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I .
üzleti és egyéb nyom- f§j 
tatványai készülnek:

!_j a Fogado nyomdában [L
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1 V J J  és lapkiadóvállalat
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Részit mindenfele nyomtatványt a mai 
kor igényeinek megfelelő ízléses kivitel
ben. — Vidéki megrendelések ponto
san és gyorsan eszközöltetnek-

D Muveszies é tla p o k
nagy ettermek s kisebb 
vendéglők részére. — 

fogadói (szállodái i szobajelentesek
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mérsékelt árban, szak
szerű kivitelben készül-
nek a Fagada-nyomdaban
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megjelent díszes kiállításban és 
yardig tartalommal. A .Ven
déglősök Naptára" példám ón
ként 2  korona 50 fillér. Meg
rendelések a ,.Fog-d.i" kiad >- 

hivatalába miérendök. "™

Üzlet: berendezés
 ̂vrb üz.eti • .ukek brszerzésénél elöfizi 

. r  >-t nyújt és d í j t a l a n  eljár ; 
„ F o g a d ó 11 Iciadóhivaiala.

szükségük ezúton is felkérem, hogy fordul- 
■ ’ ■ K

M ór Fejér megye Stoffer Mihály

IROD A V Á LTO ZÁ S.
Az igen tisztelt Főnök uraknak cs a he'y- 

keresö Alkalmazottaknak becses tudomását a 
adom, hogy a régi és jő hírnévnek örvendő

..BELVÁ R O S I" alhelyezö irodama!
Budapesten. IV.. Himzo-utca 5. szám
alá helyeztem át. -Mint eddig úgy tovább :S 

'  B le lc h e rP . urak működnek 
elhelyezési teendőket.
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Vili.. Szentkirályi-utca 34

F.tiapok. konyha-, söntésivek es
könyvek, menu-kártyák. bérlét-
füzetek, levélpapírok, borítékok.
névjegyek, eijegyzési és esküvői
értesítések, körleveiek. címkék.
boon-block. riihatar-számok. röp-
cédulák, falragaszok, kávéházi

■ beirolapok és bíockok.
ízléses papir-szalvetak cegnyomassal.
Mérsékelt á ra k ! Gyors szállítás!

Vidéki megrendelések szakszerűen, ponto-
san es lelkiismeretesen eszközöltetnek.
Tervek es árajánlatuk azonnal készíttetnek.

Régi n a p t á r a k .
A régi évfolyamú »Vendéglősök Nap
táráéból hárem példány igysicrre
-  kor. 2i> f. jutányos áron rendelhető 
meg. A pénz előzetesen kü'dendö be.
— Ugyanez az 11113-ki .Vendéglősök 
Niptárá*-val együtt 4 kor 4" fii!. sze

rezhető be.

Fogado kiadóhivatala Bpest. Rákoci-ut 13.

Vendéglős Urak
mielőtt bort vesznek, forduljanak
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Modern szállodai, vendéglői 
és kávéházi konyhaberendező.

Vörösréz-edények, 
fagylalt-berendezések 

és hűtőkészülékek.

Mayerhofer C. F. <> Neményi Ödön
Budapest, VI., G yár-utca  20. Te lelő n  71— 55.
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Előfizetés Egy évre 12 K. Félévre fi K.
Megjelenik t-ín  és 15-én.

Újévben.
Lezártunk ismét egy esztendőt és átlép

tük az újév küszöbét Elmondhatják az 
évváltozás alkalmával .múltadban nincs 
öröm, jövődben nincs remény". Keser
vekkel és csalódásokkal telített év volt az 
elmull és kevés a remény. Iiogv az újév 
jobbat hoz-e. A pangás, a gazdasági t i l 
sáig állandó volt. Yagynnbukások és egyéb 
pénzügyi zavarok le nem kerüllek a napi
rendről. A pénzintézetek közül a nagyok 
begombulö/lak a hiteligények előli, a 
kisebbek tönkrementek, vagy amelyek 
vizeidéiül maradó állapotukat huzni-ha- 
las/luni tudták, tetőszintéiben vannak. Es 
ez az állapot, hu még hozzávesszük a 
nagy drágaságot is, de inég enélkül is. 
ami szakmánkat, a vendéglősipart, nagyon 
sújtotta. Mert világos és liszla az a kép. 
amit a közgazdasági pangás produkált. 
A nép táplálkozási és élelmezési igényei 
tetemesen alábbszálltak- Beérik akármivel.
c sa k  hitii az _aká miire" jusson valla un:
de erre iis nagyon kevés jut.

1 la ipáiri vagy ke reskedelmi céget éri a
pénzügyi és a vele kapcsolatos gazd.asagi
csapás, a társadalom mintegy csodálkozva 
és szánalommal teszi közbeszéd tárgyává. 
Ha vendéglősök mennek tönkre ezen ál
lapot következtében, ügyet si-m veinek 
rá. Névtelenül, a nagy köznapi tömegben 
enyészik e l : tudomást sem vesznek róla. 
Pedig hány sok becsületes, iparkodó és 
józanul gondolkodó vendéglős-család ju 
tod igazi szegénységre az címűit eszten
dőben. A hitelezői védőegyesülelek nem 
vezetnek róluk nyilvántartást . a kisebb 
exisztcnciák közé sorozzák őkel és kikö- 
zössitik őket a számottevő ipari közfigye
lemből.

Csak egyetlen egy tényező van. ki a 
vendéglősöket pontosan tartja számon és 
vigyáz rájuk, hogy a nagy adó- és illeték- 
lizelésből ki ne bújhassanak. Ez az egy 
tényező maga az állam A legnagyobb 
pontossággal őrzik a vendéglősl, de csak 
addig, mig a nagy közterheket reá kivetni 
és rajta behajtani lehet. Mihelyt ebben a 
tekintetben az egyensúly megbillent, az a 
tényező sem törődik vele A vendéglős 
tönkremehet, vagvonilag pusztulhat, 
jön utána a másik, a kezdő, ki majd elöl
ről kezdi és épen úgy jár. mint az elődje. 
Amit az állam a vendéglős társadalomra 
adóban és illetékben kivel, azl be is va
salja. söl többel is. Igaz. hogy az csak 
igen sok vendéglős vagyoni roncsain tör- 
ténhetik. De hát ki törődik ezzel-.’ ! Hét
köznapi dolog. Az adókat és illetékeket 
kivető és behajtó hatóság nem törődik 
vele. Az ő elvük: .gombház . .J Kell azon-

Szerkesztő és laptulajdonos ,
F L Ó R  G Y Ő Z Ő .

| bán. hogy maguk a vendéglősöKTnrőd- 
jenek úját üzleti ügyeikkel, saját helyze
tükkel és gazdasági állapotukkal. A nem
törődömség keserves csalódásokkal bu
szú Ija meg magát. Mert a sok nagy bajt 
elviselhetetlenné leszi a még több kisebb- 
jelentőségű baj. ami összefoglalva, anyagi 
romlási idéz elő. .1 e ■ndéglösőknek egye
sülésben kell keresniük a nekik szükséges 
erői. Egyesülni kell. hogy a vendéglősök 
közvéleménye nyilvánuljon meg azokban 
a gazdasági és jogvédelmi kívánalmak
ban. mikkel az államhoz, mini jövedék- 
Iillajtioiioshoz fordulnak. Es ha ezekben 

i a követelményekben igazán a vendéylö- 
j sok közvéleménye nyilatkozik meg. ha ezen 
j kívánalmak meglehetős erkölcsi sulylyal 
; nyernek kifejezést. — meg kell hallgatni 

a vendéglősök panaszát, orvosolni kell 
sérelmeiket és törvényekben kell biztosí
tani ipari jogviszonyukat Törvényes vé- 

j delem kell a vendéglősiparnak, hogy mind
annak. amit az állam ettől az iparágtól 
követel, elegei is tehessen

l kálóm, a-sérelmek. legalább egy részé
nek orvoslására meg vannak állapítva az 

| eszközök Itt van az ..Orszáyos Vendéglős 
Egyesület''. Ez az a keret, melv hivatva 
van magába taglalni az ország vendég
lőseit. Es ebben a keretben meg vannak 
az eszközök is a vemléglősipar előtt még 

| mindig bezárt kapuk sikeres döngetésérc. 
Hazai viszonvainknál és a vendéglősök 
szervezetlenségénél lógva bizony minden 
illetékes kapu be van zárva a vendéglős 
előtt és ez oknál lógva nehéz munkál 
képez azoknak a kapuknak kinyitásáig 
eljutni. de céltudatos és komoly mun
kával el lehet és el kell érni a zárak ki
nyitását. Az BH2 évben Kassán tartott 
országos veiuléylőskongresszns’ i kiemelte 
a nagvlcrjcdelmü sérelmek közül azokat, 
melyek első sorban kell. hogy orvoslást 
nyerjenek. Olyan ügyekben hoztak az 
együtlvoit karlársak határozatokat melyek 
megfontolva és átgondolva kerültek oda 
és melyek a kormány jóakaratával és 
komoly megítélésével meg is valósíthatók 

Ma már azon a ponton vagyunk egész 
közéletünkben, hogy a siránkozás nem 

j basznál semmit. A gazdasági viszonyla
tokban nem ismernek irgalmat és kimé- , 
letet. Fenni, cselekedni kell! Tisztába kell j 
lenni azokkal a terhekkel, mikkel a ven- 

i (légiósok az államnak tényleg tartoznak. ' 
de viszont tisztába kell lenni azokkal a ! 
kötelességekkel is. melyek teljesítését jo- j 

I gosan lehet az államid!, illetve a kor-
* i A kongresszus határozatait megtalálják olva

sóink az 1913. évi fogadó"  kiadásában megjelent 
Vendéglősük Saplárában

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, Vili.. Rákóci-ut 13. SZ.

Hiánytól követelni. Es amint az állam a 
törvény egész szigorával követeli tőlünk 
polgári és iparosbeli kötelességünk telje
sítéséi. épen olyan komolyan kell nekünk 
a tarlozó ellenszolgáltatásokat sürgetnünk. 
l)e nem luillgatnak meg bennünket, ha 
azt szétszórva es nem egy testben tömö
rülve lesszük. Nem állnak velünk szóba, 
ha nem egyesült erővel juttatjuk kifejezésre 
jogos kívánalmainkat. Ez a ténykörül
mény mai uapság már annyira átment a 
köztudatba, hogy meggyőződéssé vált és 
bizonyításra már nem szorul.

Erősítsük tehát a vendéglősök védő
bástyáját : lépjenek be valamennyien az 
Országos vendéglős-egyesületbe, hogy az 
uj évben kifejtendő védelmi munka sike
res legyen, hogy a vendéglősök létfelté
teleire a jogosan kívánt törvényes liizto- 
silékok kiküzdhetők lehessenek. Ebben a 
feltevésben lépjük ál az újév küszöbét : 
ebben a Iliiben és meggyőződésben kívá
nunk a magyar vendégiősségnek Boldog 
újéve t.

ORSZÁGOS VENDÉGLŐS EGYESÜLET
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI.

Hereiem. ír Országos vendéglős-egye
sület I. tagjait telkérjük, hogy az 1912. 
évre szóló tagdíjakat szíveskedjenek men
tői e lő b b  b ek ü ld en i.

Egyben figyelmeztetjük a vidéki ipar- 
társulat'ikai. hogy igyekezzenek az ai/<>- 
kivető és felszólomlási bizottságba cgy- 
egy karfással beválasztatni. Eziránt az 
illető kartárs nevének és pontos lakás
címének bejelentésével forduljanak az 
illetékes Kereskedelmi- és iparkamarához, 
a vármegye alispánjához, törvényhatósági 
városokban pedig a polgármesterhez A 
bizottság tagjai N kor. napidijai kapnak 
az államkincstártól. A kérvénvben hivat
kozzanak 1909. évi \ .  t.-cikk 3X. és 55. 
S-ára. A beadványok sürgősek.

Az elnökség

A venileglosipari munkaközvetítés.
.Fogd meg erősen, el ne erezd. mert 

máskép vége a hatalomnak". Ebben a 
néhány szóban kilejezni véltük a -Szál
lodások. vendéglősök ipartársulatának" 
elvi álláspontját, gondolkodását és merev 
ragaszkodását az általa vezetett és a 
munkaadók által leutartott vendéglősipari 
munkaközvetítés dolgában. Pedig ennek 
az intézménynek, ha céljának megfelel, 
nem szabad pártoskodni. nem lehet a 
hálálom védőbástyája és a pincérek fölötti 
uralkodásnak eszköze. Mert áthidalhatta!! 
ellentétek leimerülése esetén, mondjuk :
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löki- és munka közli harcban amúgy is ! 
leheleden, kényszert nem alkalmazhat, de 
legkevésbé alkalmas un a. hogy a dilié- I 
renciákat kiegyenlítse, a békét közvetítse, ! 
még ha akármilyen terrorizmust akarna 
is kifejteni l'.rre nézve a múlt példái szol- j 
tíáltal. ..............................i

Az étlerrni segédek régi óhajál képezi. ! 
hogy a szakbeli munkaközvetítő-intézet 
vezetősége paritásos legyen Hogy I. i. ! 
felerészben munkaadók és felerészben í 
pincérek legyenek megbízva a vezetéssel. ! 
hogy igy legalább az a bizonyos „terror" 
ne érvényesülhessen. Mert a jelenlegi 
közvetítőben a „terror" a vezető szellem.
S eme kívánságtól legalább a célszerű
ségei nem lehel elvitatni A paritás elve 
mindenütt érvényesüli, hol munkaadókat 
s munkásokat egyaránt érdeklő intézmé
nyek jöttek létre és ez az elv törvényes 
szankciót is nyert a „Budapesti iáltalános' 
inunkakózvetitőhen. valamint a niunkás- 
biztosilés terén, az ipari békéltető bíró
ságokban slb. A vendéglősipari munkaköz
vetítőben azonban ez az elv eddig nem 
tudott érvényre jutni. Az ügy ismét ak
tuálissá lelt es tahin most komolyabban, 
mint eddig. Hogy munkaadók és munká
sok most meg logják-e egymást érteni 
arra most is kevés a kilátás, mert bizo
nyos oldalról nyomást gyakorolnak a 
munkaadókra, bogy ne engedjenek: ne 
eresszék ki kezükből, mert ez hatalmi 
eszköz a kezükben és minden oda van. 
mihelyt a pincérek is részt vesznek annak 
az irodának a vezetésében és irányításá
ban. Akik pedig ilyen tanáesot adnak, 
azok nem jó tanácsadók, mert még job
ban elmérgesitik az ellentéteket.

A közvetítés költségének viselése nem 
lehet az az ütközőpont, mely mialt nem 
lehetne az ügyel dűlőre vinni. Knnek a 
módját meg lehel találni Sőt a költség
vetés arányában lentartották eddig a 
munkaadók, kik ettől az áldozattól a jövő
ben sem riadnának vissza, ha tudják, 
hogy saját érdekük mellett, a Segédeik 
érdekeit is szem előtt tartják Hiszen a 
közős cél az. hogy a munkaadók a szük
séghez képest megfelelő munkaerőhöz* 
jussanak es a pincérek inegóva legyenek 
a mugánközvetitők zsarolásától. Más célja 
nem lehet a mi ipari terünkön egy munka
közvetítőnek és mihelyt inás célt követ. | 
nem érdemli meg. hogy egy percig is fenn
álljon.

A dolgot ilyen szemmel nézve. más
sal amúgy sem lehet, a megoldás nem ! 
olyan nehéz.mint azt nehány „munkaadó" 
gondolja. Fsak a hamis tanácsadókat ráz
zák le nyakukról és rögtön tisztázódik a 
helyzet. A pincérek most két táborban 
vannak s ez a körülmény szintén a „pari
tásos" sikeres megoldása mellett szól 
Az erkölcsi és gazdasági érdekek telje
sen egyek és azonosok. ámde mig ennek 
sikere ma az egyik részre sem terjed 
ki. a paritásos alapon való egyesítés 
esetén az minden irányban érvényesülni 
lóg A munkaközvetítés nem lehel hatalmi 
pozíció, mely akár az egyik, akár a másik 
érdekelt fél terrorizmusának meg nem 
engedett eszközéül sülyedjen.

A SZÉKESFŐVÁROSI VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KO< SMÁROSOK IPARTÁRSULATA 

H IV A TA LO S  KÖZLEMÉNYEI.

,4r Ifiartársulni hivatalos helyisélje: 
V i l i ,  Hákóci-ul VI. II. 20. a. van.

Hivatalos órák: minden hétfőn és szer
dán és pénteken délután 3—<» óráig.

TÁRSULATI ÉLET

Budapest. A „Budapesti Kávésipartársu
lat” 311 1912 sz aluli a társulat tagjai
nak a kövelkező körlevelet küblié meg :

Körlevél. IpaMársulatimknak a f. évi április 
15-én tartott 97. rendes évi közgyűlése ki
mondotta. hogy az ipartársulati tagok a náluk 
alkalmazásban levíi munkásokat a Magyaror
szági munkások rokkant- és nyugdijegyesüle- 
ténél évi 1300 K. illetve heti 12 K nyugdíjra 
biztosítják, és pedig akkép. hogy a behatási 
dijakat és a járulékokat a társulati tagok a 
sajátjukból fizetik.

Minthogy a közgyűlésnek ez a határozata 
1913. évi január hó I én életbelép, fölkérjük, 
hogy a csatolt taggyüjtö ivet megfelelően ki
tölteni szíveskedjek.

Pén/beszedőnk a kitöltött iveket a legköze
lebbi napokban be fogja szedni.

Budapest. 1912 december II.
\\ eingruber s. k. elnök.

Érsekújvár. Mint előző számunkban em
lítettük az „Érsekújvár és vidéke ven
déglős ipartársulata" december IS-án rend
kívüli közgyűlést tartott. A gyűlést, melyen 
kőlönöseu a vidéki kartársak voltak nagy 
számban képviselve. Simkő Vilmos elnök 
pont három órakor megnyitotta s beje
lentette. hogy az Országos Vendéglős 
Egyesület 1‘óseli Gyula urat küldte ki az 
uj adótörvények ismertetése szempontjá
ból. Ezután részletesen beszámolt a köz
gyűlésnek n kassai kongresszusról, amit 
jelenlevők nagy helyesléssel egyhangúlag 
tudomásul veitek. Majd l’óscli Gyula köz
ponti kiküldött ismertette az uj adótör
vényeknek a vendéglős-kocsmárosokat 
közel érintő jövedelmi és kereseti részeit. 
Ennek megtörténte ntán a vágseilyei já
rásból bejelenteti panaszok kerültek sző
nyegre Elhatároztatott, hogy a vágseilyei 
járási vendéglősök felhivatnak a jelentett 
panasz tárgyában való egységes megálla
podásra. amit tenni azért szükséges, mert 
a társulat sikerrel csak ugv járhat el a 
hatóságnál, ha a képviselt érdekek is 
egységesek. A vágsellyeiek ezen álláspont 
helyességét elfogadták s ígérték, hogy 
otthon annak mcglelelően fognak eljárni. 
Az ölés ezután véget ért.

Versec. Hazai vendéglős kartársaink kez
dik mindinkább felismerni azon igazságot, 
hogy összetartásban rejlik az erő. A ver
sed  kartársak szintén erre az álláspontra 
helyezkedtek, amidőn elhatározták, hogy 
a helyi és vidéki vendéglősök egy bevo
násával egy erős társulatba lógnak tömö
rülni. A társulatot „Versec- és Kcvevár- 
vidéki vendéglősök ipartársulala" címen 
tervezik létesíteni és ennek előkészítő 
munkálataival, melyek e hó közepével 
vették kezdetüket, Franzj.n Dominik ver
sed  vendéglős kartársunkat hízták meg.

Makó. A csanádmeáyci vendéglősök 
mozgalma a háborús mozgalmak követ
keztében szünetelt, azonban a harci 
zajok lecsillapultnvál újra kezdetét lógja 
venni. A makói és csanádmcgyci ven
déglősök és kocsmárosok szervezkedési 
ügyét Fernetzky Imre makói vendéglős 
kartársunk vette kézbe.

Békéscsaba. A békésmegyei vendéglősök 
szervezkedési ügye szintén a háborús 
mozgatnak miatt szenvedett halasztást. A 
A „Békésvármegyei vendéglősök ipar- 
társulata" előkészítési munkálatait Mada
rász György csabai vendéglős vezeti s 
a kellő időben egybehívni lógja az elő
zőleg már elhatározott szervezkedő gvü- 
lést

Budaörs. A „Budátok és vidéke vendég
lős ipartársulat" budaörsi tagjai december 
20-án özv. Póschné ottani vendéglőjében 
értekezletre jöttek össze és néhány helyi

kérdés és a szervezkedés ügyében tanács
kozást folytattak. Ennek befejeztével az 
összes kartársakat Herceg ottani vendég
lős ebédre hívta meg.

Nemetujvár. A „Nemetujvári és járási 
vendéglősök ipartársulala" mull hó 18-án 
a némelujvári Korona-fogadóban tartotta 
választmányi ülését. A választmány több 
tárgy elintézése után egy szikvizgyár és 
sörraktár létesítésében állapodott meg és 
erre vonatkozólag az év első napjaiban 
egy rendkívüli közgyűlés megtartását ha
tározták el.

Néhány szó a pincérvándorlásról.
liríisszel, (léc- li).

A törekvő és ismereteit gyarapítani 
vágyó pincér, ha egyébként is teheti, ki
vándorol a külföld nagyvárosaiba. Itt meg
ismeri az idegen országban szakmai téren 
fennálló szokásokat, az idegenek igényeit 
és mindazt, amit azután otthon, különösen 
idegenforgalmi szempontból értékesíthet. 
De főleg megtanul idegen nyelveket,miknek 
ismerete előfeltétele a hazai idegenforga
lomnak. Mert mégis csak más a helyzet, 
más a bizalom és az idegenre nézve kel
lemes. ha az üzlet lőnöke. igazgatója és 
a személyzetnek egyike-másika az idegent, 
az ő sajál anyanyelvén, vagy a nemzet
közi érintkezésben legjobban használt 

! iidegen) nyelven fogadhatja és kiszolgál
hatja az idegent. Az idegenre minden- 

I esetre jó benyomást gyakorol, ha ilyen 
logadtatásban részesül, mert arról gvőző- 

i dik meg. hogy a magyar fogadós, ven- 
! déglős is érdemesnek találja, vele olyan 
, nyelven érintkezni, amilyent ő beszél vagy 
i megért.

Az ilyen indító okból útra kell magyar 
pincért, aki t. i. azzal a szándékkal távo
zik. hogy nehány év múlva visszatér 

1 hazájába, érdemes volna bizonyos ösztön
díjban is részesíteni, legalább addig, a inig 
állásba jut Mert igazi nemzeti munkára 
készül Olyan munkára, mely úgy gazda
sági. mint kulturális tekintetben a hazát 

j szolgálja végeredményében. És egyúttal 
merem állítani, hogy az itt megállapított 

j és tagadhatatlan tényt szakemberen ki .ül, 
1 más meg nem érti. fel nem lógja. És innen 

van. hogy a nem szakértő hazai közön- 
ségünk sem a pincérséget. sem a vendég- 

: lói ipart nem úgy érdekeli, nem úgy be- 
I csüli. mint más iparágat és annak mun- 
I kásáit.
j Nehány év óta a külföld nagy városai- 
i bán és ezeknek nagyobb üzleteiben dol- 
[ gozom. Megfigyeléseim alapján megálla

píthatom. hogy a logadói és vendéglői 
[ iparban a külföld sokkal tőkegazdagahh. 
i mini a mi hazai ezirányu szakiparunk.
| Es innen van. hogy otthon észre sem ve- 
| szik. tel sem tűnik, hogy milyen irányú 

és milyen mérvű hiányok vannak a ven
dég fogadására, elhelyezésére és kényel
mére. Igen gyakran apró. jelentéktelen 
dolgokon múlik, hogy pl az idegen, vi
lágiétól! közönségei nem tudjuk úgy el
látni. amint azt máshol a külföldön meg- 

j szokta. Innen van az is, hogy a magyar 
pincér, ha kellő szakismeretekkel haza
tér. nem érvényesülhet ugv. amint azt 
megérdemelné. Igen nagy része, ha kül
földön boldogul, nem is jön többé haza, 
hanem ott igyekszik önállóságra jutni. De 
azért jut nagy szelepe a magyar pincér
nek igy is. meg úgy is, ha néhány év 
múltán hazatér. A magyar pincér a kül
lőid iek előtt ismerteti Magyarországot és 

1 igen sok téves és hamis felfogást és birá- 
j latot korrigál az idegenek előtt, úgy hogy 
' helyesebb képet alkothat magának az ide- 
j gén a mi hazánkról. A pincér ludvalevő- 
i lég közvetlenül érinlkezik a vendéggel.
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n " "  úgy mint a kézműipar munkásai, kik 
.1 megrendelői nem is látják. Ks épen 
a/.éti jut kiváló hazafias szerep a külföl
dön élő magyar pincérnek. Ks ezért a 
szép és helyes munkáért, a pineérség ot- 
hon bizonyos lekicsinylést kénytelen el
tűrni. Semmibe se veszik.

Mindezek dacára ajánlom honfitársaim
nak és szaktársaimnak, hogy menjenek 
ki a művelt népek közé és gyarapítsák 
tudásukat, szerezzenek minél tökélete
sei)!) szakismereteket, talán nemsokára 
mégis csak rendet teremtenek otthon a 
mi iparunkban is. hogy t. i. a szakkép
zett pincér is juthat önállóságra és tekin
télyre. Seper Béla.

Visszaélés az állami pincék neveivel.
A Belatmt Braun borkereskedő cég rendelólapja

— Aranyórát kap a rendelő■ —
A „Bérbeadóit állami borok” címen 

perlrnktált Belatini Braun borkereskedő 
cég s a Pincemester! tanfolyam és a Köz
ponti mintapince ügyében lordulat állott 
be. Kz a fordulat hozta magával a jelen 
közlésünk címének megfordítását és iga
zolta he azt, amit a múltkori és a no
vemberi Fogadó-banmondtunk, hogy: 
a Bel. Braun borkereskedő cégnek a neve
zett állami pincékkel való összeköttetése 
teljes tünkretevését jelenti az állam kivá
lóan képzelt szakközegei által kezeli bo
ruk jóhirnevének. Az állami pincék nevei
vel ugyanis közönséges vigéckedésés visz- 
szaélés történik, és ez mihamar lejáratja, 
tőnkresilányilja azt a mindinkább terjedő 
rokonszenvet és jóhirnevel. amivel a 
fogyasztóközönség a lenti pincék borai
val szemben viseltetik és amit a löklmi- 
velésügyi kormányunknak, ugyancsak sok 
áldozatába került megszerezni és lentar
tani. Ks amint bizalma veszik a közön
ségnek az állami pincék boraival szem
ben. ugyanígy lógja ezt megsinyleni az 
egész borgazdaságunk. Már pedig ennek 
ugyancsak elég volt már a csapásokból: 
a iilloxera és a még ennél is veszedel
mesebb: Kngel-léle nagy borhamisítás ál
tal szenvedett rettenetes betegséget még 
most se heverte ki Egy ilyen ujahb ve
szedelmes kór pedig teljesen alááshatná 
az egészségét.

Tehát nemcsak az állami pincék bo
raira. hanem az egész borgazdaságra ve
szedelmet jelent az a Belatini Bruun-féle 
kapcsolat, amelyet ép ezen lontos oknál 
fogva ajánlatos lesz azonnal megszün
tetni. A Pincelanlolyam és a Központi 
mintapincc boraira vonalkozó egvedárus- 
sági szerződést, ha kötöttek volna ilyent 
a Belatini Braun borkereskedő céggel. — 
meg kell semmisíteni. Ezt kívánja, köve
teli az állam és magyar borgazdaság 
igen-igen fontos érdeke.

Az egész ügyre különben a nemzet
gazdaságunk egyik legfontosabb ezen 
ágazata : a borászai ügyet mindig a nagy 
és jóakaró figyelemmel kísérő Földiái- 
velésiigyi Miniszterünk: nagyméilóságu 
Serényi Béla gró/ figyelmét hívjuk föl 
azzal, hogy rendeljen el ebben a dolog
ban vizsgálatot és a vizsgálat erjedjen 
ki arra is. aki a kormányzata alá tartozó 
ama két tekintélyes hirü pinceintézmény 
és a Belatini Braun borkereskedő cég 
közli viszonylathoz az eszmét szolgáltatta 
Mull novemberi számunk eme sorai sze
rint : akárki volt az illető, aki azt a sze
rencsétlen gondolatot szolgáltatta, megér
demelné. hogy a töldmivelésügyi minis- 
ter állásából eltávolítsa.

Ezek után térjünk rá a fenebhi soraink 
megokolására és — bizonyítsunk Bizonyít

suk be mindenekelőtt azt. amit múltkori 
| közleményünkben mondtunk. Azt irta ez 
I a közleményünk :

-A nevezett állami pincék mintaszerűen 
I és lelkiismeretes eladással kezelt borai- 
| nak elárusitását a Belatini Braun borke

reskedő cégre bízták. Egy borkereskedő 
cégre, amely pezsgői is gyári és árusít, 
azért hogy ezáltal .bar keres kedésének' 
némi tekintélyt biztosítson, viszont hor- 

; kereskedést folytat azért, hogy nlsóbrendii. 
olcsó pezsgőit könnyebben loryalomba 
tudja hozni. Csak világos, hogy a: állami 
pincékkel való éven szerencsés összekötte
tést nem ezeknek az érdekében, hanem 
a saját üzleti érdekében használja fül

S amiket ezek a sorok mondanak, 
mind az szinigazság. A Belatini Braun bor- 
kereskedő eég cégérül használja löl a 
1'öldmivelésüggi m. kir. minislerium fel
ügyelete alatt álló ..Magyar kir. Országos 
Központi Minlapince" és a _lindajoki 
Magyar kir. I'incemesleri Tanfidgam' 
neveit és ezen cégér alatt árusítja gyatra 

] pezsgőit. No és micsoda nevetséges és az 
j üzleti tisztességgel össze nem lérő módon 
I folytatja azt a miveletet. Arany órát ígér 
\ is ad a rendelőnek a gyatra pezsgő tele- 
I jébe.

Hogy senki se kételkedhessék az itt 
mondottak valóságában, ide csatoljuk az 

i eredeti rendelőlapról készített felvételt 
j l essék ezt a rendelőlapot mindenkinek 
I jól szemügyre venni.

jzöLt-ö^Y a
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A rendelőlap legtetején Szőllősy 7iva- 
| dar. a Belatini Braun borkereskedő fő- \ 
; ügynöke címe szerepel. Vájjon miért nem 
I a Belatini Braun borkereskedő cím e...  c.’!)
I Az ügy megvizsgálása során talán majd 

erre is fény derül. Szőllősi T. címe alatt 
! áll a nemzeti címer és a löldm ministe- , 

rium lölügyehíc . att álló két állami ] 
l pince neve : ez.-kután következik az üz- i 
; leti rendelőlap. Nézzük mit tartalmaz ez.
! Ezen az eredeti renAtíólapon mindé- | 

n« kelőit 120 üveg Carte L -0r nevű pezsgő I 
szerepel á 2 kor. 60 lill Vm ebből az ár- I 

I hói 10" » engedmény. 26 5" " ákontó |
II f leesik, tehát marad 2 kor. 2.7 jillér. 
Ezen összegből még leszámitódik bér
mentesítés stb. címen, ugv hogy a leg- 

i végső ára annak a pezsgő-micsodának :

| 2 kor. 11 fillér. Azaz. dehogy a végső 
á 'a. hátra van még az arany óra. Egy 

j ilyen ó im . bármilyen gyatra szel kezetü is, 
| bele kerül 50 60 koronába. De mi szá- 
I milsunk csak érte Ó0 koronái és ezt a 
| rcndelölapon kitünteteti 120 üveg pezsgő

nek 252 kor 20 íill. kilévő árából üssük 
le és maradni lóg 202 kor. 20 f.. vagyis. 

| egy üveg Bel. Braun kereskedő-féle Carte 
l)-Or pezsgő 1 kor. •'•X fillérbe kerül, 

i Azt bátorkodunk kérdezni a hozzáér- 
I tőktől : Adható-e csak kevésbé is jóminő- 
| ségü pezsgő ezért az áréri. l  gy-e hogy 
í nem adható. A Belatini Braun-féle pezsgő 

tehát gyatra, élvezhetetlen gyártmány. De 
a lő. hogy a löldmivclésügvi ministeriu- 

I niot éŝ  az állami pincék címeit leltüntető 
rendelőlapon lehet forgalomba hozni.

; Most pedig állapítsunk meg egy törvénybe 
i fők űző eljárást. Azt nevezetesen, hogy a 
j  töldmivelésügyi minislerium stb. címet 
| löltüutető rendelőlapou látszó „Carte 
, D-()r" pezsgő torgalomhahozása a bor- 
1 törvény egyenes kijátszása, amennyiben 

azon a gyártó neve és gyártás helye se
hol sincsen kitüntetve Áz 1899. XI.VII. 
t.-c. végrehajtási rendeletc ugyanis erre 
vonatkozólag ezeket mondja :

..A inagvar szent korona országainak terü
letén csak olyan pezsgő és habzóbor hozható 

' forgalomba, melynek címlapján és dugóján 
az illető gyáros neve és gyártás helye fel van 

; tüntetve. Ellenkező esetben törvény 41.
S-ának 3. pontja szerint alkalmazandó bünte- 

j lésen felül — az illető pezsgő vagy habzó- 
; bor elkob/andő és csak közvetlen fogyasztás 

céljára értékesítendő, a befolyt pénzösszeg 
■ pedig a törvény 62. tj-ban megjelölt célra 
I fordítandó'1.

Tehát u Belatini Braun borkereskedő 
cégnek a Pincemestert tanfolyam és a 
Központi mintapincével kapcsolatos bér
lői vagy egyedát usitási viszonylata, nem
csak ezen pincék borai jóhirnevét igye
kezik tönkretenni, hanem még a j»or- 
tőrvényt is kijálsza.

A carte d'oros Belatini Braun borke
reskedő és az állami pincék közt lévő 
kapcsolati kérdésről egyelőre csak ennyit. 
A többi, néhány szót a .Borászati Ka
pok "-hoz intézzük.

E.z a lap tudvalévőén a borászati érde
keknek lenne hivatásos orgánuma és 
képviselője és ennek ellenére védelmi 
szolgálatába szegődik egy olyan ügynek, 
amely a szőlőszeti és bortermelési és egy
általán az egész borgazdaság érdekeivel, 
merő ellentétben áll. Vagy talán akadna 
valaki a szőlész- és borászok közt. aki a 
lennebb vázolt és tisztára beigazolt visz- 
szaélést az állami pincék neveivel a bor
gazdaságra nézve előnyösnek tartaná'.’ — 
Am a /..“ annak tartja és a .Fogadót" 
a .Magyar Hírlapot”, a „Magv. Borkeres
kedők I.apját” és az .Egyetértést” alapo
san megleckéztetle és ezen lapoknak a 
Bel. Braun borkereskedő cég vigéckedé- 
sével foglalkozó közleményeit, támadás
nak. sőt a _minlapince elleni hajszának 
minősítette'.

Vájjon mi oka lehetett erre a .Borá
szati Lapoknak'.1 Ki tudhatná. Most már 
aztán arra vagyunk kiváncsiak, hogy a 
Belatini Braun borkereskedő céget ezút
tal. miként lógja meg édeimezni-

A  restaurantról meg a fogadói és ven
déglői nevekről.

A harapi kántor-tanító arra hívta löl a 
nebulóit, hogy mondják meg. mi a para
dicsom. 'Ezalatt persze az édenkertet ér
tette a tanító ur > A fölhívásra nyomban 
jelentkezett az egyik iiu. történetesen épen
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Lálós Báli és azl lelelte: — A paradi
csom. kérem Tanító ur. szósz !

Ilyesvalamit sütött ki. vagy talán csak 
akart kimagyarázni a napokban az egyik 
napilap is. mely a „restaurant" szót. úgy 
igyekezett bemutatni. Iiogy az valójában 
ennivalót jelent. Ez,szerinte.m ára W'II-ik 
században is tudott dolog volt s Richelliu 
a híres államférliunak és több kortársá
nak a restaurant, kedvenc eledelét ké
pezte. Ezen körülmény ellenére — lüző- | 
dött a fennebi magyarázat, más is érthető 
ama szó alatt. 1*1. a helyreigazítás- és álli- ' 
tás vagy a ki- és megjavítás szavak, me
lyeknek helyes értelmezése szintén a „res
taurantéban található.

Azonban mi ne bánjuk, hogy a restau
rant szót ki hogyan magyarázza, mint a 
hogy azzal se kivárjunk törődni, hogy 
valaki a paradicsomot „szosz“-nak avagy 
a mártást édenkertnek értelmezi. Minket 
ebben a dologban csak egy érdekelhet és 
pedig annak a megállapítása, hogy a foga
dói és vendéglői elnevezések értelmét egy 
nyelv sem képes oly pontos helyességgel 
megállapítani, mint a magyar nyelv. A 
francia nyelvről azt mondják, hogy gaz
dag szavakban és mindenre van kifeje
zése és lám. a restaurantnál mint 
más több esetben is máris el
akad. Ez a szó ugyanis egészen mást 
mond. mint amit jelez és eszerint a 
közönség, ha restaurantba megy: „ételbe" 
vagy „helyreállításba" megy. A restaurant
nál nem sokkal különb a francia „hotel" 
sem. mely társas- vagy egyetemes-házat 
jelent s igy e nevet nemcsak fogadó, 
hanem városház- és más középületeknél 
is alkalmazhatják, amint ez a franciáknál 
tapasztalható is. Hogy a „hotel" elneve
zés mégis általánossá vált és majd min
den nemzet ezt alkal uazza, — az az illető 
nemzetek élhetetlenségére vagy nyelv- 
szegénységére vall.

Hogy a franciáknál és ugyanígy a né
meteknél. akik fogadóik nevét, a „hotelt" 
szintén úgy kölcsönözték az előbbiektől, 
mennyivel gazdagabb és tisztább a magyar 
nyelv, azt a mi fogadóink és vendéglőink 
nevei is mutatják. A magyar nyelv aléle 
tágfogalmu- és kilejezésü elnevezéseket 
nem ismer s épen ezért szüksége sem 
volt arra. Iiogy azokat a francia vagy más 
nemzetek szótárából átvegye. A mi ne
veink tisztán és félreérthetetlenül fejezik 
ki a fogadói, vendégfogadót, éttermet vagy 
kocsmát. Egyetlen rossz és bántó név van 
csak a mi ezen szótárunkban: a „szálloda" 
szó. melyre nézve azonban mentségül 
hozható föl. Iiogy kölcsönvett szó. Köl- 
csönvették. azaz rossz szolgaiasan fordí
tották a nénu-t „Einkehrwirtshaus" hói 
azok az őO-es években ideszakadt „eleink" 
akik az „udj isten" és „Togadj istent", a 
„(iute Morgen" vagy „Abidiere" köszön
tésekkel pótolták s akiknek a szomszé
dos német házakból hozott szokásaik 
annyira meggyökeresedtek az egyébként 
termékeny magyar talajban. 1 ogy arról 
az immár szinmagyar utódok sem képe
sek leszokni.

Az érdemes magyar íróknak kellene 
ezt az ügyet kézbe venni és az ő 
sikeres módszerükkel dűlőre juttatni.
A magyar nyelv az ilyen elnevezésekben 
annyira kiválik a többi nyelvek közül, 
hogy valóban megérdemli, ha a köves: 
szálloda s az egyéb ilyen helytelen és 
rossz magyar elnevezésekre és címekre 
az érdekelt közönség figyelme minél 
többször lelhivassék.

..Vendéglősük naptárát" senki se mulassza el
beszerezel. A ra: -  kor. 50 fii'.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

Az esztendő elejen. Ami t. közönségünk
höz. mint minden újévkor, most is tiszte
lettel bekopogtatunk és hálásan megkö
szönjük azon jóakaralu támogatását, 
amelyben eddig lapunkat részesítette, s 
amelyet ezután még nagyobb és széle
seid) körökben kérünk kiterjeszteni. Egy
úttal tiszteletteljesen fölkérjük azon elő
fizetőinket is. akik előfizetésüket eddigelé 
elmulasztották rendezni, bog - laptartozá
sukat szíveskedjenek az év első napjai
ban kiegyenlíteni, úgy amint cselekszik 
ezt más üzletemberek is. akik a mull év
ről fönmaradt tartozásukat szintén az esz
tendő első napjaiban igyekeznek rendbe
hozni. T. előfizetőinknek ismételten is jó 
akaró figyelmébe ajánljuk azt a körül
ményt. hogy az előzőleg vett vagy a jelen 
számhoz csatolt postautalványon szíves
kedjenek az esedékes összeget beküldeni, 

i Az előfizetési és minden egvéb pénzek a 
1 Fogadó kiadóhivatalának Budapest. VIII. 

Hákóci-ut 1J$. küldendő.
Karácsonyi es újévi üdvözlések. Ezen ün

nepek alkalmával jóbarátaink és ösmeróseink 
oly nagy számmal nyilvánítják szives üdvöz
letük és jókivánatukat. hogy azokra külön- 
külün válaszolni képtelenek vagyunk, az ép 
ezen időre eső roppant nagy elfoglaltságunk 
miatt. Jóbarátainknak eme kedves megemlé
kezését ezúttal köszönjük meg és fejezzük ki 
hasonló őszinte szívből jö v ő  jókívánságainkat 
és üdvözletünket.

üjrwen hírek. Sápi József főváros' vendéglős bájos 
leányával. TerUskaval e hó 16-án tartotta esküvőjét 
Trummcr András őrmester. Az eskOvöt követő la
kodalmi ünnepélyen előkelő közönség s köztük Sági 
kartársunk több kollégája vett részt.

Xrmelh Gyula komái omi főpincér eljegyezte 
Köváry István máv. lökalauz bájos leányát. Emmái 
Éi sekuj várról

Rellinger Márton budapesti (budai) vendéglős 
kartársunk eljegyezte Kolofon Vilmát, Kolofon Gy. 
fővárosi vendéglős leányát.

Siittfí István f.-pincér e hó 16-án tartotta eskü
vőjét Kruppa lloriska urleánnyal Miskolron.

Uognár Mihály a gvön Hungária-kávéház üzlet
vezetője, eljegyezte Kusler Erzsikét, őzv. Kuster 
Géziné kávéháztulajdonos bájos és szépmiveltségü 

I leányát.
Tnonka Béla főpincér eljegyezte I'clcr Rózsika 

kisasszonyt Miskolcon
! Kovács Dániel kartársunk a fővárosi Valéria- 

kávéház tulajdonosa szépmiveltségü és bájos m.-leá- 
| nyát, Endersz Ma.-git.it eljegyezte Kornövi! z Nándor 
l Tót megy erről.
| Sleln/ehl Ernő füzesabonyi vatuti-vendéglös kar

társunk szépmiveltségü leányát Juliskái, eljegyezte 
I llreiner Sándor Tövisről.

Az uj adótörvényekkel van tele minden 
i fővárosi és vidéki lap. ez foglalkoztatja a 
; politikai világot és majd az összes városi és 
1 községi hatóságokat. S m indennek hirszele 

se volt és senkinek még csak eszébe se jutott 
| az ügyre gondolni, am ikor már a mi lapunk 

terjedelm es cikkekben foglalkozott az uj adó- 
| törvényekkel. A Fogadóban  ju n iu s - ju liu s  óta 

jelentek meg ezek a komoly, ism ertető közle
mények. amelyek különösen a vendéglősök 

| és kocsm árosok szem pontjából tették komoly 
tanulm ánytárgygyá az uj adótörvény terveze- 

J  tét és épen  ezért a mi közönségünknek meg- 
! fizetlietetlen kincset érők az azokban foglalt 
' ismertetések és útbaigazítások. Tekintettel a mi 
! szakfoglalkozásunkkal kapcsolatos ama sajnos 
! körülm ényre, hogy a k a r tá ja inknak  csak rit- 
1 kán van alkalmuk arra, hogy az eíéle komoly 
| (jgyeimet igénylő hosszabb közleményt ren- 
| desen átolvashassanak: lapunk szerkesztősége 

intézkedett, hogy e komoly tanulmány-cikkek 
m indenkinek és m indenkor rendelkezésre áll
janak s e célból azokat egybegyűjtve és m eg
felelően kibővítve az 1913-ik „Vendéglősök 
S ap iá rá"-ban  közölte. Az u; adótörvényekről 
szó ló  eme fontos és nagyjelentőségű ismer
tetés a naptár „Általános rész“-ben foglaltatik 
és ami iparunkhoz ta llózók csupán emiatt se

mulasszák el az 1913-iki „V endéglősök N ap
tárát" beszerezni.

Vendéglők karácsonyfái. Amikor a téli hidegebb 
napok következnek, kigyútnak a vendéglői kará
csonyfák gvertvácskál, amelyeknek szép tisziafényü 
lángjánál, szegény gyermekek örülnek és meleged- 

! nek. S az ilyen karácsonyfák, a legszebb jótékony- 
I ságot: a szegényebbet pártoló és segitő-asztaltársa- 
! ságok, százával vannak a fővárosi és a vidéki ven

déglőkben s nemes jótékonyságuk évröl-évre ezer és 
! ezer szegény gyermek arcáról törüli le a fázós kön- 
: nvet. A szereti) jótékonyságnak ezek a buzgó ápolói, 
! rendszerint karácsony felé kezdik meg áldásos mü- 
1 ködésüket, ilvenkor osztják szét az egész éven át 

fillérekből összegyűjti>tt vagyonkájukat, melyekből 
sok szegény gyermeknek kerül ki meleg téli ruhács- 

| kája cipője vágy csizmácskája. A budapesti Rökk 
' Szilárd-utcai Aszncr János vendéglőben e hó 21-én 
| 13 szegény gyermekre és egy szegény beteges em- 
I bérré és két kis gyermekre adtak meleg ruhát, a 
1 „Csigavér" asztaltársaság jószívű tagjai. A ruha ki- 
I osztást a szokásos ünnepély s a felruházottak meg- 
' vendégetése követte és ez alkalommal úgy az Asz- 
1 taltársaság vezátösege, mint Aszner kartársunk ténv- 
i kedésért a folruház.ottak hálás köszönetüket, míg a 
I tagok őszinte elismerésüket nyilvánították.

Újabb vendeglös-szikvizgyár. Sayyszebeni 
vendeglős-knetársaink részvénytársasági 
alapon szikvigvárat létesítettek, melyet 

| január 1-én üzembe helyeznek. Az ala
pitó kartársak a kőbányai vendéglősök 
és fűszeresek jó  felszerelt és példásan 
kezelt szikvizgyárát vették mintául és 
mondhatjuk, hogy helyesen cselekedtek, 
hogy itt tanulmányozták az ügyel. A 
szebeni szikvizgyár éppúgy megfogja hozni 
hasznát a vendéglősöknek mint részvé
nyeseknek. amint meghozza a mintául 
vett kőbányai. Igazán örvendetes, hogy 
vendéglős-kartársank a mai nehéz gazda
sági viszonyok közt arra törekszenek, 
hogy üzleti forgalmuk révén elélhető 
anyagi előnyöket önmaguknak és nem 
idegen vállalatoknak biztosítják. Nagy
szebeni kartácsaink alapításukban segít
ségükre volt C.omini Lipőt régi nagy
szebeni vendéglős-kartársunk. ki példát
lanul álló áldozatkészséggel támogatta az 
életrevaló vállalkozást. Comini kartásr 
ugyanis a gyár céljaira házat adott 
el a társaságnak, valamint nagyobb ösz- 
szegü készpénzt is bocsátott rendelkezésre 
s mindkettőt hosszúlejáratú törlesztésre. 
Ilyen áldozatkészség a legnagyobb elis
merést érdemli meg és kívánatos, hogy 
sok ilyen nemes gnndolkozásu kartársra 
akadjon a magyar vendéglősök. Nagy
szebeni kartácsainknak gratulálunk okos 
alapításukhoz és a legnagyobb sikert kí
vánjuk vállalatuk működéséhez. A szik- 
vizgyár fillérekben hozza a hasznát, de 
a sok fillér kapitálissá szaporodik, amint 
azt a kőbányai karlársak életrevaló vál
lalatánál táljuk.

Járásbiro-kocsmáros. Hát csak m ég se le
het a legutolsó ez az annyit leszólt kocsmá- 
ros mesterség, mert ha az volna, nem ked
velnék annyira és akarnának lenni kocsm áro
sok igen sokan olyanok is, akiket a Terem tő 
az „előkelő" társadalm i állásukon kiviil más 
egyéb földijavakkal is bőven m egáldott. Álta
lánosan tudott dolog, ha m áshonnan nem. 
a Fogadó hasábjairól, hogy a legnagyobb 
.özönlés"* semmiféle pályára sincsen oly 
nagy arányban, mint a veudéglősipari pá
lyára. Vendéglős, kocsm áros szeretne és 
akarna lenni m indenki: iparos és kereskedői 
ágbéli és mindenféle tisztviselő-fajta, de még 
a papok közül is igen sokan, akiknek pedig 
a m enybeli Jehova jóvoltából a bo ldogu lás
hoz, m inden szükséges jó  megadatott. U tóbbiak 
azonban ssak úgy p a ssz ió b ó l , no ineg azért 
is szeretnek ezen foglalkozási üggyel baj
lódni, hogy a hivatásos kocsm árosoknak kon
k u re n c iá t csináljanak és ezáltal tönkre segít
sék őket tenni. Igaz. hogy ezeket nem ilyen, 
hanem egészen más cél vezeti, azonban ha 
valakit egy kissé agyon akarunk ütni. egészen 
mindegy, hogy azt a procedúrát m iképen
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akarják végrehajtani. Most pedig ezekhez a 
derék .kollegákhoz” egy nyugalmazott, de 
valóságos járásbiró csatlakozott, és pedig a 
körmendi Sárffy Elemei. aki különben netn 
ismeretlen a Fogadó olvasói előtt. Még ak
kor emlékeztünk meg róla. amikor a kör
mendi vasútállomással szembeni fogadóját 
építtette, amelyet, hogy ugyanakkor saját ke
zelésébe is nem veti át, ép ama közlemé
nyünknek volt köszönhető. Ámde azóta (ez 
5—6 év előtt történt) telt, mull az idő, a já
rásbiró nyugalomba ment. mely időpontot 
aztán alkalmasnak talált atra. hogy régi ked
venc eszméjét megvalósítsa. És valóban, a 
körmendi Kákóci-vendéglőt e hó elejével sa
ját kezelésebe vette át. Nem tudjuk, bár ami 
könnyen lehel, hogy Sárffy ny. járásbiró 
ur nem e feledkezett el ezen alkalommal gon
dolni az 181)9. é. XXV. i.-c.-re, mely szerint sem 
tényleges, sem nyugalmazott állami hivatal
nok italtnérési üzletet netn gyakorolhat. Azzal 
ajánljuk ezt járásbiró-kocsmáros t kaitársunk 
figyelmébe, hogy hagyja a veudéglösipari te
ret maguknak a vendéglősöknek, akiknek tán 
mégis csak több okuk és joguk is van eme 
pálya íolytatásáia, mint bírónak, papnak és 
akárki masnak.

Panasz a Soproni keresk. és iparkamara 
ellen. Fűinek u kamarának a kerülőiéből 
panaszok jutottak hozzánk vcndcglnskö- 
rökból és már most megállapítjuk, hogy 
a punaszok indokoltuk- Arról van szó 
ugyanis, hogy az adókivető-bizottságokba 
nem ajánlottak egyetlen egy vendéglőst 
sem. noha a vendéglősök is mint italmé
rési gyakorló iparosok a kamara kötelé
kébe tartoznak és megveszik rajtuk is a 
kamarai illetéket. A szóban forgó kama
rának feltétlenül tudnia kell. hogy a saját 
területén 5 vendéglősipartársulat van és 
kell. hogy a vendéglősöket érdemesnek 
is tartsa arra, hogy az adókivető és fel- 
szólamlási bizottságokban helyet foglalja
nak. Nem akarunk a kamarának leckét 
adni mulasztásáért, de úgy ludjuk. hogy 
a kamara a kereskedelmi és ipari érde
kek képviselője s mini ilyennek közvetítő 
szerepe is van Az érdekeli vendéglősök 
joggal elvárhatják, hogy a kamara vala
melyes módon jóválegye mulasztását.

Vigalmak. Arad. Az .Aradi pincér-egylet” 
mint előzőleg említjük, január 6-án tartja 
szokásos tánc vigalmát, mely az aradi vigalmak 
közt mindig a legjobban szokotl sikerülni. A 
jótékonycélu bál kabaréval és tombolával lesz 
egybekötve. A kabarén, a jótékonycélra való 
tekintettel. Kállay Jolán, Herold F.de. az aradi 
n.-színház tagjai és Szalay Aranka urhölgy 
díjtalan fognak közreműködni. — A kabaré 
tombola rendezője K, Szabó Pál, akinek egy 
bohózata fog szilire kerülni. A táiicvigalom 
jótékony céljára a hazai pezsgőgyárosok és 
több nagy cégek annyi pezsgőt és bort küld
tek. hogy ezeknek árából az összes tombola
jegyek ára kikerül. A mulatság nagy sikerű
nek ígérkezik.

Engel Mihály. A magyar borgazdaságnak 
egyik legnevezetesebb tényezője volt. Hí
réi. nevét ismerték ez ország halárain kí
vül s lul a tengereken és széliében az 
egész világon. Ám a legjobban mégis ná
lunk Magyarországon ismerték és lógják 
is ismerni s emlegetni nevét, még belát
hatatlan időkig. Innen-onnan immár li- 
zenöl éve. hogy a pécsi nagy borhamisító 
müve kipattant, de azért az Kngel név 
még kevésbé merült a feledés homályába. 
Ha valahol kétes izü bor kerül kimérésre, 
ma is mindjárt tölluingzik az ismert jel
ző : Kpcn olyan, mini az Kngel bora. 
Vagy pedig : Nem Kngel pincéjéből ke
rült elő ez a bor? Az Kngel név a nagy 
borhamisításból kifolyólag olyan foga
lommá, annyira ismertté vált. hogy még

i ott is és azok is emlegetik, akik a való J 
, lényt nem tudják, akik a rossz borokkal 

knpcsoalbuu csak említeni hallották a hir- , 
I Inait borkereskedő nevét... Az esetet pe- I 
; dig. amely gyászt és pusztulást hozolt a j 
j  nngyar borgazdaságra, igen-igen sokan j 

ismerik. Még élénk emlékezetben áll az 
i 1898-iki nagy borhamisítás, melyet Kngel 

Mihály pécsi borkereskedő pincéiben lep
lezlek le. Kngel Mihály egyike voll az 
akkori legnagyobb és kiterjedteb borke
reskedőknek, s pincéinek se szeri, se száma, 
amelyek közt azonban a legnagyobbak a 
pécsiek és a budafokiak voltak. Az Kngel 
pincék temérdek bort helyeztek Magyar- 
szagon. de niég többet Ausztriában és 
külföldön és azok a pincék, amelyekből 
ez a teméiitelen mennyiség kiketidt. mind 
hamis borokkal voltak teleraklározvu.

I Mennyi ezer és millió ember szívhatta 
magúba az Kngel-féle mérget ezekkel a 
borokkal' Az óriási méretekben űzött ha
misítás leleplezése nemcsak ezeket a pin
céket tette tönkre, hanem Magyarország 
borgazdaságát is,éspedig sok évtizedekre 
kihatólag. Igen nagy idő kell ahhoz, amíg is
mét helyreáll a bizalom a .pécsi” és a 
löblii magyar borok iránt, s hogy ezek 
újra azt a kiváló helyet foglalhatják el a 
külföldi piacon, amivel a pécsi nagy ha
misítás előli rendelkeztek Kngel Mihály, 
a nagy hamisító elnyerte megérdemelt 
büntetését: nagy pénzbírságot és börtöu- 

i büntetést szablak rá. ami elől azonban 
I külföldre szökött és csak a büntetés el- 
i évülése után tért vissza ismét. Visszaté

rése után újra megalapította borkereske
dését, amely azonban nem a saját neve 
alatt, hanem Engel .lózse/ és fia cég alatt 
folytatódott és lolvlati'uíik ma is. Kzen 
újabb borkereskedéséhez azonban és 
egyáltalán semmiféle borüzlellu-z — ez
úttal már semmi köze Kngel Mihálynak, 
aki a karácsonyi ünnepekben, egy Mécs 
melletti szanatóriumban öngyilkos lett. 
Mint a híradások mondják, a szanatórium 
harmadik emeletéről leugrott és meghalt. 
Az elkövetett nagy hamisításokért és mind
ama rettenetes károkért, amit hamisításá
val a magyar borgazdaságnak okozott. — 
most már egyedid lulvilági hiráinuk tar
tozik számadással.

Visontamátra gyöngyei Tekintettel az idei óriási 
óbor-keresletre, a visontai és mátrahegyaliai szőlő- 
telepek borértékesitő r. t. igazgatósága elhatározta, 
hogy a régi évjáratok féltve Őrzött kincseit és 
•gyöngyeit* az idén szintén forgalomba hozza. Ven
déglős, kocsmáros kartársaink figyelmét ezen ér
dekes tényre azzal hívjuk röl, hogy a visonta sátra 
bortermelő társaság szőlötelepein az idei termés 
is várakozáson felül ütött be. s így a szükségletet 
e legnagyobb mértékben képes

Már megint a kocsmák vasárnapi zárasa.
Kgyniásulán bukkanak fel a nép jótevői, 
kiknek táj a szivük, hogy a kocsmák va
sárnap is nyitva vannak és a szegény 
népnek alkalma van 1 — 2 pohár sört vagy 
1 2 fröcscsöt elfogyasztani Olyan .meg
haló szerepre” vállalkozott a .Szulmár- 
niegyei gazdasági egyesület", mely kér
vényt intézeti a kormányhoz aziránt, hogy 
rendelje el legalább a jelenlegi nehéz vi
szonyok közi a kocsmák vasárnapi bezá
rását. de egyúttal hasonló eljárásra hívta 

i lel a lobbi gazdasági egyesületeket. Ks 
I ezzel a tiszteli földbirtokos urak azt hi

szik. hogy igazán istennek tetsző munkát 
végeztek, mert szerintük a földhöz tapadt 
és kiuzsorázotl löldmivelőnépet megmen
tették a zülléstől Kőzismeretes, hogy aki 
nem leheti, nem jár a kocsmába ; kocs
mai hitel nincs. Tehát az agráriusok sziv- 
hánlnlmn hasonlít a szimuláláshoz Mért 
nem jut eszükbe az agrárius uraknak az 
is. ha megzavartatni akarják a kocsmá
ros üzletét, akkor egyúttal azt is kell ki-

járniok. hogy a irigy adójukból és ital
mérési illetékeiktől kárpótlás címén írjon 
le megfelelő összeget ugyanaz u kormány, 
melytől azt kívánják, hogy úgy bánjon a 
kocsmáiosokknl. mint ha kegyelemből és 
nem drága pénzáldozat árán gyakorolnák 
üzletüket. De tudnánk mi valamit, amit 
az agráriusok mindig elfelejtenek és amiért 
talán érdemesebb volna, hogy az a neme
sen érző szivük egy kissé meglájdulna. 
Kz pedig igazán egyszerű dolog is. Adja
nak jobb munkabéreket a gazdasági mun
kásoknak és cselédségnek, hogy jusson 
nekik 1—2 pohár sörre vagy 1 2 Iröcsre 
és akkor nem szükséges a kocsmárost 
károsítani és szívfájdalmat szimulálni, 
lessék ezt az ajánlatunkat propagálni. 
Sokkal érdemesebb, mini az álszenteske- 

, dést terjeszteni.
Roiaika kezfogoja. Az elmúlt Karácsony külö

nösen szép és nevezetes ünnepe volt Tardy Gábor 
| kartársunk, szászregem vendéglős és csaladjának. 
I Ekkor volt eljegyzése Rózsikájuknak, akinek ujjára 
| alig feslöbimbó korában húzta rá karikagyűrűjét 
| flllrán Gábor, monosfalvi ifjú és tekintélyes földbir

tokos. Az ifjú sziveknek e még kedvesb és felejthetet
len szép ünnepélye, Tardy barátíínk házánál, szü- 
kehb családi körben folyt le, melynek dacára akad
tak többen a közelálló meghívottak közt. akik a 
rózsaláncos szép eseményt fölköszöntükben méltatták 
és éltették, úgy a: öiőmszülöket, mint a boldog 
ifjú párt-

Matler Hans. Ez a név a _M. Ut. Keres
kedő” cimii lapban, egy nyilatkozat alait
ékeskedett. Oda pedig úgy került, hogy egy 
utazó szóvá tette Mádét Hans. a brassói 
(Hans szerint: Kronstadtj „Krone”-hotel
igazgatójának a „hoteljében” meghonosítóit 
egyes idegen szokásait és erre felelt meg: 
Mader Hans. Hogy a kereskedő utazók szak
lapja olvasói, tudomásul veszik-e Hans igaz
gató nyilatkozatát, nem tudjuk, azonban mi 
nem is ezért, hanem azon okból tesszük 
szóvá a dolgot, hogy ennek kapcsán is kimu
tassuk. hogy a művelt-nyugat által, annyiszor 
lenézően aposztrofált magyarságból kikerülő 
fogadó-igazgatók, vendéglői üzletvezetők vagy 
fdpincérek. intelligencia é* szakképzettség 
tekintetében felhőmagasságban állanak az 
olyan cselt német hotel igazgatókon, mint 
Mader Hans. Ennek az embernek miveMlen- 
ségét, kimutatta a Eogadú már akkot. amidőn 
megírta, hogy nemcsak a Hotel „Krone”-nek 
nevezett fogadó étterme és kávéháza függö
nyeit késziltette feketesárga kelméből, s nem
csak a pincéreknek tiltotta meg. hogy magya
rul beszéljenek s szólítsák vagy köszöntsék 
így a vendégeket. hanem a fogadó levél
papírjairól még Brassó helyes és törvényes 
nevét is eltüntette és helyette az idegen — 
„Kronstsdf-ot alkalmazta. Hogy ebben az 
eljárásában a magyarság iránt érzett gyűlö
lete, vagy pedig az elmaradottsága nagyobb, 
nem lehet biztosan tudni. |)c mi az utóbbit 
tételezzük föl róla. .Mert egy kevésbé intelli
gens ember, már csak udvatiassági szempont
ból sem tenne azt. hogy kigunyolja vagy 
szembehelyezkedjék azon ország törvényeivel 
es szokásaival, amely neki kenyeret Cs fényes 
exisztenciát biztosit. Es bizony ha másért nem, 
ezért is megérdemli Mádét Hans. hogy 
Kövesdy A. ur és egyáltalán egyetlen magyar 
kereskedelmi utazó se tegye be a lábat az 
általa igazgatott Hotel-Kronebe. Vegre is van 
Brassóban elég fogadó, ahol a vendégek a 
saját pénzükért tisztességes kiszolgálásban cs 
megbecsülésben részesülnek. A legérdekesebb 
azonban az, hogy a Eugadó kiadásában szinte 
megjelenő „Ung. Gastge.verbe Zeitungot” be- 
sajtópcrelte Mader lián-, amiért az ittenieket 
megírta róla; bizonyára azt hitte, hogy a magyar 
bíróság menten börtönbe fogja csukatni ezt 
az orgánumot, hogy az ó kófic-dolgait szellőz
tetni merte. Ámde végre is tneg- 
dondolta a dolgot és visszavonta a perét 
Mader Hans, a direktor von : „Krone"-hotel.
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Példás büntetés. A t borpancsolókat mi- 
nálunk is olyan keményen kellene bün- 
t tni. mint az illeni bortermelőt. Francia- 
országban ugyanis egy termelőt, mert 
három hordó borát megvizezte és pedig 
10—1.'* 20" vízzel, a bíróság a követ
kezőkép ítélte el. 500 frank bírságot Ítélt 
meg a városi hatóság vizsgálataiért. .">00 
frankot a kincstáriért. 100 trank bírságot 
rótt ki hamis szüreti l>evallásért. Továbbá 
az adó ötszörösét Ítélte meg. vagyis 
42.I'.W> frankot. Ezután a bor konliská- 
lását rendelték el és 200 frankot kell az 
elitéltnek fizetni a S. V. egyesületnek, 
mig végül három újságban kell közzé
tenni az Ítéletet, ami jó néhány száz ko
ronájába szintén belekerült. Azt talán 
mondanunk sem kell. hogy az illetőnek, 
ha ezt a szép kis summa összegei nem 
lehet rajta behajtani. — az ítéletet, szépen 
le kell ülni.

Fogadó i berendezések , kavvház. kaszinó, iroda, 
raktár sth. bútorzat és felszereléseket m<K!ernés íz
léses kivitelben s jutányos árak mellet készítenek 
az ilvcn Kyártmányaikrői előnyösen ismeri 'Werthei- 
mer és \\ fimer buorgyárosiík. A szolid, előkelő 
eéeet s a cégnek lapunkban közölt hirdetését közön
ségünk figyelmébe ajánljuk.

A reklám Az „Esztergom és Vidéke- cimü 
lapban jelent meg ez a histótia a következő- 
kepen: . . . Szinte hihetetlen, hogy az idei [ 
savanyú bortól is belehessen csodálkozni (Az i 
esztergomiak ugylátszik nem Visontamátra 
táján szerzik be a boraikat. A szedői. Pedig 
mégis megesett Sádli János dorogi-uti kocs
májában. szombaton este. Egyik ivóvendégét. 1 
Tóth Jánost olyan jóhangulatba hozta az ital, 
hogy minden kezeügyébe eső tárgyat össze- ! 
rombolt. Nem maradt közelében egy ép szék, 
sem asztal: törött ablaküvegek és szétzúzott 
poharak csináltak reggelre ..reklámot' a Sádli 
borának. Nevezett laptársunk mindezek í 
után érthetetlennek tartja, hogy Sádli kartár- | 
suuk a jó „reklám- dacára is följelentette a 
garázda vendéget. Hát. mi köszönjük ezt a 
reklámot: az ilyen jó dologból, ami nemcsak 
az ember ablakát, hanem néha a fejebubját 1 
is veszélyezteti, nem kér egy kocsmáros se.

APRÓ HÍREK. A Törley-cég adománya. A balkáni 
háború és az ezzel kapcsolódó egyes kül- és bel- j 
politikai események szükségessé tették katonáink
nak nagyobb számban való behívását A behivottak ' 
már régebben lent vannak a szerb és orosz határ
szélen, Őrködvén a téli fagyban s hidegben az ország i 
és a monarkia érdekeire. Hogy az otthonuk és csa
ládjuktól távollévő szegény katonák is élvezzenek j 
valamit a karácsonyi ünnepek melegéből, a társa
dalomban közadakozás indult meg s a jobb sziíü és j 
tehetősebb közönség készséggel áldozta nélkülöz
hető r.lléreit e valódi jótékony cé ra. A Törley : 
Józs. és Tsa pezsgőgyára, hazánk ezen ismert és ! 
népszei Q cége ez alkalommal 500 koronát adott 
a katonák karácsonyfájára F.z a humánus tény i 
újabb dokumentum arra, hogy a Törley-eég nemcsak | 
kitűnő gyártmánya, hanem jótékonysága révén is : 
a legelső helyet foglalja a magyar gyári cégek ! 
sorában. — A ..Ronacher" híres wieni mulató 
v.-igaigató;át. Steioer Miksát, idegen pénzeknek 
meg r.em engedett kezelése miatt letartóztatták.
A többek közt a szinlapok bél tőjének ezer 
korona ovadékját költötte el. Azt ugyan, hogy a 
pénz kaució volt. Steiner ur tagadja reodOlerlenal. 
Sörgyár eget. A Dreher-félc sörgyárban tüt volt a 
múlt vasa napra virradóra. Kár azonban nem igen 
volt, mert hamarosan lokalizálták a tüzet, de ami 
volt. biztosítás utján az is megtérül'. Ennek dacára, 
jegyezte meg egy tapasztalt vendéglős kartársunk, 
a sok milliós ka-tehsta sörgyáros majd fog okot 
talá n:, hogy a sör árát valamelyes módon é- arány
ban fölemelje. — Kutyákul Sziszországban A 
németországi hivalalos statisztika szerint, oly nagy 
méríber vágnak le kutyákat, hogy az szinte ago- 
dalomra ad okot. A legtöbb kutyahust, több mint 
ÍIKHJIJO grmot a statisztika szerint a szászországi 
fővárosban fogyasztják. A kutyahus ára néhol koro
nán < fölül van Azt mondják, ezt a húsfélét azért 
is kedvelik olyan nagyon, mert erre jobban cseszik 
a só Hát csak falatozzanak és vigadozzanak így 
a szász- és a többi németek. Jó étvágyat kívá
nunk nekik.

A bor jo hatasai. Hiába papolnak olyan 
sokat az antialkoholisták a bor ellen, 
akadnak velük szemben tudós orvosok, 
akik a leghatározottabban kimutatják.

! hogy a bor rendes élvezete nemcsak hogy 
nem káros, hanem határozottan előnyős 

: a szervezetre ( .oudray francia orvos egy 
orvosgyülésen előadta, hogy francia fői
dőn már jó kétezer esztendeje isznak az 

í emberek bort és határozottan állítható.
| hogy a bor jó  hatással van a gyomormü- 
| kődésre. De ezenkívül a bor valóságos 
I tápszer is. Egy Amerikában végzett vizs- 
■ gálát kimutatta, hogy egy liter bor a szer- 
í vezetben történő elégésénél körülbelül 
| 510 kalória meleget fejleszt : a bor igy te- 
I hát erőt is ad. amint azt a néphit már 
1 ősidők óta tartja. A bornak ezeníelül dez- 
| inliciáló hatása is van. Sabrazés és Mar- 
I candier bordeauxi professzorok kimutat- 
| fák. hogy a J>or gyorsan megöli a vízben 
; levő. filusz okozó bacillusokal. Doléris.
! az smert párizsi nőgyógyász. megfigyelte, 

hogy egy vakbélgyulladásban szenvedő 
családnál a bornemivók megkapták a 

: baji. de a borivók nem. Végül hozzáte
hetjük. hogy a bornak Franciaországra 

; nézve gazdasági szempontból is különös 
i jelentősége van Az ország évenkint l>0— 
i 70 millió hektoliter Imi t produkál és egész 
! vidékek csak a bortermelésből élnek. —
I mint Bordeauxbnn. a Bourgogneban.
' Mindezekből pedig egész határozottság

gal kitűnik, hogy a bor — mérsékletesen 
élvezve nemcsak, hogy nem káros, 
hanem kétségtelenül előnyös az emberi 
szervezetre.

GYASZROVAT. — Gödi Ignác marosvásárhclyi 
kartársunkat fájdalmas csapas érte. édes anyja 
clhunytával, akit 78 éves korában ragadott el az 
enyészet. Az elhunyt temetésén a nagyszámú közön
ségen kívül az ottani vendéglősök ipartársulata tes
tületileg vett részt.

Timjl Lajos fővárosi vendéglős kartirsnnkat 
gyászos csapás érte, édes atyja Tmgl Antal elhuny- 
tával. aki 82 éves korában költözött el sze-ettei 
közül. Temetése Oroszváron történt, a közönség 
nagy részvéte mellett.

Ternyánszky Gyula kassai vendéglős elhunyt.
A múlt hó 29-én temették el nagy gyászpompával, 
az ottani kartársai és nagyszámú közönség részvé
tele mellett. Elhunyt kartá-sunkat bánatos özvegye 
és gyermekei gyászolják.

Dtcker József miskolci főpincéit szomorú gyász 
érte kis fia elhunytával. akit 4 érés korában raga
dott ki a halál szülői köréből. Az ártatlanságot e 
hó 16-án temették el nagy részvét mellett.

Ladányi Hermán. December 1. számunkban Láng 
Ferenc ci en tévesen hozott közlésünk kijavításra 
szorul Ugyanis nov. 25-én Ladányi Hermán felső- 
szölnöki íVasm közismert vendéglős hunyt el 54 éves 
korában, huszonötéves munkás veniiéglöslo'nlése után.
A legszebb féifikorban elhunyt vendéglőst nov. 
27-én temették el az összes hozzátartozók és igen 
nagy számú közönség részvételével. A közös gyász
ban osztoznak : özvegye, eyermekei: Ilonka. Viktor. 
Vilmos. Láng Emil őcssel prem. kanonok, készt- ! 
helyi fögymn, tanár, id. Ladányi Emil tbátyja) ny. I 
adótiszt, /emlitska Lajosné nővére, ny. főszám- ' 
tanácsosné Láng Ferenc b.-csabai Kiume-fogadós, ! 
Láng Imre felsőszölnöki vendéglős kartársaink és 
'.tábor Andrásné, aradi építész neje, kik elhunytban i 
mostoha-atyjukat gyászolják.

Banmyarlner Jenő nagyszebeni főpiacért fájdal- | 
más csapás érte nejének elhunytával. Az elhunytat j 
a kö.önség és as ottani kartársak nagy és osztatlan ' 
részvéte mellett temették el.

Bézstl József volt petrozsényi és budapesti ven
déglős. mint lapzártakor részvéttel értesülünk. ! 

i december 27-én Petrozsényben elhalálozott. Kihunyt , 
j  kai társunkat a közönség és az ottani kartársak 

nagv részvétele mellett temették el.
\Yejmola Péter pékmester és földbír ..kos. Száz- ; 

, hal-mbattán december hó 26-án, i)4 éves korában ' 
I elhuny'. A boldogultat gyermekei Ferenc, Dóri, Jó- I 
i zsef és .Mariskán kívül veje Sk ruhán Ferenc, fövá- 
i rost vendéglős és nagyszámú rokonsága gyászolja.

Temetése december 27-én délután, a hozzátartozói i 
: és az egész község nagy részvételével volt

Megtart Gyula, a Vas- és Zalamegyékben hajdan i 
kiterjedt vendéglős család sarja, ki hosszabb ideig 
a nagykanizsai Korona fogadóban volt főpineér, 58 1 
éves korában elhunyt. Temetése december 19-én 
történt nagy részvét mellett

Áldás és béke poraikra.
Vendéglősök és kocsmárosok figyel- j

mébe. Több fővárosi é s  Vidéki lapban je- 
| leniek m eg ezek  a  so rok  : Vendéglősök é s  ■ 
| k o csm árosok  o lvassanak  Vendéglős nap tá rt' !

! A „Vendéglősök Naptára" ezúttal IX-ik év
folyamában jelent meg s az 1913-iki kiadvány 
az összes eddig megjelenteket felülmúlta úgy 
külső kiállítás, mint belső tartalomra nézVe. 
A 200-nál több oldalas „Vendéglősök Nap
tára" a naptári s havi naplókon és több apró 
közérdekű közlésen, a Budapesti- és a 
Magyarfürdők útmutatóján kiVül tartalmazza: 
az Általános részt, melyben a Vendéglős-ipar
ral kapcsolatos események foglaltatnak. A 
„JörVény Ismertető" a Vendéglős-kocsmáros 
foglalkozással kapcsolatos törvényeket (6 a 
különböző hatósági beadványok, kérvények 
mintáit! mig a „Bor- és Pincegazdaságunk" 
terjedelmes roVat a fontos borkezelési- és 
pincei teendőket ismerteti. Fontosak még 
a szakmabeliekre nézVe a „Konyhaművé
szet" (Vendéglői szakácskönyv), az „Étel- 
szótár" (magyar, francia és német nyelVenJ 
a „JJaszr.os JudniValók" stb. stb. roVatok. 
A „Vendéglősök Naptára" diszkötésben:

I 2 kor. 50 fillér s megrendelhető a „FOCjADÓ”
! kiadóhivatalában, Budapest, Vili,, Rákóci-ut 
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HASZNOS TUDNIVALÓK.

A rizs.
Azt lehet mondani, hogy a rizs a tro

pikus égluijjat gyermeke. Nálunk. Európá
ban csak Eszakolaszorsághan termesztik. 
A termelési tőforrások: Japán. Kína, Karo
lina és Dél-Amerika. Ezeken a helyeken 
azonban, mint Karolinában is. még az ott 
szükségelt mennyiség sem terem meg. 
Ámde aztán a lobbi helyen annál több 
terem s innemi is kerül a forgalomba. 
Hogy a rizs az emberiség tápszerei közt 
milyen fontos helyei lölt be. azt nálunk 
kevesen tudják. Bedig az emberiségnek 
több mini ötödrésze kizárólag rizszsel él.

A rizs a lorró égöv burgonyája, azzul 
a k ülöm'őséggel, hogy a mi burgonyánk
nál sokkal főbb láperővel bír. Megálla
pított lény. hogy egy dolgozó-embernek 
naponta 2500 gramm rizs. vagy 10.000 
gramm burgonya elfogyasztás szükséges, 
hogy a hiányzó erői pótolja. Vagyis ren
des körülmények közi fiOO gramm rizs 
nyújt annyi tápéról, mini 2000 gramm 
burgonya. A rizs vegyi tartalma a követ
kező: lebérnye NO. zsir 10. légenvmentes
anyag 7f>-5. viz KIT), só és hamu 10. 
cellulózé 0 5 százalék. Ezek a számok 
nagymennyiségből elemzés után nyertek, 
tehát lehet több is. kevesebb is. Bizsuéi 
tehát a lebérnye vagyis légenylartalmu 
anyagok igen tetemesek. Ez a ténykörül
mény adja aztán magyarázatát annak, 
hogy egyes népfajok majdnem kizárólag 
rizszsel élnek.

A japánok és kínaiak eledele, tehát 
nem megvetendő táplálék, mert aránylag 
kis mennyiségű rizzsel teljesen fedez
hető az emberi szervezet lebérnye szük
séglete. Már a burgonyánál a íehérnye- 
turtalom csak 2U" ... míg a benne lévő 
Víztartalom 755 százalékot tesz ki. A 
rizsnél feltűnő a csekély zsírtartalom 10" ... 
Ez adja magyarázatát annak, hogy miért 
szoktunk a főtt rizsre zsírt tenni.'A rizs. 
mint elsőrendű szénhidrát pótlőanvag 
teszi ajánlatossá. A benne lévő viz cse
kély volta viszont azt mutatja, hogy a 
rizs aránylag tömény táplálószer. ugv 
hogy pénzünkért kellő" mennyiségű tápláló 
anyagot vásárolunk

Ezekből az tűnik ki. hogy mi még 
keveset fogyasztunk a rizsből, ami pedig



a konyha gazdaságában igen tekintélyes 
helyet foglal el Sititek mellé körözésnek, 
s mint tészta, sőt mint lugylult. igen ked
velt. Mi természetesen elkészítve esszük a 
rizsei, mig a japániak és a kínaiak nyer
sen és csak épen vízbe áztatva fogyaszt
ják Annyira jáitassak a rizs fogyasztá
sában. hogy ha csak szájába is veszi a 
kínai a nyers rizsét, már képes annak 
megítélésére, hogy az melyik évben ter
mett. Akár csak nálunk a jó borszakértő, 
ki szájaizével képes meghatározni a bor 
minemüségél, bortartalmát és tennési 
idejét.

Klumpában Hamburgon át kerül for
galomba. ahova óriási hajókon szállítják 
a rizsei. A felbontott zsákokban sokszor 
látni, hogy egyrésze a rizsnek még a 
hüvelyében van. Kzeket azután bámulatos 
praktikus szerkezetű gépekkel fejtik ki, 
még pedig úgy. hogy abból egy szem se 
megy kárba.

Mindez azonban még nem elégséges, 
amennyiben a konyhákra kerülő rizsnek 
még több szépészeti kezelésen kell átesni. 
A rizsét köszörülik és csiszolják s kevés 
olajat öntenek rá. hogy szép fényt kapjon: 
ezenkívül még igen kevés indigót is adnak 
hozzá, melyből aztán átlátszó kólóid
tól kap.

A l izsgyárosoknak különben több eléle 
receptjük van a rizs széppé tevésére. A in 
ezek a receptek és egyébb eljárásuk, 
belső és annyira féltékeny titkukat képezi, 
hogy soha senki sem tudhatja, hogy a 
mi fogyasztásunkban ismert gyönyörű, 
hószinü rizs. ezt a sziliét hogy és mint 
kapta.

A török szultán konyhája.
Ki ne hallotta volna már a kalila utódja. 

Allah földi árnya, a minden ozmán szul
tánja „Yildiz" nevű palotájának hírét .’ 
De csak a hírét, mert helül vajmi keve
sen és ezek is vajmi rilkán látták.

Három évvel ezelőtt igen kevés halan
dónak. csakis a Yildizhez tartozó magas- 
rangú főáruknak, hivatalnokoknak és ud
vari szolgáknak jutott a szerencse, a 
Yildiz-kioszkot a körülvevő magas lala- 
kon helül is látni. Alidul Kamid trónfosz
tása után ugyanis az uj török kormány 
megnyitotta a hatalmas vaskapukat és 
minden ember, hivő vagy pogány, 20 
piaszter beléptidij lefizetése ellenében 
bejuthatott oda. hová azelőtt még a sejté
seknek is nehezen lehetett bejutni. Lát
hatóvá vált tehát a Yildiz-kioszk belseje, 
melyet azelőtt úgy a törökök, valamint a 
Konstantinápolyban lakó keresztények 
csak hírből ismertek. A Yildiz-kioszk ha
talmas kőlallul körülvett pompás nagy 
kert. mely tele van mesterséges tavakkal 
és tarka össze-visszaságban fekvő szép 
építményekkel diszitetl kioszkokkal és 
forraszokkal. A kioszkokat gyönyörűen 
rendezte be a volt szultán, l'tóbbi időben 
a mostani szultán. V. Mehemed újra be
záratta a Yildiz hatalmas vaskapuit, ki
zárva a közönséget, mert azt. miként 
elődje, lakni kívánja és ennek megfele
lően át is alakíttatja.

Alidul llumid elődjei nem laklak a 
^ ildiz-kioszklian. hanem a Boszporusz 
pariján lévő Dalma-haktse palotában. A 
Yildiz-kio«zkot csak 1882-ben Malimud 
szultán. Alidul ilamid nagyapja építette, 
ugyan nem olyan méretekben, mint az 
most áll. Az óriási kertben csupán egy 
kisebb villát építtetett. 1811-ben Medjid 
szultán. Abdul Ilamid édesapja lebontotta 
ezt a kis villát és nagyobbat emeltetett 
helyébe, melyet pazar fcnynvel, „Yildiz 
csillagának- nevezett szép cserkesznőnek 
rendezett be. A kioszk tőle kapta nevét.

1. szám.

A következő szultán. Alidul Aziz a parkot ' 
megnagyobbította és több kisebb-nagyobb 
villát építtetett, melyek a parkban össze
visszaságban fekszenek. Alidul Aziz bu
kása illán V. Murrad szultán lépell a | 
Irónia. Ámde uralkodásának soká nem : 
örvendhetett, mivel népének alkotmányt 
akart adn i: testvére, Abdul Ilamid őrült
nek nyilváníttatta és elzáratla a tavaly 
leégett csingarin palotába. Harminc esz
tendeig volt e palotának foglya Y. Murrad 
és pár hivséges szolgáján kívül, kik fog
ságát vele megosztották, más emberi ar
cot nem láthatott. A szerencsétlen szultán, 
testvére, Alidul Hamid trónfosztása előtt 
pár évvel halt meg.

Kgy pár hónappal a trónralépése után, 
a török háború kezdetén Abdul Ilamid 
nem érezvén magát biztonságban a Dalma- 
haktse palotában, lakását áttette Yildiz-be. 
Kzultal a kertet tetemesen megnagyobbí
totta és az egész területet, mint egy közép
korú várat. — hatalmas kőfallal vétette 
körül.

És most kerüljünk a nagy lalakon be
lül és tekintsük azt meg. ami minket leg
inkább érdekel. a konyhát. Micsoda 
keleti nagystílű, micsoda pazar konyha. 
Sehol, a világ egyetlen egy udvaránál nem 
volt és nincs is olyan pazar konvhaveze- 
tcs. mint volt Alidul Hamid udvarában '

Amint a Yildiz főkapuján átléptünk, a 
roppant nagy park előrészébe jutunk. 
Nem messze a bejárattól áll egy nagy 
emeletes épület, majd tovább is egy ha
sonló nagyságút láthatunk. Mindkét épü
let konyhát képez. Az elsőben csakis az 
udvari főhivatalnokoknak, a másodikban 
a hárem hölgyei, valamint a palotában 
lakó tisztviselők és nagyszámú szolgasze
mélyzet részére főzlek.

Hogy a konyhák nagyságát (térfogatáti 
elképzelni tudjuk, figyelembe kell ven
nünk. hogy ezekben a konyhákban két
szer naponta főztek 8—10 ezer, a Yildiz- 
ben lakó és I 5 ezer. a palotán kívül 
lakó személynek. Hunyj ember kapta táp
lálékát e kél konyháról. A hadsegédtől és 
udvarnagytól kezdve le az utolsó istálló
imig, itt főztek mindenki számára, ki a 
szultán udvartartásához tartozott. Ks nem I 
kevesi l, mert a maradékok eladásával még 
jó  üzleteket is csinállak.

A Besiktas városrészben van egy temér
dek házzal tele épített hosszú utca. mely
nek épületei ^ szultán udvarához tartoz
tak és azokban a nagyszámú hivatalnok
sereg lakott, de voltak üresen hagyott I 
házak is. melyek a szultánhoz látogatóba 
érkező vendégek részére voltak lentartva.

A török nagyur ha utazik, magával viszi , 
szolgaszemélyzetét is. Ha kuni vagy egy 
albán bev, vagy arab seyk jött Konstan
tinápolyim. ugv itt laktak és nagyszámú í 
szolgaszemélyzetükkel együtt kapták ellá
tásukat sokszor hónupokoii át — a 
szultán konyhájái ól.

A konyháról iiz ételeket külön ételhor
dók (tublakiars) szállították a kintiaké ] 
hivatalnokok részére. Naponkint 2000 
táblás lett kihordva. A ^táblás" vagy „tar- 
las" lapos, gömbölyű deszka, keskeny ■ 
széllel, melyen az étel cinezett vörösréz- j 
edényben elosztva, kendővel letakarva i 
kerüli kihordásra. Kgy tábláson 5—10 | 
személynek volt tálalva.

A konvhaszemélyzet szakácsok, mészá- | 
rosok. saláta- és szánivastisztogatók sth 
ezer emberből állott. A leidolgozásra egész 
kocsi rakomány húsfélék, főzelékek és 
halak métermázsaszámra. valamint szár
nyasok ezer darabonkinf lellek szállítva.
A konyhaszemélyzet havHartásdija .'főOO 
török fontba : az egész udvartartás kült-

F 0  (. A I) 0

ségc évenkinl 18.000.000 koronájába ke
rült Abdul Ihonidnak.

A fogyasztásra kerüli élehiemükbeii. — 
a szárnyasokon kívül. — bárány, ürü és 
hal játszotta a legnagyobb szerepet. A 
galamb szent a mohamedán előtt, s azért 
nem kerüli fogyasztásra. I gvanisa legenda 
szerint Mohamed próféta Mekkából Medi
nába történt futásakor egy galamb repült 
előtte és egy barlangba vezette, ahová be 
is menekült. Amint be ment. egy pók rög
tön hálói eresztett a barlang nyitására.

| Amint üldözői a barlanghoz értek, nem 
mentek be. mivel ahliau a hitben voltak, 
hogy ide úgy sem menekülhetett, mivel 

1 ez esetben a pókhálót szét kellett volna 
i tépnie. Ezáltal u próféta megmenekült a 

biztos haláltól és azóta a galamb és a 
pók szent a törökök előtt.

Érdekes, hogy a volt szultán konyhá
ján az úgynevezett szárnyas aprólék (nyak. 
szárny, gyomor és s z ív ) nem lett felhasz
nálva. hanem kereskedők vették azt meg 
és okájál I 5 piaszterért adták el.

Az eddig elmondottak csakis hivatalno
kok. a hárem- és a szolgaszeniélyzel. 
vagyis az egész udvartartás konyhájára 
vonat ózlak. Maga az Allah földi helytartó
jának. a szultánnak külön konyhája volt. 
melyet Sallanal -  Kapon«an-uak n veztek. 
Ezen meglehetős kicsiny, sötét konyha 
ablakai vasrácscsal. az ajtók erős vas- 
pánttal ellátva, tűz- és betörésmentes he
lyiség volt. Itt főzött a török szakács min
denható urának, a Kelardj hasi (gondnok, 
pincemesteri Osman bev felügyelete alatt. 
A Kelardj hasi állása roppant íontos tiszt
ség volt a Yildiz-palotában. A szultán egész
sége. élete az ö kezében volt.

Délelőtt 10 és délután I órakor érdekes 
ceremónia ment végbe a szultán konyhá
ján. Ilyenkor szokott volt étkezni Abdul 
Hamid. A konyhából a belső helyiségbe 
vivő utón ilyenkor pontosan kél ember 
jelent meg. kik egy szőnyeggel letakart 
asztalt vittek. I tanuk egv harmadik ha
ladt. ki nagy tálcán az edényekben elosz
tott ételeket vitte. Az egész tálca kendő
vel volt letakarva, melynek négy sarka 
összekötve és a Kelardj hasi pecsétjével 
ellátva. Majd egy negyedik a kenvercs 
kosárral s végül az ötödik zárta be a 
menetel, ki egy hatalmas vizes kanesőt 
vitt. A kenyérkosár és a vizes kancsó 
szintén letakarva és lepecsételve. Igazhivő, 
ha ezzel a menettel találkozott, megállóit, 
mellén keresztbe téve kezeit, lehajtott 
fővel adta meg tiszteletét hatalmas ura 
ebédjének Mikor a menet a belső ter
mekbe vivő ajtóhoz é r t  az megnyílt és 
a Kelardj hasi fogadta a szállítmányt, 
sajátkezüleg maga bontotta lel a lepecsé
telt ételeket és ugyancsak fel is szolgálta 
azokat u szultánnak.

Az ételekből roppant keveset fogyasz
tott a volt szultán : a maradékot legked
vesebb asszonyainak tálaltak föl. kiknél ez 
kitüntetés számba ment és módlelclli örö
met okozott nekik. Legkedveltebb eledele 
a híres piláf és pikáns máriással elkészí
tett bárány comb volt. Az édes ételeket 
kedvelte. Ezenkívül a tejet és tejtermé
keket. valamint a tojást szerette leginkább 
s már azért is. mert tudta, hogy ezeket 
nehezen lehet megmérgezni.

A szultán saját konyháján szükségelt 
tej. baromfi és tojás házilag termeltettek 
a Yildiz területén lévő gazdasági udva
rokban. Az itt nőtt és pompásra nevelt 
szárnyasokra úgy ügyeltek, hogy akár
hány előkelő családnál a gyermekek ne
velésére se jobban. De meg is volt a lát
szata. Eledelül Kisázsiáhól hozták a leg
szebb almát cs körtét. 1 la valamely rit
kább lyuk tojásokon ült. éjjel-nappal egy-

7. oldal.
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H i e r z k a ,  H a lá s z és B e rg e r f S
Vas- és rézbutorgyár o  Alapittatott: 1886.

BUDAPEST, V., Lipöt-kflrul 8—10

S p e c i a l i s t á k  szálloda, kavéház, 1 
b e r e n d e z é s e k b e n

Klvállalunk kompiette s z á l l o d a i  berendezéseket 
k e d v e z ő  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k k  
----------  Költségvetés-árjegyzék ingyen

íz, vendéglő ^  

rendezéseket I

_ U
egy ud\ári szolga állt mellette őrt. nehogy 
baja essen. A felügyelet a szárnyasokra 
igen szgoni volt és gyakran a szultán 
maga ellenőrizte azt. A szultán rsukis a 
legnagyobb és legszebb példányodat fo
gyasztotta el.

A szultán és egész udvartartása részére 
törökösen tűztek. Volt ugyan a Yildizben 
egy konyha, melyben francia módszer 
szerint főztek. Hitnek a konyhának veze
tője egy görög származású szakács volt. 
ki 12 ezer korona fizetést kapott a teljes 
ellátáson kívül. Ugyancsak itt volt alkal
mazva egy berlini asztalterítő, ki hason
lóan a szakácshoz, elég nagy : 7.200 ko
rona fizetést kapott. Kzeknek azonban 
igen kevés dolguk akadt, csakis ha euró
pai herceg jött látogatóba, vagy ha diplo
mata ebédet cdinét) adtak.

Kenyeret a városi sütödék bői szerezték 
be a szultán összes konyhái részére. Fe
hér és tejes kenyerei, valamint süteményt 
■ kifli, zsemlye egy francia pékmester IV- 
rábó1 iKonstantinápoly külvárosa1 szálli- 
totla. Ez a pék — mivel megesett vele 
1 mint megesett a többi szállítóval is>. — 
hogy nem kapta meg hosszabb időn át 
pénzét, radikális eszközhöz nyúlt : egy 
napon megtagadta a szállítást és a padisah 
udvartartása. óh ég. kenyér nélkül 
maradt. Ks miután a fenyegetésekre sem 
tágított, nemsokára egy magas udvari 
tisztviselő hozta a pénzt. Ezt persze egy 
iga/. In vő nem merte volna megtenni, mert 
az élete forgott volna kockán de a Iránéin 
még csak a szállítást sem vesztette el bá
torságáért. Dacára, hogy a szállítóknak 
sokszor soká kellett pénzükre várakoz
niuk. mégis mindannyi meggazdagodott. 
Alidul Mamid nagyon szerette konyháját 
és trónlosztása után kérésére az ujlörök 
kormány utána szállította Szalonikibe 
annak teljes (elszerelését.

Ezek a viszonyok Abdul Mamid szultán 
uralkodása idején álltak fenn. Az ő trón
fosztása után teljese: megszűnt ez az ál
lapot. nem csekély boszuságára a nagy
számú kenyeretvesztelt udvari alkalmazot
taknak. A mostani török szultán sokkal 
szerényebb viszonyok közt él Konyhája 
nuir nem is áll azon a magaslaton, ame
lyen Alidul Mamid idejében állt. de ez 
érthető is. mert a meglehetős alacsonyra 
szabott civillistája nem fedezi azt a kia
dást. amibe egy olyan hatalmas konyha 
fentnrtása kérjél, mint amilyen az elődé 
volt. F'o ditnt a : Maisad János

N Y I L T - T  E R.*,

N y i la t k o z a t !
Stiller J . 1'tit (Huiiaprst Szövetség-utca I.) jég- | 
szekrény-gyáros cég fizetésképtelensége alkalmából 
szükségesnek tartani kijelenteni, hi>gy alanti j o  év '■ 
óta fennálló  cégem a fenti és néhány év elő t  ' 
lé te sü l (éggel nem azonos és semmiféle össze- | 
keltetésben nincsen.

StiUer József 
jégszekrén v-gván is.

Buda?m i. Vili- Kwincy utca 6 B 
Iezelőtt VII.. Nagydiófa-utca 22 |

E g y  ü g ye s , nős
v e n d é g lő s  (kncsmáms) óvadékkal azonnal 
kerestetik. Bővebbet R é tin  E n d re , M e z ó -  
k o v á c s h á z a .______________

M u la tó s  p in c é r .
Felhív.-m knrlnrsaim figyelmét Meinegsilorfpr ( ívnia 

felszolgáló pincérre, aki nálam négv napig dóig..- . 
zr.it, 15 korona előleget vett fel, aztán berúgott úgy, ] 
hogy többet be se jött az üzletbe. Előleget tellát 
senki se adjon neki, de állást se igen, mert elmu
latja. Szekszard HU2 december 20. Strenyer Ferenc ’ 
Koval-kávás.

Figyelmeztetes.
Fölhívom kartájaim  figyelmét Feix Károly pin

cérre. ki nálam miét fizttöpincér volt s 30 kor< ná- 
val megkárosított, még pedig oly ravasz módon, 
hogy négyféle üres savanyuvizcs üvegeket megtöltött 
kutvizzel. azokat ügvesen bedugaszolta és kap'zhzta 
s a leszámolásnál átadta. Itt B. gyarmaton több 
ilyen piszkos dolgot miveit. am t az itt aláírt tanuk 
bizonyítanak.

Balassagyarmat. N é m e th  A n ta l
_______________________________ Zrínyi-ve ndcgltf,.

F u r c s a  h ö lg y
T. Kartársaim figyelmét fölhívom Szilágyi Erzsébet i 

(Böske) fölirónöre, aki több kartársamat, velem együtt | 
úgy csapott be, hogy clbocsájtása végett a törvényt 1 
veszi igénybe, s így az adott előleget nem lehet 1 
tőle visszakapni. F.z a hölgy, mint látszik, direkt 
erre pályázik. Sátoraljaújhely, 19912. december hó. 
Roth Mór kávés.

ALMA
C s e m e g e - é s  r é t e s -a lm á t
háromféle minőségben szállít :

Premier  János
P in k a fő  20. s z á m .

:: Árlap kívánatra küldetik. ::

ÜZLETI HÍREK.

Egerben a Széchenyi-fogadó éllermeit 
kibérelte Iriedrich Adóm régi ismert 
főpincér és utóbb volt gánóc-fiirdői ven
déglős. Fi iedrich karlársunk üzletét egész 
újait renoválta s rendezte és ünnepélyesen 
december elején nyitó la meg.

□álján a Vasúti-vendéglőt Lidik Ferenc 
karlársunk volt valkányi pályaudvari 
vendéglős január elsején veszi ál saját 
kezelésébe.

Az aradi uj Hungária. Arad városinak egyik elő
kelő kávéhá/a. a Hungária nagy változáson ment 
keresztül, úgy hogy aki rövid idővel ezelőtt látta, 
most rá sem ösmerne a teljesei átalakult és meg- 
ujhodott kávéház: a. Az aradi Hungária-kávéháznak 
uj tulajdonosa Marosi Gerzson karlársunk. volt 
fővárosi kávés alakította át és enrek kapcsán a 
még egyszer akkorára kibővült kávéházit a leg
modernebb és pazaiahb berendezéssel szerelte föl. 
A kávéház díszes falazata, csillárai és az összes 
fölszerelvények mind a legmüvésziesb kivitelűek s 
a szemlélőt igazi bámulatra tagadják A kávéház 
ezenkívül cl van látva hygienikus szempontoknak 
megfelelő berendezéssel, igy többek közt az ameri
kai rendszerű kő.ponti fűtővel és szellőz!etövel. 
Maróit kaitáisunk ezen uj szép üzletét, mely c/.idö- 
szerint az öiszes fővárosiakat fölülmúlja, ünnepélye
sen és töméntelen nagy számit látogató részvételével 
a múlt hó közepével nyitotta meg.

Zomborban ji jőhirü Apalini-sörcsarnokot 
Midiié Antal ismest s évekkel ezelőtt volt 
eeldömőlki fogadós kartácsunk átvette.

Mitrovátz Adolf ettermei. Mint egytv mull hónapi 
számunkban említettük. Mitrovátz Adolf régi köz
ismert főpineér. a Kikóci-utra néző S-p- és Dohány- 
utcák sarkán lévő vendéglőt megvette. Mitrovátz 
ka'társunk a nagy kiterjedésű üzletet teljesen átala
kította és uj modern berendezéssel szerelte fő'. 
A megnyitás .Magyar Korona-éttc em« címen c hó 
lö-én nyilt meg. -CiiQnö konyhája és a szakavatott 
vezetés szép jövőt biztosit Mitrovátz kartársunk 
üzletének.

Nagyváradon az l'dvari-kávéház Klein 
és Gerléi cége megszűnt, amennyiben az 
üzlet liilinri László tulajdonába ment 
át. Az átvétel december elejével történt.

Körmenden a Hőna-fogadőt és vendéglőt 
Vukoviat Sándor ottani ismert kartársunk 
átvette. Vukovics gazda uj üzletét ez alka
lommal megtelelő újait rcnováltatla és 
rendezlctte.

Szekszárdon a Mungária-kávéházat meg
vette Stréni/er Ferenc régi lőpincér és 
volt vendéglős. Strényer kartársunk üzle
tét egész ujan alakította át és rendezte 
be s uj .Itoyal" címen e hó 15-én nyi
totta meg ünnepélyesen.

Muraszombaton a Vasúti fogadói Cserno- 
vits Sándor ismeri főpineér, illőbb a pécsj 
Nádor fogadó igazgatnia megvette s azt a tttaj

r n i s ! > « t i  vi xYí t  cg igen joforgalmj zallo- e vendéglő, teljes
e- mode n berendezéssel igen eönyős föltételek mellet! eladó, vagv 
bérbe b  vehető. Van benne egy tágas sOntc , két nagy étterem, egy 
nagv táncterme egy r agy födött nyári helyiség, tágas villamos ívlam 

akkui jól világított, nagy kövezett udvarr.il. 11 vendégszoba, kocsi 
szti. I"  lóra való utal ó. jégverem <-s minden egyéb szí k'égés mellék 

helyiség — Bőv« bb értesítést ad :

SZIGRISZT LAJOS PÉCS, Malom Dtca 23.

littöniftaliii,
a K o r o n a -s z á l ló  >kávéltáz. étterem és szállodai veze
téséhez m e g b íz h a t ó , n ő s  s z a k e m b e r  kerestetik

Éh? '1"1 Neumann Testvérek
S z in é r v á r a l já n ,  Szalmár-megye.
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igényeknek megfelelően alakitolta át és ren
dezte be. Csernovits kartársunk szép üzletét 
már is szép lendületbe hozta. Vállalkozásához 
kívánunk sok szerencsét.

Iglon A Központi-kávéliázat átvette Klein 
Adoll ottani ismert kávés. Klein kurtársuuk 
uj és több tágas helyiségekre oszlottá 
üzletét a inai modern igényeknek 
megfelelő fényes berendezéssel szerelte 
föl és ünnepélyesen január 1-én nyitja 
meg.

Fogadó vétel. Lúgoson az ismert Páva 
fogadót Blontl Lajos volt karánsebesi 
vendéglős kartársunk megvette és azt saját 
kezelésébe december 15-én vette át.

Veszprémben az ItTlsits-féle Kossuth Lajos- 
utcai vendéglőt átvette Kovács Lajos, a 
Korona-fogadó vendég- ísöntés) szobájá
nak régi főpincére. Kovács kar
társunk üzletét egész ujan alakította át 
és rendezte be. Vállalkozásához kívánunk 
sok szerencsét!

Mészáros Kálmán vendéglős Budapesten 
a VII.. Nefelejcs-utca f>3. sz. alatt egv nj 
és csinos berendezésű vendéglőt létesí
tett és azt ünnepélyesen e hó közepén 
nyitotta meg.

Varasdteplicen a II. számú logadó és 
vendéglő bérletét Lel encek Mihály ismert 
főpineér nyerte el. l'j vendéglős knrtár- 
sunk január 1-én vette saját kezelésébe 
üzletét. Sok szerencsét!

Békéscsabán a Szarvashoz címzett ven
déglőt Kuritán Lajos, volt tóvárosi ven
déglős megvette s azt saját kezelésébe 
véve, egész ujan renoválva és berendezve 
adta át újból a forgalomnak.

Uj vendéglős. Sayy  Mihály a b.-csabai
Fiumc-fofíndó volt lőpiucére megvette a
Kisújszállás melletti Újtelepen lévő Ték-
féle vendéglőt, amelyet e lló 1-én vesz ál
saját kezelésébe Vállalkozá 
sikert kiváltunk.

sálioz sok

Nagybebecskereken a bégaparti vasut-
állomás mellett lévő Szües-léle vendéglő
vezetését Ikolics Ferenc átvette.

Csongratlon a/. Krzsébct-fogadó bérletét 1 
Schön/eld Adolf ottani ismert vendéglős 
nyerte el. Scliőnfeld karlársunk uj üzletét, 
melvet ezúttal egész ujan átalakít és reno- ■ 
vál." lebruár 1-én veszi át saját keze- , 
lésébe.

Hever Tamás vendáglős Budapesten a 
Hegedűs Sándor-utca 7. sz. alatt egy csi
nos kis vendéglőt létesítőit és azt ünne
pélyesen e hó 15-én nyitotta meg. Hever 
gazda üzletét kitűnő gazdasszony neje 
főztjével és jó  boraival máris jól föllen- 
dilelle.

KERESTETNEK. Kovács Lajos fizctöpincér hollétét
-“áron a nagyszombati pályaudvari vendéglőben | 

volt' . éri egy i.-lapon tudatni Kolozsvári Andor , 
főpiacé Kuttka pá'yaudvar.

Rína lenő pincér hollétét kéri tudatni egy lev - 
'aoon Kruppa Károly főpineér Kolozsvár Vasúti- 
vendéglő (I. II. oszt- étt.i . . . . .  . . .

Wehojler Jőxsef főpincét hollétét ken ludatm 
Bernit: Orbán János löpinccr Sopron. Györ-b. 
Ebenfurti vasúti-vendéglő.

Sznirersám/i Miklós főpineéi (most esetleg ven
déglős i hollétét kéri tudatni egv lev.-lapon D. U. 
a Fogadó kiadóhivatala címén, üpcst. Kakoci-ut .

Hertteff András főpiac, r hollétét ken tudatni 
fíiesz Henrik vasút i-vendeglős 1 jverbasz.

Trebickll Mihály hollétét k-ri tudatni egy lev.- 
lapon, az illetőt érdeklő törvényes ügyben Szekeres I. 
Szeged Günther-étterem.

U\ Is: Antal imost .Szatmári Antal) d* > vés szar 
inán születésű pincér hollétét kéri egy .ey.-lapon 
Kassai szerv pincérek állásközvetítő hivatala.

K*Jtv<lina.er Ferenc jelenlegi cimét kéri egy I.-lapon 
tudat11i Székeli/ Fábián vendéglos jaszapati.

Doncs Gvula és Weiszherger sandoi holletet kéri 
tudatni egy lev.-lapon Makkal, Béla umesvar i.Er- 
zsé1- . ’ ’sl Holló- u. 1

Mu'loscr Winkler Miklós jóhirnevü kar
lársunk . 'ágráb" logadójának szobait 
>5-re bő- lette s úgy ezeket, mint az ét

termei és kávéházal egész ujan és mo
dern kényelemmel rendezte be.

Lugason. mint előzőleg jeleztük, Ottinger 
László kartársunk megvette n Magyar-kaszinó 
éttermét és pilseni sörcsarnokát s azt a mai 
igényeknek megfelelően s teljes ujan alakította 
ái és rendezte be. Az ünnepélyes megnyitás 
a múlt hő közepével történt.

Családi örömek. — Peinkler Gyula toidai föpinccrt 
derék neje egy csinos t-ánybabával ajándékozta, 
meg- Az uj honleányt Mariskára keresztelték.

Frilz József miskolci föpincért szintén egy kedves 
kis l.-ánybabával ajándékozta meg derék nője. Az 
uj honleány a Kcresztségben Ilonka nevet nyeit.

Fogado átvetek ('.sokán (Torontói m.i a ■ 
Hudits-téle fogadót liirovszky (iyörgy át
vette. Az uj tulajdonos üzletét egész ujan 
renoválva és berendezve ünnepélyesen ' 
november végével Korona-Fogadó címen 
nyitotta meg.

Hova menjünk Szegeden ? Günthcr István vendég
lőjébe, Vár-utca 7. (a főposta mellett).

Lakas- es heiyváltozás-ukal jelentő tisz
teli pincér-clőlizctőinkct kérjük, hogy volt 
alkalmaztatásuk vagy lakhelyüket szintén 
szíveskedjenek meginti Fogadó kiadóhi
vatala. Budapest. Bákóci-ut Ki.

HELYVALTOZASOK. Frenreisz Antal l'écsett a 
Nádor-fogadó igazgatói állását töltötte be Losoncon 
a Vasúti-fogadó föp. állását Francén Péter töltötte 
be. Veszprémben a Koioiia-:ogadóban a vendég
szobái söntés) föp. álla'1-. Kovács Lajos helyét, 
Gáger Sándor foglalta e'. 'agy  István i 'surgón a 
Korona-fogadó föp. állását 'ö tté be. Kaink Viktor 
Vukováron a Grand-fo'pdó top. állását foglalta el. 
Kémes János Ma n a ’ot zó-fogadó föp. állását 
foglalta el. tigömreg lstv_n Alsókubinban az Ura
dalmi-fogadó ;'öp. állását tölti be. Gébért Fe cnc 
Szászrégenben a Kapusi-fogadóban lizetőp. állást 
foglalt, (ive, gyószentmiklóson aLaurentzi-fogadó föp. 
állását llakcsy Ádám töltötte be. Csíkszeredán a 
Huttei -fogadó föp. állását SchiveChlye József fog

da el. Tóth József Nag -zombaton a Herman- 
1- vébá. fóp. állását töltötte be. MelzgeT Ágoston 
/. • • I in a li-melka-félc fogadóban nem a 
Ko nan) tölti be a föp. állást. Máramarosszigeten 
a K . : j'!- .-f..oadöh-in Dóiéin,. Károly éth. és u. itt 
a kávéhizbar Sírni Miklós sc-gédp. állást foglalt. 
Budapest.-n a T« réz-köruti Váli-étterenabcn tAoknyai 
Sándor . s Magerhofíer F-igyes m. éth. foglaltak 
állást. Mis.olcon a vasúti-vendéglő III. oszt. löp. 
állását fiilurkó M hálv foglalta el. Gyöngyösön a 
Kruckner fogadó föp. állásai Tonnesz Ede tölti be, 
C. itt a Korona-kávéház föp. állást Síinlhn lózsef 
foglalta 1 1. Ilaán Flórián Tapolcán a Balaton-káve- 
ház föp. állását töltötte he. .Szabadkán a Nemzeti- 
fogadó étterme föp. állását Miilter Károly, míg a 
Városi-káv.-ház töp. állasát Sclians: Mihály foglalták 
el. A Pestváros-togadtí szobap. állását Kazincy 

• István tölti be. Szabadkán a vasuti-vendéglö I- II 
oszt. étterme fizetöp. állásút Hulor Sándoi tölti be; 
Mellette Szűcs [.ászló Lnuger István, f.asknrils 
József Deutsch Ármin és Troli József éthordók 
működnek. Az Aranyhátán,''-fogadó éttermi-ben 
HattsUl József föp. mellett Xrupka János. Sehiveiger 
Kndre ét Seb ma,: Jenő »-th. működnek Eszeken a 
' .rand-fogadó (Bp. állasát Schaus: János foglalta el. 
Szekszárdon a- Iá i-kasziuó föpincén állását 
Farkas József foglalta el. Makón a Korona-fogadó 
étterme föp. állását Kovács Flóris töltötte be. 
Békéscsabán a I-úume-fogadó káv-háziban Mészáros 

! Jenő föp. mellett Vadja Ferenc fizetöp. Költi Mátyás 
es We-ltuer János, mint segéüp. működnek. A Nádor - 
foga.lé. iöp. állását HUngicky Endre foglalta el. U. olt 

' Kraaf János űzető p működik. 1‘ancsován a Hun- 
I gária-rogadó föp. állását Fii József foglalta el. A 
i Ilaásznagy-logadó szobap. á'Iáját Szilberleiter István 

tu ti be. A Pelikán-logodéi föp. állását Pctkovic- 
; Bogdán foglalta el. B-Gyulán a Komló-fogadó 

étterme Rjp. állását Molnár István tölti l>e. Újvidé
kén az Elité kán-ház Rjp. állását Krémcr Mihály 
foglalta el. U. itt Ilalogli Antal lizetőp. működik. 
Cegléden a Vasuli-veodeglö 111. o. főpinceri állá-t 
Dcalsch Márton foglalta "I. Csongrádon a Magyar 

I király-fogadó föp ál'ásil llenkö István tölti be 
Kesicahányán a Kova' káv-'ház föp. állását Schlesin- 

1 ger Jakab s mel'etie ..-lizetőp. állását Török János 
i foglalta el. Nagyoecskereken a Kózsa-fogadó szoba

ion- állását Tóth Lajos töltötte be. Batasz'ken a 
I Vasuti-vendéglö föp. állását ticiszinyer Károly tölti 

be. Haján az l ’ri kaszinó főp. állasát tiarák János 
tölti he Zomboihan a Vzdiszkürt-logadó kávé- 

j há ában Kirelm, r Antal főp. mellett Kocli Mihály 
lizetőp. működik. Horváth józsef főp. mellett 
Magyar Sándor zs (Jinlus: János mint éth. miiköd- 

i nek. A Korzó-káv-ház föp. állasát fíerkovirs András 
I foglalta e'. Seper János Losoncon, a 25. gyalog

ezred tiszti étkezőben a felügyelő-altiszti állast töl- 
] tötte be. Ilécsi Andor Battonyán a Nemzeti fogadó 
1 főp. állását töltötte be.

Újévi kénszeletek.
Vjévkor mindenkit megszáll az 
Igazi jó letkiösmeret.
Kíván mindenki sok jól s szépei,
De /ízelni senki sem /izet

Hozzám is százával jönnek a 
Szives és pompiís kívánótól;, 
i l i  hasznom belőlük, még csak így  
Jó pohárral sem korlyanthalok

Balamker.

Beköszöntő.
j Olyan a mi fugadós, vendéglős, pincén 

foglalkozásunk, mint egy tenger, amely örö
kösen hánykolódik és a rajta evezők hol alá- 
merülnek, hol fölbukkannak, s hol ide, hol 
amoda vetődnek. Lobermayer József, régi 
poéta-munkatársunk <az ,örcg kaszirnó- is
mert költője i is hányódott hajóján s eleve
zett valahova a kínai partokra, honnan azon
ban, — 6 - 7  évi ott éldegélés után me
gint visszakerült. Fönt van most valahol a 

I tótocskák között, Keigl Laci fogadós és lovag 
I Hutschenreiter ismert fővárosi detektivfölügyeló 

vidékén. Sárosban, és innen irányítja egy kis 
csárdából az élet nagy tengerére kibocsáj- 
tandó dereglyéit és csónakjait az apró — 

| klapeceknek. (Tótvidéken ugyláts/.ik az apróbb 
I családtagokat nevezik _klapec‘‘-eknek. .t 

szedők. ■ .) Mert már azok is vannak. — háta 
I az Avas fölötti Égbolt tetejének. amint 

a „Vénfogadós*-hoz intézeti verses iratából 
! is kitűnik. Fzt a ..Beköszöntő--nek is alkalmaz 
j  ható versét, Lobermayer kartársunknak emitt 

közöljük:
A ..Venfoga<los"-nak.

Én vagyok az. ne ijedj meg.
■ Yénfogadós- pajtás
É n  vagyok a régi hiis-d.
Lobermayer. nem más

Azl gondoltad ugy e hogy már 
Bégen elpatkoltam.
Pedig dehogy, -róla m ár  
M égis t o l l , i s o . t t o m .

Félre ne érts. nem ragyonlsm  
Értem én a tollal .
A/éle kis ktapeecl: -ben.

így biz őre.; : így leszünk mi 
Flegel a •hunnak« .'
.t kicsikék jönnek, nönnek,
S  a: évek meg — /agynak

Mellékesen. -  árendálom 
F.zt a kiesi csárdát.
S innen köszöntőm a réges- 
Rég nem látotl gárdát '

S ha van kalrndárjom, —
Had jöjjön hisz „lg rég láttam. 
Pedig mindig lestem, váriam.
S mi'sl is alig isi rom . .

Vendéglős urak!
Saját érdekük, hogy a termelőkkel legyenek 

összeköttetésben D ire k te  t e rm e lő k tő l szál
lítok már 100 litertől kezdve, minden minőséget 
utánvéttel. Megrendelésnél kéirm .. megfelelő 
hordót címemre bérmenl'-e kaidén:. 1912. é vi 
fe h é r  v a g y  s i l le r  b o r  100 literenként vasút
hoz szállítva, jó minőségű K 5" h’bh minő
ségű K f>0. K itű n ő  m in ő s é g ű  ó -fe h é r ,  
s il le r  vág" v ö r ö s  be n.ilackérettct “  *•> 
szálhtok. Megrendelést F ü lö p  L a jo s  gabona 
és liszt kereskedő S z e k s a á r ő  ennie kérek.

Aki nagyobb mennyiségű bort szándékozik 
I vásárolni jöjjön le a helyszínére, hol a termelő- 
' töl még jutányosabban szerezhető be.

..Nagyobb bevásárlást bizományba.
I 30 fillér jutalek elleneben süldőn."
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a FüGADO szerkesztosege és kiadóhivatala.

Boldog újévet kívánok „I Irs/. V. Egyesületünk ■ 
tagjainak, I. barátaim és pályatársaimnak.

' Tá ravirágvülgy Sámsony János

Közügyünk harcosait és minden jóbarátomat szí
vesen üdvözlöm az újév küszöbén.
Bpest Schitter Vince

O "  V Egyesület .. -v. elnöke

B. U. É. K.

T. Vendég-közönségünknek boldog újévet kívánunk.

T. pályatársaimnak és személyes ismerőseimnek 
boldog újévet kívánok.
Bpest

T. barátainknak és jóakarőinknak szives 
szerencsekivánatainkat fejezzük ki az esztendő 
fordulóján.

Szakoktatási ügyünk barátait és 1. kartársaimat 
szívesen üdvözlöm az év fordulóján.

Vásárhelyi Karoly Bpest ^ Gliick Frigyes

B. U. É. K.

Székesfehérvár Kaszás Lajos es neje

<hsz. mozgalmunk barátainak es minden ösmerő- 
sömnek b. újévet kívánok.
Kerepes Springer József

- veiniégift*

Az újév küszöbén t. ismerőseimét és pályatár
saimat szívesen üdvözlöm.
Bpest Ifj. Schuszter Ernő

Nyugati p.-udvar vendóglSvvS

Jó barátaimat és ismerőseimet az. esztendő for
dulóján gratulálom.
Bpest Wurglits Vilmos

venddglfc

erősimnek b. 

Tóth Kálmán

Boldog újévet kívánunk t. barátainknak és 
ismerőseinknek.

B. U. F.. K.

Bncögo József es neje

Minden jó barátomnak és ösiitcrösömnek boldog 
újévet ez utón kívánok.

Bpest jákfai Gömbös Lajos

Jó barátaimnak és L kartársaimnak boldog újévet 
kívánok.
Mitrovica Desils Mihály

B. . É. K.

Dávid Sándor

T. jóismeröseinknek és jóakaróinknak sze- 
rencsekivánatainkat ezúton fejezzük ki.

Bpest Keszey Vince es neje

B- U. É. K.

összes jó barátaimat és pályatársaimat üdvözlöm 
az esztendő fordulóján.

Bpest Egyed György

B. U. É. K.
Herkulesfürdö Novak Ferenc

Feren* Jas*ef.fagadó fosadósEratti vt-villa
T. barátaim- és pályatársaimnak ezúton kívánok 

boldog újévet
Temesvár Kardos István

Kurnrtahorcaa-fosadó ÍSpincér

Jó barátainknak és minden pályatársunknak 
szerencsés boldog újévet kívánunk.

B u d a p e s t ,  Orient-kávéház 
Pillmayer Mihály. Koloszár András. Raska József

éjjeli I0p. tek-ör fOpinc- r

B. U.
Bpest ^

É. K.
Mitruvatz Adolf

A .
T. barátaink- és ismerőseinknek ezúton 

nyilvánítjuk újévi szerencsekivánatainkat.

Nyíregyháza
Korona-fogadó

Papp Lajos es neje
logadós

„i Irszágos Vendéglős 
*oldng újévet kívánok. 

Igái

Egyesületünk" tagjainak 

Tamássy László

B. U. É. K.

Korytnica-Kaposvár. Hengye es Brádl
vendéglővök

Minden jó barátomat
az újév küszöbén. 
Miskolc

és ismerősömet üdvözlöm 

Lefler Béla

B. U.
Brüsszel

Le Grande Hold

É. K.
Seper Béla

B. U. E. K.
Szintay Bálint ;

Szeged

Jó barátaimat és t  kartársaimat az újév küszöbén 
ezúton üdvözlöm.
Sárbogárd Vukán István

vasuii- vendéglő,

B. U. É. K.

| KŐBÁNYÁI P O L G Á R I SERFtZDE
részvény-társaság

Pántul Márton :

a  U. E. K.
Hrabovszky György

< feszes kartársaimat és barátaimat üdvözlöm az 
újév alkalmával.

Bpest Vida István
Sorokúri-M rendégMS*

B. újévet kívánok t. barátaimnak és kartársai innak 

Budapest Lí»c*»,«r Oyula

Budapest-Kobanya

J
B. U. E. K.

Sok szerencsét kívánok minden jó barátomnak 
az újév alkalmából.
Hegyeshalom Láng Pál

nagyvendógUls

Minden jó ösmerösömnek és kartársamnak boldog 
ujesztendőt kívánok.
Budapest Fekete Vince

B. U. É. K.
I ngvar Pindinger LaJ«s

T. barátaimnak és kartársaimnak ez utón kívánok 
boldog újévet
Pápa Turcsányi Samu

T. barátaimat és kartársai inat szívesen üdvözlöm 
az év fordulóján.
Csáktornya Kiss Antal Csernovits Sándor



1. szám F O G A  D O i l  oldal

Barátaimnak és jóakaróimnak szerencsekivánatai- 
mat fejezem ki az újév alkalmával.

J w lm u *  Szabó ,Tlvadar

Boldog 
ismerősei i
Budapest Notta Vilmos

Kösponti vcndrjrlö*-

B. U. É. K.
Marosvásárhely Rechnitzer Adolf

Korió-kévéhás tulajdonú*

Minden jó barátomnak és kartársamnak szeren
csés b. éjévet kívánok.
Cegléd Kolossá Viktor

H. U. h . K.

Az esztendő fordulása alkalmával üdvözlöm t. 
cartarsannat és jo barátai inat. 
l u d a s t  ifj. Sturm Ferenc

Minden jó ismerős kartársainat az újév küszöbén 
szívesen gratulálom.
Budapest  ̂ *CP|

jóakaróinknak és ismerőseinknek szivet 
újévi kivánatainkat ezúton nyilvánítjuk.

Arany János és neje T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlöm a 
fordulóján.

B. U. É. K.
Marosvásárhely Schweitzer Adolf

Tran*i. »-.i niadugadőtulajdotios

Személyes jóbarátaim és ösmcrőscimct szívesen 
üdvözlöm az újév küszöbén.
Marosvásárhely Ender Imre

B. U. É. K.
Marosvásárhely Stausr József

Szerencsekivánataimat fejezem ki jó barátaim és 
ösmeröseimnek az esztendő fordulóján.
^Budapest Babochay Ödön

Az újév alkalmából szívből üdvözlöm t. kartár
saimat és jóharátainiat.
^Budapest Braun Béla

B. L. É. K.
Budapest Sárkány József

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok h. újévet.
Marosvásárhely Latrkovits Ernő

Kedves kartársaimnak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok ez uj esztendőben.
Budapest Kottinger János

B. U. É. K.
Szombathely Haas Lajos

r Budapest Blazsevátz Antal

B. U. É. K.
Budapest Pell Jakab

VI. Lehel-u. 21. i-endijl.v.

Jó barátaimat és ismeróseimet .az év fordulásával 
ezúton gratulálom.

Budapest Artner Lajos
WcMelényi-u. K.

Ismerős kartársai inat s barátaimat szívesen üdvöz
löm az újév fordulóján.
Budapest Szeidl István

B. U. É. K.
Vasvár Bucsy Gábor

T. barátainknak, ismerőseinknek és jó
akaróinknak szives szerencsekivánatainkat 
fejezzük ki az évfordulása alkalmából.

Marosvásárhely

Breuer Ernő Friedman Marci

Rosenberg Hermán Fridman Berci
Ficotd-pincér tekoör

Schnitzel Lajos —  Klein Jenő

. . . /

Az év változásával bensői jókivánataimat fejezem 
ki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.

Torda Peinkler Gyula

IjOS

Minden ösmerösöm és jó barátomnak szives üdv. 
és jókivánatimat nyilvánítom az újév küszöbén.
„  Bwdapwt s w  L.|n

Minden jóakarómnak és öumerösömnek boldog 
ujesztendót kívánok.
Szombathely Meríts Gusztáv

B. T. É. K.
Torda Koller György

Koiuna-1'.gados

Ez utón kívánok boldog újévet minden jó bará
tomnak és ösmerős kartársamnak.
Szombathely Schmidt Alajos

Kedves kollegáimnak s minden jóakarómnak 
boldog újévet kívánok.
Szombathely Unger Mihály

Szerencsés boldog újévet kívánok minden jó 
ösmerösömnek és barátomnak.
Körmend Gosztola Imre

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlöm az év 
fordulóján.
Körmend Nemeth István

B. U. É. K.
Szentgotthard Klein Ferenc

Boldog újévet kívánunk minden jó bará
tunknak és ismerős pályatársunknak.

Marosvásárhely. Roval-kávéház 

Szanyi Horváth Béla Horváth Lajos
fiMtdpincér IBpincér

Kontz Jenő Neuman Zsiga Grosz Jenő

B. U. E. K.

Korner János
B. U. F. K.

Szives szerencsekivánataimat az év fordulóján 
ez u on fejezem ki minden jó barátomnak. 
Szombathely Weber KárolyHuiejiia-k .'éhéi ..V,.Incét

Boldog újévet kívánok összes jó barátaimnak és 
ismerőseimnek.
Kőszeg Hártrr Másytás

B. U. É. K.

Minden jóbarátomnak és kartársamnak szerencsés 
b. újévet kívánok.
Szentgo thard Groller Fereno

Szerencsekivánataimat fejezem ki jőbarátaini és 
ösmeröseimnek az esztendő fordulóján.
Arad Scheiber Lajos

B. U. É. K.
Arad Schuch Ferenc

Kedves kartársaimnak és jó ismerőseimnek sok 
szerencsét kívánok ez uj esztendőben.

Arad Marosi Gerzson
Hungária -kávéhás k»..há.-1ulajdoo<fc

Minden ösmerösöm és jó barátomnak szives üdv- 
, és jókivánataimat nyilvánítom az újév küszöbén. 

Szeged Neuhold Dezső

T. vevőinknek az újév alkui- 
mából szerencsekivánatainkat 
fejezzük ki.

Budapest

Szt.-Lukácstürdd Kutiállalat
R T .

Az év változásaival bensői jókivánataimat fejezem 
ki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.

Szeged Fekete László
Európa-tuv hát fdpina-r

Személyes jóbarátim és ösmerősimet szikesen 
unióm az újév kiiszohén.
Arad Mátyás Gábor

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok b. újévet.

Arad Schvartz Marton

B. U. E. K.
^ Arad Zsovinetz Endre

Az újév alkalmából szívből üdvözlöm t. kartár
saimat és jó barátaimat.

. Arad Scheiber Ferenc
v»,utl-»o*VgIS éthordó

Összes jóbarátaininak és ösmeröseimnek szívből 
kívánok b. újévet
Szeged Strasser Manó

B.ro»».vcodígl8.
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Szives jókivánatimat fejezem ki i>. barátaim és is-
menüseimnek az újév alkalmáböL 
Abbázia Kolb István
FS-atca ii-í i-i -

Szives szerencsekivánataimat az év fordulóján
ezúton fejezem ki minden jó barátomnak.
Budapest Redrn.ts UHUI*
r ta ta - lr i vmdégMn és kivi*.

Ezúton kivánok boldog újévet minden jóakaróm-
nak és (ismerős kartársamnak. 
Zom bor Lukacs i n u l

B. U . É. K.
Balatonfiired  ̂Harangi GiöJg*

Az év küszöbén szives üdv. és iókivánatainta-
nyilvánítom minden jőbarátomnak.

Szeged
K-MUtb-kávéké*

Schwartz Jenő

Az év elején jó sikert, sok szerencse-  'kivánok t
katlanaimnak és ismerőseimnek.

Budapest Uarkuvits Domokos
Püktansny-tér >- vendéglő.

T. pályatársaimat és barátaimat 
fordulóján.

üüvM ™  , z év

Szeged Piroska András
Roysl-t-gsdó fOponis

B. U. É. K-
Temesvár Sterbentz Ferenc

Barna-uarvx. v. ven urglüs

Minden lóharátomnak és kartársamnak szerencsés
b. újévet kívánok. 
Temesvár Pecol János

tandéglS.

•összes i<-barátimnak es (ismerősömnek szívből
kívánok h. újévet. 
Budapest bemetk Sándor
Gar.yxt T. rtndégiü.

Szerencsekivánataimat fejezem ki jóbarátim és
ösmerősimnvk az esztedö forduli’-ján.
Temesvár Sk.rba József

B. V. L  K.
Budapest MV- ■urlas.fj Paine

VI.. U-n*ery ni.;.

Kedves kartársaimnak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok az uj esztendőben.
Budapest Sugari Imre

Minden ismerősöm és jőbarátomnak szives üdv- 
és jókivánataimat nyilvánítom.

Temesvár Siinner Sándor

Minden jóakarómnak és üsmerósümnek boldog 
ujesztendőt kívánok.
Temesvár Matzek József

i Bm pb •
B. U. F_ K.

Nagyvárad Mayer Ferenc
Royet-kávélúx I-pincér

Ezúton kívánok boldog újévet minden jóbarátom
nak és üemerós kartársnak.

Stojanov Antal

Szives szerencsekivánatatmat az év fordulóján 
ezúton fejezem ki minden barátomnak.
Lúgos Csontos Gyula

• Ns/es p.ilvatársamnak és 
barátai innak boldog újévet 
kívánok.

Budapest Berta*! Las*loi i y \

Személyes jóharátim és ősmerösimet szívesen 
köszöntőm az újév küszöbén.
Székesfehérvár Endredy Sándor

Mindazon t. ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok boldog újévet 
S ékesíehérvár Haubert Adám

fípi»cZr

Az újév alkalmából pályatársaimat és jóbarátai
mat szívesen üdvözlöm.

Bpest Sziits lenó

Ismerős kartársaimat és t. 
üdvözlöm az újév fordulóján

barátaimat szívesei

Szeged Rado Ignác
kávchiitulajdono

B. U. É. K.
Szeged Tátzl AntaX a.un-ctrercm f-pmcer

l  jévi szerencsekivánataimat személyes isme-
nőseimnek és kartársaimnak ezúton nyilvánítom

Nagyvárad Weisz Dezső
Pannonm-logn-jo tulajdonos

n ’ályatársainknak s összes jöbarátainknak 
ezúton kívánunk szerencsés boldog újévet 

Nagy varad. Feketesas-kávéház 
Orlevszky Lajos Akossy Imre

! Cukker Mór tekeőr
Mpincí.

Széplaki Béla 
Popovics Sándor. Korody Lajcs 

Bala József. Schwarzenfeld Vilmos

Nagvárad
B. U. É. K.

Gerley László

Az év elején jó sikert, sok szerencsét kívánok 
t. kartársaimnak és ismerőseimnek.
Nagyvárad Szujker TamasKi fifm- «  . ■■■

Az uj év változásával bensői jökivánataimat feje- 
zemuki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.
Temesvár Kották Vilmos

B. U. É. K.
Lúgos Kocscnka Sándor

Páva-fogad-.

Ismerős kartársa un a* s barátaim, 
vözliim az újév fordulóján.

at szívesen iid-

Szatmár Balogh József

B. U. É. K.
Székesfehérvár Acél Viktor

Szerencsés boldog újévet kivánok 
nősömnek és barátomnak.

minden jő ösme-

Székesfehérvár
Magyar-király fogad..

Bierbauer Antal

Az év küszöbén szives üdv- és jó fchránataimat 
nyilvánítom minden jóbarátomnak.
E ^bT>k,,*iM Matyasetz István

-- ----------------------------------------------- V

T. vevőinknek s az összes vendéglős és 
kocsmáros uraknak szerencsés boldog újévet 
kívánunk.

G y ö n g y ö s

Visontai es Málrahegyaljai
Szolotelepek Borertekesitu R.-T.

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlöm az év
fordulóján.

Kaja Harák János

Minden ösmerősöm és jőbarátomnak szives iidv- 
és jókivánatimat nyilvánítom az újév küszöbén.

Bpest Aunr János
Bükk Síllárn-d. 10. vendéglős

Kedves kollégáimnak s minden jóakaróimnak hol-
dog újévet kivánok. 

Szabadka
SleiiUMítHuMUrinó

Vakul Ede
vendéglős

Szerencsés boldog újévet kívánok minden jó ös-
merősömnek és barátomnak.

Budapest fúrások Fareuc
Maly . .. . . ki. : ál nipífu *t

B. ü. É. K.
Mátészalka Tatay Pál

Korpunti-fogadós f. (adta és i « .  -

Az újév alkalmából szivből 
saimat és jó barátaimat

üdvözlöm t. kartár-

Bpest Fliegensehnee Miiül*
vendéglő.

Kedves vendégeimnek és minden barátomnak
ezúton kívánok boldog újévet
Szeged Günther István

vrndéglz.

Boldog újévei kivánok összes jóharátainmak és
ismerőseimnek.

Szeged Radnyáncu Kornél
R.-yai-togadd srob"f«tók

Személyes jóbarátJm és ismerösimet szívesen kö-
szöntöin az újév küszöbén. 

Nagyvárad Leitner Ferenc
KdLnuc.ba-rrndéglB vendéglő.

B. U. É. K.
Temesvár Nagy Sándor

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem
tudom, ezúton kivánok boldog újévet

Bpest Sterió Sándor
VII Aréna-nt Se. vendéglő.

Az újév alkalmából szivből üdvözlöm t. kartár-
saimat és jó barátaimat. 
Temesvár Kottek Vilmos

B. U. É. K.
Temesvár Dosztal Albert

-
•összes jó barátaimnak és (ismerőseimnek szivből 

kívánok b. újévet
Temesvár Nagy Béla

JÓ barátaimat és ismerőseimet az év fordulá
sával ezúton gratulálom.

Temesvár Józsa Aladar
Kororuherceg-káv- hál fiséi. >pi no r

Kedves kollégáimnak s  minden jóakarómnak bol- 
dog újévet kívánok.

Temesvár Ács Ferenc

.Minden jőbarátomnak és kartársamnak szeren
csés boldog újévet kivánok.
Székesfehérvár Hercog Sándor

Szerencse kivánataiinat fejezem ki jóbarátiin és 
ösnieróseimnek az esztendő fordulóján. 
Székesfehérvár Fördós Gábor
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Mi. den jóakaiómnak és ösmerősfimnck boldog 
uj • szt-ndőt kívánok.
Mezőtúr Lacher Albert

B. U. É. K.
Kolozsvár ^KiUker Boldizsár

Kúton kívánok boldog újévet minden jó bará
tomnak í s  örmeiös kaitársnak.
Kolozsvár  ̂ Rakocy látván

Kedves kollegáimnak s minden jó akaró nnak 
boldog ujévi-t kívánok.
, Kolozsvár^ . Tenyér Péter

B. U. fi. K.

Szerencsés r.oldog újévet kívánok minden jó ösrn< - 
rösömnek és barátomnak.

Budapest Szabó Kai nan
Thük.ily-u, íl VHm1.<yl..M

Az év küszöbén szives üdv és jó kivonataimat 
nyilvánítom minden jóbarátomnak.

Budapest Riskonlts Lajos
Gynrsvonati-F.tkpzö Wpincér

B. U. É. K. 
Oyergyószentmiklós

T. pá yatársaimat és barátaimat üdvözlöm az év 
fonlulójan.
Gyergyószcntmiklós Aovatsits Pai

Minden jó baiátómnak éir kartársamnak szercn-
esés b. újévet kívánok.
Budapest Schlapp E. FerencTI.Ak.ilfu. 3.

Nagy becskerek
ORkon-éttarcm

B. U. É. K.

Szerencse kivánataimat fejezem ki jó t  nrát>im és 
ösmeiőseimnek az esztendő fordulóján.
Kassa Sbikó János

Kedves kartársaimnak és 'ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok ez uj esztendőben.
Budapest P,trv« Lajos

Minden (Ismerősöm és jóbarátomnak szives üdv
ös jóki vonataimat nyilvánítom az év küszöbén.

s u-[Öá iP ftS| Bub4 Sa"",r

É. K.

Minden jóakarómnak és ösmerösümnek boldog 
uj esztendőt kívánok.
Salgótarján Lengyel János

Aolvjar l.ipino-r

Az év áltozásaval bensői jó kívántaimat fejezem 
ki ismerő e.nek és jó barátaimnak.
Zalaegerszeg T'.mt Gyula

hzuto.i kívánok boldog újévet minden jóbatátnak 
é» ösmerös kaitársnak.

Kedvig kollegáimnak s minden jó akarómnak 
huld-.g újévet kívánok
^Szászváros ‘chulmeister CaOo

B. U. É K.
Szekszárd

Sz< rcncsés boldog njévet kívánok minden jo ösme- 
rösömnek és barátomnak.

Nagyszeben Kuiovits loesnt
Ró., ai csaaanr-f.>tadó löpin.-i

Az é- küszöbén szives üdv és jó kivánataimat 
nyilvánítom minden jó barátomnak 
Nagyszeben ■**» *kwf

Személyes ismerőseimnek b. újévi kivánataimat 
ezúton nyilvánítom.
Kolozsvár Gráf Jánosw i -nriiíBi

Jó haláraimat és ismerőseimet 
ezu'on gratulálom.

Lolozsvár

év fjrdu'ásival

B. U. É. K.
Kolozsvár ‘ r-TT- karoly

Összes íó ismerőseinket és barátainkat szí
vesen gratuláljuk az újév fordulóján.

Kolozsvár
Kikakot-Uv-Mt.

Borbath Lajos Kolozsvári Réz Andor

B. U. É. K.
Brassó Bocker Rudolf

Eliiv-k.ii^hii fiselSpineév

A mi szakmánkhoz tartozó összeseknek b. újévet 
kívánok.
Buda|iest SOly.m Sándor

B. U. L  K.
Nagybecskeek

v l ^ n X " .

! Jó barátainknak és pályatársainknak sze- ii 
• rencsekivánatainkat ezúton fejezzük ki az újév ;; 
t küszöbén. •;

• K a s s a , Andrássy-kávéli.iz
nrédy Rezső
töpinc.r :: 

Bajaky Ríchard ;;

K

Buldog újévet kívánunk minden jóöstr.erö- ̂  
sünki ek és pályatársainknak.

K a s s a .  Koyal-éttorem
Horváth Zsiga

Mao Handor P " Sulyok Gyula

B. U. É. K.

j T. fogyasztó közönsé- j
: giinknek s úgy a fővárosi, ;
: mint a vidéki vendéglősök ;

nek szerencsés boldog uj- j
j évet kívánunk.

Hirschfeltí S. sörgyár R.-T. j
: Pécs  i Pécsi sörgyár i :

Igazgatósága

Boldog újévet kívánok összes jó ba átd.mnak és 
ismeröseimr.ek.

űintner Qzola

Az év változásával bensői jó kivánataimat fejezem 
ki isme őseimnek és jó barátaimnak.
Zajzon-fOrdö

i^ndo.J

B V  É K
Kolozsvár Leury Testvéről

Ismerős kartársaimat s baiátaimat! 
löm az újév fordulóján.
Kolozsvár

izivesen üdvöz 

■árkira József

Szives szeiencsc kivánataimat az év fordulóján 
ezúton fejezem ki mi <len jó barátomnak.

Kolozsvár ZakOts Jmo

B. U. É. K.
Kolozsvár Botlu Ferenc

Komni-knvSs
Az újév alkalmából t pályatársaimat es jó bará

taimat s zív ,.jen üdvözlöm.
Bpes* hímmetbache- Ggőrgy

Boldog újévet kívánok összes jóharátaimnak és
ismerőseimnek.

Schweitier József

B. u . £. K.
Makó

. S S - S í .

.Személyes jó barátaimat ér isméi 
sen köszöntöm a: uj év küszöbén.

„i,o-

k M,kó , “ T 5 Ü * '”

M ndazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok b. uiévet-

Bpest

B. U. É. K.
X .gvb-cskerek 

Ki.tinó . Króm Píttzl Kaimén
fSpinccr

A 1, uiév alkalmából szívből üdvözlöm t. kaitársai- 
ma és jó barátaimat.
Kass t Desits Elekvendéglő*

Összes jó barátaimnak és űsmei ősömnek szívből 
kívánok b. újévet.

Oomsch.tr Jár séf
eeadéglS*

Mindenkinek szives b. újévi kivánataimat fejezem ki.
Lobermayer József

B. U. É. K
Bpest K. Tóth Imre

•vne-sIS.

Az év elején sok sikert, sok szerencsét kívánok 
t. kartársaimnak és ismerőse miiek
Szászváros Nemetb Ferenc

Jó barátaimat és ismeiöseimet az 
ezúton gratulálom.

év fordulásával

Zaargr-tszeg 6cbm.df Alajos

Ismerős kartársaimat s baiátaimat 
löm az újév fordulóján.

szívest n üdvös-

Körmend He.gl Ignác
Ku.cso- .ruJ-eia.

Szives szerencse kivánataimat az 
ezúton fejezem ki minden jó barátot

év fordulóján 
nnak

ÍJctroMény flalícs lene
le,adó*

B. U. É. K.
Makó

Kötpoml- kivikéi
Balta Jenő es neje

fdpincr

Az újév akalmából t. pilyatáriaimat és jó baiá- 
ta mát szívesen üdvözlöm.

Nagyszeben
pt . ‘ áT "

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlöm az év
fordulóján.

Nag\ síében ^ Marsa Karoly
Wpincí.
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Barátimnak i-s jóakaróimnak szerencse ki vánatai- 
mát fejezem ki az. újév alkalmával.
Bánás Dervarics Ferenc

B. U. E. K. Az év változásával bensői jókivánataimat fejezem 
ki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.

I., Vlaiici Rókus

B. U. E. K.
László József

Az esztendő fordulása alkalmával üdvözlöm t. 
karlársaiinat és jóbarátaiinat
ÖVÖT BucMer Lukacs

Sárkánylyuk-V.

B. U. É. K.

r
Minden jó barátomnak és kartársamnak szeren

csés b. éjévet kívánok.
Gvör Varady Amin

Fiamé-Korona ki.rhajiulajdonos

B. U. E. K.

Az újév alkalmából szívből odviizli 
saimat és jóharátaimaL

Győr
Ki .ir* RévóMd

Jordán F'iyyes

n t. kartár- 

Harcy Karoly
ISpmcer

...\
Minden jóbarátunknak és pályatársunknak • 

■zuton kívánunk szerencsés boldog újévet. :
C sok ovit s István Mritz Mkalz •
fópincér , káréh. ffijiincér (éttér.) g

Sórtz Kóníor Győr Horvafk János :

• S Z  * r n g S Z  I

V J

Az év változásaival bensői jókivánataimat fejezem 
ki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.

Cyör Kokorl Sándor
Erisé LéikÍT.:»

Minden jó ismerős kartársamat az újév küszöbén 
szívesen gratulálom.

Győr * Zsolnay János
Platan-Véndéglö fBpincér

B. U. É. K.

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözöm az év
fordulóján.

Győr _ Pnyer János
Feherhajó-Fogadö agobapiacér .

Szerencsekivánataimat fejezem ki jó barátaim és 
ösmerőseimnek az esztendő fordulóján.

Barcs tjyed Ern«

B. U. É. K

Az év elején jó sikert, sok szerencsét kívánok 
t. kartársaimnak és ismerőseimnek.

Sopron Mellyel Lajos
Pannónia Ú*..! dilin

J*» barátaimat és ismerőseimet az év fordulásával 
ezúton gratulálom.
Szinér váralj a Br oszmán Divid

Győri vasúti vendéglő

B. U. E. K.

B. U. É. K.

Kedves kartársatmnak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok ez uj esztendőben.

Sopnm Fekete Ferenc
Pa .. tSpiscór

Minden ftsmerősöm és jó barátomnak szives üdv. 
és jókivánatiinat nyilvánítom az újév küszöbén. 
Fehérpatak Limáért József

Ismerős kaitársaimat s  barátaimat szives 
lóm az újév fordulóján.
Selsecbánya sem

------- Viziiljiik L pályatár- I
B. U. É  K.

Eperjes Fekctesas-fogadó
Rozsat Lajos Zsedely István Juhasz Karoly

Minden jóakarómnak és öumerősömnek boldog 
ujes/tendöt kívánok.
Piski Janosy Bóls

Személyes jóharátaim és (ismerőseimet szívesen 
üdvözlöm az újév küszöbén.
Keszthely PojH.es Karoly

B. U. É. K.

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlőt 
fordulóján.
Leányfalu

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok b. újévet.

B. U. E. K.

Paprikás üzletfeleimnek és minién ismerő
sömnek boldog újévet kívánok

Kedves kollegáimnak 
boldog újévet kívánok. 
Szombathely

minden jóakarómnak 

Szever József

Kedves kartársainkat és jó barátainkat ez
úton üdvözöljük az újév alkalmából.
Pécs Nádor-fogadó.
P-intőre Jenő Pruckler Karoly Keserű András

S-eged
“ t ű r

B. U. -  K.
Kaposvér

ú.-vendddl«

Szives szerencsekivánataimat az év fordulóján 
rz utón fejezem ki minden jó barátomnak.

Tapolca Németh lózsef

B. U. E. K.

Iktldog ujóvet kívánok m. tisztelt 
vevőimnek és ösmerőseimnek.

Berkovits Károly

Szerencsekivánataimat fejezem ki jóharátain és 
.ismerőseimnek az esztendő fordulóján.

Kolozsvár Bem itt. Bártan

A miskolc- és miskolc- 
vidéki vendéglősöknek s 
összes üzletfeleinknek ezúton 
kívánunk boldog újévet.

Braun Ármin
törnagi/kereskeilö cég.

jőakaióinaknak és t. ösmerőseinknek ezúton 
kívánunk boldog uj évet.

Selmecbánya Virgay László és neje

B. U. E. K.

B. U. E. K.

i T. üz'etfeleteknek, halálainknak és isr 
| Beinknek boldog újévet kívánunk.

Minden ösmerősöm és jó haráiomnak szives Udv- 
és jókivánataimat nyilvánítom az újév küszöbén.
R PrivIgyC^ Rnhucy Ferenc
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Szives jőkivánatimat fejezem ki t. barátaim és is
merőseimnek az újév alkalmából.
Budapest sornak Karol!

E  U. É. K.

Szives szcrencsckivánataimat az év fordulóján 
ezúton fejezem ki minden jó barátomnak.

Budapest
Enrtbat kévnhás lUIICi m.) "SSÜT

Ezúton kívánok boldog újévet 
nak és ösmerös kartársanmak.

minden jóakaróm-

Eger
Tulipir.-vnnd.jrl,. Kovats István

vendégül.

B. U. É  K.
^ Bát aszók ^ Rudnyanszky Ferenc

Az újév alkalmából pályatársaimat és jóbarátai
mat szívesen üdvözlöm.
Felsölendva o«a«r caroy

Ismerős kartársaimat és t. harátaimat szívesen 
üdvözlöm az. újév fordulóján 
Körmend kim József

renddgUh

Minden ösmerósöm és jóbarátomnak szives üdv- 
és jókivánatimat nyilvánítom az újév küszöbén. 

Budapest Kovács Dániel

E  U. E  K. Kedves kollégáimnak s minden jóakaróimnak bol
dog újévet kívánok.

, Kaszinó-étterem

Scsancsar Ferenc

Az év küszöbén szives üdv. és jókivánataimat 
nyilvánítom minden jiibarátomnak.
Szentes Plrity Mátyás

B. U. E  K. Az újév alkalmából szívből üdvözlöm t. kartár
saimat és jó harátaimat.
Orosháza Horváth József

B. l.\ E  K.

B. U. É. K.

Bartha Ferenc

Kedves vendégeimnek és minden barátomnak 
ez utón kívánok boldog újévet 

•Zimony a>h>i«
K4np.mtl-toK.d4 fhpincdr

Az újév alkalmából összes pályatársaink és 
barátainkat gratuláljuk.

C s  i k s e  r a, Mutter-fogadó
Hummtr János SchwecMye József

E  U. E  K.
Békésgyuia kzoczky li

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlői 
fordulóján.
H-Csaba l«

Minden jóharátunkat és kartársunkat üdvö
zöljük az újév küszöbén.

C s i k s z c r d a ,  Kussuth-étterem 
Vikidéi Lajos Öze Kóma

T. kartársaink és családjaiknak ezúton kívánnak 
bóldog újévet.
E-Csaba Hagy Lajos es neje

veoddglS.

B. U. E  K.

B. U. É. K.
Ujverbász Tábory Mihály

fogadd.

Minden jóbarátomnak és kartársamnak szerencsés
b. újévet kívánok.

Miskolc Honig Jenő
Abhisiu-kavéhú. 1.1 pincér

Szerencsekivánataimat fejezem ki jóbarátiin és
ösmerösimnek az esztedö fordulóján.
Miskolc Kozma Sándor
Pnunonin-kivclixc fópincér

Minden jó barátunknak és (ismerősünknek 
szerencsés boldog újévet kiváltunk.

Boldog újévet kívánok összes jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek.
Debrecen La,.tk M a

ver.ddgi#*
Személyes jóbarátim és ismerősimet szívesen kö

szöntőm az. újév küszöbén.
E-Csaba Szlnoer Karol.

Jó barátainkat és kollegáinkat szívesen üd-* 
vözöljük az újév fordulóján.

B. Csaba. Fiumc-fogadó kávéház.
Mészáros Jenő

BSttl Mátyás l> nC"  Wertner |anos

Klein Zsiga

Engél mán

E  U. É- K.
Miskolc Marton Lndr

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem 
tudom, ezúton kívánok boldog újévet.

Miskolc Fritz József
Bociig.! .Mié!em Mpraot

Az újév alkalmából szívből üdvözlöm t. kartár
saimat és jó harátaimat.

Miskolc Sémii József
Graiid-logadé ISpiocér

jezzük ki. 

Csurgó

Összes barátainkat és kartársainkat üdvö
zöljük az újév alkalmából.

B a j a ,  Központi-fogadó

Az uj év változásával bensői jóldvánataimat feje- 
zemuki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.

E  U. E  K.

T. üzletfeleinknek ezúton fejezzük 
ki szívélyes üdvözletünkéi az év 
fordulója alkalmával.

E  U. f t  K.
Újvidék Balog Antal

Kedves kartársaimnak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok az uj esztendőben.
Szabadka Eberhardt Karoly
Poik logadó fSpÍKér

Összes jóbarátimnak és üsmerösömnek szívből 
kívánok b. újévet
Debrecen. Pétcrfia-u. Odmóry Mátyás

Budapest

Pannonla-szikvizgyár.

Minden jiibarátomat és pályatársamat szív-
bői gratulálom az újév küszöbén.

Debrecen Lefler Karoly
lOprocer.

Üdvözöljük inden jóbarátainkat es pálya-
társainkat az é elejéi;.

Kotr Mihály Zombor. *M»‘káv. eirciópinc.-r Vnláslklin losadó lupruvr..

B. U. E  K.
Baja

Ismerős kartársaima s barátaimat szívesen üd
vözlöm az újév fordulóján.
Varasd-TeplíC Ferencek Mily

Összes jó barátaimnak és (ismerőseimnek szívből 
kívánok b. újévet

Lúgos 0*p»ltz József
:li Inc i r

Jó barátai mai es ismerőseimet az év fordulá
sával ezúton gratulálom.
Rábahidvég ««■»*» Uszio
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■Sli-mi'ljeí jó barátaim és öamciösímct szívesen 
ktszöa’óm az újév küszőt én.
Kohonc NMnOemer G»órj, RemprecM Cm

Az év változásával bensői jókivánatamat fejezem 
ki ismerőseimnek és jóbarátaimnak.
Szombathely .. «"»*r P*1 .

Székesfehérvár

Jó ismerőseinket és pályatársainkat üdvü- *
zSijtik az ujér fordulóján.

B p e s t ,  Stu.m-étteiein
Srlavik Jóim! Csicsako Béla

B. U. E. K.

M .idén jó I.aratómnak és kartársamnak szeren
csés b. újévet kívánok.

Csáktornya Csapa József

Jő barátaimat é 
ezúton gratulálom 
Sárvár

ismerőseimé e év fordulásával

Kedves kartársaimnak és ismerőseimnek sok sze
rencsét kívánok az uj esztendőben.

J-"**0 San* Gvula

c*o«a*a*

2  A t. fogadós, vendéglős, kávés és *
2  pincér tiraknak ezúton kivált hol- ±
g  dog újévet’ •
g (ivlbman A d o lf 2
g  Miskolc ezen szakmabeli alkalmazol- 2 
♦  lak elhelyező irodái i  5

3 1a u o u c w a *  □ ♦ □ ♦ □ ♦ o *  □ ♦ □ ♦ □ ♦ a

.Minden jó barátomnak és kartársamnak,
valamint az Orsz. Vendéglős Egyesületi ,aff"
jainak ezut n kívánunk boldog újévet

Sarrotf C.ÍP. Ut.nn
-S“‘‘ °°m vendéglős

B. U. É. K.
Pécs **•#>•**> L»jOS

Arnmhajo-lt/gado

Minden jóakarómnak és ösmerősömnek boldog
ujesztendot kn ánok.

Pisó Sroinar Anti

T. üzleti feleinknek, jóbarátaink, kartársaink-

nunk.
Társ.’ t  tagjainak b. újévet Iává-

.Mór Stofffr Whal, es neje
veetléglGs

B. 1 L  K.
Szene Cimerer István es neje

Mindazon jó ismerősömnek, kiknek hollétét nem
tudom, ezúton kívánok boldog újévet
Nagykanizsa
korona, loswla

B. U . É . K.

Összes jő barátaimnak é 
kiváltok boldog újévet. 

KeszthelyihelytéM Ui

ismerőseimnek szívből 

Topfel Mátyás

• T. kartársaimnak, barátaimnak valanvnT'N 
I vendégeimnek ezúton kívánok h. újévet- *

SkriDán Fereac !

y
B U. É. K

Töketerebes Dhevics Karoly é> neje

Személyes jóbarátaim és ismerőseimet szívesen 
köszöntőm az újév küszöbén.
Tapolca Domokos Ignác

B. U. K K.
Székesfrhérvár

T. pályatársaimat és barátaimat üdvözlöm az é 
fordulóján.
N igykaniz a Hornos vin

B. U. fi. K.

♦  . Temesvári Polgári Serfőzde Resztonj-Tarsasag ♦
♦  Temesvár ♦
♦ Budapesti Főraktár DL, Gyep utca ők. ♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a f  A fogadós, vendéglős és kávésipar- ♦ 

5  hoz tartozó összeseknek boldog újévet z
♦ kíván X

♦ Budapest W indt M árton ®
S  IV'., Iránvi-u. 1. pincér-elhelyező iroda túl. Z

V e rs e n y tá rg y a lá s i h ird e tm é n y . 108920 1912. S 
X—1.

Rankfured állami gyógy fürdőnek :i kincstár tulajdonát képező
G y ó g y  te r e m ir e n d é g lö n e k ,  

ló K o c s m a  h e ly is é g n e k ,
('.• B a z á r  h e ly is é g n e k ,
I>• S ü tö d e  h e ly is é g n e k ,
K i  F o d r á s z  h e ly is é g n e k ,

1913. január I-tol kezdődő jógii dalival az A és H. alatti bérhelyiségeknek 1918. december 31-ig terjedő 6 (hat) évi. a I). alatti 
hérhelyisteneknek 1915 évi furdoideny végéig terjedő 3 (három) évi. az K. alatti bérhelyiségnek pedig 1914. évi fürdoideny végéig 
terjedő 2 fkettő) évi időtartamra leendő bérbeadása iráni 1913. január 27-en d. e. 10 orakor a rándfüredi m. kir. furdogondnokság
hivatalos helyiségében zári írásbeli ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.

Vállalkozni szándékozók (elhivatnak, hogy egy koronás okmány bélyeggel ellátóit magyar nyelven szerkesztett kellően 
lepecsételt és borítékba zárt Írásbeli ajánlatokat 1913. januar 27-en d. e. 1 10 uráig, vagyis a tárgyalás megkezdését félórával 
megelőzőleg az

kitevő készpénzből, vagy állami letétekül elfogadható értékpapírokból álló
pánntpénzek letételét igazoló m. kir adóhivatali un. kir. állampénztári) 
ielétnyuglával felszerelve a ránkfüretli m. kir. iürdőgnndnokság pénztá
ránál annyival is inkább nyújtsák be. mert a batáridőn túl benyújtott, 
vagy beérkező és távirati ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatokban ajánlattevők határozottan kijelenteni tartoznak. Imgy az általam 102920 1912. szám alatt megállapított s 
s versenytárgyalási hirdetmény kiegészítő részét képező részletes leltételeket, valamint a szerződési leltételeket ismerik és azok
nak magukat alávetik. A verseny tárgya I á si hirdetmény kiegészítő részét képező részletes feltételektől és a szerződési feltételek
től • llérő kiköt -si ket tartalmazó, vagy megfelelő bánatpénz lelélele nélkül benyújtott ajánlatok szintén nem fognak figyelembe vétetni.

\ versenytárgyalási hirdetmény kiegészítő részéi képező részletes feltételek és a szerződési feltételek a rankfuredi m. kir. 
furdogondnoksagnai a hivatalos órák alatt bármikor betekintbelük s kívánatra 20 filléres postabélyeg melléklése esetén az érdek
lődőknek rneg is küldetnek.

Fenlartom magamnak azon jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül tekintet nélkül a megajánlott bérösszegre szabadon 
választhassak, esetleg valamennvil visszautasíthassam.

Hullapest. 11112. .1,.em ber hó ZM „. M . ttlf. fíjIŰ(D1VCIÉSÜBYI lltilllS ter.

V a la t t i b é r t á r g y r a : 150 K .
15 fi , , IS O  „
tó • n n 25 „
1). n „ 2 5  „
Ki fj 2 5  „
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Nagyszombat város tanácsától. 9801/1912.

Bérbeadási hirdetmény.
N agyszom bat szab. k irá ly i v áro s  tan ácsa  a v áro s  tu la jdonát képező

„Pannonia” -szállodának
1913. áp rilis  hó  1-től kezdődóleg 1920. m árcius 31-ig  leendő b é rb ead ása  céljából ezennel zárt

a já n la ti v e rs e n y tá rg y a lá s t  h ird e t.
Felhivatnak ennélfogva mindazok, akik ezen bérletre pályáznak, hogy szabályszerű, zárt Írásbeli ajánlatukat, valamint 

1500 koronának a városi letéti pénztárban bánatpénz cimén történt elhelyezéséről szóló nyugtát 1913. február llO 20. déli 12 
óráig a városi számvevőnél annál is inkább beterjesszék, mert később érkező ajánlatok figyelembe vetetni nem fognak.

Az ajánlatok a fent jelzett napon d. u. 3 órakor fognak a városház nagytermében a bizottság jelenlétében felbon-
tárn i. íz  ajánlatok odaítélése lutott a városi képviselőtestület doni, fentartvin magának a jogai az ajánlatok közül tekintet nélkül az ajánlóit 
bér nagyságára teljesen szabadon választani, « e ü e g  valamennyi ajánlatot visszautasítani.

Az ajánlat alternatív lehet, azaz: ajánlat tehető a bérletre a helyiségeknek mostani alább jelzett beosztásával, amidőn
is a  szálló épület a ll: földszinten egy nagyobb utcai étteremből, tálaló helyiségből, sonteshelyisegbol es a melléit egy kisebb helyiségből, 
portásszobából továbbá takanrábol, pincéből, jeggel megtöltött jégveremből és egyek helyiségekből, Az i. emeleten egy ezádö szerint kave- 
háznak hasznait, mulatságok, estélyek, kisebbszerü előadások, hangversenyek megtartására alkalmas diszkéit, tágas, magas díszteremből zenekar
zattal és az utcára esü erkéllyel, a mellett billiarüterem ás 3 egymásba nyíló utcai vendégszobából U zos folyosóra vezető külön ajtók
kal; tágas konyhából, ételszállitó Hittel a földszintre, a konyha mellett 3 egymásba nyitó belyisegekbbl. a 11. emeleten 6 kúton álló. közös 
folyosóm nyitó uttai és egy kisebh udvari vendégszobából, egy ki«ehh cselédszobából.

A padlás az egész szálló felett a bérlő rendelkezésére áll.
Vagy pedig tehető az ajánlat akként is, hogy az I. emeleten jelzett billiárdterem 3 vendégszobává alakíttatik VÍSSZ3. mely 

esetben azonban a helyiségek kávéházi célokra nem használhatók. A szállodában a szükséges számú illemhelyekről, továbbá 
házi vízvezetékről és légszesz bevezezetésról gondoskodva van.

A részletes bérbeadási feltételek a városi számvevőnél a hivatalos órák alatt betekinthetök. esetleg megszerezhetők.
Naavszombat, 1912. évi november hó 18-án. . .  .a* ' A  v á r o s i  t a n a c s .

AGGtylBn világító tejesen uj és 3000
lá n g r a  fölszerelve. 

_  melynek ára 4000 kor
__’g ehető 600 (hatszáz) koronáéit. S p i tz e r

B e r n á t  fogadós L u g a s  Kor kot dia-ingódé .)

könyvnyomda és lapkiadovállalat
I készíti legizlesesebben a szak- 
1 mába vágó nyomtatványokat.

Torma. Nürnbergi, nemes, édes hosszú-vas
tag gyöketekben zsákjainkban JU só- 
m islire  vasúti állomásra szállítva 

l'öt klgr 30 k..r . .V) klgr 17 kor.. J-i klgr. 9 kot 
K e m é n y  M i k l ó s ,  R a g e te r u s z k s  

u. j> G a rb ó c b o g d á n y .

Alma-eladás.
Szállítok finom téli. válogatott fajalmát métermázsánkict 44 kor., 
utánvét mellett, csomagolással ah vasút Felsőbánya. — Fagymen 
les csomagolás, minden darab alma külön selyempapitha es 
gyapot közé csomagolva. — Megrendeléseket azonnal eszközlöm.

R um pold Jó zs e f  Fe lsőbánya ,
Rumpold Gy. megbízottja. (Szalmáim !

Eladó étterem K tircurnok.
Vidéki nagy- és forgalmas városban egy ugvarcsak nagyfoigslmu é« gyö-

étterem és sörcsarnok degloi üzlete' más vallalat m att
eladd. Az üzlethez : négy szép étterem, gyönyörű árnyas kerthelyiségek, 
filageriákkal, lugasokkal s kőzéjn-n egy művészies szökokultal s ezenkívül

3 ™  ezüst- és ruhanemű s szebb bútorzattal van fölszerelve, s

S T S i e ü Ü .  Italfogyasztás: berendezéssel
70 'hetven! h o n il  nillfilH 160.000 fszázötvenezer) korona Kívánatra 
ezer és a llattdl CIJJUII bpesti sörgyár 30000 koronát szívesen ad 
az űzletvevöaek. Komoly vevőket tájékoztat a Fogadó kiadóhivatala
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Évtizedek óta úgy a fővárosi, mint a vidéki jobb szállodák, vendéglők és kávésok szállítója a

Löwenstein Mihály ^  Horváth Nándor
Alapítva IXftl. Escmcgáruk isajtok.) Kávé. Italok. Saját érdekében kérjen árlapol !

Célba.
(.salai Donii bakakáplár és szakaszve

zető-helyettes nagy megelcgcrlellcnscjyjel 
van a közvitézei irányában és s.'.idja. sza- 
pulja őket. hogy nem tutinak célba lőnni. 
— Nem egy rácot vagy muszkát, de még 
egy madarat se tudnátok ti eltalálni az 
ilyer lövés mellett, a vakapátokat! — 
mondta a legénységnek. De — teszi
hozzá majd megmutatom én nektek,
hogy kell lőnni ' Ezzel kikapja az 
egyik baka kezéből a puskát s lő. tle 
nem t dál ('.salai nem jön zavarba, ha
nem oda szól az egyik vitéznek : 

így lössz te !
Megint céloz s megint — nem talál. 

Dtla szói a másik bakának:
-  í g y  lő s s z  t e :
Nyolcszor ismétli meg a célbalövést. 

de sikertelenül és miiül a nyolcszor oda 
vágja a sorszerint következőnek : igy
lőssz te ! Végre aztán kilencedszer bele
látni a figurába, hogy csak úgy porzik. 
A bakavitézekre e sikeres lövés után igy 
piril rá :

— Igy lövök é n !
Kortyanto.

Gondolja a doktor ur kérdi ag
gódva a páciens -  hogy nem veszedel
mes u baj ’*

Egészen nyugodt lehel. — teleli az 
orvos - egyik betegemet nár éppen húsz 
esztendeje kezelem ugyanebben a bajban !

ŐRIÉIT mtngFOGADO ES 
♦ BUDAPEST. VII.. RAKOCI-UT 42. SZ. ♦

Nemzeti s  inhá/zal ívolt 
■ Nép>z,nház) ízemben.

A fog .dós. vendéglös-ipar- 
hoz faltotok találkc zóhclye

Modernül berendezett káve- 
□  ház 4 tekeasztallal, q

q  Mérsékelt árak. Q

Ifj. T O T Z E R  F E R E N C  E H K  SZEGED.

1 k á v é h á z a , M is k o lc . Kavéház. j 
• elsőrendű éturmek, srrcsarnok. Ma.ya konyha, • 

kitti ö borok.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Álon l. döfi Időink, akik a botfánk intőiét! levelükre válásit 
nem kapuk, jelen rovatunkban ulálhalják meg a ívlel IS válásit.

Cnkii elSfiiMSinknek válastolunk.

Buek. Lapunk t. kiilmunkatársai s összes levele
zői é» tu<lósilóinak ezúton is szerencsés boldog új
évet kíván a Szerkesztősét/.

L 6. L -falva. Mind a három kérdésére vonatko
zólag bű tájékozást fog találni a ..Vendéglősök 
Naptára* bán és pedig a két elsőt az 11I1J, mig az 
utolsó 3-at a mostani naptár „Bor- és Pincegazda
ságunk" rovatban fogja föltalálni. A „tisztítási" 
kérdésre nézve a ..Htsznos Tudniva'ók * rovatát 
tessék figyelmesen átolvasni. B. u 6. k.

Fozono. Ha az emlite't sorokat figyelmesen álol
vassa, találkozni fog a hivatkozott »kivételekkele, 
akiket ha valaki, úgy mi föltétlenül tisztelettel ille
tünk. Sajnos azonban, ezek az érdemes kivételek 
csak egy elenyésző csekély számmal vannak — amit 
különben sorai is nyilvánítanak, mindjárt az első 
részben. — és hogy ebben a kis számban sincsen 
meg az az ambíció és munkakedv, ami az ilyen fog
lalkozásnál nugkivántatik. A további soraiban tett 
azon megjegyzésének, hogy ez a körülmény se áll
hatna, ha a vendéglősök vagy a vendég|ö»nök ré
széi öl szigorúbb elbírálás alá esne ez a kérdés s 
ha a szakácsok és szakácsnők az ö főzöi tudásuk 
szt-iint lennének méltányolva! Sajnos, igazat kell 
adnunk és ezen igazságos és kevésbé egyoldalú 
állásfoglalásunkról meggyőződhetik Kegyed is "és min
denki, aki a dcc 15-iki siámunknak a magyar konyha 
hanyatlásával foglalkozó cikké: olvasta. K lapunk 
két számát különben és ugyancsak a «V. Naptárát* 
is sorai vétele után nyomban postára tétettük. 
Egyébként snves üdvözletünk.

Éthordók. Köszönjük a szives gratulációt. Igazán 
kellemesen esett az elismerés, de még inkább az, 
hogy a naptárunk -ártalma és szép kiállítása által 
el voltak ragadtatva. Az újabb 3 példányt a jelzet^

Hincs többe s z a lb o r ! N incs többé tö rö t tb o r  !
F o g a d ó s , v e n d é g lő s  é s  fö p in c é r  s z a k t a r s a im  figyelmét föl- t / D I C T  A I V - ^ 7 l  I P O

áltálán, f.. talá és szabadalmat nyert b o r s z ű r ö r e ,  melye. Í N f A lO  I A L  I 
-éven hoztam forgalomba. A  több vendéglős által k.próbált é* használt K r i s t á ly -s iü r ö  nemcsak könnyű 
k tirl s' módjánál de azért is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhat'.annat vélt tört, ecetes és It-gzavarosabb 
b :• is kristály-tisztává tesz'. A K r is t á ly -s n ü r ö  zománcozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot 
a igénye!. A  modern borterme esnél sehol sem h Íny ózható K r i s t á ly -s z ü r ö ,  100 -150 liter munka- 
<• p. sv-gg> : rgv zsákkal, csomag .lássa 5 0  k o r o n a  a budafoki zománcgyár által szállítva ah Budafuk. 

grrr.d-ihető » » - » —  C -n d n r  délivasuti pályaudvari vendéglősnél. S Z É K E S F E H É R V Á R . Az utánvét 
föltaláló n o lb U y  OGlIUUli mellett küldött Kristaly-szürohöz kezelesi utasítás mellekeltetik ! 

------------------------------------------------------------- A s z ü r ő z s á k  d a ra b ja  3 k o r o n a . ------------------------------------------------------------

Nyilatkozat.
Herceg vándor u

Elismero-level. Elismero-level.
•0,. Sándor urr.ak vasúti vend. T- Hercog Sándor urnák vasúti vend.
tedjék 4 ..KH'liIy ‘-"íUiS gépbe! esz ffnlöl vásárol, -KrUlily. birrskürSvel

Schwartz loitás e

Elismero-level.
cog Sá' dór urr ak va-uti \

Kahr Alajos

Nyilatkozat.

Bankó Viktor

Elismero-level.
T. Hercog Sándor urnák vasúti

Nyilatkozat.
T Hercog Sándor urnák va

nd.
Portschy Tóbiás ,

Nyilatkozat.
i elégedte.

Kundt György

,ur.-;r«l T Iie-co 
ku!d° ' Remin. |

Nyilatkozat.

özv. Rováts Ferencne

Elismero-level.
; Sándor u-rak vasúti v

Lengyel Lukács

Neubaner Tóbiás

Nyilatkozat.
T. Herzog Sándor urnák vasúti vend.

Minekután »  Ön találmányit képet 8 Kriitál, 
ukrö-i kitűnően biionji.lt, .ilveskedjék ré
tiemre egy Krivály.Iliiről utánié, mellet, siál-
'"sárvár Polgár Gyula



1. szám. F  0  G A I) 0 !'•<. uidjil.
címekre elküldtük Szívélyes üdv! — Rs. Pozsony. 
Ebben a kérdésben csak a mél ányo ság lehetne az 
ön részén, míg az igazság a főnök részén van. Ön
nek igaza csak azon esetben volna, ha az említett 
kiseg. föp. alkalmaztatást megelözőeg állapodtak 
volna meg a fizetésre nézve. Ámde erről még csak 
szó se volt s így Ónt más díjazás már csak azért 
sem illetheti meg. mert a főpincé i perccntekct 
nemcsak levonásba hozta, hanem az czz.cl iáró egyéb 
kötelességet is teljesit.'tte. — V—r Rendelések 
ügyében intézkedtünk két ízben, rendelt naptárakat 
tlküldtuk. Üdv. -  B. M. Győr. Tbányai ügyet jól 
elintéztük. Közreműködéséért szives köszönet és 
b. u. üdvözlet. — Cs. S. M.-Szombat. Gyors értesí
tésért köszönet, közlések jö ták . Önállósághoz itt is 
szives üdvözletünk' K. D. Pécs. A pénzviszonyok 
még mindig rosszak s igy nem hisszük, hogy tervét 
siker kiséri. mindazonáltal kísérelje meg egy levél
ben a jelzett f. bankhoz fordulni. Üdv. — H. V-i Kör
mend Itt is hasonló szives jókivánat és buék.
R. D. V.-körös. K. sorait tudomásul vettük és a jegy
zék kiigazítást annak megfele öen intéztük.Szives üdv ' 
— S z -y  Sümeg. Soraira bővebben levélben válaszo
lunk. Buék' Sz 0. F -itebe. E'őfizetési ügy rend
ben van b. sorai szerint. Üdv! T y. Minden 
tudomásul véve, úgy szintén a I —s ünnepélyre vonat
kozó figyelmeztetés is. Addig is szívélyes üdv '
D V M. sziget ' 'hajának eleget tettünk s közlést 
hoztuk. Üdvözlet. — Győri. A >Maggi< kérjük az, 
aminek e Fogadó annyiszor irta : növény- és mi 
egyébb húsokból csinált kotyvalék és arra van 
gyártva, illetőleg kogyvantva. hogy a rossz levesek 
izét jóvá tegye Hogy azonban egy csipetnyit se 
lesz jobb ettől a maggi-mirsodától egyetlenegy leves 
sem, arról t. kartársunk teljesen meglehet nyugodva 
és ebből bátran következtethet arra is, hogy Önnek 
és egyáltalán egy vendéglősnek sincsen szüksége 
Maggi-ra. — L. I. F.-szölnök. Az cmlitett előző le elét 
nem kaptuk meg, lehet hogy a karácsonyi nagy 
postai forgalomban elkallódott vagy másfelé tévedt. 
Jelzett korrigálás megtörtént; buék jött '■» naptár 
ment. Rlöf. köszönet. Szívélyes üdv.' Zs-1. Eperjes. 
Ha a közlésnél a cim téves lesz. ez nem a mi 
hibánk, mert ez egyszerűen kifelejtödött a sorokból. 
Mindazonáltal szives buék. - Körmendi. Azzal a cse
lekményével. hogy vasárnap reggel a vasúttól elszál
lító! élelmicikket, nem követett el kihágást és ezért 
nem is büntethető. Van egy miniszteri rendelet, 
mely megengedi vasárnap d e. 10 óráig az élelmi
cikkek árusítását és ugyaneddig az időpontig ezen 
cikkek szállítását is. Budapesten pl a sörraktár 
vagy sörfőzde kocsijai is szállítanak sört (1" óráige 
Hiszen a vasút is csak élelmicikkeket adhat ki 
vasárnap délelőtt 10 óráig. Ha ezek szállítása tiltva 
volna, akkor kiadhatók sem volnának. Ha czéit 
esetleg megbüntetik, akkor ezekre az adatokra 
hivatkozva okvetlenül felebbeze meg. Üdv.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.

H E  L  L E  R  J A K A B

Férfiruha  áruháza, (nagy szabó üzlete)
B u d a p e s t ,  Vili., R á k ó c i -u t  13.’ s z á m .
A fuvaros egyik legismertebb es régibb ilyen cege.

á l S S X S Á t ^ í S S Í Í V f  II T *  “  "féri felöltök clegin* kivítdhrn í ,  légiós < s p.ncér szakmabeliek itt szr: .ik he felöl- II ál.andóan navv választékhan Divatos furfinOnnuhk 
tő,ke. te egyéb e M b V A ,  || e ^ KÍ Í K ! T o i r ? j ^ ! l í í ! E

Jóíorgalmu vendéilö és kávéházi Tusnátfürdon1 U V I I I I I I I I I I I U I I
nagyobb vidéki városban, vasúti gócponton, 
eladó esetleg haszonbérbe kiadó. Az üzlet- a Gyogycsarrtok Naqyvendéglöje,
hez, mely nagy vidéki forgalommal bír, kávéház 
és vendéglő — borozó — 11 szálló-szoba ü vrges 
veranda, gyönyörű kerthelyiség, mind modern, 
szép berendezéssel s villanyvilágítással ellátva, 
stb. szükséges mellékhelyiség tartozik. A város
ban főgimnázium, polgári iskola, járásbíróság 
stb. Állami és községi hivatal. Átvételhez: 
10,000 (Tízezer) korona szükséges. Bővebbet!

Balogh Imre, Kisújszállás.

a két fürdő, ti.vábbá n mészárszék es
husvagasi . " liizaigiisiOii.....
adatik, i -akis óvadékkal es a szükséges kész

pénzzel rendelkezők küldjék ajánlataikat

ilhrti Géza igazgató M M

A koltya.
Jujha. de bc.r/as/tó kellemetlen iliatu 

ilt a levegő; mondja luragvóan őnag) -
saga.21101 kínná óvadékkal

keresek agilis. keresztény bérlőt, teljesen bee de- 
zett üzletté Az üzlet kimutatható Són ->>•(> i,ckto 

italt konzumál. — Bövebbctt 
S k u l té ty  L a jo s  ügynöknél. S z e g e d .

nejére.
l e  Itiszen a költ ha nincs is bent!'.'
|)e „begyöhet! mondja biztató han

gon a fér jura. .

Eladó  szállod a.
Dunántúl, élűnk forgalmú vá
rosban. fényes* n berendezett

szálloda, étterem, kávéház
családi okok miatt eladó. ’ 

Cím megtudható c lap kiadóhivatalában.

Forgalmas daiíitall
járási székhelyen 

beszálló vendéglő, „
/•idessel es az összes berendezéssel eladó.
1/Ófólán- 5-4i ezer korona. Cím
lutulul . a kiadóhivatalban. 1—4.

i Főpincérek óvadék szövetkezetei
i Telefon 2-1 04. Eudapesl, Ul., PodmaDÍCky-Utca 19. Telefon 24- 

A magyar pincérség első és egyetlen önálló 
pénzintézete. — Óvadéki ti azonnal folyásit.

Nincs heti üzletrész! Leszámolás azonnal. Hivatalos órák d u. 4— 7

P á n tiü l olcsó ajánlat
vászon és damaszt árukban

Szállodások és vendéglős urak figyelmébe!

J H u n d u s

I  V  EGYESÜLT M AGYAR H AJLÍTO TT FOGADU „.„v.

4  1  FABUTORCYÁRAH R.-T.
ujvm.im r» Upki-

ifi #5 központi iroda : ümtApe.,. Vili..

itf B u d a p e s t ,  V ., B á lv á n y - u tc a  4 34 ,Jm .
R a k tá r :

1 IV ., K o s s u th  L a jo s - u tc a  15 sz.
tű r T e le fon  N9—51.

S  S  ■  GYÁ R A K : B e s z t e r c e b á n y a .  K a s s a .
I  y  1  ■  B o r o s j e o ö .  U o g v á r .  V a r a s t  V r a t a .

/ a l l  M i n d e n n e m ű  h a j l í t o t t  F a b ú t o r  ̂ rWl
í -  í j  1  ;  és  k e r t i  b o t o r .  :

3  ■  máirflB kávéházi is  vendéglő berendezéséért
§ ___ ^  csinosan kiállított gíérlményall.

Kor. érték
inon drt Ic-nvászon lepedő 720 tüO ----------  d' hja 3.—
2000 • Kárpáti » 230 150 --------- ---- 1 —
» 0 0  • 14)150 3- 450

180 < 5 0 ------ ----
150» • 2/0 150 . — •
:«mo . 300 150 — 6 5o
HOR1 trt. egész neh^t damast sza vett a 60 60 tr t 6 - 7 O
2000 » » 70 70 • 0 -
60 0 drb kerti ab'osz minden sz
3'KJO tct. dupla damast törülköző 60 12 > ic ,a 12
6010 drb szegélyes nagy párnahuzat 2 50

^ • paplanhuzat ISO ISO — ti
j 6500 tel vászon pohár és edénytödö tucat!« 6
; 1500 drb angol tlanell takaró 200 130— -  — • 7 —

I E 0T S G D  F E R E N C
••••• vászon és damast áruháza ....
szállodások és vendéglősök szállítója

BUDAPEST, Vili.. MUZEUM-K0RUT 10. SZ

e LAPÍT AS1 ÉV 1895. TELEFON 145-92.
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W ERTHEIMER ÉS W EINER BUDAPEST

elvadulunk
m o d e r n  s z á llo d a , in t e r n á t u s , s a n a t o r iu m , v illa , k a s z in ó  é s  ir o d a b e r e n d e z é s e k e i  

s z o lid  k iv it e lb e n , ju t á n y o s  á r a k  m e lle tt .
-----------------------------------  M I N T A L A P O K  É S  K Ö L T S É G V E T É S  D Í J T A L A N .  ------------------

Iroda és raktárak B U D A P 1 S T ,  V.,  V A C I - U T 4 . Telefon linterurbunl ÍMü*. Á

i. szám.

Herkulesfürdőhen a kincstár tulajdonát képezi
1 Rezso-udvar szálló épület.
-  Stefánia szálló epület »> hat m  .
■i a gyógyterem ilt t«»!\

K I S P E S T E N
egy jóhirnevü és rég elismert jó 
vendéglő, mely 25 éve áll fenn, —

600 htl. ita lfo g y a s z tá s s a l,
4 körhelyiséggel stb. hozzátartozóval 
7000 ko'onáért eladó, sörgyár a vétel
ár felét adja- Házber 2400 korona. 
Címet megmondja a kiadóhivatal.

I. 5.. I. 6. zamu, továbbá iszkert-
III. 17.. III. 20. és III. 21. számú üzleti helyiségek pedig egy -  hat évi 

1: • m : 1913. évi január hó 15-én deielott 10 órakor a herkulestünlői m. kir.
fórdoigazgatoság hivatalos helyisegeiben tartandó /art írásbeli ajanlati versein 
tárgvala-stl c^vfukütöt nyilvános s/«•beli árverésen bér! eadatnak.

\a.lalk<>/ni szándékozók (elhivatnak, hogy egy koronás bélyeggel ellátott 
írásbeli a?aillatukat zárt borítékban januát hó lü-én délelőtt ’ - i "  óráig,

«>a!a^ megkezdését félórával megelőzőleg az !. ala tti bértárgyra 
- ala ttira  1000 K. t t ala ttiakra  pedig 300 K-t kitevő keszpénz- 

nt elfogad ató értékpapirokbol álló bánatpénz letételét 
livatali letétnyugtával felszerelve a herku lesfürdői m. kir. fürdőigaz 
innyiva! i< inkább nvuitsik be. mert a határidőn túl hnnvujtott vagy 
távirati ajánlatok figyelembe vetetni nem lógnak, 

l atokban ajánlattevők világosán kije etilem tartoznak, ungv az alta- 
. \  l'-'12. sz. a. megállapított versenytárgyalási, valamint szerződési 
ismerik es azoknak magukat alávetik. A meg.illapitott versenvtárgva-

vagy megfe elő bá
nj Aulátok fi gyeit m be

nem vétetnek.
A beérkezett Írásbeli ajánlatok felbontását megelőző szóbeli árverésen részt 

venni kívánok kötelesek a megállapított bánatpénzt az árverést megelőzőleg a 
tűr:-..gazgatosagn.il letenni, illetve ilyennek más állampénztárnál történt letételét 
az igazgatósagnai a versenytárgyalást megelőzőleg igazolni.

A versem tárgyalási és szerződési feltételek a herkulestürdöi m. kir. fürdö- 
igazgatosagnaí a hivatalos órak alatt barmikot betekinthetók s kívánatra 20 tiile 

az érdeklődőknek meg is küldetnél), 
jogot. Iiogv a tett ajánlatok közül, tekintet 
szabadon választhassak, esetleg valamennyit

3000 K.

beérkező é: 
Az aj. 

lan  1 < Ki2"> 
teltételeket
lasi es szerződési kitételektől eltérő kikötéseket tartalma 
natpeii/ letételét igazoló leteti nyugta nélkül benyújtott

B u d a p e st m e lle tti
ólénk és nzgyfoigalmu telepen, egy din let 
ven.Jég lőnek épült gyönyörű épület egy 
n a g y o n  jó f o r g a lm u  és

sok italt largalm azúvendéglövGl
mely több helyiségből áll, az összes be
rendezéssel lidcértvi- a pincei felszerelést

I isi rlköltözködés miat; ö r ö k á r o n  
e la d ó . \ szép építkezésű házhoz a ven
déglőn kívül gyönyörűen fásitott udvar, 
szép gyüraö'i sös, zárt veranda s egv kiadó 
lakás szintén csukott verandávali gyö
nyörű berendezés stb. szükséges helyiség 
tartozik Vételár 32 ezer korona. Vételhez 
szükséges: 2" ezer korona. — Bővebbet 
P e s tú jh e ly , B a n k -u t c a  4 0 . s z á m .

Hatóság'nál a hív;ii tál us urak al
p«»>tahél vetj me'lt■kelése esetén
Fenntui tóm maya innak azt a

iil U Ilit*yajanlott hérössHegre. ■
rautantiii i'>arn.

l'udape st, HU 2. tlece.niher 1*

:
í Eladó somlyai borok

S Z A L A Y  O T T Ó  d e v e c s e r i  p o s t a m e s t e r
Somlyóhegyi pincéjében.a kővetkező mennyiségben 

1*74 évi termés 1000 liter
1*113 ., 3V» ..
1904 „ 9 0 1

M. k ir. íoiam iveiésíigyi m inister.

Eladó

Budapest környékén, játásbirósági székhelyen, 
közvetlen a vasút állomás és az országút mellett.

forgalmas vasúti beszalla vundeglo üzlet,'
házzal, kerthelyiséggel sth. más vállalkozás miatt 
eladó A ház áll: 1 tágas ivószoba. 1 ebédlő. 2 
konyha, 2 éléskamra, 2 lakószoba, szép nagy 
pince 4 vendégszoba (szülőszobai stb-böl. IEzen
kívül bérbe van adva: egy fűszer üzlet. 2 lakó. 
szoba, konyha, szép nagy pince s kamra.1 Az üzlet
hez tartozik még nagy kocsiszín, fedett kug
li s a keithelyiségben van 1UU O-mé’cr terü
letű fedett tánchelyiség. Vételár : 50 ezer korona. 
Átvételhez 25—30 ezer korona elégséges. — 

Bővebbet a kiadóhivatal. s -:t

l'jor. tluo

rgyéb tudnivalókra szükséges 
tulajdonos.

J é g s z e k r é n y e k

S T I L L E R  J Ó Z S E F
csász. és kir. szab. jégszekrények gyára

Budapes. VII, Kazincy-utca 6 b. _  :
ezelőtt VII.. Nagyd ofa-utca 22.

Wesselenyi-utca sarok.
A la p it ta to tt  1873. Ül

T is z t á n  k e z e lt , k itű n ő  m in ő s é g ű  b o ro k  !
F i a i d u l  k í x ü i i ?- i L J

sas, egyediilitulajdonosStiller József.

Lr;-

Nyomatott a „Fogadó" könyvnyomda és lapkiadóvállalat nyomdáiában Budapest. VIII.. Szentkirály-utca 34.
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S A J T
S z á m ta la n  k itü n te té s

EMENTÁLI. RÉPCELAKI. 
TRAPPISTA.

ROMADOUR. CSEMEGE- és 
.janija TEAVA1

Eladó vasúti szálloda és vendéglő.
Nagy, s z o m s z é d o s -f o r g a lm a t  le b o n y o lító  vasúti vonalon.

A főváros közelében. egy nagy és ezerm! több munkást fog
lalkoztató gyártelep és villa-telepek központjában lévő élénk forgalmú

j£ T  vasúti szállodája es vendéglője, s & s V Z S
ital-foigalommal, betegség miatt eladó. Az Üzlethez mely rgé-z 
újonnan lett berendezve nagy bor- és sőt csarnok, étté cm, nagy 
táncterem la környékbeli községek téli- es nyári vigalmaikat mind itt 
tartjáki nagy nyári kerti helyiség, 5 szá glös lakás stb.

i 2 ozletnek saját szódagyára van, 408
V é te l á r a :  ;•»»■ (héten ■ korona Véte h. síi 

■ jáiul. Megvételhez szükséges tök korona.
1 kiadóhivatalban. 1—3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ff

Fonyód-fürdMpen
a „Szarvas" szálloda es vendéglő s S T S Ő S S t
huszonnégy szobával, egy nagy társalgóval, gyönyörű parkkal, 
négy szobás vendéglős lakással J konyha, éléskamra 3 pince.
2 jégverem, istálló, félszer, présház, vinceliérlak és minden hoz
zátartozóvá' m á s  ü z le tá tv é te l  m ia tt  ju tá n y o s á n  ■ adó. 
Ugyanitt a fölséges kilátással biró Varhegy erdős része alatt sa  
Szarvas-fogado fölött és a ISéla-telep mellett, mintegy 12 ezer 
□  ölnyi szőlővel beültetett terület, mely v illa -te lk e k n e k  ige n  
a lk a lm a s  és a já n la to s  szintén eladó A legszebb t atas 
a zalai hegyekre és a Balatonra erről a helyről nvibk. Bővebb

, Í S f ' S  a Szarvas-szálloda tulajdonosa, Fonyódon.

szoba •••'.síi'.-.zoha hőnyi... - - re. a- ::yha , söntés roészárt
nagy pince. Van továbbá egy nagy gabonaraktár am lybi n Iféi > 
vaggon gabona, smely ezidöszenn! 2 4 0  k o r o n á é r t  éihe van adva. 
Kétszobás udvari lakás, folyosóval, konyhával éléskamrával, szintén 
240 k o r o n á é r t  van héibeadva. Kzenkivül van - vendégszoba, fa h á z ,  
z a b -  é s  k ö le s r a k tá r n a k  . rndég-tvukás ok részére 9i>Qö' <s 
ugyancsak !l" □  ül hurlüstölde és mosókonyha, nagy Írnál ,i s lábas- 
szín jégverem, tekepálya stb A vendéglőhöz tartozik k é t k ő id  b e ls ő 
sé g , szép gyümölcsössel és h á r o m  h o ld  e ls ő  o s z tá ly ú  h o m o k 
b á n y a  amelyből a vevő három év alatt az egész vételárat kihorhatja.

Bővebbet Berta Vitkor tulajdonosnál Bárány, '

Eladd balatonparti fogadd,
A  Balaton egyik legnagyobb városának legszebb pontján, szemben 

. I . a-sági laktanyával - a most n \:! ■■ és a halat.>m pai k-a v ■ • ■ 
s pái percnyire a vasaihoz és a Balaton tüidohöz • rgy te lje s  u jo n m m

jómenetelü szálloda:
J n á n  A szállodához 11 ujan berendezett sióba, degáns étterem ki Ői 
C 'dU U . gári étterem és játéfcszoba gyöny - • gvi ■■•r-.
2 istálló, kocsiszín, félszer stb szükséges mellékheíyis g és fél hold vet- - 
ményes keit tartozik Vételár 130 ezer koiona. Vételhez az ár fele ii 
elégséges. — Cim a kiadóhivatalban.

n y o mt a t v á n y a i n a k  megrendelésekor 
a  Fogadó könyvnyomdához Budapest. 
Vili. kér.. Szentkirályi-utca 34 fordulni.
Szakszerű kivitel ! Mérsékelt arak !

Felhívás ajánlattételre.
Nagyciiycd r. t. varos közönsége a  tulajdonát kt-pe/.ö 

..Nemzeti szálló x  a varos
kitett tervek szerint átalakíttatja. Az átalakítási munkaiatok 
megkezdése, illetve keresztülvitele előtt biztosítani kivanja a 
kávéház, éttérén’. veiulerjS2obak vendéglőn lakas bérlétét.

bérbe venni hajlandók, liogv aj-mlataikat. a megajánlott évi 
hér l "  -át kitevő bánatpénzzel készpénz, vagy ovadekke- 
pes értékpapír leiszerelve 1913. év január ho 20. napjáig 
alulírott városi tanácshoz adják he.

A készpénzben letett bánatpénz mán a város pénztára 
kamatot nem fizet. Akinek I érleti ajánlata elfógadtatik. an-

kivanságai lehetőleg tigvelemhe vetetnek.
A kötendő bérleti szerződés feltételei a gazdasági taná

csosnál tudhatok meg.

Városi tanács
Nugyenyedcii, l i 'l tí .  december I I -én.

Sándor Jenő
polgármester.

legforgalmasabi 
lépésié egy Itö!

S za lm aszá l-szo p ó k á t p a p ír  
sz a lv é tá t o lcsón  szállít.

Nagy választékban llekl<ntr<n>h cikkek, kész ét
lapok. menii-kártyák. kinti/hii-silnlrs--Vek >■* 
könyvek. bon-block minden nagyság és színben. 
iuh.il3:-számok, százalékos bérlet-füzetek, Irrél-

papirck papiliottok. sütemény-kapszlik, papir- 
iemrz-tánvérok lniirájál:. ujságtaitók nótihlák, 
kréták és szivacsuk stbit olcsó é« szabóit árak 

mellett gyorsan és pontosan szállít

BERKOVICS KÁROLY
hektogiapl.-l észitö. i-odai érteim , kávéházi és 

cukrászdái cikkek iakta>a
Budapest  VII. Síp-utca 5 sz.

I A gyors meggazdagodás titka 
megtudható

ElsóMagyarZeneautuiuata
kölcsönző és eladási intézet
B udapest Vili. R ákóci-u t 13

Állandó,in nagy m intaraktár '
.tclezettség

• élkül bemutatjuk működésben úgy vil
lany mint súlyraberendezett, tehát üzem
költség nélküli zeneinket a melyekéit
5 évi jó tá l lá s t  v á lla lunk .
Csekély havi részletfizetésekre és he
tenkénti hengercsere Zeneinkben a 
luoderntccl.nikaminden vívmánya, man
dolin, xylophon, hegedű, sth he van 

• g:: cián a ,-.z -észig báltn-’.v é- 
Keressük az érd

Pénzdobásra já r, tehát önmagát k i
f iz e t i  S in c s  kockázat.
Havibérlet 20 kor.-tói kezdve

Használt automaták félárban.
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Kiváló uj fajborok! 'M eghívás.'' O borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlötelepek Részvénytársasága
Elnök: Nagymeltosagu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t.. Hevesvarm főispánja. _ . . . . . .  _ . ,  nn Sürgönyeim:
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér. Lubyhaz. Uj bankpalota). rOStSílOK 1, SZ. IBIBÍOI) 9ÍJ. SZ. Visontamátra

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlötelepeink p i nc é
szetének megtekintésére , szükség1etük méltányos árbani , 
idejekorán való biztosítása céljából.

Borfajok: Mezes. Ezerjó. Rizling. Furmint (Som). Hárslevelű. Muskát-Oíonell. Chasseias. Kövidinka. Pozsonyi. Erdei. 
Mustos. Madeiaine. Kadarka, Otelló. Opoito. Burgundi. Kabernet.

s ital
tégeknél. A legtisztább cs legegészségesebb asztali 
és bor .iz. Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre 

r:i: ttrdijm tut+ t szán ;ás _ Kérjen ár
jegyzést — S/énsavtelités-nélküIi töités is rendel - 
hét." mely hasonló emvhesége folytán pótolja a 
francia !• ■/ián «'« -  Galmie: v zeke' ’Szt. Lukacs 

fürdő Kutvallalat Budán.

B őrbe tegségnél, ho rdókeze lesné l
■ ii faiadén oétw teljes 

ismertetést nyújt a .Vendéglősük Naptara", 
mely a . Fogadó' elCfizet ötnek kor. 2 5*.

TÖRLEY
=  TALISMRN =  

EGRSII10 = RÉSERVÉ =

K ávéházi és Vendéglői
berendezéseket: 

alpacca. chinaezüst árut VESZ és ELAD

Braun Gyula Budapest, vn.. s,P -utca 14.

V endéglősök, k o c sm á ro so k  és 
- k á v é so k  f ig y e lm éb e! ------

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

iíj. G R Ű N W A L D  M Ó R
üreg és porccllán nagy raktárában 
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

i Grosz Ö dön és A lbert
Számos elismerő levéllel kitüntetett törv. bej szálloda, 
kávéház és vendéglők adás-vevést közvetítő irodája

....... BUDAPEST, VII RAKÓCI-UT 25 ■ =
TELEFON: -  IXTERI RBAN 

18 - 68. 19 -7 3 . 24 -3 2 . 86 -  40 145 99
ChtLjue-siámla a i bankni

Vendéglősök, k o csm á ro so k

Megrendelhető a Fogadó kiadó- 
hivatalában Budapest, Rákóci-ut 13.

es e szakmában szükséges mindennemű nyom
tatványt szállít a Fogado-konyvnyomda es 
lapkiadovallalat Budapest. Szentkirályi-u. 34

\endeg!ó* kartársaim ’ Hu bort 
csapolnak es art akarjak, hogy a 
megcsapolt hordóban a bor utolsó 
cseppjr kitogártaUn maradjon, -  
használja a Vimrosek-félc szaba
dalmazott „Yimconservator“-t.
ilésnek es- megvilágosodásnak.

K .VI*iCökS!RVATOfl“ kauüllUnl a 
bar mwiumusa ki mi zárt*.

Gér,tv. árlafot es használati 
utasítást a ..Viniconservator** 
feltalálója es eladójától :
Vioiposek Emil

S Z I S Z E K

Pincérek figyelmébe!
F'ő- és fizelőpincérek. kiknek oldal-zsebtárca (papírpénz), 
vagy (apró- és ezüstpénz számárai pincértáskára van szük
ségük. amelynek feneke nincs beillesztve, hanem a felsőrész 
az aljával egy darabból készüli. — a legjutányosabb áruk 
melleit — szerezhetik be :
U . | . '  U : I - . A _  sérvkötögyárosnái, B U D A P E ST , I V ,
n o  mar u iiid o s  a’*™ *̂** **

-------- Képes árjegyzék bér mentve.---------

ÍERRM ANN J. L. R.T.
cs. és kir. udvari szállítóI I

| 1 H  1819.jevben alapított országos szabad. Alpacca-. 
m  Chinaezüst- és fémáru-gvárának tőraktára :

B U D A P E S T ,  IV. KÉR., VAC1-UTCA 8. SZ.
| K aktánk : Becs, Grál, Fi ága és Triestben.)

\O O V  7 4 ó b  legszolidabb kivitelű tárgyakból Szállodák.
'  <*Id>Z.lCh Vendéglők. Kávéházak és háztartásokj-észére^^

QvaiUlal bu.Japf': Vili., S


