket. Sokan vannak olyanok is. akik 
az eddig mért karlelsört éppen csak 
azért tartják, hogy vendég-köz ínségük
nek azt a részét, mely a sörviszonyok
ról nincsen tájékozva, kielégit-ék ; de 
a fogvasztasuk nagy részét a pécsi vagy 
más hasonló, vagy hasonló más jó 
vidéki sör képezi

E» a inig a kartel söreinek a ki- 
szori'ását célzó mozgalom így halad és 
terjed ki mind szélesebb körre, a kö
zönségnek is megváltozik a kőbányai 
sörökre vonatkozó téves nézete. Kódig 
ugyanis abban a hiedelemben volt 
mindenki, még a vendéglősök es koes- 
márosok nagy része is, hogy olyan 
söröket mint a kőbányaiak, egy gyár se 
képes produkálni. Most már azonban 
vége ennek a téves hiedelemnek Az 
emberek fölfogása megváltozott. Úgy a 
közönség, mint a vendéglősök is tud
ják, mert m eggyőződtek  róla, hogy 
igenis lehetséges a kőbányai sörökhöz 
hasonló jó, sőt azoknál még jobb mi
nőségű sört is gyártani. Példa erre a 
kitűnő pécsi sör, mely minden tekintet 
ben fölül áll az eddig csupán tévedés
ből egyedüli jónak hitt kőbányai sörö
kön. És amint erről a vendéglősök és 
a fogyasztöközönség meggyőződést nyer
tek. ugyanígy fog beigazolódni az a 
kőiülménv is. hogy versenyképes és 
teljesen megfelelő s jóminöségü sórter- 
méket még több vidéki sörgyár is képes 
előállítani.

Vidéki sörök térfoglalasa
Előző számunkban említettük, hogy 

néhány vidéki sörgyár a tőkéje Iftl- 
emelésére törekszik, hogy a sörgyártás i 
kivánalmaknak megfelelhessenek éstei- 
melesüket fokozhassák, ami persze a 
vidéki söröknek nagy térfoglalasát fog a 
eredményezni a karLelirnzotl gyárak 
söreivel szemben. FIzt a miveletat pedig 
a nagykanizai •Király sörfőzde*' mint 
irtuk is, már keresztülvitte, amennyiben
500,000 kor. alaptőkéjét 1,500.000 koro-
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nára emelte föl. Ugyancsak ez a sör
gyár. mely egyike volt eddig is a vidéki 
jobb sörgyáraknak, már a múlt évben 
megkezdte kiterjeszkedését és beren
dezkedését és pedig a fejlett teknika 
legújabb vívmányainak megfelelően. 
Ma a

Nagykanizsai „Király-Serfőzde"
mint egy nagyszabású uj, modern be
rendezésű sörgyár áll és produkálja a 
kőbányai világos sörökkel egyenrangú, 
sőt jobb minőségű világos s a bajor 
módszerbeni 2—3-fele kitűnő barna, — 
valamint a pilzeni minta szerint gyár
tott és ugyancsak mind kiváló kvalitású 
söreit. A vidéki sörgyárak közt a pécsi 
(Hirschleld S. Sörgyár K.-T.) sörgyár 
után a nagykanizsai *Királv Serfőzde* 
az egyedüli, amely modern beren
dezése és nagy kiterjedésénél fogva a 
legnagyobb mennyiségű sört képes elő
állítani.

Mi a célja a sörkarte! ellen folya
matban lévő mozgalomnak és illetve mi 
kötelesség háramlik a vendéglősökre es 
a fogyasztóközönségre ?

Az, hogy a vállalatukba újabb nagy 
tőkéket befektető ar.ia sörgyárakat tá
mogassák, a kitűnő gyártmányaik jó 
hírét s nevét terjesszük és fogyasztásút 
elősegiteni mindenképpen igyekezzünk. 
Ez/el nemcsak magunknak és nemcsak 
a mind és mind jobb produktumot elő
állítani törekvő fenti sörgyáraknak tar
tozunk, de tartozunk nemzetgazdasá
gunknak is, amelynek egyik fontosabb 
ágazatát a fejlődésében eddig ugyan
csak megbénított söripar is képezi. Ki 
volt a söripari fejlődésnek meggátlója ? 
Ki más, mint aki a vendéglősöket is 
leigázta: a sörkartel. A vendéglősök 
és a fogyasztóközönség kiuzsorázására 
léte-ült kőbányai sörgyárak egyesülete, 
a súlyos (egyházat érdemlő kariéi, le
foglalta maganuk az egész hazai sör
ipart is ugv, hogy abban eddig csak 
az a gyár tudott létezni és mozogni, 
amelynek terel és engedélyt adott.

Most már azonban vége ennek a 
természetellenes állapotnak. A söripar 
kiszabadult a kartel vércse-karmaiból. 
És amint kiszabadult, fejlődésnek is 
indult és fejlődik úgy, amint a jelen 
körülmények és illetve a vidéki sör
gyáraink uj és naggyá való lendülésiik- 
kel igazolják.

K Ü L Ö N F É L E  K Ö Z L E M É N Y E K
Karácsony és lljév alkalmával lapunk 

sok barátja valamint személyes üsme- 
rőseink annyira el halmoznak bennünket 
üdvözlő és egyeb jó kívánságokat tar
talmazó soraikkal, hogy azokra külön- 
kiilön válaszolni, az ép ez időtájra 
eső túlságos nagy elfoglaltságunk miatt 
sem vagyunk kepesek. Jó barátaink és 
ösmeröseir.knek ezért itt nyilvánítjuk 
hasonló őszinte szívből jövő üdvözle
tünk és szerencsekivánatainkat.

Az év elején Mint minden év ele
jével, most is bekopogtatunk t. előfizető

közönségünkhöz, s amikor az eddigi 
támogatásárt hálás köszönetét mon
dunk, egyben tiszteletteljesen fölkérjük 
azokat, akik előfizetésükkel elvannak 
maradva, hogy laptartozásukat kiegyen
líteni szíveskedjenek. Végre is most 
az az idő van, amikor minden üzlet
ember rendbe igyekezik hozni száma
dását, s kiegyenlíti azt ami a múlt 
évről fentmaradt. Hát mért ne tenné 
vagy tehetné ezt a mi jó közönségünk 
is az <i hüseges szószólójával, az ő 
Fogadó lapjával szemben? Tisztelt 
előfizetőinknek ismételten is jóindula
tába ajánljuk e körülményt és kérjük, 
hogy az előzőleg  vett vagy a jelen 
számhoz csatolt postautalvány fölhasz
nálásával szíveskedjenek az esedékes 
összeget beküldeni. A Fogadó kiadó
hivatala Budapest, Ráhóci-ut 13.

H ym en hírek. — Németh Alajos, győri 
vendéglős kariáriunk december hő 15 én 
vezette oltárhoz özv. Hejj Ferenené úrnőt, 
volt székesfehérvári fogadósnét.

Simon János kaposvári pincér e hó 7-én 
tartja esküvőjét Cigelédy Irmtiskával, Kapos
várott.

A borfogyasztási adó ítégi „lm ja „gy
a vendéglősöknek mint a bortermelők
nek, hogy a kincstár törölje el a bor- 
fogyasztási adót. vagy legalább szállítsa 
le, hogy olcsóbban jusson a bor forga
lomba. Értől azonban a kormány tudni 
sem i.kar. noha nem bánná, ha a 
magyar nép pálinka helyett bort inna. 
Módot erre azonban nyújtani nem akar, 
s amint Serényi gróf fóldm. minister 
mondta, nem tud módot nyújtani, mert 
erre az adóra az államnak szüksége 
van, mikor olyan nagy igényeket 
támasztanak az állampénztár iránt. Él
hisszük a min islernek, hogy nagyok 
az igények az agráriusok, a szőlő 
birtokosok részéről és ezeket hűségesen 
ki is elégíti a kormány. Hogy ilyen 
körülmények között hogyan gondolja a 
minister olcsó borral megszüntetni a 
rossz pálinka fogyasztását, arra igazán 
kiváncsiak vagyunk.

P in cé rek  jó tékon ysága . A nyíregyházi 
pincén k 'Juharát Asztaltársasága - az idén is 
megtartotta karáé-onyfa-ünnepelyét s ez alka
lommal 14 szegény gyermeket látott el meleg 
téli ruhával. A fölrutiázási Ünnepély a Kis- 
korona-étteremben folyt le, amelyet az Asztal
társaság gyűlése előzőit meg A gyűlést Fried 
Salamon, az A -T. diszelnöke nyitotta meg szép 
beszéd k.sereiében, majd Bleier Márton elnök 
tartott beszámolót. Kszerint az Asztaltársaság 
az elmúlt évben 2 6  átutazó állásnélküli pincért 
részesített seg-lyben; ennek összege HH4 kor. 
Hl) tib. telt ki, mig összesen 1 hí; J kor. adott ki 
segélyre. A gyermekek fólruházására 1807 kor. 
áldozott. Kz után következett a 14 kis gyermek 
felruházása, majd megvendégelése. Az Asztal
társaság nem-s és humánus tényeért K uh ács ka 
István és Vandrússy Aurél tanítók szép beszéd
ben ft jeztek ki köszönetűket és elismerésüket.

Az osztrák pezsgő-adó. Az osztrák 
képvtselöház törvényt holott, amely a 
pezsgőt fényűzés! cikknek mondja s 
ennélfogva nagyobb megadóztatásban 
részesíti. így egy palack pezsgő adója 
b0 fillértől 2 koronáig terjed. Az adó 
alól csupán a kiviteli és a mintául 
szolgáló pezsgők mentesittetnek. Az uj

és csak a jövő év közepével életbelépő 
osztrák pezsgőadó törvényből minket 
különösen az a rész érdekelhet, amely 
a kivitt pezsgőket mentesiti és csupán 
a belföldi fogyasztásnál rendeli el az 
adózást. Kz esetben az a furcsa helyzet 
fog előállani, hogy amig az Ausztriába 
vitt magyar pezsgőt int gadózzák, addig 
az onnan behozott pezsgők továbbra is 
fogják élvezni nálunk a mai kedvez
ményes állapotot Ezt mindenesetre 
figyelmébe ajánljuk az illetékes ténye
zőknek.

Bort, jó minőségűt és mégis kedvezménye
sen ;i „Visontai és Mátrahegvaljai Szölőte- 
lepek" Borértékesitő Részv. Társaságtól, Gyön
gyösön igyekezzük beszerezni. Az árjegyzék 
lapunk hátsó (boríték) oldalán olvasható.

A hajóvendéglök Több Ízben foglal
koztunk a magyar kormány által 
szubvencionált » Magyar folyam és 
tengerhajózási társasága hajóbérleti 
ügyeivel és a tírünfald-féle tömegbérle
tével. A hajóvendéglök újból bérbe- 
adatnak és ezúttal nem (írünfeld lesz 
a föbérlő, mert a »gseft« nem jól ütött 
be. De reméljük, hogy nem fogják suba 
alatt bérbeadni, hanem nyílt pályáza
tot fognak kiírni és annak egyik fő
feltétele az lesz, hogy csat gyakor
lattal b író vendéglős vagy  p incér 
pályázhat. Az igazgatóság ügyeiméi 
felhívjuk arra az anomáliára is, hogy 
a vendéglősöket kény szentelte  arra, 
hogy csak a hivatalból kijelölt szabó
cégeknél kötelesek a személyzet részére 
előirt ruházatot beszerezni. Ezt szün
tessék meg, mert, —  mint mondják, 

a hajókapitányok csendes társai 
ezeknek a kijelölt szabócégeknek és 
ezáltal a vendéglősök kárára felsrófol
ják az árakat. Ez pedig erkölcstelen 
dolog, amit az igazgatóság meg nem 
engedhet.

Tanítók zóna-fürdője, tanulók nyaraló 
telepe. Székelyudvarhely határában, a város
tól mintegy másfél kilóméter távolságra fekvő 
és Gyerkei Mihály székely udvarhelyi igazgató- 
tanító állal örök áron megvásárolt kiváló 
gyógyvizű Szejke-fürdőn a tanítók és a nagy
közönség használatára egy korszerű, modern 
téli-nyári olcsó árszabással dolgozó gyógyfürdőt, 
a Nagybacon (erdővidékit község határában 
fekvő és már a rómaiak által nagy előszeretettel 
használt, i l  évig bérben tartott gyógyborvizü 
Uzonka-fiirdőn pedig egy nagyobbszabásu 
üdülő és gyeimeknyaraló telepet és gyógy
fürdőt létes lenek. A „Tanítók Fürdője" állandó 
olcsóságának és zóna jellegének biztosítása 
végett a fürdő és üdülő telep sorsát intéző 
részvénytársasági igazgatóság felerészben, az 
alapítási tervezet szerint, mindig a tanítók 
sorából választatik. Kgy részvény ára 2b 
korona, melyhez még 1 korona alapítási költség 
járul. Ebből 11 korona a részvényjegyzés alkal
mával fizetendő, a liefolyó pénzek betéti kezelé
sével megbízott Udv rhelymegyei Takarék- 
pénztár Részvény-Társaság" pénztárához. A 
további rész 5 - 5  koronás havirészletekben is 
fizethető, mig a részvény-aláírási ivek Gyerkes 
Mihály igazgató-tanító Székelyudvarhely címére 
küldendők, akit az alapítók a Részvény-Társa
ság szervezési munkálatainak végzésével meg
bíztak, s aki tájékoztató felhívást és részvény- 
jegyzési izet bárkinek készséggel és portó
mentesen küld,

A -szegény- Részvénysörfözde. a
sörgyár jövedelméből már nem tudnak
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megélni a • szegény# részvényesek meg 
a »még szegényebb# igazgatósági tagok. 
Az idei közgyűlésen a nagy nyereség
ből már előzőleg történt nagy leírások 
után 1,053.502 kor. tiszta haszon ma
radt elosztásra. Az igazgatóság és 
tisztviselők 750.000 kor., a részvénye
sek 250 kor. osztalékot, a segélyalap
30.000 kor., a nyugdíjalap 20.000 kor.-t 
kaptak és 71.635 koronát átvitték a 
jövő évi számlára, vagyis 28.505 koro
nával többet, mint az előző évben 
Látszik tehát, hogy nem tudták a nagy 
nyereséget teljesen maguk közt felosz
tani. Az eredetileg 600 koronával ki
bocsátott részvények mai árfolyama 
7200 kor. Es még mindig éhesek; 
még mindig nem elég a haszon. Meg 
kellett drágítani a sört, hogy jóllak
hassanak.

Iparosok járadékbiztosítása. Az a be-
vezető dolgozat, melyet dr. Dóéi Sámuel az 
Ipart stületek Országos Szövetségének titkára 
az iparosok járadékbiztosításának kérdéséről ! 
irt, ezen a héten jelent meg. A 'Jég oldalra 
terjedő könyvet a Szövet ég azért adta ki, 
hogy módot nyújtson az érdekelt kisiparosság
nak és vezetőinek a kérdésben való teljes 
tájékozódásra, s így ha a kérdés napirendre 
kerül, megfelelő számú olyan hozzáértő lesz. 
ki a megoldást előkészítő tárgyalásokban részi 
vehet. A könyv tartalma a kővetkező : Elöljáró
ban a könyv programmját és beosztását, azu
tán az angol, francia, dán, olasz, ausztrál ai, 
svájci, német és osztrák állami járadékbizlo- 
sitási rendszereket ismerteti, s kiemeli azok 
főbb alapelveit és összehasonlító statisztikai 
adatgyűjtést közöl az ottani eredményekről. A 
második fejezet a magyar iparosok nyugdíj- 
kérdésének történetét ismertet1', s rendszerbe 
foglalja a társadalmi utón szervezett járadék 
tiiztositás magyarországi eredményeit. E kérdés 
fontosabb elvi részletei megvilágositása s a 
szervezeti kérdések után kerül árgyalásra az 
agrár és az ipari nyugdíjbiztosítás, az orsz. 
szervezés, az önkéntes, vagy kényszerbiztositás 
és a különálló egyesületi, ille 've szövetkezeti 
vagy vállalati torma kérdése, a polgárság 
terhei, a költségfedezés forrásai, az általános 
nyugdíjbiztosítás stb. érdekes kérdés. Az utolsó 
fejezet egy általános ipari járadékbiztosító in
tézet tervét és szerv, szabályzatát nyújtja. A 
könyvet 5 koronáért küldi meg az ipartestü
letek Országos Szövetsége (Budapest, VI. G róf 
Zichy Jenő utca 4 .) Bolti ára 6 kor. lesz.

Katona Géza Indítványa meg a Nyug- 
dljegyesQlet pénze, olvasóink bizonyára 
emlékeznek azokra a mi lapunkban 
is töbször hivatkozott nyilatkozatokra, 
amelyek a M. V. és K. I. cimü lapban 
láttak napvilágot. Ezek a nyilatkozatok 
a Fogadót ítélték és átkozták el ret
tentő módon azért, hogy annak idején 
egyesekről és ezeknek ténykedéséről 
nem épp a legkedvezőbb véleménnyel 
volt. A reprodukált sőt a Gundel-féle 
szövetség múlt évi közgyűlésén is be
mutatott eme nyilatkozatok egyik-má
sikának miként való származását már 
elmondtuk, s ezek közt volt a Katona 
(Ksz) Géza nyilatkozata is. Hogy miért 
Katona féle? Mert ez az ur tette annak 
idején a Gundel-féle ipartársulat és 
szövetség gyűlésén azon indítványt, 
hogy a Fogadót ítéljék el borzasztó 
módon és nyilvánítsanak többszörös 
dicséretet a Nyugdijegylet elnökének, 
Gundelnek, Katona (Ksz) G-nak és 
mindenkinek, akikről ez a lap (t. i. a

Fogadó) héntólag mert írni. Tette pe
dig ezt az indítványt Katona (K sz) 
Géza azért, hogy a Nyugdijegylet át
utalja a Katona-féle bankba, lehetőleg 
az egesz vagyonát, vagy ennek nagyobb 
részét. Kapott is a Katona-féle Munka
adók bankja (azt mondják az indítvá
nyéit, hála fejében) vagy 28 ezer ko
ronát — nagyobb percent miatt. Hogy 
többet nem utaltak át, azt állítólag 
Kom mer felszólalása akadályozta meg. 
(Hát ilyen szép virág is volt abban a bi
zonyos »nyilatkozat-bokrétában«). Azon
ban az idő haladt és a Katona (Ksz.) 
Géza-I'éle m.-adók bankja megbukott. 
Hát a Nyugdijegyesület pénze? Perel, 
csődöt kér a m.-baukra — mint egy
két napilap is irta. Szóval a pajtásság, 
koniaság-szerü működés annal a jobb 
sorsra méltó ny-egyletnél következe
tesen s mind csak azt látszik feltün
tetni, amire a Fogadó annyiszor figyel
meztetett. De most nem mi, hanem 
ezek a tények figyelmeztetik a t. kar- 
társakat —  miheztartás végett.

A i  ércmellszobor humoros históriái. 
Amilyen nagyszerű humor az, hogy a bpesti 
száll, vendéglős sat. iparlársulat s a Gundel- 
féle orsz. szövetség volt elnökének, Uundel J.- 
nek, aki a sörkartelben is tekintélyes, (2  • -  24 
ezer kor. évi dotációs) állást tölt he, — orcmell* 
szobrot akarnak emelni, ugyanily humorosak 
azok a fázisok, amelyek az egész szoborűgyet 
kísérik. Az első humoros eset pl. akkor volt, 
amikor gyüjtöiveket bocsájtoitak ki és adako 
zásra szólították föl a vendéglősöket, akik erre 
a fölhívásra nem tudták, hogy bosszankod
janak-e vagy pedig nevessenek. — A lehető 
legnagyobb akasztófahumor nyilvánulna meg 
abban, ha én egy ültért is adakoznék egy olyan 
egyén szobrára, akinek ténykedése a vendéglős- 
érdekek ellen irányult! — mondta akkoriban 
egyik pesti vendéglős. A másod.k humoros 
história ped g most esett meg. a Katona i Ksz! 
Géza-féle munkaadók bankja buká ával. I gyanis 
azt a pénzt, amit itt-ott nagynehez*n tudtak 
gyűjteni, a Katona-féle bankba rakták, ámde az 
a fránya bank — megbukott. Hogy azután az 
ércmellszobor-pénz is oda veszette vagy se, 
ezt nem lehet tudni. Annyi csak a biztos, hogy 
az „é. in. sz.“ inlézösége nyilatkozatot tett közé, 
hogy a pénzt ezentúl egy fiskális irodájába 
küldjék.

A rum hamis elnevezése Kuba,- 
Jamaika,- Brazíliai és hasonló exotikus 
nevek alatt hoznak a pálinkagyárosok 
saját gyártmányú rumokat forgalomba, 
amit a törvény tilt és ezért büntetik 
az elöljáróságok az illető gyárosokat. 
Büntettek őket a rum festéséért is, de 
sikerült kimutatniok, hogy a festek 
ártalmatlan az egészségre. A vendég
lősöket figyelmeztetjük, hogy az említett 
elnevezések alatt vignetázott palackok
ban ne tartsanak raktáron rumokat, 
mert őket is büntetés alá vonhatja az 
iparhatóság.

Ne igyunk Francois pezsgőt és ne ajánl
juk senkinek se. — szólt annak idején az 
Or.-z. V. Egyesület felhívása. Amelynek meg 
is van az az eredménye, hogy agy a vendég
lősök és kávésok, mint a pui-én-k a 1.'-dicsé
retesebb összetartással igyekeznek kiszorítani 
a fogyasztásból ezt a különben sem valami 
finom pezsgőt.

Állami borközraktárak, a  foídmiveiés- 
ügyi minister öl borközraktárt állít fel; 
a jövő évben ismét öt újabbat és azok

nak számát addig fogja szaporítani, 
míg a törvényhatóságilag engedélyezett 
Irt raktárt felállítja. Az első 5 altatni 
borközraktár közül jut 1 — 1 Miskolc- 
nak, Sátoraljaújhelynek, Dicsőszent- 
mártonnak. Ménesnek és Badacsonynak.

A munkaadók bankja bukásának 
eddig elnöke, Boros Sima is áldozata 
lelt. Ugyanis a Boros Testvérek badog- 
áru cég ellen csődöt kértek. Tálán 
lesz ineg több is.

Lucika lakodalma. Idestova egy s egy 
negyed éve, hogy a mindig bobó c* vidám 
kedvű Kau mán Miska elvitte Birikét a galga- 
menti Aszódra. Úgy volt, hogy viszik nero- 
S' kara I.unkát is De gyászos esemény jött 
közbe s Lucikának és poélikus, méla lelkü
letű kedves vőlegényének, várni kellett egy 
hosszú észt* ndeig. Tehát vá'tak és éltek a 
költő szavaival, igy viga-ztalgatván egymást. 
— Nem a világ ez az egy év — majd letelik 
valami kép, valahogy. És letelt Isten segit-égé- 
vel és elérkezett a várva-várt nap E hó 2/-én 
volt Lucika lakodalma Bartók János polgári 
isko ni tanárral Rákosligeten. Az csketdst 
Noszkó István az evangélikus hitvallásuak tu
dós és népszerű lelki pásztora‘ Végezte, inig a 
nasznagyi tisztet Békássy L ijo s  polgárüskolai 
igazgató es Sdllldttór Brúnó domonyi főjegyző 
töltötték be. Az esküvőn az örömszülök : Szűcs 
Béla, az Orsz. Vendéglős Egyesület és a Székest. 
Vendéglősök és Kocsiuárosok Ipartársulata 
népszerű titkára és neje a családhoz tarto
zókkal, Bartók János és családja és kivülök 
nagyszámú és díszes közönség és a vőlegény 
kollegái vettek részt. Az esküvő után a nász 
közönséget a menyasszony sziliéi házánál, me
nyegzői lakoma várta. A lakodalmi este éden, 
mikorra a Brtók-féle pincéből kikerült pomj'ás 
boruk (és Gazsi bandája) ép a kellő pontig 
fejlesztették a kedvet, több fölköszöntő foglal
kozott Lucika esetével. A toasztoz.de persze 
(bárha idegen tájakra is kalandoztak cl), mind 
az nj párt eltelték. Eei köszön tőt mondtak: 
Noszkó István főtózM etes, Békássy Lajos p. 
isk. igazgató, Schucbtár Brúnó, Fsór Győző la
punk szerkesztője, Révay Férőre vasúti ti-ztvi 
selő (azelőtt volt állatorv. s), Bélay Géza rákos- 
ligeti főjegyző, Földes Rezső tanár sál. A vacsora 
illan táncra perdült a fiatalság és táncollak s 
vigadtak kivtlágos kiviradtig Lucika lakodalmán.

Tanács az aradi Tanácsnak. Arad
város tanácsa a sört külön városi 
megadózlatás aln akarja vonni és pedig 
azon okból, mert a sorfogyasztás evek 
óta emelkedik s ezzel szemben a bor
fogyasztás nagyon hanyatlik. Egyszóval 
az aradi Tanácsa borfogyasztást akarja 
emelni azáltal, hogy a sört megadóz
tatja, ami azonban nehezen érhető el, 
mert ebbe felsőbb helyen semmiesetre 
se fognak beleegyezni. Ámde, hogy 
ennek dacára is célt érhessen, azt 
ajánljuk Arad város Tanácsának, hogy 
a kartelben lévő kőbányai söröket 
bojkottáltassa: erre nézve száz ok.'t 
és módot lehet találni és ennek ered
ményeként rövidesen fogja tapasztalni 
a sörfogyasztásnak a borfogyasztással 
szemben való erős megcsappanását.

Osztozkodás. Egy pálinkás-ügynökből 1 -tt 
vendéglő- és kávéház eladását közvetítő ügy- 
nök a múlt betekben eladott egy vidéki nagyobb 
fogadót. Az üzletet a/, eladó 85 ezer frtra, 
(1 0 ezer kor.) ta'tolta. — Tudja mit, kérjen 
maga az üzletért l'i5 ezer frtot, (210 ezer kor.! 
és a 85 ezren fölüli buszát mi megfogjuk 
osztani, — ajánlotta az adás-vételt közvetítő 
ügynök. Úgy is lett. A pálinkás és fogadó, 
kaveház stb. eladó ügynök lebonyolította az 
u/.lejut U)5 ezer forintéit, s az eladónak a
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ráeső 10 ezer írt fejében, u. annyi összegről 
szóló váltót adott ; azonban a váltó kiállítást 
úgy eszközölte, hogy a mindentudón kívül 
senki se tudja, hogy az osztozkodásból ráeső 
részt mikor kapja meg az eladó. — Hogy az 
isten büntesse meg, nem csak a szegény utó
domat ugratta be. de engemet is, mert amellett, 
hogy az osztozkodásból ki tudja mikor látok 
egy fitvinget, még a lelkiismeretem nyugodt
ságát is földulta az a lelketlen em ber' -  
panaszkodott ilyform in egy jó  ösmerösének 
az eladó. Mi a tanulság ebből ? Hogy az 
üzletüket eladni vagy ilyent venni szándékozó 
kartársaink csak ismert és megbízható adás
vételt közvetítővel lépjenek összekötetésbe.

Nem asztaltársaság, hanem egylet.
Előzőleg említettük, hogy a miskolci 
pincérek jólékoycélu Asztaltársaságot 
létesítenek, melyre nézve mozgalmat is 
indítottak. A mozgalom kapcsán meg
nyilvánult nagy érdeklődésre azonban 
úgy határoztak, hogy nem A.-társaságot, 
hanem Borsod- és az északkeleti 
inegyekre kiterjedő pincéregyletet ala
kítanak. A gyűlést ez ügyben, közelebbi 
napokban lógják megtartani. Itt említ
jük meg, hogy Szentmiklósit múltkori 
szervezési cikkéért, nemcsak kartársai, 
hanem a főnökök köréből is számosán 
üdvözölték.

A P R Ó H IR E K  Aki m inden* lát. Egyik 
'h intán megjelenő lap, az „Kst“  című, ilgy 
s/ .k'a magát reklamáltatni — hirdettetiu, 
hogy "  mindent lát, tud, hall és mindent 
nu-ir Hát ez igaz, ezt akceptáljuk is ; ez a 
lap tud és megír mindent, ami nem — köz
érdekű ügy. Bezzeg, ha valami olyan köz
érdekbe vágó dolog kerül szőnyegre, mint a 

kiuzsorázására
létesült sörkaitetok utóbb (s még groct is) 
publ kait merénylete, akkor az „Est1- nem lát, 
nem tud és nem ir semmit. — M ég  egy 
m egszűnő óvadékbank  címen múltkori la
punkban megemlítettük, hogy a ..Főpincérek 
óvadék-szövetkezete" megszűnik. He csak azért, 
hogy uj bank részvénytársasággá szerveződjék. 
K hírünkre nézve az igazgatós g  arról értesít 
bennünket, hogy a bank-szövetkezet, mint 
ilyen továbbra is fennáll és úgy fog működni 

A v en d ég  becsülete. 
Weiszmau Armandnak, ki a Metcor-kávéliáz- 
nak törzsvendége volt, azt irta a kávés, hogy 
szíveskedjek más kávéházat látogatni. Weisz- 
man e leve! alapján becsületsértés miatt be
perelte a kávést, akit a törvényszék <,0 kor.

f "  h it, kimondván, h-.-\ nyilvá
nos helyről valakit oknélkül kitiltani, becsű-

Furfangos Utazó. Pozsonyban van 
valami Patria pezsgős cég s annak 
Pártos Hermán nevű utazója, aki a 
Keresk. Utazók Egyesülete alelnökének 
szokta magát kiadni s mint ilyen ajánlta 
a vidéki vendéglősöknek és kávésoknak 
e kevésbé ismert Patria-pezsgöt, amitől 
állítólag hosszantartó és vehemens 
hasfájás kapható. A kartársakat figyel
meztetjük minthogy az utazók szaklapja 
is figyelmeztetett egyeseket, hogy 
az a Pártos Hermán sose volt 
alelnöke nevezett egyesületnek s amikor 
annak adja ki magát, egyszerűen meg
téveszti (»bengratja« i a rendelő közönsé
get. Az első alkalommal tehát közönsé
gesen utasítsa ki mindenki azt a »piti« 
Pátrtas <alelnök-öt.

A  -piti- p ezsgő . Kérek egy piti pezsgőt!
rendelkezik a vidéki dandy. —  Uram ! 

mondja komolyan a fópincér, —  mi nem szok
tunk holmi Páliia -  Orlcy — Bánét pezsgőt 
hojmi „álalelnök'-őktől rendelni.

Tessék besétálni, mindjárt kezdő
dik . Ilyen módon erőlködik Budán 
Noszek vendéglős, a Gundel-féle szállo
dás ipartársulat részére verbuváló tagok 
becsalogatására. Igenis becsalogatni 
akarja őket abba a társulatba, mely 
mankók segítségével sem tud többé 
helyreállni. Hiába korteskedik Noszek 
és hiába pártolja ezt a csalogatást 
Kunze Ödön, a budaiak elnöke, — 
nem vezet az eredményre. Hiába 
gyúrják a vendéglősöket; nem ülnek 
fel a csábításnak, mert tudják, hogy 
a Gundel-féle társaság csak nevleg 
vendéglősipartársulat, valóságban azon
ban a sörkartel és sördrágitás oszlopa. 
Nem ment el az eszük a vendéglősök
nek, hogy ők saját pénzükkel a saját 
kárukra irányuló törekvéseket támo
gassák. Merénylet a vendéglősök ellen 
ennek a feltevése is. Noszek urnák 
ebben a kortesi minőségében, ha vala
hol megjelenik, ajtót kell mutatni.

Megjelent Kecskeméten a .Szőlészeti és 
Borászati Lap Naptára* az lü líl. esztendőre. 
Irta és sze késztette Maurer János, a „Szőlő- 
szeti és Borászati Lap” szerkesztője. A naptár 
tartalma dús, tárgyilagos, egészen új és változa
tos A vcltaképeni naptári rész és közben a 
bevételek és kiadások feljegyzésére szánt tiszta 
lapok után következnek a szakcikkek az ok
szerű, jövedelmező és helyes szőlőművelés és 
Imrászat köréből. További rovatai: Különféle, 
Hasznos tudnivalók, Természetes életmód, 
Állatvédelem, Szórakoztató. A naptár ára egy 
korona s megrendelhető Maurer János szerző
nél, Kecskeméten.

A hóbortos antialkoholisták, meg a 
bundapálinka. Az antialkoholisták s a 
hasoncelt szolgáló goodtemplárista s más 
ilyen lovagok, tudvalévőén irtóháborut 
viselnek a szeszes italok ellen és e harcu
kat mindegyre dörgik gyűléseken s ha 
alkalom kínálkozik —  újságokban is. 
Ám, aki figyelemmel kiséri a «vizet s 
ne bort igyunk# eszméjét hirdető vitézek 
akcióját, tapasztalhatja, hogy azok 
inkább csak a bor és sör ellen dörge- 
deznek, mig a veszedelmesebb bunda
pálinkát illetőleg íülükbotját se moz
dítják. Holott pedig, ha a szeszeknek 
túlságos élvezete okozta visszafejlődés 
és általán az ilyen értelemben vett 
nemesebb célokon való segítés volna 
komoly törekvésük; akkor először is az 
itt föihozottra kellett volna akciójukat 
irányítani. Ezeket különben csak azért 
említjük meg, mert utóbb több oly 
helyen, ahol a köznép ép ugv fogyasztja 
a pálinkát, mint másutt isszák a bort 
és sört, mind gyakrabban merültek 

t föl esetek, hogy egyes községek 
képviselőtestületei a »megyé«-hez for
dultak a pálinkaivás csökkentése végett; 
ámde, a mi antialkoholistáinknak ekkor 
egyszer se jutott eszükbe a bundapálinka 
ellen — prédikálni. S valóban és leg
inkább az ilyen eseteknél tűnik ki a 
Fogadónak az alkoholellenesekről mon
dott és többször citált amaz igazsága, 
hogy amire ezek a jó vitézek töreked
nek, nem egyéb — hóbortnál. Már pedig 
a hóbortos tettü embereket mint másutt,

nálunk sem veheti komoly számba
senki sem.

Ki vizet prédikál bort iszik . . . Nagy-
lángos községben három alkoholellenes ur nagy 
előadást tartolt a bor, sör és pálinkaivás ellen.
— .Minden testi és lelki nagy veszedelemnek 
az az átkozott alkohol az im a!” dörögték 
nagy tűzzel. Az előállást Vilibaid lmok, községi 
vendéglős is meghallgatta s aztán haza ment. 
Alig egy órára jön a három alkoh< lellencs vezér:
— Hol a kocsmáros! — kérdezik hangosan.
—  Parancsoljanak velem! — felel Vilibaid és 
nyomban ajánlja a savanyuvizeit, a befőttéit, 
meg a málna-zörpjét. -  Ejnye a ragyogóját 
az urnák, — rugaszkodik neki az egyik autial,
— hát az ön pincéjében csak az ilyen 
asszonyoknak való italok vannak ; nem fél, hogy 
a fináncoknál följelentem az italmérési jog ki
játszása e llen ! !  — .De kérem — képed el 
Viliball — van kitűnő vúontai s más jó  borom 
s van most csapolt sörö u is, de azt hittem, 
uraságtok mint alk holellenesek . . .  Ne higy- 
jen kérem semmit, hanem hozzon sört, aztán 
még jobb bort és ennivalót! —  rendelkezett 
az alkoholellenes, — Vilibaid kartárs persze 
ment szívesen, de menés közben oda súgta 
kedves feleségének; — Ezek prédikálták ám a 
vizet s most — bort isznak.

Az 1912-ikl Vendéglősük Naptára,
mint előzőleg jeleztük, ezúttal díszes 
bekötésben látott napvilágot. A mi kö
zönségünknek e ha-znos s mondhatni 
nélkülözhetetlen szakkönyve, melynek 
tartalmút már lapunk hirdetési részé
ben ismertetjük — 2 kor. 50 fillérbe  
kerül. A naptárt a pénz előlege? bekül
dése mellett bérmentve küldjük meg.

E gy bátor kisleány Pinkafőn (Vas m.) állat 
seregiét ütött sátort. A tulajdonos fölhívta a 
közönséget,hogy ki vállalkozik azállatszoliditóvel 
bemenni az oroszlánketrecbe. A felhívásra 
Schuch János ottani vendéglős kartársunk 
leánya jelentkezett.Sténylegam.koresie tele volt 
közönséggel a sátor, Micike kisasszony nyugod
tan bement az állatszeliditövel a ketrecbe, 
atml leültek és eljátszottak egy párti márjásl, 
majd egy egy pohár bo-ral kocintottak és ki
itták a mellettük gibicelö ’.i oroszlán egészsé
gére. Amikor pedig kijöttek, az egyik oroszlán 
(a hím) fölkapta sörényes fejét, társához hajolt 
és oroszlán nyelven azt mondta neki: — 
Hiába, ilyen bátor kisleány csak Vasmegyében 
terem !

Kimaradtak. Mai számunkból több 
közlemény s ezek közt a aVasvárme- 
gyéről és ennek uj zárórái szabályren- 
áeletérőN, eimü valamint »Szent Péter 
Sarkantyúja, térszüke miatt a jövő 
számunkra maradtak.

A  K O N Y H A  K Ö R É B Ő L .
A vadsertés.

Irta: M atsád János.

Erdős, hegyes vidékeknek ismert 
lakója a vadsertés. Mig azonban a 
régebbi időben a mi ősvadonainkat 
sürü, nagytalkákban lepték el a vad
disznók, addig ma csak lézengenek itt- 
ott s egyes kisebb csordákban leg
feljebb csak ott találhatók, ahova még 
az erdóirtás nem jutott el. De ilyen 
rengetegünk már alig van s ha akad 
is egy-kettő, az itt mindjobban összpon
tosuló vadászpuskák valóságos irtást 
végeznek a vadsertések állományában. 
Úgy járunk ma-holnap mi is, mint a 
franciák, kik a vaddisznókat vadas
kertekben tenyésztik s kiknek konyháján
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ez a vad, tán épp eme körülmény 
miatt, ma egyik közkedveltebb élelmi
cikk gyanánt szerepel. Az is igaz, hogy 
a francia szakácsok nem egyformán 
és sablonosán, hanem a fejlettebb főző- 
tudomány sokféle változatosságában 
készítik és tálalják föl a vadsertést. 
Ilyen étel-recepteket alább fogunk is
mertetni olvasóinkkal.

Itt még annyit kívánunk megemlíteni, 
hogy a vadsertést, az ősi konyha mű
vészetben is ösmerték s régi magyar 
szakácskönyveinkben is gyakran találjuk 
nyomát. Régi főúri ebédeken és lako
mákon sose hiányzott, de egyebütt is 
kedvelt volt a vadsertés. A mai magyar 
konyhákon ritka és kevésbé kedvelt 
ételcikk, aminek legfőként az a magya
rázata, hogy nem ismerik a fölhaszná
lása és elkészítésének sokféleségét Ahol 
szakács van. még ott az irányban nincs 
hiány, mert az a világért el nem mu
lasztaná bemutatni egy szépen díszített 
vadsertésfejjel gastronomiai tudomá
nyát De azután ez is az egész, amivel 
a vadsertés-ételek elkészítését illetőleg 
rendelkezünk.

Az említett recepteket, köztük egy
két magyart is. itt közöljük.
Süldő vadsertés-gerinc polgári módon.

— Selie de marcassin á la Bourgeise. —
A süldó-vadsertés gerincet pácba tesszük s 

ebben négy napig állni hagyjuk. A pácot Így 
későijük : egy liter víz és egy liter ecetbe 
borsot, sót. citromhéjat, babérlevelet, hagymát, 
karikára vágott sárgarépát és petrezselyem
gyökeret teszünk s ezt felforraljuk és a húsra 
önjük. Négy nap után a vadsertést a pácból 
kivesszük, megsütjük ; míg sül szorgalmasan 
öntözhetjük borecetessóslével s azután ugyan
ezen léből, maderia hozzáadásával erős mártást 
kész tünk. Ekkor egy és fél kiló sült gesztenyét 
héjjá tói m* gtisztitunk, vajból, ugorkából és 
kevés levesbő! készült mázzal .*>evonjuk, majd 
egy és fél kiló savanyukáposztát. melybe kari
kára vágott hagymát teszünk, egy üveg fehér
borral puhára főzünk, a gerincről a bélszínt 
levesszük, felszeleteljük, újra visszahelyezzük 
a gerincre, s ezt a jegecezelt gesztenyével és 
apró formákba osztott káposztával körül rak
juk s a fenti mártással leöntve tálaljuk.

Süldövadsertés gerinc.
A süldövadsertés gerincről a bőrt lefejtjük, 

de ut:y hogy a szalonna rajt maradjon ; ezután 
vörösbor, gomba és zö dség gyökerek hozzá
adásával puhára sütjük, levéből sűrít mártást 
készítünk s a gerincei párolt ká| oszta, egészbe 
főtt hagynia, urigomba, egesz paradicsom, kel- 
répa és zsirbasült burgonyával tálaljuk. A 
mártást külön tálaljuk.

Süldő vadsertés-gerinc francia módon.
— Selle de marcassin a Iá Francaise. —
A süldövadsertés gerincét 4 5 nap.g vörös

bor, petrezselyem, gyökér s a szükségéit fü 
szerekkel készített pácba állni hagyjuk, azután 
leszáritjuk, a bőrt lehúzzuk, egyenletesen körill- 
vagitaljuk s egy hozzá llő edénybe helyezzük 
melybe előbb vajat, zöldség gyöser. kel és fű
szereket tettünk ; majd lassan puhára pároljuk 
és közben folyton vörösborral iocsolgatjuk. 
Ekkor a léből vastagabb mártást készítünk, s 
a gerincet, ha puha fölszeleteljük, hosszú tálba 
tesszük s mártással leöntjük. Melléje burgonya 
püréböl formált csillagocskákat, Ízlésesen el
helyezett csirágvégeket, zöldborsót és apró 
galuskát adunk körözetnek.

V ad sertés  Lukullus módra.
—  Filets de sanglier á la Lucullus. —

Fiatal vadserrésbélszinből apró szeleteket 
Vágunk és ugyanilyen nagyságú libamáj-szele

tekkel együtt megsózzuk, lisztbe megforgatjuk 
és vajban kisüljük ; ezután friss gombát adunk 
hozzá az egészet pikáns vadmártással leöntjük, 
megpároljuk s ha megpuhult, ugyanabban az 
edényben tálaljuk

Vadsertésborda Kaunitz szerint.
— Cotclcltcs de marcassin a Iá Kaunitz. — 

Vadsertésből a szükséges bordákat levágjuk,
jó l megveregetjük, zsíros lében és vörösborral 
puliára pároljuk. Míg a párolás tart, egy darab 
vajat nyers tojássárgájával összekeverünk, 
majd a bordásokat kivesszük, leszárítjuk, s az 
összekevert vaj és tojássárgájával egyik oldalát 
bekenjük és a bekent oldalt cuko ral és fahéj
jal beszórjuk, hádogslitőbe tesszük s a sütő
ben lassú tűz mellett megsi tjük. Azután egy 
tálba koszorú alakban rakjuk, közepére jege- 
cezett gesztenyét helyezünk, s vörösborból és 
csipkebogyóból készült mártást adunk hozzá.

Vadsertés gerinc sütőben sütve.)
— S He de marcassin gralinne. —

Sok zsírral betakart süldövadsertés gerincét 
üt óráig borecet-pácba tesszük s azután zöld
ség-gyökerek, kellő fűszer, egy üveg vörösbort 
megfelelő só és kevés levesből készült lébe 
helyezzük, a pácból kivett gerincet puhára 
pároljuk, s ha megpuhult egyenletesre vágjuk 
és kihűlni hagyjuk ; majd tojás, cukor, fahéj és 
gorombára reszelt kenyérkeverékkel a gerincet 

beszórjuk, a sütőbe tesszük és addig sütjük 
mig a levét beissza Ha kész savanyú cseresz
nyét, b ennek levéből készített mártást adunk 
hozzá.

Vadsertés szent Hubert szerint.
— Cotelette* de sanglier á la Saint Hubert. 

Bőrétől megtisztított vadsertés gerincből
bordásokat vágunk, 3 —4 óráig pácba tartjuk, 
s lábast szalonna szeletekkel kirakunk, tetejére 
karikára vágott hagymát teszünk, erre rá
helyezzük a megsózott bordásokat s a páccal 
és egy üveg vörös borral lassan pároljuk s 
a jól megpárolt bordásokat gömbölyű tálba 
tesszük; ezután a párolt levet átszűrjük s 
egy pohár vörösborral újra föltesszük és adunk 
hozzá egy kanálnyi kaport, citromszeleteket, 
melyekkel együtt főzni hagyjuk, majd egy egész 
citromlevével kellemes savanykásra készítjük, 
a bordásokra öntjük és tálaljuk.

Vadsertés eltevésre.
A pácban megpuhult vadsertést egy kö- 

vagy cserépfazékba tesszük, a páclével felönt
jük s fülébe z iradékoi olvasztunk, ami a leve
gőtől elzárva és hólyaggal lekötve, hűvös helyen 
a használatig készletben tartja-. Ekkor hidegen 
vagy melegen adagokra föl-zolve tálaljuk. Az 
igy elkészített vad-értés beleken át eltartható.

Párolt vadsertéscomb.
A vadsertés bőrei, szalonnáját, ha nagyon 

vastag, leszedjük,-óval, borssal és fenyömaggal 
jó ! bedörzsöljük s a combot sok hagymával, 
babérlevéllel és felforralt ecetes vízzel puhára 
főzzük Ha puha kivesszük, zsír és egy kevés 
főtt páclé hozzáadásával ímeg-ütjük. Á levét 
kevés burgonyaliszttel sür tjük, egy pohár bort 
adunk hozzá és csipkebogyó ízzel felfűzzük.

Kénszeletek.

Melyik a legrégibb mártás ? A paradicsom. 
Származása Adám apánk korába nyúlik vi-sza.

Éva anyánknak melyik volt a legkedvencebb 
gyümölcse? A tiltott gyümölcs.

Ádátn apó milyen mártást szeretett legjobban ? 
Az almamáriást.

Mi a legfontosabb munka'? Az evés. Ennek 
idejét mindenki pontosan betartja.

*

A jó  étel az öröm kutforrása és a lustaság 
szoptatós dajkája.

H A S Z N O S  T U D N IV A L Ó K
Ikolmas.

Ez valójában a török testvéreknek töltött- 
káposztája s mint ilyen, legkedvesebb elede
lüket képezi A  készítése igy történik:

Nagy káposztafejnek a leveleit sós vízben 
lcforiázzuk, pár percig hideg vízben hagyjuk i 
deszkára teszszilk. Tölteléke ez : Fél kiló birka
húst s U  deka marhazsirt megőrülünk, sót, 
reszelt hagymát, fekete borsót. 2 kanál 10 pcn-ig 
főzött rizsét, 1 tojást, 1 kanál savanyu tejlóit, 
fé> kanál zsemlveniorzsat adunk hozzá s ebből 
gombócokat formálunk s a káposztalevélbe 
gőngyölgetjük, egymás mellé és fölé lábasba 
rakjuk, fél kanál olvasztott vajat, ' « liter hús- 
levet öntünk rá és gyenge tűznél 1 V « óráig pá
roljuk. A mártáshoz fél kanál lisztet, 1 citrom 
levét, I kávéskanál cukrot adunk, szitán átszűr
jük s ha talán sűrű lenne, akkor még levest ön
tünk hozzá; 2 tojássárgáját habarunk bele és 
többé nem hagyjuk főni. Tálalásnál a Dolmast 
pyramis-alakba rakjuk és a mártást ráöntjük.

Szörseprük tisztítása.
Szőrscprüket (bartvisch) ugv tudink tartó

sakká lenn , ha hetenkint eeyszer forró vízbe 
mártjuk. Ezáltal a szőrszálak merevebbek 
lesznek, s igy a szőrseprü sukkal alkalmasabb 
seprésre is.

Tintafoltok eltávolítása.
Fehérneműből tintafoltok úgy távolíthatók 

el, hogy a ruhát olvasztott faggyúba mártjuk s 
a bemártás után egy ideig állni hagyjuk és 
aztán kimossuk. Ha egészen fri-s a tintafolt 
akkor 24 óráig tejben áztatjuk s aztán stearin 
szappannal kimossuk.

Egy és mis Dániából.
(M. J.) A dánok országa egy idő óta az 

idegenek által nagyon kezd látogatottá 
válni. A dán fővárosban, Kopenhaguban 
csak úgy hemzseg a sok francia, angol, 
német és a többi idegen náció A 
nagy tódulás leginkább Koppenhágának 
világhírű tengeri fürdői miatt történik. 
Az idegenek közül a németek hosszabb 
időre, mig a szomszéd svédek és norvé
gek csak pár napi tartózkodásra, a 
város megtekintésére rándulnak ide. 
a tengeri fürdőkhöz. Dánia székesfő
városának azo..han vannak egyébh 
nevezetességei is.

Világhíres és szakszempontból ér
dekes a «Tivoli»-nak nevezett nyári 
kirándulóhelye, mely a mi Amerikai 
parkunkhoz (volt Amerikai parkhoz > 
hasonló mulató. Az összehasonlítás 
ugyan nem épen jó, mert a kopen- 
hágai «TivoÜ» igen előkelő hely, mely
nek látványossága majd egy nagyobb- 
szerü nemzetközi kiállítás benyomását 
kelti. Ez a mulató május elejével
nyílik és szeptember végével zár be.
Nagyon sok benne az előkelő vendéglő 
és kávéház s valamennyi — elekemen 
van vezetve és pompás forgalommal 
dolgozik.

Koppenhágában egyáltalán a fogadói, 
vendéglői és kávéházi szakfoglalkozás 
élénk és technikailag nagyon fejlett.
A modern és minden kényelemmel 
berendezett fogadók, vendéglők egész 
sokasága szinte bizonyítani látszik a 
nagy idegenforgalom könnyed lebo
nyolítására való készültséget. 11a az 
élelmezés is hasonló volna a könnyed 
és kényelmes elszállásolással, el lehetne 
mondani, hogy a dánok fogadói és
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vendéglős ipara a legelső helyen áll.
A dán konyha azonban nem valami 

kitűnő s ezt maguk az ottani fogadósok 
és vendéglősök is tudják s ép ezért a 
nagyobb konyhák vezetését francia 
szakácsok kezére bízzák.

A dánkonyhának úgyszólván egyedüli 
remeke, ahogy maguk a dánok nevezik, 
a oSmörgaasbord# és a «Sehvedentisch». 
Ez alatt egy finomabb fajtáját a Hors 
doeuvre (izleltö) értendő Nincs Dániá
ban olyan étrend (menti), amelyen ez 
és állandón ne szerepelne.

A Smorgaasbord különben és világo
sabban megmagyarázva, egy hideg és 
meleg ételekkel megrakott asztal, mely 
ott áll az étterem közepén és az ottani 
szokásokhoz híven a tulajdonképeni 
étkezés előtt való étvágygerjesztő fala- 
tozá3 t szolgálja, melyre egy pohárka 
finom szesz szolgál tűszerűi. Ez a be
vezetés az étkezéshez.

Egy másik híres skandináv Ízletes 
különlegesség a «Smörbröd*. Ez egy 
kenyérfajta, mely külömbözőkép lesz 
hússal felszerelve, úgy mint a sandvich. 
a sonkáskenyér vagy a németek sab
lonos Belecktesbrod-ja. Bámulatos azon
ban, hogy mily finom és minő sok 
változatban tudták előállítani a dánok 
az ő Smörbrödjüket.

Koppenhágában körülbelül HU előkelő 
fogadó van. (Tehát majd mégegyszer 
annyi mint nálunk.) A legutóbb épített 
Falast-fogadó a modern fogadói építke
zésnek valóságos remeke. Érdekes, hogy 
itt is főpincér rendszer dívik. Minden pin
cértől feltétlen megkivántatik, hogy tud
jon dánul, angolul és németül. A főpin- 
cértöl még a francia nyelv tudását is 
megkövetelik.

A főnök és alkalmazottak közötti 
viszony nem ép a legrózsásabb. Csak 
a közelmúltban igyekeztek a pincérek 
szociális alapon való szervezkedéssel 
segíteni a bajukon, mely mozgalom 
azonban egy sikertelen sztrájk után 
megszűnt. Most nemzeti szövetkezés 
alapján szervezkednek és igyekeznek 
a bajokat szanálni. A pincér itt fizetést 
nem kap, sőt jövedelméből egy bizonyos 
hányad törés címén le lesz vonva. 
(Akar csak a nagy német városokban). 
Lakás nincs. Egyszóval a szolgálati 
viszonyok itt is sok kívánni valót hagy
nak hátra. A törvényes felmondás 
mint nálunk 14 nap, de a valóságban 
ott is csak 3 napot vesznek igénybe. 
S mindezekhez még vígan derül és 
virul a helyeszközlők uzsorája'

E fennálló mizériák dacára is a 
szakfoglalkozóknak, nagyjában véve, 
nincs okuk a panaszra, mert a rend
kívüli nagy idegenforgalom mindent 
pótol. Hej, te valóban szép és nagy 
magyar-idegenforgalom, mikor is jön 
el a te országod . . .

V E N D É G L Ő S Ö K  N A P T Á R A
á r a : 2  k o r .  S O  f i l l é r .

Ü  Z  L E  T  I H Í R E I N  K.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket 

kik a 'Fogadót* a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesítem.

Értesítés. I.apunk t. előfizető közönségét, 
különösen a fővárosi és a környékbelieket 
ezúttal is értesítjük, hogy fankay Sándor a 
Fogadó kiadóhivatalába belépett, l.'j kiadóhi
vatalt tisztviselőnk, Jankay S. az adminiszt á 
ciós teendőkön kívül pénzfelvételre is jogo
sát a van.

Sárváron a Korona-fogadót mint 
előzőleg jelentettük. N aey  Dezső zala
egerszegi fogadós kartársiink január 
1-én veszi át.

Debrecenben a Boyal-fogadót meg
vette Borgida  Farkas, a jászberényi 
Lehel-iogadónak volt ismert és jóhir- 
nevü tulajdonosa. Borgida kartársunk 
ezen uj nagyszabású fogadóját ez év 
elejével veszi át saját kezelésébe.

Blkkel Jakab ismert budapesti ven
déglős kartársunk a VII., Ilka-utca 
k6. sz. alatt egy szép, modern beren
dezésű vendéglőt nyitott.

Borvásár. Az idei gyenge termés dacára, 
borszükségletünkéi kedvezményesen a Gyön
gyösön székelő „Visontai és Mátrahegyaljai 
Szölötelepek Borértékesitő Készv.Társasága* — 
szerezhetjük be. A Visonta —Gyöngyös vidéken 
termett borok zamatosságukról ismerlek s bár
mely híres borvidék boraival vetekednek.

Szombathelyen a Szabária-fogadót, 
mely szegedi Ench Károly báró tulaj
donát képezte, megvette Kemény József 
szombathelyi kereskedő 

Uj kávébáz a fővárosban. Kovács 
M. Budapesten az Aréna-ut 17. sz. 
alatt egy nagyszabású kávéházat léte
sített. Az uj és szép modern berende
zésű kávéház *(íradon címen dec. 20-án 
nyílt meg ünnepélyesen.

Segesváron a Mühsam-féle kávéházat 
megvette Groszmann János a Bárány- 
fogadó bérlője. Az átvétel e hő elejével 
történt.

Stvertecky kávéháza. Az „Elevátor* kávé- 
háznak volt jóhimevü gazdája, Stvertecky 
Károly a IY., Fővám-tcr 5. sz. alatti uj palota 
emeleti helyiségeit egy nagyszállása modern 
kávéháznak rendezte be. Stvertecky kartársunk 
uj szép üzletét e hó elejével nyitotta meg.

Bőm ROZSŐ előnyösen ismert kartár
sunk, Budapesten a »Lágymányos Ke
lenföldi polgári kör« vendéglője keze
lését újból átvette.

Makón a Korona-fogadót kemény Béla 
megvette örökáron. Kemény kartársunk a 
nagyszabású üzletet teljesen átalakíttatta, 22 
szobával kibőrittette és egész uj, modern be
rendezéssel szerelte föl. Az ünnepélyes meg
nyitás e hó 25-én történt.

Takács Miklós Budapesten a IX., 
Lónyay-utca 22. sz. alatti vendéglőt 
átvette és jó boraival azt máris szép 
lendületbe hozta.

Verestoronyban, a magyar-román 
határszél ez élénk forgalmas helyén a 
pályaudvari vendéglő bérletét Weber 
és Árva kartársaink, ismert medgyesi 
fogadósok nyerték el. A  verestoronyi

vendéglőt Weber Márton, inig Árva 
József a medgyesi Szőlő-fogadót fogja 
továbbra is vezetni.

Udvardy Ödön ismert kartársunk az
I. kér, Alkotás-utca 9. sz. alátti ven
déglőt megvette. Jó konyhája és borai 
uj üzlete jóraenetelét biztosítja.

Temesváron a Hungária-fogadót meg
vette Kiss Árpád, az ottani Horgony 
kávéháznak volt ismert tulajdonosa. 
Az uj tulajdonos ezen uj nagyszabásn 
fogadói üzletét e hó elejével vette át.

Prlntz István ismert budai vendéglős 
kartársunk a Fő-utca 74. sz. alatti 
üzleté! u. ott az 58. sz. alá helyezte át.

Uj kávéház Szegeden. Második főváro
sunkban Szegeden, a Kárász-utca és a Dugo- 
nics-tér sarkán épült uj palotában, Kádúr 
István, a pécsi Royal-kávéház volt jóhinicvii 
tulajdonosa egy fényes éB minden kényelemmel 
ellátott nagyszabású kávéházat létesített. Kádár 
kartársunk ez uj szép üzletét Korzó-kávébáz 
címen nyitotta meg.

BrandlCS József az I. kér. Hegyalja- 
ut 23. sz. alatt lévő jóhirnevü Weiszer- 
féle vendéglőt e hó elejével átvette.

Budafoki hírek. — Hofmeister Kálmán
kartársunk a mull hó közepével átvette a 
Halász-féle vendéglőt. — Otlenwald József meg
vette az Abel-féle jóhirnevü vendéglőt Az 
iizlet&tvétel e hó közepével történt.

Renováció és átalakítás Szegeden a 
Kaszinó-vendéglőt Vámos István kar- 
társunk teljesen átalakíttatta és uj mo
dern berendezéssel látta el. Az ünne
pélyes megnyitás e hó 23-án történt.

Magi! István Budapesten, a V i l i ,  
Teleky-tér 2. sz. alatti Krajcár Jó/.sef- 
féle jónevü vendéglőt átvette.

Győrött Németh Alajos, előnyösen 
ismert vendéglős kartársunk egy nagy
szabású és modern berendezésű ven
déglőt létesített és azt ünnepélyesen 
e hó 12-én »Platán« címen nyitotta 
meg. Németh kartársunk üzletét az 
üzletbeliek is szívesen látogatják.

Rudolf József Budapesten, a III., 
Konkoly-téle borozót megvette, azt ét
teremnek és sörcsarnoknak átalakítva 
és újonnan berendezve e hó elején 
nyitotta meg

Récsei Gusztáv, a fogadós és vendéglős 
iparhoz tartozóknak előnyösen ismert és derék 
tagja, mint előzőén irtuk, fogadók, vendéglők 
és kávéházak eladását közvetítő irodát létesí
tett, amellyel az egyes kevésbé lelkiismeretes 
és hozzá nem értő irodák által kihasznált 
üzleti érdekek megóvását célozza. Az üzletüket 
eladni vagy venni szándékozó t. közönség 
figyelmét ezúttal is fölhívjuk Récsei kartársunk 
irodájára.

Budapesten a V II, Aréna-ut 68. sz. 
alatti Notta-fé.e vendéglőt, a városliget
nek ezen egyik nagyobb vendéglőjét 
Révay  Imre János megvette és saját 
kezelésébe a múlt hónap közepével 
vette át.

Barcson a .leidl-féle jóhirnevü ven
déglőt K ugler István volt darányi 
vendéglős megvette. Kugler kartársunk 
uj üzletét január 1-ével veszi át.

üzletet jól akar venni, 
forduljon a budapesti K écse ih ez .
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Üzlet kibővítés- Békéscsabán Sehvez- i 
ner Károly kartarsunk üzletet 4-0 ezer 1 
korona köitseggel újjáépíttette és egy 
tágas szép étteremmel bővitette ki. Az 
üzlet újonnan Pilseni sörcsarnok címen 
e hó 1-én nyílt meg ünnepélyesen

Tokajban az »Arany8as«- fogadót 
W fiiszberger József jóliirnevii kunhe- 
gyesi vendéglős bérelte ki. Weiszberger 
kartársunk uj üzletét e hó elejével 
veszi át.

K e r e a l e t n e k ,  T. olvasóinkat 
kérdik, tn>(.y al alulit) keresett Címek hollé
tét, kartársi szívességből, a megtudni óhaj
tókkal egy lev.-lapon közöljék

V o lf ' íyula főp. és Batha Kálmán hollétét 
(múlt nyáron Cirkvenicán a „\líramare“ -ben 
voltak) kéri egy lev.-lapon tudatni Horváth 
István föpincér, Arad, Közp nti kávéház.

Zsunatz János borfiu hollétét (utoljára volt 
Szegeden a Próféta-fogadóban) kéri tudatni 
Sulyka Mátyás föpincér, Budapest-Kőbánya, 
Hullám-kávéliáz.

Dr. Kotonics József ügyvédjelölt ur hollétét 
kéri egy lev. lapon tudatni Bárok Jenő Korona 
vendéglős, Márma rossz igei.

DllC J. Mól’ kartársunk Budapesten 
a IV. kér., Kepiró-utca 8. sz. alatt egy 
csinos berendezésű étkezdét és kávé
csarnokot nyitott. Dúc karlársunk az 
üzlethez tartozókat kedvezményben ré
szesíti.

Nappal kávéház. este  té lik ert a lmda-
uesti Urient - kávéház. hol a pálmák és babér 
fák kellemes árnyában és pompás cigány- 
muzsika mellett a legkellemesebben ellehet 
szórakozni.

Lakás- és helyváltozás-ukat jelentő 
tiszt, pincer-előlizetőinket kérjük, hogy 
voit alkalmaztatásuk vagy lakhelyüket 
szintén szíveskedjenek megírni. Fogadó 
kiadóhivatala, Bpest, Kákóci-ut 13.

H e l y  v á l t o z á s o k .  — Katdoss
István Temesváron a Koronaherceg fogadó 
kávéháza főp. állását, régebbi helyét újból el
foglalta. B író  József Miskolcon a Pannonia- 
kávéház főp. állását töltötte be. Sepsiszent
g y ö r g y i  a Köss th kávéház. föp. állását 
Hirsch Mihály foglalta el. Újvidéken a Grand 
fogadó sörcsarnoka főp. állását Surf 
Károly tölti be. Keszthelyen az Amazon 
kávéház föp. állását Unger Mihály foglalta 
el. Tapolcán a  Pannónia fogadó kávé- 
háza főp. állását Töpfel Mátyás tölti be. U. itt 
az éttermit Mihertia Jenő foglalta el. A Domo
kos vendéglő és kávéház főp. állását Kiss 
Gyula tölti be. Barcson a Korona fogadó föp. 
állását Verbanics El k foglalta el. Nagybányán 
az István király fogadó főp. állását I. Fapp 
Viktor töltötte be. Pécsett a Nádor-fogadó 
üzletvezetői állását Cscrnovits Sándor töltölte 
be. U. itt a Vadember-fogadó főp. áliá.át 
Gokler József (nem Gyulai foglalta el. Bródban 
a Sárgaház-fogadó főp. állását Thierjung Miklós 
töltötte be. Szegeden a Royal fogadóban Rád 
nyáncu Kornél szobafönök mellett Prohászka 
Károly szobap. működik. U. itt a főportási 
állását Schwartz Uszkár foglalta el. A Tisza- 
nagyfogadóban Balog Sándor éth. állást foglalt 
Temesváron a Korona-fogadó főp. állást Sze
mes György töltötte be. A Koyal-kávéház főp. 
állását Stein  Sándor foglalta el. Aradon a vas
úti-vendéglő föp. állást Rosner Ferenc töltötte 
be. Mellette Pndecky Mihály a lizetőp. állást 
nyerte el. Makón a Korzó-fogadó föp. állást 
Magyar Mihály töltötte be. U. itt a Korona
fogadó főp. állasát Fekete László tölti be. 
Schvartz Samu Kisvárdán a Weinberger-féle 
kávéház föp állását foglalta el. Schmauder 
Lajos Győrött a Fehér hajó fogadó főp. állását 
tölti be. Pécsett a Hajó fogadó főp. állását 
Prandtner Jenő foglalta el. L\ itt Wagner 
Lajos m. éth működik. Szekszárdon a Hungária

kávéház föp. állását Horváth töltötte he. I . 
itt Baka István segédp. állást foglalt. Kassán 
a Korona kávéház főp. állását Ehrenwald Géza 
töltötte be

Megnyílt Szegeden a

Royal nagyszálloda
T u la jd o n o s : Dávid Sándor vasúti vendéglős.

100 szoba legmodernebbül és pazar ké
nyelemmel berendezve. K özp o n ti fűtés, 
minden szobában m eleg - és h idegv iz-  
vezeték . Fürdő a házban. Minden vonatnál 
saját autó áll a ven d égek  ren de lkezé 
sére. Szolid árak. Figyelmes os pontos 

kiszolgálás.

orientfobadóés k á v é h á z
Budapest. VII.. Rákűcl-ut 42

Nemzeti színházzal (v. Népszínházi szemben. 

Igazgat'-: Németh Károly.

’ A  fogadós, vendéglős-iparhoz tartozók < 
kedvelt találkozó helye.

Modinil b m M I  kávéház I lekeaszlallal. 
Étterein is sönsasnok saját vezetés alatt.

Mérsékelt árak.

Szakmabeliekneka szobaátaHnál W11 kedvezmény.

N Y Í L T - T É R *
Elismerő nyilatkozat

Igen tisztelt Kartárs ur'
Kartársi tisztelettel felkérem, szíveskedjék 

öcsémnek. Kerekes Vilmos, a lippai József 
főherceg — fogadósrészére egv borszürő-készü- 
léket küldeni, 2 drb szürözsákkal. Nevezett 
készülék ép oly jóminőségü legyen mint amit 
éu kaptam. — Kartársi tisztelettel 
Zombor. Kerekes Sándor

vasúti vendéglős.

Megszökött pincérnek.
Molnár Julianna gyöngyösi és tírospik Juli- i 

ánna pesti szül. pincérleányok elszöktek tőlem j 
auélKiil, hogy az előleget visszalizötték volna. ; 
A kofferjukat suttyomban küldték ki az álló 
másra, így azt se tarthattam vissza. Az illetők I 
Mária Regina belyszerzőtöl szokta* a vidék 
meghódítására kirándulni. Senki se alkalmazza I 
őket. — Jászberény, 1‘J l l  dec. hó

Szabó Fekete János 
R&kóci-fogadós.

Tolvaj borfiu.
Vámos Béla (állítólag pesti születésül bor- 

fiúnak száz koronát adtam váltás céljából s a 
pénzzel megszökött. Ha netalán kartarsaun 
tudomást szereznek a rossz útra tévedt fiú
ról. szíveskedjenek egy lev.-lapon értesíteni. 
És pénzt ne adjon a kezébe senki se

Beregszász, *911 dec. hó.
Klenner János 

Royal fogadó főpincére 
B rovat alatt köilöttakért nem vállal felelősséget a 

azerkaaztőség.

Erdélyi [semegegyűmolts.
100 klg. szép táblaalma . . .  K BO
100 . rétesnek való alma . „ 4H1
10ü „ csemege-körte . . „ 8 0
100 „ erdélyi vékonyhéju dió . , 70
i00 . killis-krumpli................. - 10

Goldstein Ezeklel, Nagyszeben.

a>r.»- A  mazsola. %as>
Németh Károknak, a budapesti Orient 

fogadó ismert igazgatójának borlius- 
kodása idejében történt ez az eset.

Xalombákon, a Balamhér nagyfogadó 
éttermének egyik törzsvendége így 
szólt a fogadónak jo, zamatos magyar
ságáról ismert tulajdonosához :

— Zalombai ur. ez a mostani 
szakácsnője vagy bécsi tót, vagy pesti 
svábasszony: halvány sejtelme sincsen 
arról, hogy a turósrétest hogy kell 
készíteni. Mazsolaszőlővel, vaníliával 
rakja tele s teszi nemzetietenné es 
teljesen élvezhetetlenné, ezt a minden 
izében és vonatkozásában magyaros es 
minden tésztánál jobb tésztát. Ki a 
csoda hallott ebbe citromot, vaníliát 
és mazsolát tenni? Aki ezt teszi, az 
egyáltalában nem ért a turósrétes 
készítéséhez.

Zalombai roppant megbolránkozott 
a mondottakon. Bántotta nagyon, hogy 

. az ö becsületes jó magyar konyhájával 
kapcsolatban ilyesmiket mondanak.

t Ha még egyszer ilyesmi fordul 
5, szélnek eresztem azt a lelketlen 

szakácsnét! —  nyugtatta meg a ven
dégét valamint önönmagát, Zalombai 
(A szemfüles Németh Károiy pedig, 
mindezt végighallgatta.;

De bizony legközelebb megint csak 
volt mazsola a turósrétesben.

A >Balambér« törzsvendége amikor 
ezt larta. & haragtól elvörösödve szólt 
az ép oda érkező borimnak.

Mond csak öcsém, ini az ördö- 
gért van a rétesben megint mazsola?

— Azért kerem alazattal, mert a 
mostani szakacsné nem tudja, hogy a 
turósrétest mazsola nélkül hogy kell 
csinálni! felelte minden fejtörés nél
kül az élénk fölfogásáról már akkor is 
ismert Németh Károly.

Kortyantó.
Egy niegveszekedett tityingein sincsen. — 

mit tegyek ?! Megyek mulatni s a „cekk'-ért 
meg a bandának adós maradok.

Budapest — Telefon 162 84.

K iadó vagy e ladó.
Központi kávéházam vendéglői joggal 
és korlátolt italméréssel, a varos kellő 
közepén, a Krasznamegyei Takarék- 
pénztár újonnan épült palotájában, esi 
nosan berendezve, betegség miatt eladó, 
vagy szakképzett kezelőnek (cukrásznak 
is nagy<m megfelel) ö GOl) kor óvadé!: 
kai kiadó. Bővebb felvilágosítással szol

gál a tulajdonos. t—3

Frledmann Jakab Szllágysomlyón
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BOLDOG IM lt iT  '•4. tőinek, jóbarátainknak
és ösmerőseinknek szívélyes üdvözletünket nyilvánítjuk az év fordulásával

a „FOGÚD" szerkesztősége és kiadóhivatala-

Szervezkedő? i ügyünk minden | 
hívét s harcosát, valamint jó  is- I 
merő-címet üdvözlöm az újév 
kü s z ö b é n . Schiller Vince | 
Budapest Székesf. r .- ip a r t, alelnüke I

A Széhesföv. vendéglős ipartár
sulat és az Orsz. Vendéglős-Egye
sület t. tagjainak boldog újévet 
kívánok. Kaszás Lajos
Bpest. elnOk.

I Szegei Dávid Sándor
fogadós és vasúti vendéglős.

Szakmozgalmunk harcosai, t. 
barátaim és kartársaimnuk bol
dog újévet kívánok.
Bpest. Síinek Lajos

vendéglős.

Tisztelt barátaimnak és kartár
saimnak szívélyes üdvözletemet 
fejezem ki az újév alkalmával. 
Bpest. Gömbös Lajos
IV., VároOház-u. vendéglős.

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

Boldog újévet kívánok t. kar j 
társaimnak, minden ösmerősrtm- 
nek és az országos mozgalmunk 
összes barátainak.
Kerepes. Springer József
_____  ___________ nagyve ndéglöa, H

Bpest

B. ü. É. K.
Glück Erős

Keleti pályaudvari vendéglős

Boldog újévet kíván 
( sainak és jóbarátainak

Miskolc.
K orona—Budape •

B O L D O G  U J  E V E T !
Bőcögö József fogadós

5

Kartársaimnak és ismerőseim
nek minden jó t kívánok az újév 
alkalmából.

' Bpest Wurglits Vilmos
vendéglős.

T. vendégeimnek és kartársaim
nak boldog újévi kivánataimat ez 

I utón nyilvánítom.
| Bpest, Spitzcr István

Soroksári-nt. vendéglős

Minden ösmerősöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

Boldog újévet kívánok t. kar
társaim és {ismerőseimnek.

Temesvár Kardoss Irtván Temesvár 
Koronaherceg fogadó főpincér

Tóth Kálmán
vendéglős

Az újév küszöbén t. pályatár
saimat és (ismerőseimet szívesen 
üdvözlöm.
Bpest Ifj. Schnszler Ernő
Nyugati p.-udvar vendéglős

Szerencs ekivánataimat fejezem 
ki az újév küszöbén t. pályatár
saim és jóbarátaimnak.
B.-Csaba. Kotorsz József

vasúti vendéglős

Boldog újévet kívánunk t. barátainknak és ismerőseinknek. 
Nagykanizsa Kiss Ernő fog-adós
Korona fogadó és neje

Boldog újévet kiváltunk minden 
barátunknak és ösmerősünknek 

Bpest Kohos Lajos és neje
vendéglős

Hjiest

B. U. E. K.
minden jóbarStomnak és (ismerős 
kartársamnak.
Bpest Németh Károly
Orient fogadó igazgató

Az. újév fordulóján jóbarátaimat 
■ ■9 pályatársaimat szívesen grata 
látom.
-Szeged Dávid Pál

Roy.il nagykávéház túl.

T. pályatársaimnak és jóbará 
taimnak ezúton kívánok boldog 
újévet.
Budapest. Aszner János
Ferenc-körut. vendéglős

.lób.iratainkat és t. kartársainkat
az. újév küszöbén gratuláljuk.

Bpest Aszner József és neje
Soroksiri-ut 70. vendéglős.

Személyes ismerőseink és jóbarátainknak ezúton fejezzük 
ki újévi szerencsekivánatainkat.

Debrecen Hentrye és Brádl
Mátyás király étterem vendéglősök

B. U. É. K.

Bock Ferenc
Debrecen fogadós

T. (ismerőseimnek és kartár- 
saimnak szerencseki vánutaimat 
fejezem ki az év fordulóján 
Bpest Bock Lajos
Debrecen fogadó üzletvezető

Az újév küszöbén t. (Ismerősei
met, s kiknek hollétét nem tudom, 
ezúton üdvözlöm.
Miskolc Liget y Hermán

Royal-fógadós

Az újév küszöbén üdvözlöm 
t. barátaimat és pályatársaimat 

Miskolc Ifj. Mayer József
vendéglős

T. pályatársaimnak szerencse- 
kivánataimat ezúton fejezem ki.

Miskolc Auslander Gyula
.Pannónia' kávéház tutajd.

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és kartársaimnak.

Miskolc Leiler Béla
vendéglős

B. ü. É. K.
Kartársaimnak és az „Orient“  
kávéház t. vendégközönségének 
ez utón kívánok sok szerencsét. 
Bpest Haska József
Orient kávékéi. főpincér.

Jó ösmeröseimet * akiknek hol
létéről nincs tudomásom, ezúton 
üdvözlöm az év fordulóján. 
Valkány LUIik  F eren c

vasúti vendéglős

B .  U .  É .  K .
Vukán István
vasúti vendéglős

Az év változásával L  kartár
saimat és jóbarátaimat ez utón 
gratulálom.
Bpest Szintay Bálint
Hold-u L vendéglős

T. kartársaimnak és jóbaráta
imnak boldog újévet kívánok.

B. C. K K.

P O L G Á R I SERFŐ ZD E R .-TÁR S.

BUDAPEST-KŐBÁNYA.

T. ösmerőseimnek és kartár
saimnak boldog újévet kívánok.

Bpest. E g y e d  G y ö rg y
Krísstina-tér. Zöldfa-vendéglői.

Boldog újévet kívánok jó  bará
taimnak és t. kartársaimnak.

Bpest Stnrm Ferenc
Ltpót-körut vendéglős

Összes jó  ösmerőseimnek ez 
utón fejezem ki boldog újévi ki
vánataimat.
Székesfehérvár Endréd? Sándor

vendéglői

Jó szerencsét, jó  sikert kíván 
jóbarátainak az újév küszöbén

Ezúton kívánok boldog újévet Sok szerencsét kívánok minden 
minden jó  ösmerösöranek. jó  barátomnak az újév alkalmából. ||

Bnzárovits Lajos Hegyeshalom Láng Pál II
főpincér nagyvendéglös

Bpest B
Wurgllts-étterem
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Az újév küszöbén t. pályatár
saimnak jó  kivánataimat ezúton 
fejezem ki.

Kl’ost Bittuer Alajos
Fehérvári-ut 16. vendéglős

Személyes (ismerőseimet s jó- 1 
barátaimat szívesen köszöntőm | 
az újév alkalmából 

Bpest Kováts Dániel
Nagyköruf Valcria-kávés

Az év változásával jóbarátaim
nak és kartársaimnak szerencse
kivánataimat fejezem ki.
Bpest Végh Miklós 
M -Tcrézia-ter vendéglős

Boldog újévet kívánok t. ötme- 
rőseimnek és kartársaimnak.

Bpest Róna Gyula
Nép liget-Otl hon n.-vendéelös-kí vés

Boldog újévet kívánok minden 
jó  barátomnak és kartársamnak.

Ball Varira János
Sopron m. vendéglős

B. ü . É K.

Lúgos SeháQer János
Posta-fogadós

Jóbarátaimnak, pályatársaim
nak boldog újévi kivanataimat ez 
utón fejezem ki.
Lúgos Oppeltz József
Royal kávéház föpincér

B. U . fc. K.

I'ápa Brunner János
vendéglős

Ismerős kartársaimnak ezúton || 
kívánok boldog újévet.

Bites! .Markovics Domonkos
DÖbrcntei-tér vendéglős

Barátainkat és ismerőseinket 
üdvözöljük az újév küszöbén. 

Bpest Andreits József és nsje
Alkotmány-u. vendéglős

Minden jóbarátomat ezúton 
üdvözlöm az év fordulóján.

Bpest Csisinkó Béla
Stuim étterem föpincér

Minden jóbarátomnak és kar- 
társamnak boldog újévet ezúton 1 
kívánok.
Pápa Túrosán vi Samu

vasúti vendéglős

B. U. É K.

Nyíregyháza Bleier Jenő
Korona fogadó éti. és neje

B. II. É. K . L

Nyíregyháza Papp Lajos fogadós
Korona fogadó és neje

Az újév küszöbén t. pályatár
saimat szívesen gratulálom.
Bpest Patonay Gáza , 
Ostende kávéház föpincér

Az újév fordulóján t. kartár- 
1 saimat szívesen üdvözlöm.

Bpest Wallner Samu
Keleti p.-udvar, étterem föpincér

•Szerencsekivánataimat fejezem 
ki jó barátaimnak az újév alkal
mával.
Miskolc Máté Zsigmond
Korona fogadó szobaföpincér

Boldog újévet kívánok ismerős 
kartársaimnak és jóbarátaimnak

Miskolc Kollár >'ándor
Korona sörcsarnok főpincér

B. ü . É. K.

Miskolc Müller Mihály
Korona fogadó főpincér

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és (Ismerősömnek.

Bpest Kousz Antal
Sip-u. 5. vendéglős

T. ösnieröseimnek szerencse
kivánataimat ezúton fejezem ki 
az év változásával.

Miskolc Engelmann Lajos
Korona fogadó főportás

Kollégáimnak, jóbarátaimnak, 
valamint L  vendégeimnek boldog 
újévet kívánok.
Miskolc Schwartz Sáudor
Erdélyi m.-borozó vendéglős

Tisztelt barátaim és kartársa
imnak ezúton kívánok boidog új
évet
Miskolc Honig Jenő
Abbázia kávéház föpincér

Ismerős kartársaimnak szeren- 
i'sckivánataimal fejezem ki az | 
év fordulóján.
Bpest Artner Alajos
Wesselényi-u. 20 vendéglős '

Az év változásával t. pályatár | 
saimat és ösme.őseimi t ezúton 
gratulálom.

1 Miskolc Itajcsányi Mihály '
Vasúti vendéglő föpincér

Boldog újévet kívánunk t. barátainknak és (ismerőseinknek, 
Kaposvár Horváth István vendéirlós

Turul nagyfogad" és neje

K. ü . fi. K.

Bpest Szekerka Zoltán és neje
Hungúria-köriit 50. vendéglős és kávés |

Az újév küszöbén szívesen üd
vözlöm t. kartársaimat és jó- 
barátaimat
Bpest Kondor József
Berta Uy. étterem föpincér

T. ismerőseink és barátainknak 
b. újévet kívánunk.

Bpest Fliegenschne TTlihily
vendéglős és neje

B. U. £ . K .

Bpest Vezér Páter
Népszínház ii 1 vendéglős és neje |

Boldog újévet kívánok t. kar
társaimnak és jóbarátaimuak.

| Bpest llatalovics tiy. Gyula
X., Váma-n. vendéglős

Személyes ismerőseimet és kar- ! 
társaimat szívesen köszöntőin 
az újév alkalmából, 
lipcst Ábra hám Vince
Orient fogadó sznbafönuk

Az év változásával jó  barátaimat és t. pályatársaimat 
szívélyesen üdvözlöm.

Hatvan Bőhm Lajos
vasúti fogadó fogadós |

Az újév alkalmával kartársaiul- 
nak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok.
Bpest Molnár Gábor
Berzscnyi-u. 1. vendéglős

Jó szerenesét. jó  sikert kíván 
minden jóbarátjának az újévben 

Szigetvár Puskás Gyula
vendéglős

B. U. K. K.

Báziás Dervarics Ferenc
vasúti vendéglős

Jó kivánataimat fejezem ki • 
minden jó ismerősömnek az év | 
változásával.
Bpest llrabovszky György
Hajós-u. ventívglos

Boldog újévet kívánok minden 
barátomnak és ismerőseimnek.

Nyíregyháza Bleier Márton
Korona fogadó káv. föpincér

T. pályatársaimat és (ismerő
seimet ez utón gratulálom az év
fordulóján.
Vasszentmihálv Marx János 

Vas m. vendéglős

Boldog újévi kivonataimat t. 
barátaimnak ezúton nyilvánítom.

Kecskemét Simon János
Gáspár A.-utca vendéglős

Az év változásával t. pálya |, 
társaimat és ösmeröseimet ezúton || 
gratulálom.
Bpest Ifj. Mirth Audra-

; Nagymező-u. 2l vendéglő*

Jóbarátaimnak és ismerőseim
nek az uj év küszöbén sok sze
rencsét kívánok.
Bpest Feli Jakab 
Lehel-u. 21 vendéglős

.
B U. F.. K.

Bpest Miakit9 Mihály
Ráköci-ut 5. vendéglős

k .
J'. vevőinknek az uj év alkalmából szerencse- 

kivánatainkat és meleg üdvözletünket fejezzük ki.

S z t ■ CukácefilrdÖ JCutoá llalat

Ji. J.
B. 11. K. K.

Bpest Janauschek Ferenc
Köfaragó-ti. vendéglős és neje

T. üsmeröseimiiek szerem se- 
kivánataimat fejezem ki az újév | 
változásával.
Bpest Fóliák József |

Edison-iogadós

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és (ismerőseimnek.

Eperjes Zsédely István
F.-sas fogadó főpincér

T. barátaimat és szaktársaimat 
szívesen köszöntőm az év fordu
lóján.
Eper-jes Tóth L*jos 
Vasúti vendéglJ föpincér

| T. ösnieröseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az újév- 
változásával.
Eperjes Kucik Lijos
Keresk. csarnok főpincir

Az év változásával t. pályatár 
saimat és Ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest Ilit* Daniló ■
Petőfi kávéház felszolgáló
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. Az év változásával t. pályatár-
B. U . h . K . saimat és ösmerőseimet ez utón

i  gratulálom.
Bpe.l kedrovil, Mihály tp est Berecky I j jo s
Fóvámtér kávés-vendégios Svábhegy fogadós

T. kartársaimnak és minden jó 
barátomnak boldog újévet kívánok

lipest Reinprecht Ernő
Váci-ut vendéglős

Minden jó  ismerősöm és kartár
samnak boldog újévet kívánok.

lipest- krizmanits János
Kőbánya vendéglős

Az év fordulója alkalmából t. 
barátaimat és pályatársaimat ez 
utón üdvözlöm
Szászsebes Mayer Vilmos 

Elite-kávés

Az év változásával t. ismerő
seimnek szerencsekivánataimat 
fejezem ki.
liarcs Jeidl Mátyás

vendéglős

B. ü. É. K.

Acél Miksa
Excelsior-fogadös

Boldog újévi kíván .taimat % e 
helyen nyilvánítóin t. barátaim
nak és kartársaimnak.
Bpe-t Schultheis J.
Orienl-étterem főpincér

B. U. É. K. B. U. É. K.

Bpest özv. Murlasits Pálné
Csengery-u. 52 vendéglős

A Székes!'. V. es Koc-sm. Ipar 
társulatának szorgalmasan fizető 
és minden tagja, valamint jóba- 
rát.iiinnak h. újévet kívánok 
Hpest Fehér Sándor

__________________ vendéglős-pénztáros

T. szaktársaimnak, barátaim- I 
nak és ösmerőseimnek b. u. é. sze- ; 
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Bpest Geiszlingcr Endre 
Simplon-kávéház n. főpincér

T . barátaimat és kartársaimat 
szívesen köszöntőm az év for
dulóján.
Bpest László Sándor
Simplon-kávéház é. főpincér

T. ösmerős kartársaimnak és 
barátaimnak boldog újévet ezúton 
kívánok.
Hévíz Tory György
Kursalon-éttermek vendéglőse

Jó ismerőseim és barátaimat 
szívesen köszöntőm az újév al
kalmából.
Bpest Bartnschek Ernő
Hungária-köruf vendéglős

B ü. É. K

T  (ismerőseimnek szerencse* 
kivánataímat fejez m ki az év 
változásává1.
Győr László Jói

vendéglős

T. barátaimat és mindazokat, 
kiknek hollétét nem tudom, ez
úton üdvözlöm.

£  Valamennyi t. ösmerösünket és jóbarátainkat szivesen 

X  üdvözöljük az újév küszöbén.

— Győr, Royal fogadó

őzv. Meixner Mibályné fogadós

Csukóv ts István
kávéházi föpincér

Bognár Mihály llorváth János

Móritz Mihály
éltenni föpincér

T. ösmerüseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
< ,yőr Németh Ferenc

F Hajó-fogadós

B. U. £. K.

Győr Gombás István
Lloyd-vigadő vendéglős

Varga János
sörödéi föpincérszobalöpincér

Meixner Lőrinc
főportás

T  ismerőseimnek és k artá ja 
imnak ezúton fejezem ki újévi 
szerencsekivánataimat.
Győr Józsa György

vendéglős

T. (ismerőseimnek ezúton feje | 
em ki szerencsekivánataimat az 
v változásával
íyör I  Szilágyi Gyula j

ir. Iiiir * iímmrÚT

Szívélyesen üdvözlöm jó  bará- 
barátaimat az újév küszöbén. 

Győ Jarkovits István
Seccssió-mulató föpincér

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és (ismerősömnek

Az újév küszöbén t. barátaimat 
és pályatársaimat szívesen üd
vözlöm.

Bpest Bedő Vince
Soroksári-u. 18. vendéglős

T. 'ismerőseim és barátaimnak 
szerencsekivánataimat fejezem ki 
az év változásával.

Celldömölk László Ferenc
vendéglős

Kartársainknak, jóbarátainknak és t. vendége- ~  
J  inknek ezúton kívánunk szerencsés b ldog újévet!

 ̂ Debrecen, Hungária kávéház

J  Letler Károly föpincér

Svéd Márton
tekeőr

Dénes Ignác
fizetőpfncér

Stankovics Sándor Gazdag József Ring Ferenc 
Roffa József Krapf Marci Altér Béla

Az ujév küszöbén t. barátaimat 
és palvatarsai mát szívesen gratu
látom.

Bpest 
Szondy-u. 211

Babochay Ödön
vendéglős

Minden jó  barátomnak boldog 
ú jévet ezúton kívánok.

Módos W inkler Miklós
Zágráb-fogadös

B. újévi jókivánatuimat ezúton 
nyilvánítom minden ismerős és 
jó  barátomnak.
MikIob herskovits TTliksa

főpincér

Boldog újévet kívánok minden 
jó  barátomnak és ötmezősömnek-

i. 45.

Kedves kartársaim és bará
taimnak )> újévet kívánok.

Beszterce Fischer József Mirakncsztiir
föpincér

B. újévet kívánok összes bará
taimnak és ismerőseimnek.

Sahling kávéház
Berglesz Sándor

föpincér

Összes jó  barátaimnak és 
ismerős kartársaimnak boldog 
újévet kívánok.
Karánsebes Szenenki Demeter

A.-csillag fogadós

B. U. E. K.
t. ismerőseinek és vendégközön
ségének
Bpest Neuman |.
Váci-ut 34. kávés

B. D. É. K.
szeretett jó  barátainak és isme
rőseinek.
Eger Kis Pollik
Széchenyi kávéház főpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratutálom.
Győr Buchler Lukács

Sárkánylyuk-vendéglös

T. ösmeröseimnek szerencse
kivánataimat lejezem ki az év 
változásával.
Gvör Németh Alajos

Platán-vendéglős

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak. 

Győr Várady Ármin
Korona-Finme kávés

T. (ismerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az ujév 
változásával
Győr Koch Samu
Vasúti étterem föpincér

T  barátaimat és mindazon 
ösmerőseimet, kiknek hollétét nem 
tudóin, ezúton üdvözlöm.

Boldog újévi kivánataímat 
ezúton nyilvánítom t. barátaimnak 
és kartársaimnak,
Somogyszobb Brehiu Frigyes

vasúti vendéglős

Személyes ismerőseiméi és t. 
kartársaimat ezúton üdvözlöm az 
év fordulóján.

Pancsova Schlögl Mátyás
Gr. Kontilovics f. fogadós

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ismerőse nmek. 
Ada Griinhul Dávid

Nemzeti fogadós

T  barátaimat, ismerőseimet s ; 
kiknek hollétét nem tudom, ez
úton üdvözlöm.
.Salgótarján Len*
Acél gyárikaszinó

"gyei János I
Töpincér
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Jó barátaimat és t. kartársai- 
az uj év küszöbén gratulálom.

Sárvár. StrohofTer Viktor
vendéglős.

Az újév alkalmából jó  bará
taimat és ismerőseimet szívé
lyesen üdvözlöm.
Sarród Csida István 
Sopron m. vendéglős

Minden ismerősömnek és jóba
rátomnak ezúton kívánok boldog 
újévet.
Székelykocsárd kette r Ferenc 

vasúti vendéglős

Boldog újévet kívánunk t. ba
rátainknak és ösmerőseinknek.

Nagykikimla Kmetfki Lijis, (Ilii Illírt
Nemzeti fogadé fogadósok

B. U. É. K.

Bpest Milesits István
Otthon-kivéház főpincér

Az újév küszöbén t barátaimat 
és pályatársaimat szívesen üd
vözlöm.
Zámoly Schmidt Alajos
Fejér m. vendéglős

T. ösmeröseimnek szerencse
ki vánataimat fejezem ki az újév 
változásával.
Szinérváralja Groszman Dávid

Korona-fogadós

B. ü. É. K.

Bpest Somló Vilmos
Fehérvári-ut Hadtk-hávés

Boldog újévet kívánok t. ösme- 
röseimnek és kartársaimnak.

Bpest Ketlinger Már<on
Fehérvári-ut M. vendéglős

Az év változásával t pályatár
saimat és Ösmerőseimet ezuton 
gratulálom.
Losonc Takács Lajos

Royal-kávés

Összes ismerőseinknek és jóbarátainknak ezúton k íván u n k^  
B o l d o g  ú j é v e t

Debrecen, Arany Bika fogadó

Horváth Lajos Löw  Alajos Maitsch Mihály
föpincér (kávéházi szobafőpincér lópincér (étterem)

Árvái Berci, Farkas Lajos, Szliva János
éthordók

Személyes ösmerőscim és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.

Nagymaros Kopcsinovits Antal
vendéglős

Mindazon ismerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezúton üd
vözlöm.
Losonc Itákócv Ferenc
Royal-kávéház föpincér

Boldog újévi kivánataimat L 
barátaimnak ezúton nyilvánítom. 

Debrecen Lengyel Miklós
fogadós

T. barátaimnak és kartársaim
nak boldog újévet kívánok.

Debrecen Lapátli Béla 
vendéglős

Az év változásával L pályatár
saimat és (ismerőseimet ezúton 
gratulálom
Debrecen Nyárády József
Mátyás király étt- főpincér

1. ösmeröseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Nagvkikinda Kauschky konrád
Nemzeti fogadó tőpincér

Személyes ősmeróseimet s t. ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Mátészalka Tatay Fái 

Központi fogadós

Boldog újévet kívánok minden 
ismerősömnek és kartársaimnak.

Zsolna Somogyi János
Vasúti vendéglő fizetopmcér

Az újév küszöbén t. ismerő
seimet és pályatársaimat ez utón 
köszöntőm.
Kecskemét Oláh Vince
Beretvás-logadú szobafőpincér

Az év változásával t. [álvatár- 
saimat és ösmerőseimet ezuton 
gratulálom.
Kolozsvár Xakots Jenő
Bristol-kávéhaz főpincér

Mindazon jó  ösrnerösömet, kik
nek hollétét nem tudom, ezúton 
üdvözlöm az újév fordulóján 
Zalaegerszeg Kahitti Ferenc
Bárány-fogadó főpincér

Szívélyesen üdvözöljük minden jó  barátunkat és is- 
ínerősünket az újév alkalmával.

Kaposvár, Turu!-nagy fogadó.

Meggvesv Lajos Kehlin&r Gyula kaponya Gyula
fő. incér (kávéházi szobafunök (hzetóp. étterem)

Boldog újévet kívánok minden 
jó  barátomnak és ismerőseimnek.

Kaposvár Lengyel József |
Központi vendéglős II

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ismerősömnek.

(Jegyár Pintiinger L< jós
Bercsényi-fogadós

B. U. f i  K.

Eszék Fördfls Gyula
Royal-fogadó főpincér

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmával.
Zenta Pozsgay Ferenc 
Royal-fogadó szobafőpincér

B. II. f i  K

Kaposvár Sonnenfcld Jenő
Király-kávéház föpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom
L'ngvár Móritz Sándor

Korona-fogadós

Személyes ismerőseimet és ba
rátaimat ezúton üdvözlöm az új
év alkalmából.
Eszék Baka Gyula
Központi fogadéi föpincér

Azon t kartársaimat, kikuek 
hollétéről nem tudok, ezúton kö
szöntöm az újév alkalmából. 
Keszthely ('a gár Mihály 
Amazon-kávéház föpincér

T. kartársaimnak s jóbarátaim
nak boldog újévet ezuton kívánok.

Kaposvár Bérdy József
Erzsébet-kávéház föpincér

Kartájaim nak s t. barátaimnak 
ezúton fejezem ki boldog újévi 
kivánataimat.
Un gvár Füred y  Manó

Korona-vendéglős

T. barátaimnak és ösmerőse- 
imnek boldog újévet kívánok.

Nagykároly Schöner Lajos
M. király-fogadó pincér

Az újév küszöbén jiályatársai- 
mat szívesen üdvözlöm.

Baja Klein Miksa
Nemzeti fogadó föpincér

Az újév küszöbén t. barátaimat 
és pályatársaimat szívesen gratu
lálom.
Keszthely Csányi Lajos

vendéglős •

Azon t. kartársaimnak, kiknek 
hollétéről nincs tudomásom, ez
úton kívánok boldog újévet. 
Nagykároly Fehér Béla 
M. király-fogadó főpincér

T. barátaimat és kartársainiat 
szívesen köszön’ öm az év for
dulóján.
Baja Horváth János

Korona-fogadós

k
T . barátaim nak , ism erő se im n ek  és ügy

fe le im nek  boldog újévet kívánok.

Budapest, R écsei G u sztá v
Vili., Népszinház-u. 16. fogadós és üzlet adás-vételi 

(saját házban). iroda tulajdonos.
B. U. fi. K.

L’ ngvár Here Sándor
Bercsényi-vendéglős

B. Ü. fi. K.

Nagykároly Braun Márton
Royat-fogadós

Személyes ösmerőseimet s jó  ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Erzsébetfalva Herceg Lá9zló 

Bitz.-társ. képviselője

B. U. fi. K.

Szatmár Sandory János
Pannonia-kávéliáz fizefópincér

Minden ismerősömnek és jó 
barátomnak boldog újévet kívánok 

Szatmár Petzkav Lajos
ti u répa-fogadó föpincér

Jó barátaimat és mindazokat, 
kiknek hollétét nem tudom, ez
uton üdvözlöm az év fordulóján. 
Szatmár Balogh József
Vasúti vendéglő föpincér

Boldog újévet kívánok t. bará
taimnak és ösmeröseimnek. 

Zombor Filetia István
Riveria-kávés

Az év fordulásával üdvözlőm 
1. barátaimat és ismerőseimet.

Zombor Borsos Ferenc
vendéglős

B. LT. fi. K.

Szatmár Simon János 
Vasúti vendéglő éthordó

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

Szatmár Popovils Sándor
Elitc-kávés
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Az év változásával t. pályatár 
| saimat és (ismerőseimet ezúton 
1 gratulálom.
! Nagykanizsa Cár János 

fogadós

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak b. újévet kívánok.

Szeged Bernáth Dezső
vendéglős

T. kartársaimat s az Orsz. V.- 
Egyesület minden tagját és jóba
rátját üdvözlöm az uj év küszöbén. 
Szeged ifj. Totzer Ferenc 

vendéglős

B. U. É. K.

Újvidék Kovács József
Nagyfogadó fogadós

s1 Minden jó barátomnak s ösme- ! 
) r ’.s kartársamnak boldog újévet 

ezúton kívánok.
Nagykanizsa Kováts János

vendéglős

B. U. K K.

Szeged Palkovits Andor
Newyork kávéház tulajd.

T. ösmeröseimnek ezuton fe
jezem ki szerencsekivánataimat 
az újév változásával.
Szeged Vámossy István 

Kaszinó-vendéglős

Boldog ujévet kívánok t ösme
röseimnek és jóbarátaimnak. 

Újvidék Tomasev Milán
Budw. sörcsarnok vendéglős

[ A/.on t. jó  barátaimat és (isme 
|J röseimet, kiknek hollétét nem tú
li dóm, ezúton üdvözlöm az újév 
: küszöbén.

Nagykanizsa Waldhauser Vilmos
j Központi kávéház föpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerOseimet ezúton 
gratulálom
Szeged Gaál József ' 
Európa fogadó szobalönök

T. Kartársaimat és jóbarátai
mat szívélyesen üdvözlöm az év
forduló alkalmából.
Szeged Horváth István 
Polgár-u. vendéglős

Személyes ösmerőseimet és 
barátaidat szívesen köszöntöm 
az újév alkalmából.
Újvidék Scheinberger Károly 

Abbázia-kavés

B. I I .  É. K.

Nagykanizsa Másíts Kázmér
Kaszinó-vendéglős

B. U. É. K.

B -csaba Sehwezner Károly
Pilseni sörcsarnok vendéglős

Összes jóbará'aink és (ismerőseinknek ezuton nyilván ít-^  
juk sz^rencsekivánatainkat az újév küszöbén.

Kocsicska Ödön Kadnyáncu Kornél
főpincér szobafonók

Németh Gyula Szeged Schwartz Oszkár
fizetöpincér föportás 

ltoyal kávéház Hóval fogadó

1 Boldog újévet kívánok minden j 
r jó  barátomnak és ösmeröseimnek. 

fi Nagykanizsa Berger Ignác

Az újév küszöbén kedves pálya
társaimat szívesen üdvözlöm.

B.csaba Balázs János
Vasúti étterem föpincér

Jóbarátaim és t. pályatársaim
nak szives jó  kivonataimat ez 

jj utón fejezem ki. 
i Nagykanizsa Bibercsik István 
jj Központi kávéház fizetöpincér

T. barátaim és ösmeröseimnek 
s/erencsekivánataimat fejezem ki 
az év változásával.

Szabó Márton
vendéglős

Az év változásával t  pályatár
saimat és ösmerőseimet ezuton 
gratulálom.
Szeged * chwartz Jenő

Kossuth-kávés

Minden jó  barátom és ismerő
sömnek ezuton fejezem ki boldog 
újévi kivánatimat 
Szeged Bandy Imre 

vendéglős

Az újév küszöbén minden jó  
l barátomat és pályatársaimat szí

vesen üdvözlöm.
. Szabadka Budencsievics Simon

vendéglős

Boldog újévet kívánok ismerő
seim és jóbarátaimnak.

Szeged Tomliáe István
vendéglős

B. ü. fi. K.

Szeged KuifT József
Elhelyező-iroda tulajdonos

Minden ösmerösönmek és szak
társamnak boldog ujévet kívánok.

B.-csaba Bors Simon
Vasúti fogadó fogadós

B. U. fc. K.

1 1 apoli-a Domokos Ignác
fogadós

B. U. É. K.

B -csaba Sárközy Ferenc
Vásártér vendéglős

Az uj év alkalmával minden jó  barátot és ismerőst 
szívesen üdvözlünk. | 

Lukács József Szabadka Babista József
kávéházi föpincér Bárány fogadó éttermi tó pincér j

Az év változásával összes jó  
ismerőseimnek szerenvsekivána- 

> tatmai ezúton fejezem ki. 
j Tapolca kovács Iván 

Balaton-fogadós

B. ujévet kivan t. ismerősei 
és jóbarátatnak

Szabadka Kaziney István
Pilseni sörcsarnok föpincér

Minden jó barátját és ismerő
sét szívesen köszönti az év for
dulóján.
Szabadka Fberhardt Károly
Park kávéház föpincér

Mindazon ösmeröseim és jóba 
rátáimat, kiknek hollétét nem 
tudom, ezuton üdvözlöm az év 
fordulóján.
B.-csaba Tenyér Péter
Fiume kávéház föpincér

1| Minden ösmerösöm és szaktár
saimnak boldog újévet kívánok.

1 Tapolca Dénes Kálmán
fogadós

Boldog ujévet kívánok t. bará
taimnak és kartársaininak.

Szabadka Fiam Béla 
Nemzeti kávéház lizetöpi-cér

Az újév küszöbén pályatársai
mat szívesen üdvözlöm.

Lincmayer Gyula
föpincér

Boldog újévet kívánok minden 
jó  barátomnak és (ismerősömnek.

B.-csaba Mészáros Jenő
Nádor kávéház főpincér

B. U. É. K.

Tapolca Oblatt és Vámos
Pannonia-fogadósok

B. U. É. K.

B.-csaba Bajaky Richárd
Fiume fogadó-kávéház pincér

k .
.Szívesen koszöntjük az év fordulásával összes jóbarátain- 

kat és ismerőseinket.

Pfeifer Rezső Szabadka Kiss S. Lajos
föpincér (kávéház) Pest fogadó föpincér (étterem)

Sachs Zsigmond Boros József
felszolgáló szobaföpincér

j Az újév küszöbén t. ismerős 
pályatársaimat szivestül üdvöz
löm.
Tapolca Töpfcl Mátyás

1 Pannónia kávehá/ főpincér

Kartársaimnak és minden jó- 
luirátaimnak boldog újévet kívánok 

Geiszt Kálmán
Pilseni sörcsarnok főpincér

Mindazon ösmerőseimet, kiknek 
hollétét nem tudom, ezuton üd- 

: vőzlöm az év fordulóján.
Tapolca Németh Jr.zsef 
hibenschtitz fogadó iőpincér

T. pályatársaim és jó  barátai
mat üdvözlöm az év fordulóján. 

Szabadka Schvechtye József
Városi kávéház föpincér

B. ü. É K.

Szabadka Pusztay Imre
Városi kávéház fizetöpincér

Ezúton üdvözlöm az újév al
kalmával jóbarátaimat és kartár- 

j saimat.
; Szabadka Rocskár Gyula
1 Városi kávéház felszolgáló

Boldog újévet kívánok t. ös- 
l| merőseirnnek és kartársaimnak.

| Bpest Gerencsér Ignác
| Knváiszky étterem éthordó

B. II. fc. K.

Szabadka Jámbor Mihály
Városi kávéház tekeör

B. ujévet kívánok az összes 
1 jóbarátoknak és ösmerösöknek.

| Szabadka Freudenfeld József
| Városi kávéhoz felszolgáló

1 Boldog újévet kívánok t. ös- 
lóerőseimnek és kartársaimnuk. 

1 Bpest Bozzay Jenő
Pannónia-kavétiár föpincér
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B. U. É K. !

Arat) Scheiber Lajos
vasúti vendéglős 1

Boldog újévet kivánok az ösz- 
szes ösmerőseimnek és k artá ja 
imnak.
Makó Kemény Béla

Knrona-togadós

B. U. É. K.

Temesvár Gombás Gyula
„Korona*-. RoyaF fogadó túl.

Az újév küszöbén pályatársai- | 
mát szívesen üdvözlöm.

Temesvár Nagy Sándor 
Horgony-kávés

Az év változásával t. (Isme
rőseimnek szerencsekivánataimat 
ezúton fejezem ki.
Arad Láng Ferenc

kávés

Minden ösmerősömnek és szak
társamnak boldog újévet kivánok. 

Makó Fekete László
Korona fogadó föpincér

Boldog újévet kivánok t. ös- 
meröseiinnek és kartársaimnak.

Makó Szarvas Andor
Korona-fogadó éthordó

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat lejezem ki az év 
változásával.
Temesvár Pecol János I
Gyárváros kávés és vendéglős

Személyes ösmerőseimet és 
barátaimat szívesen üdvözlöm 
az újév alkalmából.
Arad Frenreisz Antal 
Központi fogadó igazgató 1

B. U. É. K.

Temesvár Józsit Aladár
Koronah. kávéház iizetöpincér

T. barátaim s ismerős p.-tár- | 
saimnnk b. újévet kivánok.

Temesvár Hafner Sándor
Belvárosi kávéház föpincér

Boldog újévet kivánok minden 
barátomnak- ismerősömnek és 
kartársaimnak.
Temesvár Kőitek Vilmos
Bogdarigós-f. vendéglős

Jóbarátaimat és t. kartársaimat ! 
az újév küszöbén gratulálom.

Arad Mogyoróssy István
j Millenium sörcsarnok főpincér

Boldog újévet kívánunk minden jó  barátunk és ismerősünknek

Szemes György Temesvár Dosztal Albert
föpincér Korona fogadó szobafőnök j

Személyes ösmerőseimnek s 
t. barátaimnak ezutun kívánok 
boldog újévet.
Temesvár Mesziuger Samu

Három granátos-tendégfós

| T. szaktársaimnak, barátaim
nak és Osmeröseimnek szives sze- 
rencsekivánataimat fejezem ki. 
Selmecbánya Bogya János 

vendéglős

Jóbarátaimnak és kartársaim
nak az év változásával üdvözle
temet nyilvánítom.
Temesvár FisehofT Sándor 
Horgony kávé hóz föpincér

Boldog újévet kivánok t. bará
taimnak és minden jó  ismerős
nek.
Pécs Tóth Ede
Gambrinus sörcsarnok föpincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
S.-A.-Ujhely Kováis károly

vasúti vendéglős

Minden jóbarátomnak és ös
merősömnek b o ld o g  újévet 
kivánok.
Bpest Kolossá István
Semmelweiss-u. 8. vendéglős

Boldog újévet kivánok minden 
jó  ismerős kartársamnak.

S.-A.-L'jhely Rád vány i Jakab
P -U..UI. o. étterem föpincér

Minden ismerősömnek és ba
rátomnak boldog újévet kivánok. 

Pécs Szabó Lajos
Gambrinus sörcsamok éthordó

Boldog újévi kivánataimat t. 
páJvatársaimnak és ösmerőseim- 
nek ezúton fejezem  ki.
Pécs Gerencsér József

A.-Hajó-fogadó-

A t. OsmerOsöknek szerencse
kivánataimat ezúton fejezem ki 
az év változása alkalmával. 
Kassa Freudenfeld Oszkár

Rnyal-kávés

Személyes ösmerőseimet és ba
rátaimat szívesen köszöntőm az 
újév alkalmából.
Pécs Zelms Lajos

Royal-kávés

f c ,
Az év fordulása alkalmával az ösmerősőknck ezúton nyil

vánítjuk Szerencsek ivánatainkat.

Sátoraljaújhely
Polgár László. Központi kávéház tulajdonosi

Mészáros Lajos Feuereiszen Gésa Liptay József
felszolgáló-pincér föpincér felszolgáló pincér

Boldog újévet kivánok t. ös- 
meröseimnek és kartársaimnak

Kassa Schneider Vince
Pilseni sörcsarnok vendéglős

Minden t. (ismerősömnek és kar- 
társamnak boldog újévet kivánok.

Pécs Balogh György
Uambrmus-vendéglus

Jó barátai és ismerőseinek ez 
utón fejezi ki szerencsekivánatait 
az újév alkalmával.
Kassa Imrédy Rezső 
Andrássy-kávéház föpincér

Összes ismerős kartársaimak
b. u. é. k.

Kassa Horváth Zsiga
Royal-étterem föpincér

Minden ösmerősünket szívesen 
gratuláljuk az újév küszöbén.

Kassa Mándoky és Résits
P.-udvar, 111. o. étterem föpincérek

Kartársaimnak és ísinerőseim- 
1 nek az újév küszöbén sok sze

rencsét kívánok.
Pécs Schmidt Ferenc

Mátyás király fogadós

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ezúton 
gratulálom.
Kassa Sinkó János
Szegfll-u. 5. vendéglős

Boldog újévet kívánok t. ős- j Az újév küszöbén pálvatársai- 
merőseimnek és kartársaimnak, Ij mát szívesen üdvözlöm.

Kassa Mád Nándor Pécs Nagy József
Royal-étterem éthordó j vendéglős

T. ösmerőseimnek szerencse
kivánataimat fejezem ki az év 
változásával.
Pécs Gyótsy Vendel i

vendéglős

Jó barátaim és ismerösimnek 
ezúton kivánok boldog újévet.

Kassa liojszák József
Fertö-u. vendéglős

Boldog újévet kívánok összes | 
ösmerőseimnek és jóbarátaimnak. j 
Pécs. Gokler József
Vadember fogadó föpincér

Kedves kartársainknak és barátainknak szerencsés boldog 
újévet kiv&nunk.

Maninger Ferenc Pécs Prflckler Károly
főpincér (étterem) Nádor fogadó föpincér (kávéházi 

W ieder Lajos Keserű András Túróé János
szobafőnök fizetöpincér felszolgáló p. 

Kiss Antal tekeör

Személyes ösmerőseimet, jó  ba
rátaimat az újév alkalmából ezú
ton üdvözlőm.
Kassa Béres Béla

vendéglős

Jó barátaimnak és ösmerőseim
nek szives szerencsekivánataimat 
fejezem ki.
Bpest Stojauov Antal
Tóköly-ut 32. vendéglős

Boldog újévet kivánok minden 
jóbarátomnak és ösmerősömnek.

Bpest Szén tj obi Márton
Isiván-u- 17. vendéglős

T. barátaimat és p.-társaimat 
üdvözlőm az uj év küszöbén. 

Bpest '  zücs Jenő
Zsigmond-u. vendéglős

B. U. E. K.

Bpest Ureilinger Lajos
Alföld-vendégfogadó vendéglős

T. ösmerőseimnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívánok

Sopron Pál Samu
vendéglős, P. egyl. elnök

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmerőseimet ez utón 
gratulálom.
Bpest Szabó Kálmán
Thököly-ut 21 vendéglős

B. U. É. K.

Sopron Groszner és Társa
Panno nia-f ogadósok

T . ösmerőseimnek szerencse* 
kivánatuimat fejezem ki az év 

1 változásával.
, Sopron Rezsnyák János

Csitkovics-kávéház föpincér

Az újév alkalmából legmele
gebben köszöntőm kedves kollé
gáimat és ismerőseimet.
Sopron Exinger Gusztáv 

káv“s
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T . barátaimnak és ismerőseim
nek. boldog újévet kivonok.

Lachner Albert
fogadós

Kartársaimat és jóbarátomat 
az újév alkalmával szívből üd
vözlöm.
Déva Lázár L. Adolf

Központi fogadós.

T. barátaim és kartársaimnak 
az év változásával üdvözletem 
ezúton nyilvánítom.
Orosháza Horváth József

vendéglős

Az év változásával kartársaimat 
és jóbarátaimat szívesen köszön
tőm.
Bpest Szívós Zsigmond

Virágbokor vendéglős

T. pályatársaimat és ismerősei
met az újév alkalmával üdvözlöm. 
.Szentel Győri Sándor 

vendéglős

Személyes ösmeröseimet és 
barátaimat szívesen köszöntőm 
az újév alkalmából.
Hőgycsz Nagy Sándor 

fogadós

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

Szarvas fogadós.

Boldog újévet kívánok jóbará
taimnak és kartársaimnak 
Buziás-fürdő B(jm László >

vendéglős

Boldog újévet kívánok t kartár 
sóimnak és jóbarátaimnak.
Bpest Makovy József
T uzolló-utca ve ndéglős

Az újév küszöbén t. kartársaim
nak és jó  ismerőseimnek sok 
szerencsét kívánok.
/..-egerszeg Fleischman 1. Imre 
Bárány f. főpincér

Boldog újévet kívánok minden i 
barátomnak és ismerősömnek. 
Széntgotthárd Velekej József

Az újév küszöbén t  pályatár
saimnak jó  kivánataimat ezúton 
fejezem ki.
Kapuvár Thalabér Lajos

vendéglős

T. ismerőseimet és jóbarátai- 
mat szívesen köszöntőm az esz
tendő elejen.
Miittstrtibtlj Pöröse Zsigmond

vendéglős

Jó barátaimnak és kartársaim
nak szerencse kivánataimat fe
jezem ki az év változásával. 
Nyírbátor Farkas József

vendéglős

Boldog uj évet kívánunk L is
merőseinknek és vendégeinknek 
Szombathely Unger Pál éa oeje 

kávés

Boldog újévet kívánok minden 
ösmerösömnek és jóbarátomnak 
üölaicbánya Schmidt Józs. János
M-huta vendéglős

Összes jó  ismerőseimnek ez- 
uton kívánok boldog újévet. 
Bpeat Száraz János 
Vórósmarty-u. 49. vendéglős

B. U. É. K.
Lakáét Lajos Bpest-Kelenlöld Kart/. József 1

éthordó p.-udvari veudéglő fópincér

Minden barátjának és ösme- 
rősének ezúton is boldog újévet 
kíván
H jszt Novotny Károly

Royal-kávés

Boldog újévet kívánok t. pálya
társaimnak és ismerőseimnek 
Bpest Klopfer Hermán
Rózsa-u. 8b. kávés

Minden jó  ismerősömnek ez
úton kívánok boldog újévet. 
Gyoma Szerető Mihály 

vendéglős

Ezu on üdvözlöm személyes 
ismerőseimet az év fordulója al
kalmából.
Trencsén Karikás József
Ottbon-kávéház fópincér

Az év változásával t. pályatár
saimat és ösmeröseimet ez utón 
gratulálom.
Bátaszék Rudnyánszky Ferenc

Arany Nap-fogadós

T. barátaimnak és szaktársaim*

nak boldog újévet kívánok.

Bpest Lininger József
Váci-ut vendéglős

B. újévet kívánok minden jó 

barátaim és ősmerőseimnek. 

Bácsalmás Ádám József
fogadós

Az év küszöbén összes ismerős 

kartársaimat szívesen köszöntőm.

Zenta Szujker Tamás
Royal-fogadő fópincér

Személyes ('ismerőseim és bará
taimat ezúton köszöntőm az újév 
alkalmából.
Liptósztmiklós Molnár Lajos ;

üzletvezető

Boldog újévet kívánok minden 

barátomnak és ösmeiöseimnek.

Bpest Thoma István
Fáik M.-n. 7. vendéglős

B .  U .  É. K .

Kispest O zSTárt Imre
Irányi-u. vendéglős

B .  ü .  £ . K .

Rohonc l lo la d tm u e r  G y ö rg y
Vasni. Rózsa-fogadós

Az újév küszöbén kedves pálya

tál saimat szívesen üdvözlöm.

Szombathely Miklós Mihály
vendéglős

T. pályatársaimnak éz ösmerő- 
seimnek ezúton fejezem ki bol
dog újévi kivánata-mat.

, Bpest Bauer Ferenc 
| Nefelejts-u. 18. vendéglős

Szívélyesen üdvözlöm szemé
lyes ösmeröseimet és barátai
mat az újév alkalmából. 
TiWikudvar Vlnhák Imre 
Xilam. vendéglős

T. ismerőseimnek és jóbará- 
taininak boldog uj évet kívánok. 
Füles Mcrsits Ferenc
Sopronm. vendéglős

T. ősmerőseimnek szcrencse- 
kivánataimat fejezem ki az év- 
változásával.
Gy.-fehérvár Koksza Árpád

vendéglős

Minden ösmerösömnek ésszak- 
tarsamnak boldog újévet kivánok- 
Galgóc Ernst József 

Szarvas-fogadós

T. jóbarátaimnak és ösmerö- 
sömnek ezúton kívánok boldog 
újévet.
Sz.-somlyó Friedman Jakab

kávés

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

vendéglős

T. pályatársaimat és vendégei
met az év változásával szívesen 
gratulálom.
Bácsalmás Hupfer Rezső

Nemzeti-fogadós

J Boldog

?  |  kivan 
F f c  t. barátainak 
-  ismerö-

Serényi László Bpest 
tói szolgáló pincér Erzsébethid-kávéh.

Boldog újévet kívánok minden 
jóbarátomnak és ösmerösömnek. 
Körmend Kiss József

vendéglős

Az év változásával t pályatár
saimat és (ismerőseimet ezúton 
gratulálom.
Oravica Somogyi Mihály
Korona-fogadó f. pincér

A t. fogadós, vendéglős, kávés 

pincér uraknak és minden ösme- 

rősömnek b u. é. k.

Szeged Lantos Ferenc
Elhelyezóiroda tulajd.

Bo dog újévet kívánok m tisztelt vevőimnek és ismerő- ^  
seimnek 1 
Bpest, Sip-utca 5. Berkovits Karo'v ,

hectograph készítő és raktáros |

Boldog újévet kívánok t. ös- 
merőseimnek és kartársaimnak 

j Bpest Skrabán Ferenc
Sip-u. 10 vendéglős

B U. É. K.

S.-Berzence Flór István
Szarvas-fogadó fópincér

B. U. É. K.

Gyöngyös Mór Lázár 
Bruckner-fogadó éthordó

f .  ősmerőseimnek ezúton feje
zem ki szerencsekivánataimat az 
év változásával.

Kassa Ehrenwald Géza
Korona kávéház főpincér

Az év változásával t. pályatár
samat és ösmeröseimet ezúton 
gratulálom.

Billékízudasd Kováts Ignác
vendéglős

Személyes ösmeröseimet és ba
rátaimat ezúton köszöntőin az 
ujé> alkalmából.
Karcag Benkő Mátyás
Bárány-fegadő főpincér

Minden ősmerőseimnek és szak- 
társaimnak boldog újévet kívá
nok.
Komárvátos Kiss István
Zala m. vendéglős

T. (ismerőseimnek szerencse- 
kivánataimat fejezem fei az év 
változásával-
Hátszeg Dózsa Ferenc

; Arany bárány-fogadó fópincér
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Lapunk zártakor érkezett újévi üdvözlések.

Összes jóbarátaim és kartársaimnak 
b. u. é. k.
Szombathely Heigl István, kávés

Mindenkinek szerencsés boldog újévet
kíván
Szombathely Weher Károly
Hungária-kávéház töpincér

ti. II. É. K.
Szombathely Stróbl János

vendéglős

T. barátainkat és pályatársainkat Üd
vözöljük az év fordulásával

Szombathely, Szabária-fogadó 
Bakonyi József Szakály l'ereue
föpincér (Polg. élt) föpincér (éttér.)

K ere s z te s sy  István, Dolezsár Ede 
éthordók

T . palyatár airnat és jóbarátaimat szí
vesen üdvözlöm az újév küszöbén. 
Szombathely k a ló c y  István
vasuti-vendéglö, III. o. é. főpincér

B. u. é. k. minden jó barátomnak és 
ismerősömnek.
Szombathely Schmidt A'ajos

Deákpark-vend églos

Összes ismerőseimet szívesen gratu
lálom az újév küszöbén.
S'ombatheiy Molnár Gyula
Kaszinó föpincér

Kedves kartársainknak és barátaink
nak boldog újévet kívánunk. 
Szombathely Székely Károly
Szabária-kávéhdz Ebenspanger Gyula

tőpincérek

T. barátaim és ismerőseimnek az újév 
alkalmából szerencsckivánutaimat nyil
vánítom.
Szombathely Kovács Ferenc
Takscs-fogadő főpincér

ti. U. É. K.
Szombathely Hetyei Lajos
Gambrinus étterem főpincér

B. u. é. k. összes ismerőseimnek és 
jóbarátaimnak.
Szombathely Bán Flórián
Elité kávéház főpincér

Szives jókivánataimat fejezem ki t. 
barátaimnak cs ismerőseimnek az újév 
küszöbén.

! Cegléd Kolossá Viktor j
Vasúti vendéglős

B. u. é. k. t. barátaimnak és ismerős 
pályatársaimnak.
Rozsnyó PAIfy Gyula

fogadós

E  G  Y  R  Ó  L ^ M  Á  S R Ó  L . 
Régi mesék.*)

Bujtó koma. meg az ő egyék dolgai.
Közli: Minden Tamás.

Akik Rábaköznek kiváltképen szép és 
kellemetes vidékét ösmerik, azok bizo
nyára ösmerik Bujtó komát is, vagy 
ha nem ösmerik, hát hallottak róla. 
Mert Bujtóról érdekesnél érdekesebb 
dolgokat lehet hallani s nemcsak Kába
közben, hanem egyáltalán mindenütt, 
ahol ösmerték. Azoknak a meseszerü 
és egyúttal tanulságos eseteknek, 
amelyek személyével kapcsolatban tör
téntek meg, se szeri se száma. Bujtó 
különben közel négy évtizedig volt 
Rábaköznek híres kocsmárosa, amellett

♦ Mutató az 1912-iki .Vendéglősök Naptáré*-bóL

majd mindenkinek komája és szent 
Péternek szegról-végről rokona. Ez utób
bit ugyan ö maga állította, de olyképen, 
hogy szentül elhitte mindenki és ez a 
körülmény is nagyban hozzájárult ama 
nagy népszerűséghez, amelyben a rába
köziek részesítették. Ám, ez a nagy 
szimpitia és a személye iránt minden 
részről megnyilvánuló nagy tisztelet 
Bujtót nem tartotta vissza attól, hogy 
a jó ösnierösök közül azokat, akiket 
csak lehetett, helyesebben mondva: 
akik arra okot szolgáltattak, meg ne 
tréfáljon és nagy furfangos módon föl 
ne ültessen. Viszont a Bujtó kedves 
komáit se furdalta valami nagyon a 
lelkiösmeret, ha őt hasonló módon 
»beugrathatták«, amire persze megint 
tromf, meg azután egy nbecsületes ivás« 
következett. Más kérdés az, hogy az 
eféle históriáknak ki látta a kárát, 
vagy a hasznát.

Bujtó kocsmáros több rendbeli jó 
ösmerősei, ha a koma furfangos tréfái 
egészen a sarokba szoritotta őket, rend
szerint a »finánc-históriáí— val vágtak 
visza,amivel sebezlek Hej, az az átkozott 
Rojtos, aki ezt a históriát a rábaközi
ekkel megismertette, de sok fura percet 
is okozott Bujtónak. Nem is haragudott 
a koma senkire, csak épen a Rojtosra, 
de arra aztán szívből. Mutatni azonban 
nem mutatta, mer az ártott volna a 
tekintélynek.

A Ilid, a sötétség meg a finánc.
E kevésbé kellemes emlékű eset 

Bujtóval,katona korában és illetve akkor 
történt meg, amikor ezredével lent, az 
egyik szlavón-széli városban tanyázott. 
Ekkor kapta őrmesteri sarzsiját is, és 
mint uj őrmester, a frissen fölvarrott 
csillaggal s büszke kebellel állott élére 
annak a huszonnyolc tagból álló őrjárat
nak, amelyet az egyik szomszédos faluba, 
valamelyik rosszmájú hadfinak a vétkes 
cselekedete földerítésére rendeltek ki 
sürgősen. A hir azonban túlzott volt s 
a fólderitési műveletből csak séta lett; 
igaz, hogy nem valami kellemes séta, 
mert jól szürkült mar az alkonyat s 
ilyenkor minden valamire való gyalogos 
baka inkább szeret szerte kószálni a 
zeg-zugos városban, mint idegen faluk 
határában. Majdnem sötét este lett, 
mikor a város melletti folyó hidjához 
ért. Hej az a cudar hid, no meg a 
sötétség és a finánc! — de sokszor is 
eszébe jutott Bujtó őrmesternek.

Egyszóval az őrjárat a hídhoz ért 
s amikor már a híd közepén voltak, 
egyszer csak löltünik az ellenkező 
oldalon két, velük szembe jövő katona
féle ember, kiknek oldalát hosszú kard 
verdeste; tehát tiszteknek látszottak. 
Bujtó őrmester, amiut észrevette őket, 
harsányan elkiáltotta magát:

— Patroull, hapták! — Rechts schaud!
S a patroull nagy igyekezetei 

haptákba vágja magát s jobbra néz, 
ámde mikor ezt cselekszi, az őrmester

már is észre veszi, hogy tévedett. 
Amire aztán gyorsan és még harsá
nyabban ezt vezényli:

Patroull, herstelt! — finánc volt.. .
Nem lett volna kellemes végig hall

gatni, amit Bujtó és vitézei ezután 
arra a két fináncra mondtak.

Háztűznézőben.
A sok jó  barat és üsmerös közt 

különösen egy fiskális tüntette ki ma
gát azzal, hogy Bujtó komát minduntalan 
helemártotta a finánc históriába, úgy 
azonban és akkor, amikor Bujtó az 
esetre nem is gondolt. No de várj csak, 
le Belzebubnak földi képviselője, majd 
rá kerülsz még az én horgomra! — 
mondta ezt magában nem egyszer a 
koma.

Közbevetőleg meg kell jegyeznünk, 
hogy Kapari liskális kitűnő jogasz ember 
volt s az egész Bábaközben a legjobban 
menő irodával rendelkezett. Nagyon sok 
pénzt keresett, ami azonban ha még 
egyszer annyi, se letl volna elég az ö 
költségei fedezésére, igy ahelyett, hogy 
házakat, földeket szerzett volna, folyto
nosan árvereztek nála. Végül a házára 
és egyéb belső ingóságaira tűztek ki a 
foglalást.

Mindennek véget szakítandó, elhatá
rozta. hogv megnősül. Es tényleg sikerült 
neki megkaparitani Bábaköznek leges
legszebb és leggazdagabb leányát. Azaz, 
hogy még nem kaparitotta meg és hogy 
az egész terv füstbe nem ment, csak 
kis véletlenen múlott. Ugyanis házlüz- 
néző volt az ügyvédnél, amit persze 
úgy intézett, hogy ezen a napon fogla
lás vagy árverés ne történjen nala. 
Ámde mire való volna a Bujtó esze, 
meg a végrehajtó komája Utóbbi, 
ki tudja feledekenységből-e vagy másból 
— épp akkor foglalta le az udvari dol
gokat, a kocsit, lovakat sat.

Amikor aztán vége volt a háztüznézöi 
cécönak s menyasszony és szülők haza 
készülődtek, Kapari ügyvéd kiszól az 
inasának, hogy a Ferkó fogja be a két 
„derest". Ám, elmúlik a rendes várási 
idő. de Ferkó csak nem akarja jelenteni, 
hogy: kész a kocsi. Kapari nagy mér
gesen maga megy ki, hogy kérdőre 
vonja azt a góbé (székely) származású 
kocsisát

— Hát, mi van azokkal a lovakkal!?
— Instálom, a végrehajtó épp most 

eszközli a foglalást ellenük. S aztán most 
mit fogjak be ?

— Á szádat, te jószág 1 — harsogta 
a fiskális.

UgyanekkoreíébeállBujtóe szavakkal:
— A két p**jkó a szalon-kocsiba be 

van fogva s kint állnak a kapu előtt. 
(A pejkók és kocsi gazdája persze 
Bujtó volt.)

Kapari rettenetes haraggal nézett 
Bujtóra, de a méregtől egyebet nem 
tudott szólni, csak ezt:

—  Herstelt' —  finánc volt .
Folytatása következik.
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Szerkesztői Dzenetek.
Buék. Lapunk t. külmunkatársainak s <Hz- 

szes tudósitől és levelezőinek ezúton kíván 
szerencsés boldog újévet a Szerkesztőség.

Bánáti. A borny lvántartás-a egységes nyom
tatvány van előírva, tehát a ..Kiadás" rovatba 
hetenként vezetheti be pl. vasárnaptól szom
batig kimért nennyiséget, dátummal megjelfilve. 
Irne egy p c lla : XII/24— XII/',0-ig 3 hl.
XIi U  Í ü-ig 2 hl. 85 1. és igy tovább. A be
vezetett tételeket nem kell azért hetenként 
lezárni, hanem vagy az ujbor beszerzése előtt, 
vagy pedig az év végén Kkkor Összeadjuk a 
bevételt és a kiadást, melyhez feltöltésre és 
eú-sópogésre 4—5 n/u-ot hozzáírhatunk, azután 
leütjük a kiadást a bevételből és a marad- 
ványt elOirjuk az uj számlára mint első 
tételt Üdv.

Spenzer. Kívánságához mértén, itt nyilvá
nítjuk nézetünket. — A spenzer, szerintünk 
egészen fölösleges ruhadarab; nem látja s 
érzi annak semmiféle előnyét, hasznát sem 
az, aki hordja, sem az, aki viselni kényszeríti. 
He nem emeli az üzleti nívót vagy tekintélyt 
se és sem az üzleti forgalmat, s amint ezt 
nem teszi, ugyanígy nem mozdítja elő a kere
seti Viszonyát sem azoknak, akiket ez inkább 
szolgaias mint elegáns és praktikus , spenzer* be 
bujtatnak. .S hogy még.s mért viselik? Hát 
bizonyára majinuiásból. Valamelyik olyan elő
kelő ,hotelier‘ -ünk, akinek nézete mindig arra 
hajlott, hogy a berlini konyhák fölötte állnak 
a magyar konyháknak, kint járhatott (vagy 
s/.ukácskodhatott) külföldön, ott meglátta a 
„spenzert" és az a bolond ötlete támadt, hogy 
jó volna nálunk is meghonosítani ezt a v.se- 
Jetet. Hát valahogy így kezdődött vagy terjed
hetett el ez a viselet, ami ép ezen oknál fogva 
közönséges majmolásnál nem jelent egyebet. 
S ezt, illetőleg a mi nézetünk helyességét 
támogatja az is, hogy a kevésbé ízléses 
spenzer-divat nem tudta meghódítani sem 
Budapesten, sem Vidéken a nagyobb polgári 
éttermeket, vagyis azokat az üzleteket, amelyek 
a valódi: az egyszerű és mégis előkelő ízlést 
mindenkor inkább kifejezésre juttatják, mint 
izok az úgynevezett előkelő éttermi üzletek. 
Mindezek dacára ne bántsuk Btec senkinek 
sem az érzékenységét, sőt tiszteljük a „spenze- 
resek* nézetét is és igyekezzünk a dolog elét 
elütni azzal, hogy: — minden ugv jó, ahogyan 
van. Szívélyes b. újévi üdvözletünk! — Pikko- 
lók. Nagy örömünkre és j  ólesés linkre volt 
kis kollegáinknak a „Vendéglősök Naptára" 
meghozatala iránti elhatározásuk, de nem ám 
azért, hogy ezzel a naptári kiadványaink for- 
. almát emelték, hauem hogy abból tanulni 
akarnak, úgy amint szépen megirt levelükben 
is kifejezték! Hát csak igyekezzenek is erre 
mindig és minden tekintetben . ennél gyönyö
rűbb es hasznosabb cél — ngy Önökre, mint 
másokra nézve — nincs ezen a világon. Ü d v !

B. R. B -bánya Az a fölszólitás valamely 
különösebb tévedés folytán történt, amit bizo
nyít az is, hogy előfizetése a jövő áprilisig 
rendben van. Intézkedés történi, hogy efele té
vedések többet elő ne fordulhassanak. B. u. é. k 
— G é rce i. Ön bizonyára aféle telepátiái ka 
öcs révén került egybe egy erdélyrészi 

kartársával, aki szintén aziránt kíván tájékozódni, 
hogy létezett-e 6— / év előtt Bpesten kávéház, 
ahoí a „fekete" 44 fillér volt? Hát ilyen üzlet 
nem létezett A legmagasabb ár azidöben 
40 fillér volt, s ezt is csak ott számították,

ahol katonazenekari vidám nóták szórakoztat
ták a t. publikumot. Kzek a kávéházak a 
Rákőci-uti Elité- és az Erzsébet-köruti Király 
kávéházak voltak, ámde e helyeken is csak 
addiR volt érvényben a maga>abb ár amig a 
banda szó lt: azután újból a 2 h és :t2 majd 
két évvel későbben a 3J és : 6 fill. árban 
egyenlítette ki minden ti pikkoló vagy csésze 
fesetéjét. Ezekről a srép időkről azonban ma 
már csak a történet beszél. Ü dv ! Két 
budapesti. Azt írják, hogy önöknek rosszul 
esett az, hogy a ,Nap" imü lapban közölve és 
az „Est" körúti kiadóhivatalában 2 — 3 napig 
kiakasztva látták azt a fényképet, mely I. Gy.-öt 
és a Hvhlieky fiút együttesen mutatta he, ami 
végre a vendéglősökre is kellemetlen, miután 
az illető a vendéglősszakma dolgaival foglal 
kozó lapot állít elő. Hát, valóban a mi nézetünk 
is az volt, a mi kartársainké. Hanem azért csu- 
dálko/ást kelt bennünk ez a rosszuleséae t. 
kartájainknak. Hát miért nem iitödtek meg 
akkor is, mikor I. Uy. a kocsmárosságot álta
lában és minden alap nélkül zugk<« smárosok- 
nak nevezte. S az nem is yalami régen tör
tént Persze, akkor e dologról megfeledkeztek 
Mindazonáltal szives üdv ! Marika. Abból 
a vendéglői szakácskönyvből, amelyet a múlt 
évi „V. N.‘ ‘ hirdetett, csak egy kis rész foglal
tatik a mostani naptárunkban. Ez a kiadvá
nyunk, a nehéz nyomdai viszonyok miatt, csak 
a jövő év tavaszán jelenik meg. Addig rs b 
figyelmébe ajánljuk a mostani és az 15H3 ki 
„V. N.‘ ‘ vendéglői szakácskönyvét. B. u. é. k.

T. Gy. Hévíz. F. üdvözlés knzöltetett. 
V. Naptára ment. Szives üdv. és buék. — 
N. K. Huszt. \ Fogadó minden tagja hasonló 
szives jókívánsága t küldi. Lap és naptár is 
ment. Buék. — Főpincér. Hát bizony, fujd»- 
gál a szél az agglegényt adó behozatalának, 
ha pedig a szél fuj, akkor a haraszt is zö rög ; 
ergo. nem cselekszik rosszul, ha beköti a fejét 
valamelyik helyre kis leánynak. Igaz ugyan. 
Plátó, a régi nagy görög bölcs azt mondja, 
hogy nős emberek közt tisztes és rendes em
ber nincsen; ám, erre őu ne adjon ‘ cmmit, 
hanem házasodjon meg mielőbb, mely tényével 
nemcsak az agglegónyadó veszedelmét kerül
heti cl. hanem módjában lesz megalapítani az 
említett vendéglőt is, am t asszony nélkül jól 
vezetni, úgyszólván lehetetlen. Egyébként buék.

N. J. Tapolca Sora .hói nem tudjuk meg* 
érteni, hogy milyen üzlet-átvételre céloz, ivy 
azt nem is közölhetjük. — L. Gy. Csaba. 
Óhajának eleget tettünk s gratulációt minden
féle adresz nélkül bozluk. Üdv. — S- M. Kő
bánya. Az a szövetkezet nem szűnik meg, 
hanem átalakul amolyan kisbankká, olyképen, 
hogy a jelenlegi szövetkezet és illetve ennek 
ügyköre is fennmarad s főp. óvadékot ép i gy 
folyósít ezután is. mint azelőtt. Egyéb felté
telek nevezett bank-szövetkezetnéj tudhatok 
meg. Buék. K. Z. Temesvár. Ön őszinte 
tanácsot kér tőlünk. Tehát őszintén azt taná
csoljuk, de nemcsak önnek, hanem az összes 
kollegáknak is, hogy ne lépjenek be egy fö- 
pirnéri óvadékszövetkezetbe se. mert ez sem
miféle előnnyel sincs senkire. A legegészsége
sebb (é s  mindenkire a legeredményesebbi 
állapot az, ami régen is volt. hogy t. i. ki ki 
a saját pénzét használja óvadékul. Másik kér
désére a választ az előző üzenetben találja 
meg Üdv. — Sz. K. Bpest. Idióta bizony és 
pedig ugyancsak sok idő óta. — G. I. Pécs. 
Névkiigazítá< megtörtént, helyreigazítás jött. 
Buék.

Szekszárdim
40 éve  fennálló, jóforgalmu
koesmfi»Ü25let

3 éve újonnan épült házzal, tágas helyi
ségekkel, fedett tekepályával, elhalálozás 
miatt szabad kézből eladó. Bővebb fel- 
= =  világositással szolgál : ■■ -------

özv. FEHÉR JÓZSEFNÉ
Szekszárd, Br. Augusz Imre-utca.

Kitűnő főzőnő
fele éggel rendelkező régi, jó  szakember olyan 
helyre, ahol jó  konyhára szükség van, mint 
üzletvezető (csapláros-vendéglös) ajánlkozik. 
Esetleg oly üzletben, ahol neje is alkalmazást 
nyer, főpincéri állást elfogad. .Szives megkere
séseket „Lenti*4 címen a kiadóhivatal továbbit.

5 Bérbeadó vendéglő.
Nagykanizsa város egyik legnagyobb fö- 
utján, két kaszárnya között lévő egyedüli

jómenetelü vendéglő
betegség miatt bérbeadó, esetleg el

adó. Érdeklődök forduljanak

Halász Ferenc vendéglőshöz,
Nagykanizsára, Sugár-ut 23. 1 - 4

K is iis tö n  párolt
Ó*barackpálinkát . . . kor. 2.40 
Gyöngysziivóriumot „ 1.60 
Törkölypálinkát ............  1.60

literenként bármily mennyiségben szállít

Bakonyi /Hadár Dunapafaj (Pest-m.)
Mintát csak 3' 2 literes kosár-üvegben 

utánvéttel. !_ i0

* LEGOLCSÓBB LITHION TARTALMÚ I 
1 S c ’RLAB0L FAKADÓ TERMÉSZETES!

A s v A w v v t * .  *

Magyar ásványvíz forg. és kiv. r.-t. 
Budapest Telefon 162—84.

Rendelési eseteknél t. olvasóink hivat
kozzanak a FOGADÓRA.

Tolajd

Legmodernebb prácisions T 'f T  ü l '  t  ^  7 T  \ T A  [/  
garam bo l- és fordítható I  1 i \ L / U l V

T e lje s  kávéh áz-, kaszinó - és étterem -berendezés.
T e k e a sz ta lo k  á lla n d ó a n  rak tá ron  !

Budapest, VI., Frangepán-utca 41. (saját ház). 
Költségvetés és ra jz díjtalan. Telefon 150-28. Kedvező fizetési feltételek.

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában Budapest, Sip-utca 7. szám
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Herzfca, Halász és Berger d ^ r lis,ak vend̂
Vas-és rézbutorgyár * Alapittatott: 1886.
Gyár,iroda és D l i n A D E Q T  V  Lipót-körut  
eladási hely: D U U A r L o l ,  V . ,  8 10 szám. 

T E L , K F O N  8 4  9 8 .

Elvállalunk kompiette szállodai berendezé
seket kedvező fizetési feltételekkel.

Költségvetés-árjegyzék ingyen —

Hirdetés.
Napi 260 koronát forgalmazó

távéira, szállodai és 
i

mely konkurrencia nélkül áll, 
8 éves szerződéssel, 19 teljesen 
újonnan rézbutorral berendezett 
szobával, előnyösen átvehető.

Érdeklődök

ii t i e i d e n  mm
Részvény-Társasággal 

Szeged, Tisza Lajos-körut 57

léphetnek érintkezésbe.

e ~
Értesítés

_ 59

Van szerencsém a n. é. közönség és 
igen tiszteli szaktársajiu b. figyelmét 
felhívni, lingy Tapolcán a

„Balaton- szá llodát
több szállószobával kibővítettem, ezeket 
a mai kor igényeinek megfelelően, a 
legnagyobb kényelemmel rendeztem be.

Fötörekvésein leend: m érsékelt 
áraim mellett, saját termésű boraim 
és kitűnő konyhámmal a teljes megelé
gedést kiérdemelni. _ . . . .. ,*  Tisztelettel

Kovács Iván
> Bálát on > -szállodás.

Tapolca,
10 december hó.

B -

02  ÁSVÁNYVIZEK GYÖNGYE 
HURUTOS B Á N TA LM A K N ÁL l

. KIUÁLÓ GYÓGVUI2
U D I T -  G Y Ó G Y Í T  ! ! !
Magyar ásvány*... forg. és kiv. r.*L 

Bi-dapest — Telefon 162—84.

H E M U 0 T &  Co. K KI MSI
„SOUVERAIN CHAMPAGNER*
csász és leír., továbbá németalföldi udvari szállító. 

Kamarai szállító, szőlőbirtokos cég.
----  Alapittatott 1808-ban. =

Schaumburg-lippe B r a j  Piníészete
V I L L Á N Y B A N ' .

DÜPOUT V  és TARSA
NAGYFŐZDE

F L A M I N I O  R I G Ó
Vermouth di Torinn, Asti Spumte.

Parona die Valpolicella. (Olaszország).

k a f k a ‘ f r i g y e s
cs. £s kir. udvari szállító 

P r l h r f i i i i ,  . M o r é i m .
■ ■ ■

Magyarországi vezérképviselöje:

H O K T Z  V A L É R  K Á R O L Y
N Á K O S P A L O T A .

GR08Z ÖDÖN és ALBERT
Számos elismerő levéllel kitüntetett t 'rv. bej. szálloda, 
kávéház és vendéglők adást-vevést közvetítő irodája

B U D A P E S T ,  Vi l i ,  R Á K Ó C I - U T  25 sz.
T E L E F O N :  -  I N T E R U R B A N :

18—68  1 9 - 7 3 .  2 4 - 3 2 .  8 6 - 4 0 .  1 4 5 -0 9 .

- Cheque-számla az Erzsébetvárosi banknál.

Szaimaszál-szopákát. papir-szalvPIát
Nagy választékban Hektograph-rikkek, kész ét
lapok, menü-kaityák, konyha-söntés-ivek és 
könyvek, bon-block minden nagyság és szirtbeti, 
ruhatár számok, ®/o bérlet-fűzetek, levélpapír és 
borítékok, torta-, hal- és lányérdisz pa írok, 
papi! loltok, sütemény-kapszlik, papirlemez-tányé- 
rok, fogvájók, ujságtartók, irótáldák, kréták és 
szivacsok síbit olcsó és szabott árak mellett 

gyorsan es pontosan szállít: —■

B C ^ K 6 U I C 5  K 8 Í1 6 L U
hektograph-készitő, irodai, éttermi, kávéházi 

és cukrászdái cikkek raktára
Budapest, VII., S ip-utca 5. szám.
Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és bérmentve.

Párallas o ld ó  ajánlat.
vászon és damaszt árukban.

1000 drb Lenvászon lepedő . . . . darabja 3. . 3 50
1000 » Káriáti „ . . . 4 - . 4.50
1500 . Nehéz damaszt abrosz . 3 . - . 4 50
1500 „ Nehéz dama^t abrosz, I 

s zem é ly es ................... 5 .50
ÍOŰO tet S a lv é t a ........................... tucatja 6 .— . 8.
li»00 „ Kávés Salvéta ajour 4.50
1000 Nehéz, dumáét türülköző . I I - 13.
1500 drb Kerti abrosz minden tzinben darabja 3
1500 ., Szegélyes nagv párna . . 2 5 0
1000 „ ,. kis ., . 1.50
1O00 „ „  paplan huzal . » 6 .—
Í5u0 tét Rabár és tányér vászan törlik . tucatja 6 . - ,  7. —

D e u t s c h  Fe ren c
vászon és fehérnemüek áruháza 

szállodások és vendéglősök szállítója

Budapest, IV., Muzeum-körut 10. sz.
Alapítási év 1895. Telefon 145-92.
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EDISON SZÁLLODA
BGDAPEST, VII.. HARSFA-OTCA 59 b

(a Király-színház mellett)

Tulajdonos: P O L L Á K  J Ó Z S E F .

Villamos közlekedés mindenirányban.

POLLÁK JÓZSEF Plncérelhelyezö Intézete
VII., 8 I P .U T C A  7. sas.

e g m o d e rn e b b  kényelemmel 
berendezett szoba.

O  s íi a  >u  44 H  H B  I

Minden szoba hide^, m eleg
vízzel és villanyvilágítással ellátva

Íz összes hilylségekbea Központi fűtés. 
Mérsékelt szobaárak 3 kor.-tél kezdve
Pincér uraknak 2 0 " kedvezmény

a já n lju k  az általánosan 
kedvelt, kitűnő minőségű

RÉPCELAKI SAJTOT
és egyéb gyártmányainkat. 
Árjegyzék kívánatra Ingyen.

S T A Ü F F E T É s i r A I
:: RÉPCELAK, VAS-MEGYE ::

Kitüntetve: K í i p i E S S :  .
L on don . S tu ttgart városokban  i 
a iegm agasabb  k itüntetésekkel «

Egy jdkarban fo r d íth a tó  
t e h  e  a s z t a l
(S e i f fe  rt-fé lc  il

gyá rtm án y ) helyszűke miatt jutányos árért II 
eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt 

A I V I < a« » m  X I  i l i t ' i l y  vendéglős 
S zom bathe ly , R oh on ci ut 4 . sz. i_3  ||

Eladó szálloda.
llegyeszékhe'ylyel s az összes állami 
hivatalokkal, főgvmnázium és leányisko
lával bíró városban egy régi jómene- 
telü szálloda és jóhirü vendéglő 

helyén épült egyemeletes, — 

m o d e r n  w z A l l o t l a  
20 vendégszobával, fü rd ő s z o b á v a l,  
továbbá egy nagy és kisebb étterem, 
modern kávéház, kocsma, az emeleten 
két nagy terem, (színháznak, bálok na i 
három külön lépcső följárattal, lakáSMal 
es a többi szükséges mellékhelyiségek
kel, melyek központi fűtéssel és villany
világítással vannak ellátva örökáron 
eladó. Éhez tartozik meg egv földszintes 
ház két lakással, ennek udvarán kocsi
beálló és istállóval; az egyik lakást 
a most alakult kaszinó bérelte ki. A 
szállodának örökáron való megvéte
léhez 120.0o0 kor. szükséges. Bővebb 

lölvilágositással szolgál

TÓTH ISTVÁN szállodás
ív. is. BALASSAGYARMAT.

=  Fekete A do lf =
hatóságilag en ged élyezett színházi, va rie téé ,
-  női és  cigányzenekarok ügynöksége -  

Budapest, V., Váci-körűt 16.
------ T E I ^ E K O X  i  1 T - 0 9 .  =

C iyán yze n ek a rok  közve títé se  bel- é s 
kü lfö ldre , va lam int fürdőhe lyekre  Is.

A varietéé- és cigányzenekarok vezetője

Szalay Scháfier Károly.
Artisták és zenekarok minden szakmá
ban. Tánc— és énekszámok, bármikor 
jó  szerződéseket kaphatnak. Ajánlatok 

a legkisebb Gageval kéretnek.

J óforgalm'u

söntés-vendéglő
Nagykörút és Rákóci-ut központ

ján azonnal átadó.
Cím a kiadóhivatalban. 2—2

„ k ir á l y -sö r f ő zd e ”  részvénythrshshg
n z e l ő t t

HHGYKHHIZSHI FUHLHTnGYHR ÉS SERF0Z0DE RÉSZVÉNYTHRSHSHG
tlailt i.iOl.WP lm. 4  X A G Y K A X I Z S A  4  TailaltM íMH >01.

A vállalat üzemét tetemesen kibővítette, a legmodernebb 

gépekkel és hygienikus berendezésekkel szerelte fel, a 

sörgyártás terén elért legújabb vívmányok mind tekintetbe 

vétettek a gyár berendezésénél, úgy hogy a gyár a leg

kitűnőbb minőségű söröket gyártja. ts=̂\

Gyors és pontos kiszolgálással állandóan érett, tartós és 

magas foktartalmu zamatos söreivel a t. c. vendéglős 

uraknak készséggel áll rendelkezésére.

□  TERMÉKEK: □
„KIRÁLY”, „mHRCIOSr, 
„DUPLnmHRCIUSI SÖR”,
továbbá p i ls e n i m ő d s z e r s z e r in t  előállitotl 

iiim m s és közkedvellségnek örvendő 
NagyRanizsai  „S zent  Istuán sö r “ ,

BNJOR- és BÜk-SÖR.
Betegeknek, lábbadnzókoali m iit tápgyógjitalt ajánlja
D U P L A  M H L H T H  T Á P S Ö R É T .
Temel továbbá legjobb minőségű m a lá tá t bécsi, 
pilseni is  müncheni módszer szerint, azonkívül hizla- 
lási célokra m a lá ta c s irá l is s D r lű r iű ly l .
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Szállodai épület
gyógyfürdőben, nyári-téli üzletmenettel. 20 J) 

évig adómenies, teljes modern berendezés- 2J 
Sel. más üzlet átvétele miatt *?lí*cló. j l

„ J .  K . “
jeligés leveleket a kiadóhivatal továbbit. /]

V É C S I  b o rp in c é s z e te ,  M I S K O L C
S zá llít  e legá n s  k iv ite lű  p a lackokban , u tá n v é te l le l :

Leánykát 7 jo  liter — 80 fillért-rl Egri vöröset 7/i« liter -  — 1 kor.
Rislinget "/io . 80 Burgundit ’ /io „ 1 .

Főúrin intet 7;io „ 80 Tokaji szamorodnit 5 io liter 1 ,.
Muskatályt 7/i0 „ — 80 Aszubort s */io liter — — 1 „

C som ago lá s , láda  in g y e n , A  b o rok  v a ló d is á g á é r t  szava to l.

V É C S I  b o rp in c é s z e te , . M I S K O L C .

Vendéglőt keresek
megvételre, csakis vidéki gyár- és iparos- 
városban. Csakis olyan üzletre reflektálok, 
melynek hosszabb idejű bériele van és régi 
üzlet s csak közvetlen a tulajdonosokkal 
tárgyalok. Szives megkeresések hely és 
lehetőleg ár megjelöléssel D ab izs  István 
N a gyk őrös , 111. kér. 51. szám  külden

dők. Ügynökök kizárva. s_g

vagy ü é e é
Kisújszállás egyik legszebb és legjobb 

N x ó l l o d i i i  ü z l e t e  

a főtéren, örökáron eladó igen  ked
v e z ő  fe lté te lek  m ellett. Vételár 
70 e z e r  k irona. Esetleg bérbe is kiadó. 
g—4 Bővebb felvilágosítást nyújt

Bán Zs f gmond.  Kisújszállás.

Borvasáíio vendéglősökhöz:
kocsmáro* karU 
így akinek kitür

vagy moori
T. vendéglős és kocsmám* kartársaimat 

értesítem, hogy akinek kitűnő

lesz szüksége, forduljon hozzám teljes bi
zalommal. Kollegiális tisztelrltel

S t o f f e p  M i h á l y
M o ó r  (Fejér m.) vendéglős. n .x .i.

l í r l t i M  Kávéim és szálloda
Ó  *  d  o  r a ,  a Rimamurány r - t .  leg
nagyobb és legélénkebb gyárvárosában, 
Miskolc közelében m ó d  i*  « a  
l e á v ő l i á z s  berendezéssel, v e n  
( l é ( £ l ö ,  s / i ' i i K x t n ,  lakással 

együtt bérbeadó.

Érdeklődőknek felvilágosítással szolgál.

Üzv.  O rosz  L ip ó tn é , Úzdon.

Fizetöpincér intelligens, 2G éves, 
nőtlen, ajánlkozik 

azonnali belépésre 
vasúti ven d ég lő b e  

vagy erősebb forgalmú sörházba vagy szállo
dába. Szives megkeresések S zabó  István 
P oz so n y , F r ig yes  főh e rc eg -u t 21. sz. alá 
intézendők.

Vidéki forgalmas nagyvárosban
(megyeszékhelyen) a főutcán egy kitűnő 
forgalmún.k örvendő s a zna: modern 
igények szerint berendezett három  szép  
h e ly iségb ő l. I sűrítésből ( ■ szobás 

wcndéglős-lakás sat.) álló

„Kóser-vendéglő es sörcsarnok''
családi okok miatt azonnal eladó. Szer
ződés 10 évre szól. Házbér 2<J0o kor. 

Bővebb fölvilágositást ad : 1 3

GOTTLIEBISIGUIOND. Budapest III. Dohány-utca I k.

Szombathelyen
a vásártéren, egy nagyobb forgalmú be 
s zá lló  v en d ég lő  örökáron riadó. A i  üz
lethez tartozik I é tte rem , I p o lg á r i és 
I ven d égs zo b a  1 ■) ezenkívül h szoba, 
konyha, éléskamra, mosókonyha, 4 p nce, 
4 istálló, kocsibeálló, nagy keit 1 esetleg 
enélküb. Vételár fele fizetendő Bővebbet

özv. B ierbauer Antainé
Szom bathe ly , V ásártér. , 6

Á t a d ó  s z á l l o d a . .
Járási székhelyen 1«».0 11 lakosú község

ben, egy rég fennálló

jómenetelü szállodatsvendéglő
átadó. Az üzlethez étterem, k lvéh ix, 
söntés, nyolc szoba, nyári veranda, un 
kaszinó *tb tartozik. Évi bér 41 10 kor , 
melyből 50H kor. visszatérül Meg 0 évi 
szerződés van hátra. Átvételbe/ 10000 
kor. szükséges. A berendezés uj, a szo
bák modern rézbutorral vannak ellátva. 
Bővebb felvilágositást ad Spitz Jakab 

Szegh a lom . 1—3

házaspár, intelligens 
szakember (neje első 
rendű fözönö ) hely
ben vagy a vidékén 

szá lloda i v en d ég lő t vagy n agyob b  v en 
d ég lő t kezelésbe átvenne mint üzletvezető 
vendéglős. Óvadék Jóiul (ezer) korona. Szives 
megkereséseket „|ó ü z le t i e m b e r "  címen kér 
a kiadóhivatalba.

S z o m b a t h e l y i  Ú j s á g  ~
Szerkés kladóhlv. Széchenyl-tér 
2. „Vas- és Zaiamegye' egyetlen 
keresztény kath. irányú éi leg
olvasottabb „politikai hetilapja"
Megjolt-nik vaH&rnapnnkini 12 oldal 
terjedelemben ára egész évre 10 
korona. HirdetéBel mérsékelt,*. A 
Szombathelyi (Jjság-oi unitók
és ÍBldniivelft gazdik 8 kor. ked
vezményez iron rendelhetik m«y.

Magyar Paízs. lerkesslóség 
és kiadó hiva- 

Zalsegerszeg A Magyar Palzs 
erős szókimondó. ÍOggetlen hetilap ; 
magyar Ipart, honi terméket ved 
magyar szellemet terjeszt min
den téren Évi irs 4 korona. iL«k- 
olcsóbb lap.' Szerkesztik . Borbély 
Ovörgy és Horváth Lajos Zala 
égerszögen.

..Szölöszetí és Borászati Lap" (Kecskemét.)
már a harmincegyedik évfolyamát írja. —  A Szölöszetí és Borá
szati Lap hazánk szőlőművelésének és borászata fejlesztésének 
előmozdítását tűzte ki célu l; tekintetbe véve a jelenlegi viszo
nyokat, a jövőre szakszerű, gyakorlati, tárgyilagos, időszerű cikkei 
által minden irányban tanácsot nyújt és a termelés haladásán 
lendíteni igyekszik. Erről minden száma tanúbizonyságot lesz.

Előfizetési ára: Egész évre «0 kor., félévre 5 kor. 
Az előfizetéseket a lap címére, Kecskemétre kérjük küldeni. 
Matatván yzzimoi M  A U H B K  J Á N 0 8
t»VM«n küldőnk falaid, zzerkesztd-kiadó.

Ugyanott kapható könyvek :
A aidlft helyes Hitelese kdlve 2 50 (Ozve 2 A azdld helyű metazáaa 
kdtve g. rázva 2-50 Dsr richtiw Rabenachnitt kötve 2 50 l » x i  
Peronos por* viticoU éz Btack-rot főzve »  Szöldzreti éa Borászati táp 
naptára az ltio-ik awa tBzva kor. Poataajánláal kólón dij ®ö fillré

„ M U N D U S “
EGYFSÖLT MAGYAR HAJLÍTOTT 
:: FABUTORGYÁPAK R.-T.

Központi iroda:

BUDAPEST, V., BÁLVÁNY-UTCA 4.
Kaktár:

IV.. KOSSUTH LAJOS-UTCA IS.
Telefon 80—51.

GYÁRAK: Besztercebánya. Kassa. 
Borosjenö. Ungvár. Varast! Vrata.
Mindennemű hajlított fa b ú to r  
:  és kerti botor. :
fljínlja Rávéfiázl és vendéglő berendezésein 

csinosan lléllltotl gyártmányait.



Vili. oldal. FOGAIM 1. .szán..

% n m a t o s  l i e t í . v l  f a j b o r o k a t
vendéglősöknek mérsékelt árban szállít a

V i s o n t a i  é s  M á t r a h e g y a l j a i  S z ő l ő t e l e p e k
P o s t a f ió k  1. B o r é r t é k e s l t ő  R é s z v é n y t á r s s a s á g a  T e le f o n  99 . sz .

Központi elaiási iroda «  igazoatöság: GYÖNGYÖS (Heves m ) Fő-tér, Luby-ház (uj Bankpalota).
540 hold  saját h egy i o ltván y  m inta s ző lő - ^  —  sürGo n tc z im  ; =  ^  A  borok te lepe inken  szem élyesen  m e«-
te lepe in k  á tlagos  é v i term ése  12000 hl. ▼  V I S O N T A M Á T R A .  ▼  tek inthetők és k iválaszthatók.

PrclisIdiideinéByek 50 üteríöl fölfelé kölcsönhordókbao utánvéttel szállíttatnak. — Nagybani bevásárlásoknál kedvezményes árak és fizetési feltételek engedélyeztetnek.
l 'jh o r -á ra k  h.igvban, fajok szerint, literj<- 46 fillértől 8 0  fillérig. Ó b or-á ru k  nagyban, fajok szerint, literje 54 fillértől 100 fillérig

E G R I  B O R O K :

SzBlöteltveiBk tinta. Hagym. ír  KÁLLAY ZOLTÁN v. b t. t„ Hevesraejye főispánja isii pincéiéből siáímzi:
k  Ó b orok , fajok és évjárat szerir:t 56 fill.-t51 150 tib.-ig.

|  S zölŐ telepeinken  é jid é n  k ivá ló  m inőségű  és a
Budapesti k é p v is e le t : 

LIGET-TÉR 2. -  TELEFON 122-41. szokottnál is jo b b  fa jb o rok a t term eltünk

Kassai k ép v is e le t: 
M E L E G H Y  A L A D Á R  B É L A  i

A t. ysr.déglús urak e j : sz évi u jliorszükség letúk et kedvezd te lté te lek  m e lle tt (ré sz le tekben i szá llítás ra  is ) m éltányos árban előjegyezhetik

Vendéglősök Naptára
11 > 1 ” -ik é v r e

Díszesen bekötve 
ára 2 kor. 50 fill. 

Megrendelhető a „Fogadó**  
kiadóhivatalában

2G év óta fennálló
megv<■ székhelyén újonnan álul ikitott és 

berendezett jóm en ete lü

kávéházi üzlet,

e lad ó  '.igv  b érb ead ó . Cint a kiadó
hivatalban. Ugyanott a

kereskedelm i kaszinó
csekély béri> '*.eggel, teljesen fel'/criTev 
s/.tit, n e lad ó  . b érbeadó. Mini két 

üzlet rögtön átvehető. j—s

• nel több kiváló orvos <a tanar ajánlja!
1004. S T . L O I I IS  O R A N O  P R IX .

. :«al« utazáson tarjon iMnáomltt Szí-LukáoafUrt o, 
K R IS T Á L Y -Á S V Á N Y V IZ E T  I

TÖRLEY
= =  T a l i s m a n  =

=  C flS IM O  =  R É S E R V É  =

‘és tisztításnál) szükséges eljárásokra / 
nézve teljes ismertetést nyújt a - 
„V e n d é g lő sök  N ap tá ra " mely a - 

Fogadó* előfizetőinek kor. 1.20. r

TELEFON 161- 44.

Kávéházi és vendéglői 
: berendezéseket : 

alpacca. chinaezüstárut 
::  vesz es elad

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

Borbeiegsegnel, horúókezelesnel

n rroo  izén savval telített ásványvize hasznot 
á ild d  ital étvagyzavaroknál és emésztés

*»h**ségeknél. A legtisztább és legegészségesebb
tsatali és borviz. — Hathatós szomjcsillapito. — 
Vidékre és külföldre fuvardijmantes szálhás. -  1 
í  érjen árjegyzést — SzénBavtelités-nélkÜii tül : 
. ;s is rendelhető, mely hasonló enyhesége foly- j 
!án pótolja a tranczia Rvian és St. Galmie i 
vizeket Szt. Lukács fü rdő  Kutvá lla la t Budán

Vendéglősök, kocsmarosok es kávésok
------------------ figyelmébe I ■

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

ifj. GRÜNW ALD  MÓR
üvee- és porce llán  n agy raktárában

B p e s . IV . .  F e r e n c  J ó z s e f - r a K p a r t  6.
U  Ferenc József-hid közelében.)

P i n c é r e k  f i g y e l m é b e  !
Fő- és fizetőpincérek, kiknek 0ldal-ZS6blárCd fpapirospénz), vagy (apró- és 
ezüstpénz szamára) p i n o é r t á v a l c á r a  van szükségük, a mely
nek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész az aljával egy da
rabból készült, —  a legjutányosabb árak mellett — szerezhetik be:

M O L N Á R  V I L M O S  S É R V K Ö T Ő  G Y  A R O SN  A L, j
B U D A P E S T , IV ., K Á R O L Y -K Ö R U T  28. (K özp o n ti városház).

9 ^  K é p e s  á r j e g y z é k  b é r  m  e  n  t  v  «

HERRMANN J. L.
cs. és kir. udvar’  szállító

1819. evben  alapított o rszágos  r.zao dalm azott Alpacca-, 
China-ezüst- es fem aru-g .a rattak  fő rak tára : 

B U D A P E S T ,  IV . K É R ., V Á C i - U T C A  H ---------
(Riluürak ■ Bécc, Graz, Praga * '  Trleifb-nl

i Hagy választék leg-izolidabb kivitelű tá r g y b ó l Szállodák, Vendéglők. t 
Kivéházak és háztartások r eszet e '

Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Bndapest, VII., Sip-ulca 7.


