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Esztendő vártozáskor. \  7r,,  ,  *
Mint annyi sokszor, megint eszteiTöfl'vál- 

tozás van. De egyébként mi se változott. A 
vésszel és bajjal teljes események nagy fo
lyója egyforma változatlansággal hömpölyög 
tovább széles, nagy medrében. A nagy küz
delmek és harcok egyre tartanak s az élet, 
amely a különböző sorscsapásoktól amúgy is 
annyit szenved, egyre vesz és pusztul. Miért 
az a nagy békétlenség és mikor apad le az 
a könnytől és vértől áradó nagy folyó ? Mi- 
kor csöndesül le az a borzasztó zajlás és 
mikor tér vissza a népek békéje, nyugalma?

Ki tudná ezt. De ugyancsak nem tudhat
juk az se, hogy ez a nagy világcsapás mért 
zúdult ránk. Tatán intelem okából, tatán azért, 
hogy az emberek okosabb megértéssel legye
nek önmaguk és mások iránt, hogy másként 
fogják föl és jobban megismerjék az élet 
becsét. Mert eddig ezt vajmi kevésbé ismer
ték. Az eddigi nagy tülekedésben, az egy
mással való örökös vívódásban, vajmi keve
sen gondoltak aira. hogy másoknak az éle
tét mennyire mee I cseritik s hogy ezáltal ma
guknak is keserű perceket okoznak.

Az emberek na; y sokasága, még az egy 
foglalkozási ágban lévők is. úgy álltak egy
mással szemben, mint valami idegenek. Irigy
kedtek azokra, ak k előre haladtak és lenéz
ték azt, aki elmaradt. A helyes belátás és a 
jóakaró, szerető támogatás érzése egyik és 
másik részen is hiányzott. De a széthúzás és 
gyűlölködés szellemei nem hiányoztak sehon
nét. Ezek ott voltak mindenütt és olyan ka
varodást szítottak, hogy csupa összevissza
ságnak látszott az egész mindenség. Egy 
nagy versengés volt az élet és az általános 
ziirzavarbun aki bírta, marta és sebezte egy
mást. Hogy ez nem tarthatott a végtelensé
gig, hogy kellett valaminek jönni, ami a bé
kéden állapotokat helyre zökkentse, azt szinte 
várni lehetett és várták is sokan, Csak azt 
nem várták és arra nem számított senki, hogy 
ez a változás ilyen förgeteges módon, egy 
borzasztó világháborúval kapcsolatban itten

ijén keresztül. De akarva, nem akarva, a nagy 
békétlenségből, a tarthatatlan helyzetből bele
jutottunk egy még nagyobb békétlenségbe, 
egy olyan tartós háborúba, amelyből kikeve
redni is alig tudunk.

De örökké mi sem tart. így ez a förgete
ges idő is el fog múlni és vége lesz a há
borúnak. amely o’y nagy pusztítást és világ- 
fölfordulást csinált. Talán ez a nagy pusztí
tás el fogja tüntetni az előbbi kavarodást is 
s a nagy összevisszaság és általános békét
lenség helyén egy egészen uj. szebb és nyu- 
godtahh élet keletkezik és az emberiségre 
egy boldogabb jövőnek a napja fog derülni. 
Talán igy lesz, talán ez jön, mert hiszen a 
nagy rossz után nagy jónak kell jönni. Re
méljük hát ezt és véljük, hogy eme remény
kedések beteljesedését ez a mostani esztendő 
változás fogja meghozni.

Uj kocsmárosok.
Kocsmáros-e a pálinkámért) ?

A máramarsri gyászos lakodalom.
A mullkoráhan majd minden lap kö

zölte, hogy a mára maros-megyei Tisza- 
bogdánv községben rutén-lakodalmat tar
tottak s a lakodalomra ötien liter pálin
kát vittek az ottani kocsmárostól. c ’ !> A 
lakzin ISO személy, leinőtt és gs "ek vitt 
részt s a következő napon a vendégek 
közül mérgezési tünetek közt ti.'i em
ber meghalt, 18 súlyosan megbetegedett 
s ezek közül is. ti teljesen megvakult. A 
megejtett vizsgálat kiderítette, hogy az a 
lakodalmi kedvderitő nem is pálinka és 
nem is spiritusz, hanem közönséges faszcsz 
(methylalkohol) volt, amely köztudomá
súlag. egyike a legveszedelmesebb mér
geknek. Az oltani és környékbeli kocs- 
márosoknál (?!) ezekután a talált pálinka
készleteket leloglalták s a helyiségeiket be
záratták.

Kzt a gyászlak odaírni hirt. mint em
lítettük, minden tóvárosi lap hoz.ta. mig 
innen ez. a _szenzáció"-ként haló njdon-
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ság belekerült az összes külföldi nagy- és 
kis lapokba. Fzek a lapok aztán, nemcsak 
hozták az esetet, hanem megfelelő .k i
sérő" magyarázattal (kommentárrab is 
ellátták. Kz a kísérő magyarázat azon
ban nem volt valami fölemelő hazánkra, 
hanem szomorúan lesújtó. A külföldi 
sajtónak a faszeszes esettel kapcsolatos 
bírálata nagy erkölcsi kárt okozott és 
nagyban elhomályosította azt a hírnevet, 
amit vitéz katonáink, a félelmetes vörös 
ördögök, hősi tettekkel szereztek a ma
gyar fajnak Milyen ország lehet az és 
milyenek ott a mivelődési viszonyok, ahol 
az etéle családi vigalmakon akószámra 
fogyasszák a faszesz-pálinkát s ahol egy 
ilyen alkalommal, valóságos embercsődü
letet rendeznek akkor, amidőn minden 
leinőt ember katona ' — kérdezték a kül- 
löldi lapok. Ks — tették hozzá. — hány 
liter szeszt vettek s fogyasztottak volna 
békés időben, amikor a .legények és em
berek" is otthon vannak . . .  S kutatták 
többen azt az okot, ami maga után vonta, 
hogy az egyszerű nép a legkártékonyabb 
ital élvezetének adja magát.

A megtörtént szerencsétlenség fölött 
azonban most már hiába sopánko
dunk: az esetet meg nem történtté nem 
lehet tenni. De a vendéglösipar szem
pontjából. nem térhetünk napirendre a 
dolog lölölt. Kz a pálinka-katasztrófa 
ugyanis a mi iparunkat is furcsa hírbe 
hozta a külvilág előtt, ahol a közönség 
azt kezdi hinni, hogy a vendéglősök leg
többje az olyan „szak/ér/iákból* kerül 
ki, mint a mármarosmegvei pálinkások. 
Hogy az ottani és még néhány határszéli 
vagy ide közeleső megyének a talusi 
.kocsmárosai" csak pálinkamérók. — azt 
külföldön nem tudhatják, kiváltképen a 
mostani pálinkás eset után. S ennek az 
esetnek éppen most kellett jönni. Most. 
amikor az idegenáramlatnak lelénk való 
fordulását várjuk. A küllöldiek most kap
nak egy kis reklámot „figyelmeztetőül" 
arra nézve, hogy a magyar vendéglők 
nem azt a híres kőbányai sört. nem azt 
a kitűnő zamatos magyar bort adják, 
hanem a közönséges spirituszt, amely 
rakásra pusztítja az embereket. Mindezt 
éppen most kell hallani rólunk a kül
lőidnek

A pálinka-veszedelem kérdésében a 
Eogadónok évek óla megvan a maga 
helyes álláspontja, amelyet később az 
Országos Vendéglős Egyesület és az utóbbi 
években tartott vendéglős-kongresszusok 
is a magukévá tették. A pálinkás nem 
kocsmáros és a kocsmáros nem pálinka
mérő. A vendéglő, vagy a talusi kocsma 
szórakozó, üdülőhely, a gazdasági életnek 
és az idegenforgalomnak egy szerve, s 
ha ennek a leiadatnak a kocsma nem le
lel meg. hanem a pálinkamérésre rendez
kedik be. bort, sört csak olyan „tessék- 
lássék" célból tart, de vígan mérgezi 
bundapálinkával a népet: akkor az ilyen 
üzlettulajdonostól minden további ok 
nélkül el kell vonni az italmérési enge
délyt. Vagyis oda kell hatni, hogy a kocs
máros csakis ezt a hivatását töltse be s 
fogyasztásra csak a tisztán égetett és any- 
nvi pálinkát tarthasson, ami az egészségre 
nem ártalmas. íg y  amint a dunántúli 
és más rendes kocsmákban van ez gya
korlatban.

Nos és mit tapasztalhatni ezzel szem

ben.1 A pénzügyigazgatóságok, liskális' 
okokból és nyakló nélkül, adják az ital
mérési engedélyeket. Az a falusi szatócs, 
ki 80—100 korona befektetéssel kezdi 
üzletét, hamarosan rájön, nogy igv nem 
tud megélni s a szatócssághoz „trafik" is 
kell. Rövidesen megkapja ezt az enge
délyt is. Most már aztán a férfiak is sű
rűbben kezdenek járni dohány-féle végeit 
s hogy ezek csak úgy szárazon, ne men
jenek el (ha csak minden második iszik 
egy „kupicával" az is haszon): megszerzi 
a kismértékbeni pálinkamérést. Most már 
aztán vigabban megy a bolt. Azonban a 
fináncok akadékoskodnak, minduntalan 
tér.yleirást vesznek föl. mert a boltos át
hágja a kismértékbeni pálinkamérés kor
látjait. a zaklatást hamarosan megunja és 
folyamodik a kismértékbeni italmérési 
engedélyének kiterjesztése iránt, aminek 
indokául azt hozza föl. hogy nagyszámú 
családjával nem tud megélni a szatócs
boltból, de a kocsma közszükségletet is 
képez, minthogy a lakosság ennyi és 
ennyivel szaporodott. S a korlátlan ital- 
mérési engedélyt szintén megkapja, annál 
is könnyebben, mert annak elnyerése 
nincs kötve sem képesítés, sem gyakorlat 
kimutatáshoz.

Így keletkeznek a sok uj kocsmárosok. 
akiknek halvány sejtelmük sincs a ven
déglősiparról. a borról és ennek kezelé
séről. A bor- vagy sörkezelés különben 
is vesződséggel jár. sokkal kényelmesebb 
kezelése a pálinkának, amit a nyert kor
látlan italmérési engedély alapján már 
deci- és literszámra mérnek, s miután ezen 
a haszon is több, csak természetes, hogy 
a pálinkatogyasztást szorgalmazzák a bor 
és sörrel szemben. Hogy ezzel a portéká
jukkal. a közönséges bundapálinkával 
lassankint az egész lalu népét megmér
gezik: azzal nem törődnek. Kfvégre is 
hatósági engedély alapján működnek s 
igy őket semmiféle vád nem érheti.

Ks Máramaros, l  gocsa. Bet eg. Zem
plén. Abaujtorna, Szatmár. Szabolcs s 
ezenkívül pár felvidéki megye, továbbá 
Borsod és Heves megyék nagy részében 
a lalu községekben, igen csekély kivétel
lel, mind ilyen kocsmárosok dolgoznak, 
sót a Debrecentől nem messze eső Tisza- 
polgáriban s más több községekben is 
félliter és literszámra isszák a kocsmák
ban a pálinkát. Hogy aztán az ilyen pá
linkás világban előlordulnak a márama- 
marosihoz hasonló esetek; azon csudál- 
kozni se lehet Csodálkozhatnak rajta leg
feljebb a külföldön, ahol a sajtó elég 
színesen tálalta föl azt a szomorú lako
dalmi históriát.

A „Fogadó" évek óta köteteket kitevő 
cikkekben foglalkozott a pálinkaméreggel 
s a helyes borgazdasági elv és érdek, va
lamint a közegészségügy szempontjából, 
fölhívta az illetékes hatóságok figyelmét 
arra. hogy ne engedjék szaporítani azo- 
kat-a közveszélyes üzleteket és ne hagy
ják tönkretenni a régi jó magyar vendég
lőket. Kzeknek létezését a valódi közszük
séglet, a helyi- és idegenforgalom érdekei 
valamint a borgazdasággal kapcsolatos 
érdekek követelik meg. mig a pálinka
méréseket semmiféle érdek sem teszi 
kívánatossá.

Tény. hogy a szeszfogy osztási jövedék 
jelentékeny bevételét képezi a kincstár
nak. de viszont az is. igaz. hogy a bor-

.  %’és sörfogyasztás kiterjesztése és fokozása 
a fenti megyék községeiben és más he
lyeken, teljesen pótolhatja az államnak a 
pálinka fogyasztásából származó jövedel
mét. Az állam tehát, semmit se vészit a 
pálinkamérések megszüntetésével, de an
nál többet nyer a vendéglősiparnak he
lyes rendszerben való fejlesztésével, ami 
egyúttal fontos nyereséget képez : a köz- 
egészségi és közművelődési ügynek és 
ezenkívül egy sereg közgazdasági érde
keltségnek.

A mostani országgyűlésen több háborús- 
gazdasági törvényjavaslat kerül tárgya
lásra és megvalósításra. Az illetékes kor
mány figyelmét lölhivjuk, hogy ékelje be 
ezen munkálatok közé a szerencsétlen 
alkotásu italmérési törvényünk módosítá
sát, vagy ha az idő előrehaladottsága 
miatt ez nem volna lehetséges, rendeleti 
utón apassza a pálinkamérések számát 
és tiltsa el az ilyen engedélyek további 
kiadását. Hogy pedig ennek az előbb 
említett nagy közérdek is hasznát lássa; 
mondassék ki a rendeletben, hogy ezen
túl italmérési engedély csak olyannak 
adható, aki ezen a téren legalább is pár 
évi gyakorlattal rendelkezik. Kzzel legalább 
elérelik az, hogy az uj kocsmárosok is
merni fogják az italmérőiparban fogyasz
tásra kerülő cikkeket, azokat kezelni tud
ják és a máramarosi botrányos esethez 
hasonlók nem fordulhatnak elő.

Csak magyarul.
Fogadót, vendéglőt vagy kávéházat ha létesítőnk 

(nyitunk), csak magyaros hangzású címmel lássuk 
el. vagy a saját nevünk „címen11 vezessük. Fogadói 
(szállodai) üzletnél ne a „szálloda11 szót, hanem a 
„fogadó'1 szót alkalmazzak, mert a „szálloda11 nem 
magyaros, (az „Einkehrwirtshaus^-ból származik.) — 
Beszálló-vendéglő“ helyett a magyar nótában is 

megőrökitett szép „ Vendégfogadó“ szót használjuk.
Éttapirásnál étlapirók és éthordók ne használ* 

janak idegen, pl. francia és angol ételneveket 
Csak magyarul írjanak- A magyar becsület és 
önérzet teszi a mai időkben minden magyarnak 
kötelességévé, hogy: csak magyarul gondolkozzon 
és cselekedjen.

.4 magyar nyelv tisztasága szempontjából csak c 
írandó. Cz (ceze) betűt se névben, se más szóban 
oe Írjon senki.

Sarajevói levél.
1M1S. nov. 25.

Igen tisztelt szerkesztő ur! Már nagyon 
régen irtani s nem is csudálkoznék azon, 
ha a „Fogadót" egyszerűen nem küldték 
volna, abban a tudatban, hogy talán én 
is egy szebb és állitólug -  magasabb 
hazába költöztem azóta. Pedig dehogy. 
Még mindig élek és még hozzá erőben, 
egészségben de boldogtalanul !

De hagyjuk a magunk dolgát. Kgy csepp 
v í z  a tengerben, igazán semmit se számit, 
épp úgy én is keveset az emberiség milliói
ban; pláne, most ebben a drága világban, 
amidőn épp az ember értéke egyenlő a 
semmivel — más minden drága.

Sok történt azóta, amióta eljöttem Pest
ről, vagy Miskolcról. Lassankint már el 
is (elejtem, hogy honnét jöttem, olv sok 
idő óta vagyok itt. Szegény Tardy (tábor 
druszám, is itthagyott bennünket azóta. 
Valamikor pedig de jó barátok voltunk, 
Szolnokon. Kgy leányt szerettünk mind
ketten és a leány (majdnem mindegyik 
ilyen) — egyikőnket se- De nem lőttem 
főbe magamai, Tardy se. < ) különben sem 
szokott ostobaságot elkövetni soha. Most
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az egyszer talán, azzal, hogy meghalt. 
Még élhetett volna kedves családja ölö
mére sokáig.

Hát az öreg Lobermayer komát is be
sorozták ? Jól tették. Bár ott volnék én 
is, ahol Lober bácsi lesi a muszkát: ott 
még a máskülönben zord kedélyű halál 
is elneveti magát. <) még eddig nem vette 
komolyan az életet; remélem ez a kis 
harci tevékenység se rontja el benne a 
kedélyt.

Tenyér Péter régi ismerősünk is meg
sebesült Pedig megírtam neki, hogy vi
gyázzon, nehogy beleütközzék valami 
acél darázsba, mert erre rendesen nem az 
acél-darázs tizet rá. O mégis beleütközött, 
de talán nem éppen nagyon és még lesz 
alkalma ezért bosszút állni, ha nem a 
szerben, a szövetségesein!

Böcögő József és Narantsik Péter urak 
is a fronton vannak. Hál bizony, nem 
tudni, ki kerül vissza épkézláb a háború 
után. Szinte jobb a háborúban lenni, mert 
ugv is mindenki már itt van és talán 
odahaza már az asszonynépek is lenézik 
az otthonmaradottakat'.’ És amint a la
pokból olvassuk, a kenvér-jegy, tej-jegy, 
husdrágaság és még sok minden más 
különféle kellemetlenségek szinte elvisel
hetetlenné teszik a civil ember életéi. 
Kezdem már őket nem irigyleni. bár azért 
itt Sarajevóban még akad néhány civil, 
akinek nem hinnék, bárhogy panaszkod
na is.

Itt is keresztül mentek már a háborús 
kellemetlenségek sokféle skáláján: de 
részben a közönség az oka. Ha ide egv- 
pár csirkét hoz egy vidéki paraszt, az 
meggazdagodva megy haza. mert akkor 
mindenki csirkét akar enni. Miért? Én 
már tizenhat hónapja, hogy egy Ízben 
jutottam hozzá egy csirke „lábhoz'1 (a 
comb, ha jól emlékszem, már egy maga
sabb rangú ur által elfogyasztatott) és 
mégis itt vagyok. A tejjel is ugv vagyunk. 
Miért kell tejet inni, ha drága ? (Nem 
gyerekekről van szó). Mi már tizenhat 
hónapja nem élvezzük és az igazat meg
vallva. mig ily jó feketekávénk lesz, mint 
mostanába — nem is kívánjuk. Különben 
Pesten is úgy lehet, mint itt. Amidőn tej- 
hiánv volt. egy úri ember bernáthegyi 
kutyája még mindig kapott öt litert na
ponta. Amidőn a császár-zsemlyéhez or
vosi bizonyítvány kellett, hát kinek nem 
volt orvosi bizonyítványa ? A katonának 
és a szegény embernek.

Hát bizony, ezen még az a világfelfor
gató háború sem lóg változtatni. Sőt ala
posan összezavarja a világrendet. Aki a 
háború előtt gazdag volt, a háború után 
tizszerte gazdagabb lesz; viszont aki sze
gény volt, az tizszerte szegényebb lesz.

A vendéglősöknek pedig nem irigyel
heti a sorsukat senki. Olykor én is olva
som a lapok szemrehányásait, hogy min
den vendéglői drágaságért a vendéglőst 
okolják, pedig még annyira sem bűnösek 
mint a más szakmabeliek. És azokat alig 
bántja valaki. Katonai dolgokról írva, 
csak épp a napokban tapasztaltam . egy 
katonai tiszti szapka, amely a múlt évben
4-5-6 korona volt. az most 14-16 korona, 
pedig már a háború előtt itt volt az üz
letben. Tehát nem azóta gyártották. A 
gyula is négy tillér. pedig talán azt áru
sítják legtöbb helyen, amit még az olcsóbb 
világban beraktároztak.

Csak most veszem észre, hogy már so
kat irtani: majd nemsokára kevesebbet 
írok. Nem Írná meg szerkesztő ur, mi
kor megyünk haza'.’ A disznóölésről már 
elkéstem, de nem baj. az őshazájuk is 
már csak az egyik kicsi lábát mozgatja, 
azt se úgy, amint ő szeretné.

Szentmiklósi Gábor.

Olcsó táplálkozás és a magyar-konyha.
Tanuljunk magyarul fózni es étkezni.

Irta: Minden Tamás.
Tanuljunk fo sn i és tanítsunk étkezni.

„Figyelőben."
Aki pedig mindabban, amik az előbbi 

sorokban Írva vannak, kételkedik, löl - 
hivom. hogy csatlakoznék hozzám: tapasz
talás céljából el fogom vezetni a főváros 
egyik olyan forgalmas éttermébe, ahol az 
„étkezni tudást-1 illetőleg furcsa dolgok
ról. vagyis a teljes igazságról lesz alkalma 
meggyőződni. Akad-e figyelő társ ? -  Akad 
és máris megyünk és annak a ven
déglőnek egyik sarokasztalnál, ahonnan 
majd minden vendégnek a tányérjába 
kényelmesen beláthatni, helyet foglalunk. 
És mindenekelőtt ebédelünk.

Hol az étlap és mi van? I.eves 
metéltleves, amiből rendelünk. Hogy mi
lyen? A színe eléggé tűrhető, az ize 
sem rossz, csak a metélt van túlságosan 
ellőzve. noha pedig még tiz perccel se 
múlott tizenkét óra. Az „eltőlés" oka 
persze, a tésztának rossz gyúrása és ki
dolgozása. A főzelék — káposzta, mely 
a főzelék — féléknek egyik legjobbika, ha
— jól van elkészítve. De ennek készí
tése ? Sürü. ragadós s az egyébként szép 
szálas káposzták közt apró rántáscsomók. 
Brrr. — nem valami étvágygerjesztő. En- 
nek dacára léiig sincs a főzelékes tál. de 
feltétel-húsnak elég jókorát adtak. Mi
csoda rossz konyhai gazdálkodás. A hús 
drága és ebből egész egy adagra valót 
tesznek a főzelékre, a főzeléknemü arány
lag olcsó s ebből alig két kanálnyit tá
lalnak. De majd pótoljuk egyébbel, talán 
valami kis hússal, amiből 18—20-féle van 
az étlapon. — Napi tésztának túrós- 
gombóc és máglyarakás van. Figyelő
társam az utóbbiból rendel A máglya
rakásban tejszínhab és — nyers alma
darabok.

„Meg vannak ezek kótyagosodva! — 
tört ki belőle. Micsoda „hosszuhaju" 
pesti nő volt az. aki a kifli kuchot~ hab
bal és nyers almaszeletekkel irta elő ké
szíteni. És micsoda kezdetleges képes
ségű szakácsnő az. aki éppen ennek az 
„ekszcentrikus“ pesti hölgynek a tészta 
készítési módját tanulta el!u A tészta 
nagyrészét persze ott hagyja és a vélet
lenül arra vetődő vendéglősnek azonnal 
leadja a panaszt. Az mosolyogva telel.

„De kérem, a valódi jó - ez. Kzt abból 
is tudom, hogy ellene még egy vendég sem 
szólalt löl. Az is igaz. hogy másra sem 
igen panaszkodnak!■*

Igv intézi el a panaszt a vendéglős és 
ott marad nálunk — figyelőnek.

A harmadik asztalhoz eközben kelten 
telepedtek le s aprólék (ragouti levest 
rendelnek, utána borjú sültet. És hozzá? 
Az éthordó fölsorol hat-féle főzeléket.
— Más nincs .’ — kérdi a vendég. S 
rendel a sülthöz — ricsetet. Utána valami

leöntéses gyümölcsrizsét esznek és — 
meg van az ebéd.

Egy fiatal ur ül le most a mellettünk 
levő asztalhoz Vagy banktisztviselő, vagy 
patvarista. Metélt levest rendel és „magitu 
kér a fiatal boros fiuktól. Magi. — mi az? 
Valami (olvadék. Valamelyik élelmes 
francia kieszelte, hogy bizonyos növé
nyekből kivont és más nedvekkel össze
kotyvasztott folyadékot elnevez leves ja
vítónak s annak „reklámot11 csap és for
galomba hozza. így szokták tenni az arc
pirosító. hajnövesztő és as egyéb rsillag- 
anna-szerekkel is, melyek ugyan fabatkát 
se érnek, de a nagyhangú hirdetéseknek 
az emberek fölülnek és úgy rendelik az 
eléle cikket, hogy a hirdető rövidesen 
milliókat szerez. A magi-folyadékkal is 
úgy volt. Ezt is addig-addig hirdette az 
élelmes kitaláló, mig a közönség a fejébe 
vette, hogy az a „inagi-micsoda“ íénvleg jó 
izt kölcsönöz a levesnek és vendéglőkben 
mindenütt kezdték követelni. Am. a fő
pincérek csakhamar rájöttek, hogy a fo
lyadék ártatlan semmiségnél nem egyéb 
s miután a vendégeknek ez az igénye ne
kik került pénzükbe, úgy segítettek a dol
gon. hogy a magi-izcsilöt ők is gyártani 
kezdték és dicséretükre modva. még a ki
találónál is jobb „kotyvalékot11 áiiitoiíak 
elő. Ez persze, alig kerül nekik valamibe 
és ma nagy részint ilyen (olvadék van az 
olyan vendéglőkben, ahol rővidlátásu 
vendégek ehhez a folyadék-szerhez ra
gaszkodnak. Hát ilyen az a magi-folya
dék.

Es a szomszédunkba helyezkedett fiatal 
ur. mikor a levest tányérjába öntötték, 
anélkül, hogy azt Ízlelte volna, telelocsolta 
ilyen folyadékkal. Utána főzeléket s arra 
sok lét („szaft-ot“i rendelt. Azt is telelo- 
csolfa sok magi-lolyadékkal. Az ebédjét 
máglyarakás tésztával fejezte be. azonban
— keveselte benne a habot Ennek da
cára egy ismerősének, aki ezután ült 
asztalához, azt mondja Kitűnőién ebédeltem'.

Figyelőtársam szólni akar valamit, de
— csitt. Egy vidéki, jó magyaros képű 
idősebb ur a szomszédunkban — tűi ié- 
vén már az ebéden, merően néz egy mel
lette étkező vendégre, aki roppant nugy 
munkával van elfoglalva. A savanyuká- 
poszta-tőzelékre szórja és veri olyan erő
vel a porcukrot, hogy szinte szuszog bele.

— De tisztelt uram, szól szomszédjához 
a vidéki idősb ur. az úgy nem lehet jó,
— káposzta-főzelék cukrozva !

— Akkor uraságod még nem evett jót,
— mondja az vissza az önkénytelen meg- 
nyilatkozónak.

A mellettünk álló vendéglős mosolyog, 
figyelőtársain elvörösödik és haragjában 
fenékig hajtja a poharát. A vidéki ur pe
dig. (aki egész önkéntelen szegődött a mi 
figyelő társaságunkba), tovább figyel és 
nézdegél. Tekintete most oly an vendégen 
akadt meg. aki ugyancsak nagy erővei a 
turósgombócot porcukrozza s a „leren
delt11 tejlöl helyett egy kevés barackizt 
rendelt a turósgombóchoz. A vidéki figye
lőtárs magához hivatja a vendéglőst.

— Világosítson föl engem kedves ven
déglős ur. hogy miféle népek jönnek ide, 
mint vendégek. Az egyik a savanyuká- 
posztát cukrozza, a másik a turósgombócot 
és hozzá lekvárt rendel. Én a hatvan felé 
járok, de ilyen lurcsaságokat, az ízléseknek 
ilyen nyakafekertségét még sose tapasztal-
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tam. Miféle vendéglői nép ez, hiszen még 
étkezni se tudnak!

Az öreg urnák eme szavaira, mosolyogva 
igy válaszolt a vendéglős.

(Befejezése következik.

A mi katonáink.
— Háborús levelek. —

Kijutottunk szerencsésen a harmadik 
háborús esztendő elejére. Vésznek, pusz
tulásnak s gyásznak, micsoda nagy ideje 
telt el, amig az 1914-ből idáig eljutottunk, 
és ezen a bosszú utón mennyi epekedő 
vágy és remény semmisült meg. A remény 
azonban nem hal meg, ha megsemmisül 
is, föltárnád megint és újra táplálja az 
elcsüggedt lelket. Most, az esztendő meg
újulása alkalmával pedig újraéled vala
mennyi és megint biztatnak és kecsegtet
nek. hogy csak türelem, jóra fordul min
den. a vészek eltűnnek nemsokára s a 
kitisztult égen a nap megint ragyogva, 
mosolyogva lóg járni.

Kiss Ernő tizedes, a nagykanizsai 
Korona-togadó tulajdonosú, szerbet űzni 
szintén a déli harctérre ment. Még no
vember elején azt irta barátunk Sza- 
bácson. Yaljevón már túl vagyunk és 
megyünk beljebb, ugv tetszik, hogy a 
szerb hadseregei nemsokára kiűzzük Szer
biából és a nagy munka belejeztével. ha 
Isten is úgy akarja, i’esten isszuk meg a 
nagy áldomást . . .

Remények, kedves, szép remények . .  . 
De jönnek szállnak mások is. Köslner 
Józsel iá debreceni Keresked. cssrnok 
főpincérei Rottenmannból Írja ezt : — A 
Fogadó utóbbi számát nem kaptam meg. 
Fsuk had jöjjenek és ösmérjék a járást 
errelelé. hátha nemsokára megint a régi 
utón járhatnak . . Mager Vilmos la .F o 
gadó* vörös ördöge) Oroszország szélén 
rendesen kapja a lapot, amit különben a 
vitéz kar- és bajtársak, akikből ott egész 
egv kis sereg verődött össze, alig várnak.

Kemény iiideg van itt — Írja további 
soraiban de még keményebbek azok a 
harcok, amelyekben a muszka vitézek 
mindig jól elpáholtainak. Kz adja a re
ményt arra. hogy a zord telet nemsokára 
a tavasz kellemes melege lógja fölváltani. .

Hiszel/ Vince ismert fővárosi vendéglős, 
ki a legelső lublini-csatában is küzdött s 
ott meg is sebesült. — szintén ama hideg 
tájak felé ment. December hónap elejé
vel indult el újból ezredével, a híres 
„vasi* X3-kal az orosz harctérre. Keszev 
barátunkat különben már régebben őr
mesterré léptették elő.

Kaszás Lajos, a székesfehérvári Magyar 
király fogadónak volt tulajdonosa a többi 
„öreg* csontokkal együtt Pilzenbe került.

Itt tanuljuk a katonamesterséget — 
Írja Kaszás barátunk — s ha időnk akad. 
tanulmányozzuk a pilzeni sörgyártás tit
kait is. ami különben szakba vágó dolog, 
f  dv az összes (ismerősöknek!

Csáktornyáról Priickler Károly kartár
sunk. a Zrínyi-fogadó tulajdonosa s Tőr
jéről 1‘ressing Kálmán vendéglős kartár
sunk kezdet óta oda vannak és küzde
nek a háborúban. Fischer Izidor cecei 
Fehér m., vendéglős szintén régebben 

bevonult, liiesz Henrik ujverbászi fogadós 
a szerbiai befejező harcokban teljesíti 
teendőit, mig Makk János, pécsi vendég
lős Stanislauban végzi háborús feladatát.

Webtr Károly őrvezető barátunk, (az

ismert szombathelyi levelezői hosszú idő 
után szintén hirt adott magáról. A gácsor- 
szági Gaple-ben. a hadtáp zlj.-nál működik. 
Boldog karácsonyi ünnepeket és ilyen 
ujesztendőt kíván az itthon valóknak és 
minden ösmerősének. Xáli József őr
vezető (főpincér) ugyancsak szives üdvöz
letét küldi a 17. lionv. gy-e.-től a jó ös- 
merősöknek.

Szántai) János főpincér (Kunszentmár
toni öt hónapi küzdelem után mint súlyos 
sebesült érkezett vissza. Derék neje ápolja 
és bízik fölgyógyulásában. — Hailasztics 
János főpincér (Kecskemét) derék felesége 
a k. férje dolgát képező előfizetési ügyét 
rendezi a Fogadónak és közben tudatja, 
hogy férjétől (ismert pápai honvédhuszár) 
már másfél hónap óta nem kapóit érte
sítést. Isten tudja, meg van-e még sze
gény'.1 — jegyzi meg szomorúan. — Hogy 
ne volna jó Asszonyunk, egy honvéd
huszár el nem veszhet, mert keresztül tör 
minden vészen, szilajon vágtató lovával

tenyér Péter tűzmestert, miskolci foga
dós kartársunkat egy kis baj érte. Neki 
botlott valami harctéri darázs (srapnel)és 
megsebesüli. Hogy hamarább gyógyulás 
álljon be. vagy kétheti szabadságot kapott 
s ezt igyekezett a kedves „28-sok* közt 
eltölteni. E hó elejével már visszament a 
harctérre, megboszulni az ellenségen a 
rajta esett sérelmet.

G rósz Sándor szakasz vezető (volt eper
jesi logadósi Chvrovban működik az 
Ettapenstations-nál és ugyancsak itt van 
már régebb ideje Fregberger Gyula tize
des (tőpincér) is. Erőss István, (kolozsvári 
Kikaker-kávéház volt fizetőpincére) szin
tén harcba ment a hazáért : Vhirghai 
László (főpincéri, sebesüléséből főigyó
gyulván. a napokban indult el megint a 
csatatérre.

Mennek, egyre mennek a mi katonáink, 
hogy azt a győzelmet, amelyet már annyi 
helyen kivívtak, még jobban biztosítsák

KÜLÖ NFÉLE KÖZLEM ÉNYEK

Az esztendő küszöbén. A mi t. közönsé
günkhöz. mint minden újévkor, most is 
tiszteletiéi bekopogtatunk és hálásan meg
köszönjük azon jóakaratu támogatását, 
melyben eddig lapunkat részesítette és 
amelyet ezótán úgy kérünk lentartani, 
hogy a Fogadót még nagyobb és széle
sebb körökben terjessze. Ks kérjük párt
fogását lehetőleg még tokozottakban, amire 
a jelen időben még inkább van szüksége 
lapunknak Egyúttal tisztelettel fölkérjük 
azon előfizetőinket is. akik előfizetésüket 
eddigelé elmulasztották rendezni, hogy 
laplartozásukat szíveskedjenek az év első 
napjaiban kiegyenlíteni, ugv amint cse
lekszik ezt más üzletemberek is, akik a 
múlt évről fönmaradt tartozásukat szintén 
az esztendő első napjaiban igyekeznek 
rendbehozni. T. hátralékos előfizetőink
nek ismételten is jóakaró figyelmébe 
ajánljuk és kérjük, hogy az előzőleg vett 
vagy a jelen számhoz csatolt postautal
ványon az esedékes összeget ne mulasz- 
szák el beküldeni. Az előfizetési és min
den egyéb pénzek a „Fogadó“ kiadóhi- 
natalánuk. Budapest. VIII. kér. (íyulai 
Fál-utca 9. küldendő be.

Karácsonyi és újévi üdvözlések. Ezen ün 
nepek alkalmával jóbarátaink és ösmeróseink 
az idén is nagy számmal nyilvánították bensői

szives kivánatukat. A jó kívánságokat tartal
mazó sorokra külön-külön nincs m ódunkban 
válaszolni, az ilyen időre eső nagy elfoglalt 
Ságunk miatt, igy a kedves' megemlékezést 
ezúttal köszönjük meg és jóbarátainknak ha
sonló, őszinte szívből jövő üdvözletünket 
fejezzük ki.

Kenyerjegy. Január 10 én. mint a hiva
talos lap közölte, nálunk is bevezetik a 
kenyérjegyet. Ez időtől kezdve nem áll
hat kosár számra a vendéglői asztalokon 
sem fehér, sem barna kenyér. Azon üz
letek, melyek ételek kiszolgálásával ipar
szerben loglalkoznak. igy a vendéglők 
és kocsmák csak az általuk bevont ke- 
nvérjegy-szelvények ellenében szerezhet
nek be kenyeret. Liszttel pedig a hatóság 
a beigazolt vendégforgalomhoz arányított 
mennyiségben látja el az üzleteket.

HÁZASSÁGI HÍREK. — Schweitzer Adóit marosvásár
helyi fogadós kartársunk szépmüveltsógü leányával, 
Irmával e hónap 2li én kötött házassági frigyet 
Révész Armand, fővárosi föméruök, Marosvásár
helyen. Az esküvő ugyan 29-re volt megállapítva, 
azonban s vőlegényt 28-ra katonai szolgálatra hív
ták be s igy előbb léptek frigyre. A polgári eskü
vőnél mint tanuk : dr. Bernády György udv. tanácsos, 
főispán és Lörincy Mihály kir. főmérnök szerepeltek.

Szűk Gyula főpincér december l(j-án tartotta es- 
kővöjét Kossá Zsuzsána urleánnysl, Msrosvásárhelyen.

Hír mer Hermán kolozsvári kávés kartársunk 
leányát, Irént eljegyezte Flohr József gyógysze
rész Kolozsvárról.

Hektoliter, meterirázsa. Hajdan, a régi 
szebb világban „akó* szerint adták s vet
ték a bort. ugv is szállították, mig nem 
aztán az akót a „hektoliter* váltotta föl. 
Nemsokára, pedig úgy lehet, a hektoliter 
is eltűnik a gyakorlat teréről s helyébe 
fölvonul a — mázsa. Hány mázsa bora 
termett az idén Puttonyos gazda'.*! — lóg 
hangzani majd igy a kérdés a dús lombu 
s levü kukoricával szegélvzett Móri he
gyeken és egyebütt Mindez azonban csak 
akkor következik be. ha a kereskedelem- 
ügyi miniszter magáévá feszi a Magy. 
szőllősgazdák orsz. egyesületének a „hekto
liter* kiküszöbölésére vonatkozó eszmé
jét. A szőllősgazdák egyesülete ugyanis 
löllerjrsztést intézett a keresk miniszté
riumhoz és annak elrendelését kérte, 
hogy ezentúl a bort ne ürmérték szerint, 
hanem súly szerint lehessen, nagyban 
venni és eladni. Mielőtt azonban a mi
nisztérium ebben a kérdésben döntene, 
véleményét kikérte az Orsz. Vendéglős 
Egyesületnek, mely viszont ily célból a 
vidéki vendéglős ipartársulatokat kereste 
meg. A hektoliter-nimázsa kérdésével te
hát, ma országszerte loglalkoznak. de több 
helyről már válasz is érkezett be Ezek
ből megludni, hogy egyes társulatok 
igy a győri is — az eszmét idegenkedve 
fogadták, minthogy az ürmértéknek a 
sulvméi'tékkel való fölváltása bizonyos 
zavarokkal járna. —- A félreértések kike
rülése végett szükségesnek tartjuk meg
jegyezni. hogy a súly szerint való mérés 
csak a nagybani vételre, illetve szállításra 
vonatkozik, mig a vendéglőkben s kocs
mákban marad a mai ürmértékes állapot, 
minthogy azon változtatni úgy sem volna 
lehetséges. Megemlítjük még itt. hogy a 
bécsi keresk. miniszter ugyancsak ebben 
az ügyben, magyar kollegájához iordult 
tájékozódás végett

Kimaradtak. Anyaghalmaz miatt mai szá- 
mnnkból kimaradtak: „4  balatoni fürdők 
é le lm e z é s e — Buffet tullengés. — Kül
földi krónika és több e rovatba tartozó és 
más érdekes közleményünk.
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A petróleum ára. A kormány makszimálta 
i  petróleum árát s a főváros ennek megfele
lően falragaszokon tette közzé, hogy január 
1-től kezdve Budapesten egy kilogramm vi
lágító kőolaj {petróleum) ára 58 fillér, egy 
literé pedig 48 fillér lesz.

Borvasárlók figyelmébe. A múlt és az előző évben 
tudvalévőén igen sok helyen nagyon rosszul fizetett 
a szőlőtermés, ami aztán a jó borok iránti nagyobb 
keresletet vonta maga után. Az ismert „Visontai és 
mátrahegyaljai szólótelepek borért, r. t. igazgatósá
gát is ez indította arra, hogy a régi évjáratok féltve 
őrzött kincseit forgalomba hozza. A Vtsontamátra 
bortermelő társ. szőlötelepein különben a múlt évi 
termés is jól beütött, és ezt fentiekkel ezúttal is a 
t. borvásárló vendéglősök figyelmébe ajánljuk.

Élelmes kocsmárosok. A jó bécsiek az 
ilyenek. Az osztrák fővárosban, mint ezt 
emlegettük is párszor, néhány magyar ezred 
honol s az ide tartozó jó magyar katonák ott 
is épen csak úgy adnak kifejezést dallos jó
kedvüknek, mint otthon. A legtöbbet pedig 
a Piszkáld ki kezdetű (nem épen elsőrangú) 
dalt fújják, amit addig-addig hallgatott egyik- 
másik „wieni" kartársunk, mig nem egyszer 
csak kipingáltatták kocsmájuk fölé a „Pisz- 
káldki“-t. Pl. az egyik igy: ,  Vendéglő a ntigy 
piszkáldki hozu. mire aztán a másik kollega 
a ..Kis pis:káldki-hoz“ cimeztette üzletét. 
Ezek a „Piszkáldki" vendéglők a Luxenburger- 
strassen vannak és úgy egyiket mint másikat 
seregestül látogatják a magyar bakák. Cseh 
katonák persze, — Írja bécsi levelezőnk 
nem láthatók azon vendéglőkben, mert azokat 
minden cerem ónia nélkül és „ancvajra" ki
piszkálják maguk közül a „Piszkáldki" ven
déglők vendégei.

Mundua, az egyesült hajlított fabutorgyárak rt. a 
legrégibb bútorgyárak egyike, melynek gyártmányai 
a fogadós, vendéglős es kávés szakkörökben is 
igen elterjedtek és kedveltek. A jónevü cég hirde
tésére itt is fölhívjuk az olvasók figyelmét.

Astor-Astoria. A rendőrség a m ultkorában 
amolyan hirtelen vizsgálatot („razzia", zsi- 
vány hajsza, portyázó járat) tartott a szerelmi 
kalandokra épült fogadókban. Többek közt 
„megrazziázták" az Astort is. ami aztán az 
„Astoriát" arra indította, hogy a lapokban 
mentőnyilatkozatot tegyen közzé, hogy hát. 
nem ám ő az az Astor . . . Hát valamire 
mégis csak jók azok a találka-üzletek. Arra 
tudniillik, hogy néha-néha a „municiós-ame- 
rikát" dicsőítő eféle keverék-szellemű Astoriás- 
Uzletembereket zavarba hozzanak 

' A gyerekházalás eltiltása. A Fogadó még 
a nyár folyamán szóvá tette a különböző 
apró cikkek árusításával foglalkozó gyereke
ket. akik nagy rajokban ép olyankor lepik el 
a vendéglőket, amikor az alkalmazottak a 
legnagyobb munkában vannak, s lábatlanko
dásukkal nemcsak ezeket hátráltatják dolguk
ban, hanem a vendegeket is boszantják (m o
lesztálják). Ugyanezt a kérdést terítette sző
nyegre és rendezte most a berlini rendőr
főnök úgy. hogy a gyermekek által űzött há
zalást egyszerűen betiltotta. Értesítette erről a 
vendéglősöket is s egyben fölkérte őket, hogy 
ezen rendelet végrehajtásánál legyenek segít
ségére. Azt mondja a rendőtfőnök, hogy ez 
a házalás nem tekintendő kereskedésnek, ha
nem csak jogcím akar lenni a kuldnlásra s 
a vendégek molesztálására. A vendéglősök 
maguk is belátják, hogy az ilyen házaló gye
rekeknek kocsmákban nincs helyük, különö
sen a késő esti órákban; az erkölcsi neveié 
sükre sincsen előnyös hatással. Azt mondja 
tovább a rendőrfőnök, hogy amennyiben azt 
tapasztalná, hogy egyes vendéglősök a ren
delet végrehajtásában, közegeit nem támogat
nák vagy a házalást tovább tűrnék, az illető 
üzlettulajdonostól megbízhatatlanság miatt

az engedélyt elvonja. — Hát nem ártana va
lami ilyen rendeletet nálunk is életbe léptetni 
és rendezni egyszersmindenkora ezt a gyr-rek- 
házalási kérdést.

Háborús színdarab Nagyobb iskolás növendékek
nek, iparos tanoncoknak, műkedvelőknek és ifjúsági 
egyesületeknek kiválóan alkalmas kis háborús szín
darab Il-ik kiadását küldték be szerkesztőségünk
nek. Cime: „Az itthon mar adottak'1 A múlt év 
őszén megjelent első kindás teljesen elfogyott. Több 
mint 100 helyen adták elő tavaly, igen szép anyagi 
eredményeket is mutatva fel hadijótékony célok 
támogatására. Az élénk, változatos jeleneteket tar
talmazó darab nagy előnye, hogy semmi különösebb 
díszlet és ruházat nem szükséges hozzá. Ara 3 kor. 
(2 teljes szerepkönyv. Megrendelhető az „iskolai 
l'nnepeink'* szerkesztőségénél Marosvásárhelyen.

Az 1916. évi Vendéglősök Naptara ha
egyebet nem közölne, mint a „Fogadói 
és vendéglői idegenszavak gyűjteményét** 
(Kis szótár) és Minden Tamás tanulságos 
konyhagazdasági cikkét, akkor is többet 
nyújtana, mint amennyibe a szakkiadvány 
kerül. De az 1910-iki „Vendéglősök Nap
tára** az itt említett részeken kívül való
ságos halmazát hozza a tanulságos és 
hasznos közleményeknek, mig szépiro
dalmi része egy érdekes színművel s ezen
kívül a kisebb hangulatos közléseknek 
nagy seregét tartalmazza. A »Vendéglősök 
Naptára * ennek dacára mindössze csak 
3 korona 20 fillérbe kerül. Megrendelhető 
a Fogadó kiadóhivatalában. Bpest, Vili.. 
Gyulai Pál-utca 9. szám.

GYÁSZROVAT. Haas Vilmos, a pancsovai Konti- 
lovics-féle fogadó tulajdonosa, mint nagy részvéttel 
értesülünk, a múlt hónap 8-áu 53 éves korában 
Budapesten elhalálozott. Elhunyt kartársunkat nagy 
részvét mellett helyezték örök nyugalomra a rákos- 
keresztúri temetőben.

Ábel István, Kecskemét váiosának régi jóhirnevü 
vendéglőse december 12-én 68 éves korában elha
lálozott. Elhunyt kartársunkai e hó 14-én temették 
el a közönség és az ottani vendéglősök nagy rész
véte mellett

Özv. Xagy Jánzsné sz. Kiss Mártha e hónap 17-én 
6ti éves korában elhunyt. Temetése december l‘.)-én 
történt nagy részvét mellett. Elhunytban Nagy Róza 
ceglédi vendéglősnö édesanyját gyászolja.

Gundel János tóvárosi nyug. vendéglős, a régi 
István főherceg fogadunak volt tulajdonosa, főv. 
bizotts tag s a Ferenc József rend lovagja és a 
„Bpesti sz. vend. és k ipartársulatának** tisztb. el
nöke e hónap 29-én 71 éves korában elhalálozott. 
Temetése december 31-én történt nagy részvét 
mellett

Áldás és béke hamvaikra.
Egy üzietváltozásrol. címen előző szá

munkban hozott közleményre Kirchen- 
knopf Imre budapesti vendéglős választ 
küldött be és kéri ennek közlését. A 
viszonosság elve alapján itt adjuk a köz
leményt

A „Fogadó* dec. 15-ki számában Taute Gyula 
aláírással cikk jelent meg s abban Taute kartárs 
azt állítja, hogy egy „jóakaró" kartársa „kistájgerolta" 
jelenlegi üzletéből. Nevet nem emlit ugyan, de mi
után csekélységem az a bizonyos „jóakaró", kény
telen vagyok a közleményre visszatérni és szüksé
gesnek tartom elmondani a következőket:

Taute kartársanmak a ház lakóival különböző 
perpatvarai voltak s a házi ur elhatározta, hogy a 
házi béke miatt további szerződést nem ád neki 
Az üzletet nekem fölajánlották es én ugyanazon 
bérért (ezt szerződéssel igazolhatom), melyért azt 
Taute kartárs eddig bírta, vettem ki. Erről mindenki 
bármikor meggyőződhet. Az igazmondásnál lévén, 
meg kell mondanom, hogy annak idején azon üz
letet, melyet most Taute kartárs bir, nem azért 
hagytam el, mert a házmester ellenem „áskálódott", 
hanem azért, mert Taute kartárs az általam bírt 
helyiséget magasabb bérért vette ki. Erről is meg
győződhet bárki.

Ha Taute kartársamnak annyira iga.’.a van, úgy 
bizonyára megfogja várni az ügy fejleményeit. De 
mert csak vélt igaza van, előre fenyegetődzik, hogy 
mi fog velem történni, ha az üzletet átveszem. Az 
én lelkiismeretem nyugodt, mert tudom azt, hogy 
sem mint üzletes, sem mint ember nem jártam el 
helytelenül. Mint egyénnek az ismerősök előtt nem

szükséges magamat tisztázni ; de mint üzletembe/ 
az üzJetem jóhirnevének érdekében kötelességem 
ez Taute kartársamnak végül még azt tanácsolom, 
hogy mielőtt mást meghurcol a nyilvánosság előtt’ 
gondolkozzék azon, hogy amivel mást megvádol! 
azt a bűnt nem-e követte el önmaga valamikor. 
Ezeket válaszolom kartársam cikkére és ezzel a/ 
ügyet részemről befejezettnek tekintem. Bp, 915. 
dec. hó, kartársi üdvözlettel, Kirchenkno/iJ Imre 
vendéglős.

N  Y  I  L  T -  T  E  R .
K rovat alatt köslöttekrrt ttom fe le lő i a s t .r k .se  t<Hé(

4633 1915. k i sz.

Hirdetmény.
Felsőbánya sz. kir. r. t. város (vasútál

lomás) a tulajdonát képező Korona 
vendéglőt és szállodát 1916. évi
január ho 10-töl három esetleg hat évre 
bérbeadja.

Az épület a földszinten étterem és 
kávéház. kocsma céljaira 4 helyiséget, az 
udvaron 2 vendégszobát, a vendéglős szá
mára 2 szobát, az emeleten 7 vendégszo
bái. 1 személyzeti szobát, fürdőszobát s 
tánctermet állandó színpaddal logla! ma
gában.

A vendéglőhöz a legforgalmasabb ut
cára nyíló, elkülöniletl kocsmai italmé
résre alkalmas 3 helyiséggel bíró épület, 
továbbá udvar, istálló, kocsiszín s mosó- 
konyha tartozik A vendéglő udvarán lé
déit. pavilonnal bíró kuglizó áll.

l’gy a földszinti, mint az emeleti helyi
ségekbe a vízvezeték és a villanyvilágítás 
be van vezetve és tél van szerelve.

A táncterem és színpad lölött a város 
rendelkezik.

A konyhát, éttermet s kávéházat a bérlő 
saját költségén köteles a bérlel kezdetén 
azonnal a vendégszobákat pedig a bérlet 
kezdetétől számítolt hat hét alatt beren
dezni.

Az egy évi bérlet kikiáltási ára 3000 
korona, továbbá a tüzkárbizlositás 10 „ 
épület tentartás s az összes adóköltségei. 
Ajánlatot lehet tenni a vendéglőre és a 
3 pontban körülírt italmérési helyiségre 
és tartozékaira külön-külön is. Kz eset
ben a vendéglő és tartozékainak kikiál
tási ára 2000 korona és az italmérés és 
tartozékainak 1200 korona

Az árverés a kikiáltási árnak megtelelő 
10 bánatpénzzel és 1 koronás bélyeggel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok alapján 
versenytárgyalás utján 1916. ev januar 
10-en délelőtt 10 orakor lóg a városháza 
tanácstermében megtartatni. Az írásbeli 
zárt ajánlatok 1916. január 9-en délelőtt 
12 óráig nyújtandók be.

Az árverés bérleli szerződés teltélelei 
és leltár a városi jegyzői irodában a hi
vat dós órák alatt megtekinthetők, vagy 
kívánatra megküldhetők

Városi Tanács.
Felsőbánya. 1915. december 24-én.

Farkas Jenő kir. tanácsos, 
polgármester.

Eladó vendéglő.
Egy teljesen berendezett vendéglő házzal együtt, 
közel a hajóállomáshoz, 12 000 (tizenkettő ezer) 
koronáért — nagyobb üzlet átvétele miatt — 
eladó. Az üzlethez 2 vendéglői helyiség, egy 
nagy táncterem, 2 lakás, konyha, szép pinceg 
jégverem, istálló stb Bővebbet: Kúrán E lek  
„Ttsza-vendéglós" Ada. 1—3
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: : :  kíván t. előtizelőinek, jóbarálainak és (ismerőseinek a „FOGADO" szerkesztosege es kiadóhivatala.

Az Orsz. Vendéglős Egyesület s a Székesf. v. 
és kocsroárosok ipartársulata t. tagjait és min
den jóbarátomat az év változásával ez utón
köszöntőm.
Budapest Hajós Károly

O. V. E. és >*. V . é s  K I. elnöke.

Szakoktatási ügyünk minden barátját, valamint 
t. ösmerös kartársaimat szívesen üdvözlöm az 
esztendő fordulóján.

Budapest Gliick Frigyes
Pannonia-logado tulajdonos

Szebb és boldogabb újévet kiván valamennyi 
ösmerös kartársának és jó barátjának

Marosvásárhely Schweitzer Adolf
fogadó-u lajdonos  
ipartant lati elnök)

Orsz. Mozgalmunk t. barátainak és minden jó 
ösmerösömnt k ezúton kivánok b. újévet B. U. É. K.

Kerepes

Budapest
Svábhegy

B. U. É. K.

Springer József
v e n d é g lö -

Berecky Lajos
fogadó-tulajdonos

Budapest
Rákóci-ut

Tihanyi József
Balaton kávéház tulajdonos

Kedves honfitársaimnak és kartársaimnak ezúton 
kivánok boldog újévet.
Joungstown

Amerika

Az év fordulója alkalmával az Orsz. V. Egye
sület és a Székesf. v. és kocsm. t- tagjait és 
minden jóbarátomat ezúton üdvözlöm.

Budapest Ásvány Imre
^aekesf. V. é s  K . 1. alelnöke.

T. barátainknak, jóakaróinknak és vendégeink
nek szives szerencsekiváfiatainkat ezúton fejez
zük ki az újév alkalmával.

B U. É. K.
Budapest

K eleti pályaudvar. Pannonia-étteretn

Wehoffer Károly
íöpincér

Gliick Erős
vendéglői

Ezúton kivánok boldog újévet összes jóbarátaim
nak és ismerős kartársaimnak.

Budapest Dervarits István
R o tten b ille r-u tca  1

Budapest
F eren c  Jo r-e f-rak p a it

B. U. E. K.

vendéglős

Csengey Sándor
vendéglős

Budapest
Kákóci-ut 44.

Keszey nagyvendeglo

T. barátaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
kivánok boldog újévet.
Budapest Bock Ferenc

D ebrecen-togadó iogadós

B. L É K-

Miskolc Bocoyo József es neje
Kurona-I’annonia fogadó; tulajdonos

Szives szerencsekivánataimat fejezem ki t. bará
taimnak és ismerős pályatársaimnak az uj év 

alkalmából.

Bpest
Rákoci-ut

Wurglits Vilmos
vendéglős

Jó barátaimat és ismerőseimet az esztendő for
dulóján szívesen üdvözlöm.

Budapest Wallner Samu
K eleti p.-udvari vendéglő íöpincér

B. U. É. K.
Temesvár Dozse Döme

vasúti-vendéglős

Szerencsekivánatainkat ezúton nyilvánítjuk t. 
barátainknak és jóismeröseinknek az év fordu
lásával.

Nagykanizsa
Korona-fcgítdó

Kiss Ernő es neje
fogadós

T. barátaimnak és kaitársaimnak újévi szerencse 
kivánataimat ezúton fejezem ki

Budapest
Alkotm ány-ii tea

Andrejcs József
vendéglős

T. barátaimnak és pályatársaimnak ezúton kivá
nok boldog újévet.
Budapest Fekete Vince

vendéglős

Az év fordulásával bensői jó kivánatomat nyil
vánítom, minden jó barátomnak és ismerős 

pályatársamnak

Hatvan
VaSuti fogadó

Böhm Lajos
fog^do-tulajdon.i -

T. barátainknak és minden ismerőseinknek
ezúton fejezzük ki újévi szerencsekivánatainkat.

Nyíregyháza Papp Lajos es neje
Korona-togadu fogadós

Jó barátaimat és ösraeröseimet ezúton üdvözlöm 
az újév küszöbén.
Temesvár Sterbentz Ferenc
Józsefváros vendéglős

Crjjird

T. barátaimnak és kartársaimnak boldog újévi 
B. U É K üdvözletemet ez utón fejezem ki.

Kalossa Viktor Újvidék ÍBpest Nagy János Szeged
vasúti vendéglős L eányfalu g ő z . /  vendéglő  Kok '* “

B r .  É. K.
Ketter József\ amti-vendéglő-

Összes jó barátaimat és pályatársaimat üdvözlöm 
az esztendő fordulóján.
Budapest
Krisztina-tér

Egyed György
• Z öldfa-vendéglős

B. U. É. K.

Kassa Reigl László es neje.
>chalkház-logado vendéglőn

T. baiátaimnak és kartársaimnak ezúton kivánok 
boldog újévet.

Sövegjarto József
tüpincér

Szeged
Hági- vendéglő

^ok szerencsét kivánok minden jó barátomnak az 
újév alkalmával.
Hegyeshalom láng Pál

nagy vendéglős

Az újév küszöbén t. ismerőseimet es pályatár
saimat ezúton üdvözlöm.
Temesvár

V asúti-vendéglő
Kardos István

főpincér

B. U. É.
kiván t. barátainak és ösmerös kartársainak 

Budapest Molnár Sándor
UUton-kávéház íöpincér

Minden jóbarátomnak és ösmerös kartársam
nak ezúton kívánok boldog ujesztendöt.

Szeged Horváth Ferenc
>Hági -vendéglős

Boldog oj óiét kivin t. üzletfeleinek a

KŐBÁNYAI POLGÁRI SERFŐZDE
Részvény-társaság

Budupest-Kobanya.

H. u. E. K.

Budapest
N yugoti-pályaudvar

Schuszter Hugó
vendéglős

Az újév alkalmából szívesen köszöntőm t. bará 
taimat és kartársaimat.
Sárbogárd Lülik Ferenc

vasúti-vendéglős

Barátaimnak és ösmerös pályatársaimnak ez
úton kivánok boldog újévet.

Szeged Dávid Sándor
vasúti vendéglős
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Jó barátaimnak és ismerős kartársaimnak újévi 
Szerencsekivánataimat ezúton nyilvánítom.

Temesvár Rónay János
Lloyd-kávéhát kávéhoz-tulajdonos

Újévi üdv- és szerencsekivánataimat ezúton feje
zem ki t. barátaimnak és minden isméi ős kar

társamnak.

Bpr&t Gregorits Simon
V1II-, N épszinhaz-u. vendéglős

T. barátainknak és ismerős pál\atáisainknak b. 
újévi kivánatainkát ezúton fejezzük ki

Kolozsvár Rosenbach es Pattermann
Ferenc JóZKC.f-fopad:- fog.idó tulajdonon*!.

B. U. É. K.
Bpest Vezfr Antal

Népszínház-u. 1. vendéglős

Az év fordulása alhalmával ezúton üdvözlöm ba
rátaimat és ismerőseimet.

Lúgos Csont s Gyula
Magyar Kir ly  fogadó-tulajdonos

^  B. U. É. K
Budapest Miklós Mihály

V II., Hnsxár-u 7. vendéglős

T, barátaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.
Budapest Izsák Mihály
Barosa-u. 38. vendéglős

B. U. É. K.
Lúgos Biletz Béla

fogadó-tulajdonos

Az ismerős kartársaknak ezúton kivánok boldog
újévet

Bpest Németh Sándor
VII., Nefelejtz-u. 3. vendéglőt

B. U. É. K.
Bpest Ratka József

O rient-k ivehás főpincér

T. baráta mnak és ismerős kartársaimnak boldog 
újévet kivánok.

Lúgos Szász Sándor
N em zeti kávéház föpincér

B. U. É . K.
Bpest Braun Béla

K lautál-u 4. vendéglőt

Ezúton kivánok boldog újévet minden ismerősöm 
nek és jóbarátomnak.
Temesvár Novotny Lajos

P alace kávéhaz igazgató
Minden jó barátunknak és imerős pályatársaink
nak ezúton kívánunk boldog újévet.

Boldog újévi szerencsekivanataimat ezúton fejezem 
ki jóbarátaimnak és ismerőseimnek

Kassa Megyesy Géza
Kaszinó kávéhát föpincér

Jó barátainak és ismerős kartársainak boldog új
évet évet kíván
Temesvár _ Sebök József

Palace kávéház főpincér

Szatmár Tatai Pál
Pannónia kávéház főpincér

Gáspár István Kabdebo Pál 

Máté Endre Selinkó Gyula
segéd pincérek

Jóbarátaimnak és összes Ismerőseimnek ezúton 
kivánok b. újévet

Bpest Mául József
Rákóci-ut 47 vendéglőt*

B. U. É. K.
Szatmir Jászay József

P annonía-étteiem  főpincéi

B. U. É. K.
Budapest Weiaz Nándor
Kákóci-ut Orient-kávés

Az uj év küszöbén ezúton kívánunk jó sikert 
és sok szerencsét t. kartársainknak és jóbará-

B. U. É . K.
Debrec. n  Irta) József

Arany bika-étterem  föpincér

T. pályatársainknak, jóbarátainknak es jóaka
róinknak ezúton kívánunk boldog újévet.

Sátoraljaújhely Freiberger Mihály
Magy. király fogadó tSpincér

Hónig Antal
lőpincér

Kalmár Ferenc Szatmár Jászay Ferenc
éthordó vasúti-étterem lőpincér

T. barátaimnak és kartársaimrak ezúton kivánok 
boldog újévet-
Püspökladány Lami Gyula
Vasúti ven d éclő  föpincér

Jó barátataimat és ismerős kartársiimat az év
forduló alkalmával ezúton üdvözlöm.

Bpest Splivalló József
Váci-ut 187. vendéglős

I  •

:  1• •  •  •
j |  Ezúton kivánnak jóbarátaiknak és minden •  •  

- • ismerősüknek boldog újévet •  •
:  s i \  

Kielk Lajss Miskolc Sltti Istvái
c föpincér Korona- polg . ét. föpincér •  •

Ü  I I
:  lövik litván :  : 

:  Bokricvnl Suli
ctíiordók Engilman Lelet :

' |  Étterem  föportás é s  neje 2 2

I I  I i 
:  •

Minden ismerős kartáraamat s jó barátomat üd
vözlöm az újév küszöbén.

Lúgos Schausz János
M átyás k ir.ily-fogadó főpincér

B. U. É . K.
Kassa Hojszák József

vendéglő*

B U. É. K.
Bpest Szabó Jenő

V ., Váci-ut V7. vendéglőt

Jó barátaiknak és ismerős pályatársaiknak ezúton 
kívánnak boldog újévet.

Göcsey László Kassa Ács Ferenc
éthordó vasúti-étterem  I., II. oszt. föpincér

Boldcg újévi ki bánatainkat ezúton fejezzük ki 
jó barátainknak és ismerős kartársainknak.

Királyháza Csiszér Ferenc
V asúti-étterein  íőpiticer

Milinszky Andor
étiiordo

B. U É. K.
Budapest Taute Gyula

V áci-ut 146. vendéglős

Az év változásával üdvözlöm t. barátaimat és 
ismerős kartársaimat.

Lúgos Loibl Péter
M agyar király-fogadó polg. é t i .  föpincér

B. U. É- K.
Miskolc Valachy János

Pannónia kávéház föpincér

Személyes jóbarátaimnak s az ismerős kartár
saknak ezúton kíván b. újévet.

Fiume Torry György
vasúti vendéglős

B. U. É. K.
Budapest Lincmayer Gyula és neje

föpincér

Személyes jóbarátaima. és ismeiös kartártai
mat szívesen köszöntőm az uj év küszöbén.

lingvár Hertz Sándor
R erotényi-logadó vendéglő*

j /  \ i
s : : : 

T. vevőinknek az újév alkal- • •

|  j mából szerencsekivánatainkat : j

: : fe jezzük ki.
* * • J 
2 • • •

» Budapest
J 2  2 S

S z t .  LukácsfQrdő K u t v á l l a l a t  R . T .  j |

\ \  / I

T. pályatársaimat és jóbarátaimat szivesen üdvöz
löm az uj év fordulóján.
Munkács Peruzzi József

veudég I0s

Jó barátaimnak és ismerőseimnek ezúton kivánok 
boldog újévet.

Eperjes Lőrinc Gábor
Kinké kávéhaz főpincér

T. barátainknak és öSmeröseinknek ezúton 
kívánunk boldog újévet.

Eperjes Rozsás Lajos és neje
Feketesas-fogadó föpincér

T. pályatársaimnak és barátaimnak ezúton feje
zem ki boldog újévi szerencsekivánataimat.

Eperjes Gellert Lajos
vasúti vendéglő*
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B. u. E
kíván barátainak és az ismerős kaitáisaknak

Kolozsvár Gráf János
vasúti vendéglős

B*íaátaímnaír,,és™mindcn^»m^
rzuton kívánok boldog újévet.
Budapest Kortsák Alajos

B u n -u . vendéglős.

B. U. É.
Szerencsek ivánataikat ezúton fejezik ki jóbará

taiknak és ismerőseiknek

Székelykocsárd Ketter A. es Fia
vasúti vendéglősök

B. ü  E.
kivan barátainak és az ismerős kartársaknak

Kolozsvár Kikaker Boldizsár
kávéliáz-tu lajdonos

B. U. É. K.
Nagyvárad

K ékinacska vendéglő
Leitner Ferenc

vendéglős

T. barátaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.
Kecskemét Kőiben Ernő

fogadós

B. U. É. K
Cegléd Fülöp i. Károly

N e nzeti-fogadós

B. u. é. k. minden jó ösmerösőmnek és j ó  bará
tomnak a harctérről.

Tábori posta 157.
Schw arz vezérörn. ddár pár törzs.

Boldog újévet ezúton kíván barátainak és ösmerös 
kartársainak

Bpest
V . V áci ut

Silberschütz Adolf
vendéglős

Nagyvárad
F ek etesas-é t terem

B U. E. K.

Dobránszky István
szukaszvezetó

Luka Jenő
föpincér

Cegléd
Polgári borozó

B. U. É. K.
Nagy Róza

vendéglős

Ismerős pályatársaimnak és jóbarátaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.

Nagyvárad Bürger Ernő
Várató nagy kávéba/ kávés

Kassa
"c'ialkhaz-fogadó

B U. É. K.
Pozsgay Ferenc

poig. ett Sőpincér

Minden ismerős kartársamnak és jó barátomnak 
ezúton nyilvánítom b. újévi szerencsekivánataimat.

Kolozsvár Steinfeld Ernő
G am brinus-vendeglds

Minden j ó  barátunknak és ismerős kartárzaink-
nak ezúton kívánunk boldog újévet.

Kolozsvái Európa-kávéház

Gergely Mihály
Mautner Aladár

föpincér

Wandisch János
segéd pincérek Sklenár Antal

fizetőpincér

Barátaimat és az ismerős kartársakat Szívesen 
köszöntőm az év fordulóján.

Kolozsvár Steer Kálmán
Központi fogadó föpincér

B. II. É. K.
Monot Bokros Jánosne

vendéglős

Ismerős kartársai innak és jóbarátaimnak boldog 
uj évet ezúton kívánok.
Kolozsvár Fáik Imre

R oyal-kávés

B. lí. E. K.
Nagyvárad

Pannonia-étterem
Kaszás János

tőpincér

T. barátaimnak és ismerős pályatársaimnak
ezúton kívánok boldog újévet.

Hévíz Vukán István
nagyvendéglős

Ezúton kívánok boldog újévet jó barátaimnak és 
ösme*'ös kartáisai-Tinák.

Kassa Sárközy Ferenc
Rojrai-kavéhaz tőpincér

Szívesen köszöntőm az év fordulásával jóbarátimat 
és ismerős kartársaimat.

Szabadka Mancák Árpád
Városi kávéház tőpincér

Minden jó barátomnak és ismerős kartársaimnak 
boldog ujesztendöt kívánok.

Cegléd Pék Gyula
Vasú ti-vendéglő főpincér

Kassa
R'-yal púig ett.

B. U. É K.
Grosz Adolf

föpincér

Boldog újévet kívánok összes jó barátaimnak és 
ismerős pályatársaimnak.
Dálja Gerentser József

vasúti vendéglős

Jó baiátaímnak és minden ismerős kartársam-
nak ezúton kívánok bolöog újévet.

Celldömőlk Domokos Ignác
Korona fogadós

Jóbarátaiknak és ösmeröseiknek ezúton kíván
nak boldog újévet.

Nagyvárad Vasúti-vendéglő
Csapos József Koller György
töpincér III. o.< föpincér (I .,  II. o.i

Blaga János Borzon Sándor
fizetöpincér I , II. » ) főpincér |I .,  II. o.t

B. U. É. K.
Kolozsvár

T hália-kávéhaz
Simon Mihály

föpincér

B. u. é. k. minden jóbarátomnak és ösmerös 
kartársamnak.
Nagyvárad

Pannónia- kávéház
Groszmann Dávid

főpincér

B. U. E K.
Nagyvárad

R oyal-kávéház
Baumgartner Jenő

föpincér

T. barátaimnak és ösmerös kartájaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.

Bátyú
B. II. É. K.

Újévi szerencsekivánataimat ezúton fejezem k 
barátaimnak és ismerős kai társaimnak.

Rady József
fŐpincer

Baja Deutsch Marci
föpincér

B. U É. K

Nagyvárad Silbermann Ignác
pincér-elhelyező irodája.

Szívesen Üdvözlöm az év fordulóján jóbarátaimat 
és ismerős pályatársaimat.
Tapolca Bergiesz Sándor

D tanes fogadó föpincér

T. üzletfeleinknek, ugij a fővárosi 

mint a vidéki fogadós. Vendéglős 

és ká\/és uraknak, szerencsés 
boldog újévet kívánok.

Isméi ős kartársaimnak és jóbarátaimnak ez
úton fejezem ki boldog újévi kivánataimat.

Nagyszeben Friedrich G. Ede
Romai vászár fogadó'

Budapest.
ŰHói-ut 00.

Belatiny f lr tu r
p e /s ip  >gy«iros.

Veszprém
Korona-fogadó

Harangi György
fogadótulajdonos

Az év fordulóján szívből 
és kaitársaimat.

köszöntőm jóbarátaimat

Budapest Horváth István
föpincér

B U. f K.

Kolozsvár Nagy Dániel
Fim er e lh e lyező  irodája.

B. U. k.
Veszprém Fischl József

K iskut ny. mulató vendéglős

Minden jó barátomat és ismerős kartársamat
szívesen köszöntőm a/, uj év küszöbén.

Brassó Ifj. Klosz Keresztely
Fehértó fogadós
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Jó barát aimuak és ismerős kartársaimnak újévi 
szerencsekivánatimat ezúton nyilvánító n.

Zalaegerszeg Ragendorfer Samu
Bárány-fogadós

B. U. E.
kíván t. barátainak, ismerős kartársainak és baj

társainak

\Misen
t>!» gy. e ir . 5. ssá*.

Kaszái Lajos

Az év fordulója alkalmával ezúton fejezem ki 
szerencsekivánataimat jóbarátaimnak és az is
merős kartársaknak.

Hajmáskér Tüskés Pál

B. U. É. K.
Herkulesfürdö Novak Ferenc
Ferenc József fogadó. Erzsébet-nyara ló fogadós

Az év fordulása alkalmával ezúton üdvözlöm 
barátaimat és ismerőseimet.
Kolozsvár Kiss Lajos

föpincér
Nagyenyed

B. U. E. K.
Ple*y János

Emke-kávé*

T. barátaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
' kívánok boldog újévet.

Bpest Aszner János
Ferenc-korút 3. vendéglős

B. U. É. kiván a harctérről
18/1. npf. hadtápzlj. törzs.

C aple, u. p. Kelletin (Galícia)
Weber Károly

Őrvezetö.

T. baráiaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.

Bpest Eberhardt Gyula
Harm incad-u. 4. vendéglős

B. U. É. K.
Kolozsvár Krupa Károly

Vasúti vendéglő I., II. o . é u . főpincér

Barátimnak és ismerős kartársaimnak bol og uj 
évet kívánok
Nagyenyed Major György Kiskapus

B. U. É. K.

Einke-kávéház főpincér

Jakab János
vasú ti \*ndégfős

Ezúton kívánok boldog újévet minden ismerős 
kartársamnak és jóbarátomnak.

Müller János
I ., Városmajor-u. 2. vendéglős

Összes jóbarátomnak és ismerős kartársaimnak 
szívből kívánok boldog újévet.

Bpest Kelemen Ferenc
V ., K iskorona u. vendéglős

B. U. E. K.
Nagykanizsa

Jó barátaimnak és ismerős pályatársaimnak ez
úton kiváuok boldog újévet.

Marosvásárhely
Hoyal-kávéház

Horváth Lajos
főpincér

Kardos és Steiner
fogadósok

Boldog újévet kívánunk jóbarátainknak és
ismerős pályatársainknak.

Marosvásárhely Transylvania-fogadó

Breier Ernő Schnitzer Lajos
atobaiŐp- éti. föpincér

Holendonner János Bohm József
pincér káv. töpincer

Ismerős kartársaimat és t. barátaimat ezúton 
üdvözlöm az uj év kü>zöbén.

Bpest Kohn Frigyes
V .. Nádor-a. 34. vendéglős

Az év változásával üdvözlöm t. barátaimat és isme
rős kartársaimat.
Besztercebánya Ffcidt Gusztáv
Hüngaria-logadu

Nagykanizsa
I.ú ingi sörcsarnok

B. U. E. K.
Kovács János

vendéglős

Nagykanizsa
Központi-fogadó

B. U. É. K.
Jágovics Milán

főpincér

T. barátaimnak és kartársaimnak ezúton kívánok 
boldog újévet.
Zalaegerszeg Ádam József
B árány-togadó  tő p in cé r

T. kartársaimnak, jóakaróimnak és minden jó- 
barátomnak boldog uj évet ezúton kívánok.

Nagyszeben
Unikum kávéhá/

Schnitzer János
föpincér

B. U. É. K
Barcs Jeidl Mátyás

v e n d ég lő '

B. U. E. K. B. U. E K.
Gyékényes Ivánics Lajos Barcs

vasúti vendéglő*
Skergula István

fogadó'

B újévet kívánok minden jó barátomnak és 
smeiös kartársamnak.

Cár János
fogadós

Nagykanizsa
Va-k apu-fogadó

B. újévet kívánok t. barátaimnak és ismerős 
pályatársaimnak
Csurgó Krausz Mihály

B. U. É. K.
Nagykanizsa
Kcresk K a-zinó

Márfeltz Ferenc
vendéglős

B. U. t .  K.
Erdőcsokonya

Somogy ni.
Pittner György

fogadós

ló  barátaimat és ismerőseimet az év fordulásával 
ezúton üdvözlöm.
Marosvásárhely Manca Aladar

vasúti vendéglő tőpincér

Jóbarátainak és ismerős pályatársainak b. 
újévi kivánatait ezúton fejezi ki

B. U. E. K.
Nagyszeben
Unikum kávéhál

Klerman Gusztáv
pincér

T. pályatársaimat és jó barátaimat szívesen üd
vözlöm az uj év fordulóján
Kaposvár Mager József

Marosvásárhely

Kaposvár
T uru l-é tte rem

Letzter Sámuel
v asú ti vendéglő*

B. V E. K
Szanyi Horváth Kálmán

föpincér

Minden ismerős kartársamnak és jó barátomnak 
szerencsekivánatimat nyilvánítom az uj év küszöbén 
Nagykanizsa Freisinger József
vasúti vendéglő föpincér

Minden jóakarómnak és jóbarátaimnak boldog 
uj esztendőt kívánok
Kiskapus Molnár Ödön

vasúti vendéglő föp incér

B. U. K K
Kecskemét Gergely Irso

vendégl. '  a  Fővárosi 
képv isel né

Ezúton kívánok boldog uj évet jó barátaimnak 
és ösmerős kartársaimnak.

Kaposvár Fiedler János
E rzséb e t é tterem  föpincér

Boldog uj évet kívánok összes jó barátaimnak es 
ismerős pályatársaimnak.
Gvékénves Lengy3l János

vasit; vendéglő tdpincer

Tapolca
B. U. E. K.

Dienes Kálmán
fogadós

Minden jó barátomnak és ismerős kai társamnak 
b. újévi jókivánataimat ezúton nyilvánítom. 
Kaposvár Szikorszky Árpád
S té i henyi kávéhá* föpincér

T. pályatársainknak, jóbarátainknak és jóaka
róinknak ezután kívánunk boldog újévet.

• • Kedves Vendégeim, ism erőseim , j 

Valamint barátaim nak 

: : b. u. é. k.

Brassó Stern es Ambrus
vasúti vendéglősök

PAULAI MIKSA
Esplanade, — István király, -  l'eák  Ferenc szállók  

tulajdonosa

\ . . .

Kaposvár
T u ru l k á v h a r

B. U. É. K
Pintér Lajos

főp iocér

Jóbarátaimnak és jóakaróimnak ezúton kívánok 
boldog újévet.

Kaposvár Milian Peter
E rn éb et-k ivéh ás ffipmeér

Személyes jóbarátaimat és ismerős kartársai
mat szívesen köszöntőm az uj év küszöbén.

Nagyszeben 
Római cna&zár kavehat

Nalepa Károly
föpincér



10 oldal F  ü  G A D O 1. szám

J ó  barátaimnak és ismerős kartársaimnak újévi 
szerencsekivánataimat ezúton nyilvánítom.

Uyör
Fehérhajó fogadó

Nemeth Ferenc
fogadó -tulajdonos

Brassó
> e ta t é r i  k io szk

b. r .  é . k .

B. u. é üdvözletem és szerencsekivána- 
timat ezúton fejezem ki t. barátaimnak 

és ismerős pályatársaimnak.

Győr
IJoyd vigadó

Gombás István
vendéglds é s  k ávés

Schuszter Marton
vendéglő*

T. barátaimnak és ismerős kartársaimnak ezúton 
kivan«»k boldog újévet.

Brassó . Gártner Károly
Korona fogadó -tobafőpincér

Győr
Hungária kavrhá/

B. U. É. K.
Bognár Mihály

kávés

Az év változása alkalmával ez utón 
jóbarátimat és ismerős kartársimat.
Győr

Brassó
Eiite-kávéháx

B. U. E. K.
Jo z s ú  György

vendéglős

Becker Rudolf
fizetöpíncér

Ezúton kívánok boldog újévet minden ismerősöm
nek és jóbarátomnak.

Brassó Hügel János
Koron f k a .  eház fOpincér

' Győr
B. U. E. K.

Biiky Sándor
vendéglős

B. ü , É. K.
Zsolna Sauer István

vasúti vendéglős

T pályatársaimat és jóbarátaimat szívesen üd-
vözlörn az újév fordulóján.
Moson Toth Antal

Bárány-vendéglős

B. U. É. K.
Debrecen Erős Jakab

Magy. király kávéház iá v é s

Jó barátaimat és ismerőseimet az év fordulásával 
ezúton üdvözlöm.

F>écs Schopper Ödön
Nádor tugado szob afőp in or

Személyes jóbarátainknak, jóakaróinknak
és az ismerős kartársaknak ezúton fejezzük

ki újévi üdv és szerencsekivánatinkat.
Győr Meixner Mihályné

H oycl n agy fogadó foga d ó tu laj dón ok

Mátyássy Gábor Payer Ernő
kávéh. föpinn-r étt. föpincér

Görc Nándor Gócán Béla
kávéit, firetöp- szohaföpincér

Meixner Lőrinc főportás

Győr
Korona kávehaz

B. U. É. K.
Várady Ármin

k á v é s

B. U. E. K.
Déva

Nem zeti kaszin
Reisz Vendel

kávés

Jő barátaimnak és ismerős pályatársaimnak ez
úton kívánok boldog újévet.
Olldömöik Mészáros János

Griff- togü dós

Ismerős kartársainkat és jó barátainkat szíve
sen üdvözöljük az újév fordulóján
Győr

Tóth János
föpincér 111. o sz t é ti.

Vasúti vendéglő 
Trubacsek Mihály

föpinrér 1. II. o szt. é tt.

B. U. E. K.
CelldŐmőlk
K o ro n a *  fo g a d ó

Vadászi József
tőpincér

B. U. É. K.
Győr

Fehérhajó fogadó
Hujber Vince

föpinrér

.Az ismerősödnek es a t  kartársaknak ezúton 
kívánnak b. újévet.
Velence Mike János et neje

f-ehér m egye vendég!**
Jóbarátaimnak és ismerős pályatársaimnak 

b. újévi kivánataimat ezúton fejezem ki.

Veszprém
rwrona-iogado étterem

B. U. E. K.
Szapacs János

föpincér

Az ismerős kartársakat és jóbarátaimat szívesen
üdvözlöm az uj év fordulóján.
Veszprém Kiss Sándor

á kávéhat főpincér

Miskolc

Veszprém
E lité  kávehaz

B. U. É. K.

Gessvein Gyula
vasúti vendéglős

Pinke Mihály
föpinrér

Boldog újévet kívánok kedves ismerőseimnek és 
kartársainmak.
Krasznasztov Cimerer Gyula
Orovs Lengyelország tizedes

B. U. É. K.
Wjyalásony
V c « r p r é m  m .

Zathurecky Joztefné
vendéglős

T. barátaimnak, az ismerős kartársaknak és 
kedves boros feleimnek ezúton kívánok 

b. újévet.

Mór Stoffer Mihály
vendéglős

Jisz te lt VeVőfeleinknek ezúton kí

vánnunk boldog ujéVet.

TEMESVÁRI POliQÁRI SÖRFŐZDE 

RÉSZVÉNY JÁRS/1SÁQ

TEMESVÁR.

Szerencsekivánatimat az év fordulója alkalmá
val ezúton fejezem ki t. barátaimnak és az
ismerős kartársaknak.

Szombathely Herceg Ferenc
fogadó-tulajdonos

B. U. É .  K.
Szombathely Herits Gusztáv
Jégverem -vendéglő vendéglős

T. barátaimnak s az isméi ös kartársaknak ezúton
kívánok boldog újévet. 
Budapest Csathó József

föpincér

B. U. É . K.
Szabadki Herskovits Miksa

Nem zeti fogadó lopincér
étterem

Az ismerős kartársakat és t barátaimat ezúton
üdvözlőm az uj év küszöbén. 
Székesfehérvár Hercog Sándor

vasuti vendéglős

B. U. É .  K.
Szombathely özv. Schmiedt Alajosné

1 'eak-purk vendéglős

Az év változásával üdvözlöm 
isméi ös kartársaimat.

t. barátaimat és

Székesfehérvár Redey Vilmos
Vörösmarty vend. vendéglős

Az ismerős kartársaknak és lóbaiátaimnak boldog
újévet ez utón kívánok.
Hátszeg Tigris Manó

fogadó-

B. U. É .  K.

Székesfehérvár Reinberger József
Vörösmarty-tér fogadós

B. U. É. K.
Szombathely Wittreich Nándor

K ovács-fogado kavt-liáz tőpincér

F.zuton kívánok boldog újévet j ó  barátaimnak és
ősmerős kartársaimnak.

Győr (Jjváry István
Lloyd vigadó pincér

Kartársaimnak, jóakaróimnak és jóbarátaimnak
ezúton kívánok boldog újévet. 
Székesfehérvár Endrödy Sándor

Budai-ut vendéglős

B U. É . K.
Székesfehérvár Szilveszter András

V asúti vendéglő föpincér
1. II. oszt. étt.

Szerencsekivánataimat az év fordulóján ezúton
fejezem ki jó barátaimnak és ismerős kartársaknak.

Pfeifferman János
vasúti vendéglős

Boldog uj évet kívánok összes jó barátaimnak éa
ismerős pályatársaimnak. 
Székesfehérvár Kováts Lajos

vendéglős

Jó barátaimnak és ismerőseimnek ezúton kívánok
b. újévet.

Budapest Stojanov Antal
T hököly-u t U2. vendéglős

A mi szakmánk t. vörösördögeit és minden jó
ismerőst ezúton köszöntök az uj év küszöbén.
Harctér Mayer Vilmos

őrm ester

i T. barátainknak ér az ismerős kartársaknak I

ezúton kívánunk boldog újévet “

l  Szombathely Kumin Ferenc :
•  Ssabária-togadó föpincér, •■tterem •

i Schutter Antal Weber Vince £
•  szobaiőpincér
•

föpincér, polg . étt. *
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ÜZLETI HÍREINK.

Figyelmeztetés. Azon t. előfizetőink, kik 
a „Fogadói" a megjelenés napján nem 
kapják meg. a kiadóhivatalt szívesked
jenek erről egy levelező-lapon értesíteni.

A Fogado szerkesztösege es kiadóhivatala 
május 1-től kezdve Vili, kér. (lyulai 
Pál-utca 9. sz. alatt van.

Jó uj-borok. A múlt évi rossz időjárás következ
tében alig volt vidék, ahol jó bor termett volna, 
kivételt képez a „Visontai és a Mátrahegyaljai 
Szölötelepek Bői értékesítő r.-társ.", melynek uj 
borai minőség tekintetében még az eddigi termést 
is jóval fölülmúlják.

Sárváron a vasúti vendéglőt e hónap
7-én vette át és nyitotta meg Pfeiffermann 
János ottani jóhirnevü és ismert rábaközi 
vendéglős. A „Máv." vendéglős kara 
Pteillermann kartársunkban egy valóban 
elsőrendű taggal gyarapodott.

A szegedi vasúti vendéglő bérletét újból 
uz eddig ismert bérlő: Dávid Sándor 
kartársunk nyerte el.

Veszprémben az Klite kávéházat meg 
vette liiihm Jenő, a bécsi Habsburg- kávé
háznak 15 éven át volt üzletvezetője Böhm 
kartársunk üzletét egész ujan s a mai 
kor Ízlése szerint való előkelő kényelem
mel rendezte be és ünnepélyesen január 
1 én nyitotta meg.

Üzlet-vétel vagy átvétet alkalmával szokásos „ven- 
déglö-átvdteli" vagy „vendéglő-nyitási*4 értesítések 
és minden egyéb nyomtatványokat t. kartársaink a 
Fogadó-nyomdában (Budapest, Szentkirályi-utca 
34. íz.) rendeljék meg.

Heviz-fürdó uj vendéglőse. Héviz-fürdőn a 
nagyvendéglő bérletét Vukán István, a sár
bogárdi vasúti vendéglőnek hosszú éveken 
volt jóhirnevü bérlője nyerte et. Vukán kar
társunk néhány évvel ezelőtt visszavonnlt az 
üzleti életből s a nyugalom éveit Szom bat
helyen, hol szép háza van, tö ltö tte ; ámde. 
mint minden vérbeli szakemberre, a nyugal

mas tétlenség reánézve is teher kezdett lenni 
s ettől menekülve, foglalja el ismét helyét a 
gyakorlat terén. Uj. nagykiterjedésü vendéglői 
üzletét egyébként április elejével veszi át 
saját kezelésébe.

Szombathelyen a Hungária-kávéházat 
Haasz testvérek, előnyöseit ismert székes
fehérvári kávésok január 1-től ilyen cég
jegyzéssel lógják vezetni.

Megint a ..Máv."-nál. A Keszthely melletti 
Héviz-fürdőnek eddigi nagyvendéglőse, 'ló r ii/  
György, megint visszakerült a ,.Máv “-hoz. 
amennyiben a fiumei vasúti vendéglő bérle
tét nyerte ti. Torry kartársunk régebben a 
celldömölki (akkor még „kiscelli") vasúti 
vendéglő bérlője volt s innen, illetve Cell- 
döm ökről, hol a saját házában vendéglőskö- 
dött pár évig, került llévizre. Vasúti vendég
lőjét. a fiumeit, január elsejével veszi át saját 
kezelésébe.

Vasúti vendéglős urak ,,papir-szalvéta“ szükségle
tüket s a szükséges üzleii nyomtatványaikat a 
Fogadó-nyomda vállalatnál, (Budapest, VIII., Szcnt- 
királyi-u. 34) szíveskedjenek megrendelni.

Zalaegerszegen a Bárány-fogadó bérle
tét, mint annak idején megírtuk. Itayen- 
dor/er S imu volt vasvári logadós nyerte 
el. A szakavatott kezű uj tulajdonos, ki 
szakismereteit hosszabb ideig líráé és 
Mécs előkelőbb üzleteiben gyarapította; 
uj fogadói üzletét teljesen átalakíttatta, 
több türdőszohával kibővítette s az összes 
helyiséget a legkényesebb ízlést kielégítő 
nagy kényelemmel rendezte be és minde
nütt központi gőzlütést vezetett be. liagen- 
ilor/er kartársunk Bárány-fogadója a 
Dunántúl egyik elsőrangú és szebb logadói 
üzletét képezi.

Vendéglői reggelik alkalmával és ugyancsak kávéházi 
reggeli és uzsonna-kávékhoz, papírszalvétát használ
junk. Papírszalvétákat legjobb minőségűt és jutá
nyosán szállít a Fogado-nyomda, Bpest, Vili., 
Szentkirályi-utca 34.

Nagyenyeden az Entke kávéházat meg
vette 1‘lély János ismert lőpincér. Plély 
kartársunk üzletét a mai igényeknek meg
felelően fényes és uj bútorzattal szerelte 
tői s ünnepélyesen a múlt hó 15-én nyi
totta meg. Vállalkozásához kívánunk sok 
szerencsét.

Magyar vendéglő Amerikában. Klevela ód
ban a Biszke Boád 8804—6 sz. alatt 
Lezsák Józsel. magyar honfitársunk egy 
csinos vendéglői üzletet rendezett be. 
Lezsák gazda kitűnő magyar konyhát 
vezet és pompás borokat tart s ennéllogva 
nemcsak a magyarok, hanem az egyéb 
nemzetiségű amerikai polgárok is nagy
ban látogatják. Erre az üzletre — irja 
Fodor Antal klevelandi barátunk azért 
is szükség volt. hogy az amerikánusok- 
nak megmutassuk, hogy az amerikai bar
iéle vendéglőket mennyire túlszárnyalja 
a magyar vendéglős-tudomány.

Nagyataldon a Mátyás király logadót 
Pacolay János, volt sárbogárdi vendéglős 
átvette. Pacolny kartársunk üzlete jóhirél 
és menetelét jó magyar konyhájával és 
kitűnő boraival biztosítja.

Vendéglői eo kávéházi cikkek beszerzése. Úgy az 
éttermi, mint a kávéházi jöpinccr urak fogvájó, 
bon-block. tábla- és dákóhréta és minden más 
cikke*, valamint az éthordó urak hektograf Stb. 
szükségletüket a legjutányosahhan a Fogadó-nyomda 
utján Bpest, VIII., Szentkirályi-u. 34 szerezhetik be.

Steinfeld Ernő vendéglője. Kolozsváron a 
régi jóhirü liátz éttermeket Steinfeld Ernő. 
volt füzesabonyi vasúti vendéglős kibé
relte. Steinleld kartársunk üzletét közel
60.000 korona költséggel átalakította. 
Ízlésesen berendezte és e hónap 11-én 
„(íambrinus“ címmel nyitotta meg ünne
pélyesen. A kolozsvári lapok is foglalkoz
tak a „tiambrinus- megnyitásával s ez 
alkalommal az egyik megemlítette ama 
kitüntető sorokat, amelyeket Kohek ezre-
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A fogadós és vendéglős iparhoz tartozóknak ez a tontos szak
könyve, a naptári részen kívül, a legérdekesebb és változatosabb 
dolgokat tartalmazza. Az lttlO-iki ^Vendéglősök Saptára“. 
úgymint az előző évi ilven kiadványaink is. valóságos halmazat 
tartalmazza az olyan közleményekneknek. amelyek több cél
szerű tanítással és a mi üzleti életünknél szükséges mindenfele 
hasznos ismerettel látja el a t. olvasókat. A „Vendéglősök Nap
tá ra t'' egy vendéglős és kocsnniros se mulassza el meg
rendelni. Az 1916-iki „ Vendéglősök Xaplára ' ara .7 korona 
20 fillér. Megrendelések: Fogado kiadóhivatala. Budapest. Vili., 

Gyulai Pál utca 9. sz. intézendók.
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Vendéglői- és kávéházi cikkek olcsó beszerzése
„ F o g a d ó -n y o m d a "  B u d a p e s t, Vilii, S z e n tk ir á ly i-u tc a  3 4 . Telefon szám: 39—70.
S l vidékre utánvét meliett: „ p a p ír sz a lv é tá t* 1, — fo g v á jó t, — h ek to g r a p ti-la p o k a tés t é n tá t ,  kártyatáblát, krétát, szivacsot, dákó- 
krétát, dik6-bört s 1 .asztót; . e . l m . t i á la k a t sdntés-. konyha- é i kávéházi iveket, bon-blokkokat és minden siükségcs üzleti cikket. :—

des a híres egri .tízesek" ezredese 
intézeti Sleinfeldnek egy üdvözlő levelére, 
még ahonyi vendéglős korában. Szóllak 
pedig ezek a sorok a következőképen:

Nagyon megörültem kedve* sorainak s az azok
ban kifejezett jókivánatait hálásan köszönöm. Bár 
mar ott tartanánk, hogy ismét a füzesabonyi állo
máson üdvözölhetném. De reméljük ez be fog kö
vetkezni Addig :s mindnyájuknak tiszteletemet s 
legszivtlyesebb üdvÖz«e emet küldöm.

Steinfeld kartársunk persze, büszke erre a 
tábori levélre, amely az ó vendéglősi ava
t o t t j á t  érdemesíti s amelyet uj helyén. híres 
kincses Kolozsváron is igyekezni fog elnyerni. 
Hogy pedig az be fog következni, amellett 
szól a félhektónyi pompa* zamatu borocska, 
amelyet kóstolónak a bogadó szerkesztósége- 
nek küldött.

Családi örömek. Keller Ferenc székelykocsardi 
vasúti vendéglős kartársunkat Mikulás-napján derék 
neje egy élő Mikulással ajándékozta meg. Az uj 
honpolgár a nevezetes napnak megfelelően: Ferenc 
Miklósra keresztelték. — .Soré/// Máli/ás szegedi 
vendéglőst neje egy csinos leánybabával ajándé
kozta meg. Az uj honleány Mariska nevet nyert a 
keresztségben. — Simon Mihail/ kolozsvári lőpincér 
nejének egy egészséges fiúgyermeke született. Az 
uj honpolgárt a ty ja . Mihály nevét kapta a kereszte- 
les alkalmával.

Szeyeden a Korona-utca 1 sz. alatti 
Bokot-féle vendéglőt megvette Sőreifi 
Mátyás, volt munkácsi vasúti vendéglős. 
A jóhirnevü vendéglőt uj tulajdonosa 
egész ujan tatarozta és rendezte be s 
ünnepélyesen december 20-án nyitotta 
meg. Sőregi gazda kitűnő Tájborai és jó 
magyaros konyhája uj üzlete jómenetelét 
biztosítja.

Ezüst, kínai ezüst evőeszközt és hasonló árut 
lehetőleg mindig újat vegyünk, mert a használt csak 
csekély százalékkal kerül kevesebbe. A legjobb 
lyen áruk Budapesten, a IV. kér. Váci-utca 8. sz. 
alatt létező és előnyösen ismert Hermann J. L , 
Cégnél szerezhetők be.

Laka?- es helyváltozásukat jelentő t. pin
cér-előfizetőink az uj címmel kapcsolatban 
volt lakhelyükéi • hogy előbbb hol voltak ?>; 
szinten szíveskedjenek meginti. Fogadó- 
kiadóhivatala. Bpest, (iyulai Pál-u. 9.

HELY VÁLTOZÁSOK. Nagyváradon az Enike kávéhá 
főp. állását Sémeth Gyula foglalta el. A Feketesas 
étteiem föp. állását Luka Jenő tölti be. A vasúti í 
vendéglő I. és II oszt. étt.) éjjeli föp. állását Bor
ion Sándor toglalta el. A II. oszt. étterem főp. ál
lását pedig Csapos József tölti be. /.alaegerszeger 
a Bárány fogadó top állását Kiss Antal foglalta el 
Kolozsváron t Newyork-fogadó íópincéri állását 
Schiilz István tölti be. A Thalia kávéház lőp. állá
sát Simon Mihály töltötte be A Kikaker kávéház I 
föp. állását Borbálh Antal foglalta el. A Gambriuus 
éttermek föp. állását Stirosij lózsef tölti be. Nagy 
enyeden az Emke kávéház főp. állását Major György 
foglalta el; mellette mint segédp Kiss György mii 
ködik. A maros vásárhelyi Korzó kávéház fizetöp. 
állását Kereskedő Károly toglalra el. A dicsoszent 
mártoni Hungária fogadó föp. állását Sziik Gyula tölti 
be. Mancit Aladár a marosvásárhelyi vasúti vendéglő 
(I., II. oszt. étt.) föp. állását foglalta el. ftamlek 
Ferenc Brassóban a Transylváma éttermek főp. ál
lását töltötte be. Tubák Lajos Kaposváron a Ko 
róna-fogadó étterem főp állását foglalta el. Lengyel 
János Gyékényesen a vasúti vendéglő(I., II. o. étt.) 
föp. állását tölti be Jagovifs Milán Nagykanizsán a 
Központi fogadó étterem föp. állását toglalta el

I Fuchs Gyula ugyanitt a kávéházi föp. állást töltötte 
be. Bér glesz Sándor Tapolcán a Dienes-fogadó föp. 
állását foglalta el. Szabó József Losoncon az Emke 
kávéházban foglalt állást. Simon Kálmán Miskolcon 
a vasúti vendéglő (I., II. o. étt.) föp. állását töl
tötte be. Herskovits Miksa Szabadkén a Nem
zeti fogadó étterem föp. állását töltötte ge-

Elszámolásra keres
1500 korona óvadékkal megfelelő és csakis biz
tos menetelő vendéglőt 33 éves képzett szak
ember, hadmentes — kinek jó gazdasszonv 
felesége a főzésben s az egyéb konyhai dolgok
ban teljesen jártas. Megkeresések kéretnek ezen 
címre: S za b ó  P ál Korona-fogadó vendéglős 

T en k e Bihar m ).

Schiller és László
Tea, rum és cognac, bel- és külföldi borok és 
□  pezsgő-borok nagykereskedése 4 :i □
Telefon: 175—72. Iroda es raktár:

Budapest, VII., Izabella utca 52. s íén .
A vendéglős es kocsmáros uraknak ajánljuk terme
lőktől vett. tisztán kezelt kitűnő o-és uj borainkat.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A .Máv* aradi üzletvezetösége nyilvános trásbt* li 

versenytárgyalást hirdet a Verestorony állomás t n 
levő pálvavendéglői bérletre. A bérlet 1916. évi 
január hó 21 évet kezdődik és tart 5 éven át. A 
pályázati feltételek az aradi üzletvezetőség általá
nos osztályában (I. oszt) a hivatalos órák alatt 
délelőtt 8-tól délután 2 óráig bármikor beszerezhe
tők, vagy Írásbeli megkeresés mellett a megfelelő 
bélvegjegyek előzetes megküldése után pos
tán is megkaphatok. Az ajánlatot és mellékleteit 
ivenként l koronás okmánybélyeggel ellátva, lepe
csételt borítékban a következő felirattal: .Ajánlat a 
37129 915 sz. versenytárgyalási hirdetés alapján a 
magyaé királyi államvasutak Verestorony állomáson 
levő pályavendéglő bérletére* kell benyújtani, vagy 
postán beküldeni, legkésőbb 1916. január hó 8-án 
déli 12 óráig az aradi üzletvezetöség általános osz
tályának (I. osztály) főnökéhez Vilmos császár-tér 
3. zz. 1. emelet 15. ajtó. Bánatpénz '200 (kettőszáz) 
korona. Ajánlatok közt a választás a bérösszegre 

! való tekinti*1 nélkül szabadon történik.
' Arad, 1915. december 15. 

__________________________ Az Üzletvezetoseg.

1 csikmádílalval vasúti
ven d ég lő b e  elágazó állomás) keresek egy 
olyan s z a k e m b e r t , akit megbízhatok az üz
let szakszerű vezetésével. A III. osztályt is rá
bízom. Legmegfelelőbb lenne egy családos 
szakember Ajánlkozás posta utján vagv szemé
lyesen történhet. Bővebbet: E rdélyi Á kos  
vasúti vendéglős C sik m á d éfa lv a  (Csikmegye)

Átadó szálloda.
Keszthelyen a ,.Bronner-szálloda. vendéglő és ká-
vehaz 1 azonnal kiadó. Az üzlethel 23 száiió- 
szoba, konyha, étterem, kávéház, nyári kerthelyi
ség és összes helyiségek tartoznak. Az összes 
helyiségek a mai kor igényeinek megfelelően 
vannak fölszerelve. Bővebb értesítést ad a tulaj
donos: L aáb J ó z s e f ,  K esz th e ly . 2 —3

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B. u. e. k. Lapunk t, külmunkatársainak, leve.e- 

zöinek és tudósítóinak ezutoa kíván boldjg ujé/et 
a szerkesztőség.

Kistordai. Még kissé korai az idő az ilyen kérdés 
feszegetésére ; majd a háború után lesz időszerű 
erről beszélni és akkor készséggel nyitunk is teret 
lapunkban. — Az a szakközlemény már régebben 
megjelent a Fogadóban, de az abban foglaltakról 
Írni ezúttal is tanácsos. Naptárt — jelzett címnek 
is — köldött kiadóhivatalunk. — Sz- Gy. Pozsony. 
Véleményt mondani azon ügyben csak úgy lehetsé
ges, ha a szerződéi minden pontját ösnierjök. A 
másik kérdés meg tisztán jogi dolog s arra csakis 
jogész, vagyis ügyvéd nyújthat fölvilágositást — T. 
M. Gömör. l.apkeséa nem történt, igy a késön való 
éi kezes okát a postai szállításnál kell keresni A 
naptárak azonnal elküldettrk. Buék. — Nagy kocs
máros. Forduljon a Visontai és Mátralicgyaljai 
szölötelepek borért, r.-t.-hoz Gyöngyösre ; innen 
bármily mennyiséget beszerezhet a kivánt borokból- 
Lap és naptár ment. Üdv. — S. K. Kassa. A ren
dezésről szóló értesítését szives tudomásul vettük 
és itt is köszönettel nyugtatjuk. Szives üdvözlet. — 
Pilseni katona. A lapot uj címre irányította kiadó- 
hivatalunk s az „üdvözlést4, ugyancsak onnan kel
tezte. Naptár is ment abba a híres sörös városba és 
mindezt követi b. u. é. kivánatunk. — G. D. l.-né. 
Tessék csak „kicsiben*1 kipróbálni azt a Minden-féle 
„savanyút1* és meg fog győzödui, hogy az igen finom 
étel. Ha a vendégek megszokják, nem lehet belőle 
eleget főzni. — Naptár elment. Üdvözletünk. — 
É. Nagyvendeglö. Azokat a szakbeli idegenszavakat 
teljesen tartalmazza az 1916. évi V. Naptára, mig 
az „Ktelszótár1* az 1912. és 1813. évi naptár kiad
ványokban jelent meg. — Hcktograph-lap és eféle 
dolgokat a ,fFogadó-nyonida‘‘ (llpest, Szentkirályi
utca 34.) szállít. Lap elküldetett. — V. I. Celldömöík. 
Jelen esetben sem a ,,lcjoglalva“ szó sem az .el- 
fjglalva* nincs helyes magyarsággal mondva. Az az 
asztal ugyanis, amelyet fentartani (rezerválni) aka
runk, .elfoglalva* csak akkor lehet, ha már valaki 
ül mellette. A .lefoglalva" szó sem fejezi ki tisztán 
ezt a cé lt; legjobbnak tartjuk — bárha ez sem az 
igazi — a .fentartva" szót alkalmazni. Ezt azonban 
csak akkor, ha valakinek — délben vagy este — 
egy asztalt (vagy helyet) szándékunk fentartani. 
Más esetben, pl, napi v. állandó vendégek (abonen- 
Sek) asztalán a „Törzsasztal * (Stamratisch) jelzés 
használandó.

Vasúti vendéglő
III. oszt. éttermébe elszámolására jóravaló férj 
és feleség megfelelő szakképzettséggel — ke 
restetik. Óvadék 500 korona. Feltételek megtud
hatók K etter  A ntal vasúti vendéglősnél 
S z é k e ly k o c s é r d , ahova az ajánlatis küldendő.

Cigány*, s z a lo n - , n ő i-, sc h r a m m e l és
más zenekarokat Budapestre es vidékre kávésok 
és vendéglősök részére díjmentesen közvetít:

„ Z e n e k a r o k  ü g y n ö k s é g e "
Budapest, Vili., Rákúci-ut 55. szám.

Interurban telefon: József 32 82

Kavics Sándor Woiu Nándor
impresszárió. Orient-kávés.

P l l l f e l l l l l f l i  M I I A M w f  fllH HffeiK  Kitűnő izü, igen üdítő ásványvíz. Bor. cognac vagy citromsavval vegyítve. Megrendelhető

j J L U I V  H ű l  UVUUIIUI 1 f l í ®  Orvosi szaktekintélyektől melegen ajánlva gyomarbántalmak, étvágytalan- Schonborn Buchheím gróf

R í > r r a |  a  |p q i n l p h  1 sag, gyomorégés, köhögés, verszegenyseg, tudóba] és vérköpések eseteiben.
urad. ásványvizeinek 
bérlüségénél, Szolyva.
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N o v á g h  K á r o ly  mű- és diszroű-esziergályos
Budap es t ,  IV. kér., E g y e t e m - u t c a  ~3.

D e á k  Ö dönné
elsőrangú női ruhaterme

Bpest, Rákóci-ut 19. sz.f9lnin.16
elvállal minden e szakmába vágó munkákat a 
legegyszerűbbtől a legfényesebb kivitelig. A szak
mánkhoz tartozó úrnőknek es urleányoknak — 
á r k e d v e z m é n y . Tisztelettel

D e á k n é .

vászon és damaszt árukban
Kor. érték

Lenvászon lepedő 22U 15U — — drbja 4.50
Kárpáti » 230 150 — — * ö.—
Nehéz damaszt abrosz 150 150 

« .  » 150 180
« * » 150 220
» » » 150 300

Kerti abiosz minden színben —
Dupla kerti abrosz 150 200 —
Ajour kávés szalvéta — — —
Nehéz damast szalvetta (kJ 60 

* * * 65 65
» * > 70 70

Damast törölköző 60 120 — —
Dupla damast » 60 130 — —
Szegélyes párnahuzat 88 76 — — drbja 3.— 

* paplanhuzat 130170 — * 7.50
Nehéz flanel! takaró 200 130— — » 8.
Vászon pohár és edénytörlő — tctja 12.—

—  *  o . —
—  *  6 . —

— » 7.—
— » 8.—
— * 3.50
— » 5.—
— tuctja4.8ü
—  » 9 .—

— . 10 —
. 14.—

— » 14 -
— » 18 —

F
..... vászon es damast áruháza .....
szállodások és vendéglősök szállítója

Budapest. Vili., Muzeum-körut 10.
Alapítási ev 1895. Telefon József 4 -6 0 .

(Első Hazai Takarék 
pénztárral szemben)

Ajánlja sajat keszitményü elefantcsont-teke ibilliard) golyok, dákok, sakk, domino, 
lignum safltum-golyok, bábuk, sétabotok, tajték- és borostyánkő dohánvzó-eszközöket 
stb. nagy választékban. — Billiárd-golyók e s z t e r g a ly o z á s a ,  dákók. sakk és dominó 
javítása OlCSO árszam itassal. pontos határidőre való szállítással — elfogadtatnak. □

Kortyantó.
Barátom . . .

Barátom vala a sorsharag,
(S az élet szép volt — tiszta kék).
De egyszer megszakadt közöttünk, 
Minden baráti kötelék.
— Csak egy virágot, amely nyíljon,
Kis talpalatnyi földemen ,
Csak egy leánykát, mely szeressen 
Önzetlenül, szerelmesem.

Ezt kértem és sorsom megadta,
--  Dehát szerződést nem kötött, —
És a virág hervadni kezdett 
A leányka pedig — megszökött!

Dinnyés Árpád.

Veszek
jókarban lévő, keveset használt ven
déglői tárgyakat, ugvminf: ezüst evő
eszközöket, ezüst platókat, leves cse 
székét, fözelekes tálakat, kávés edé
nyeket stb. hasonló tárgyakat. Cím 
a kiadóhivatalban. 3 3

Hektográf-
lapok, témák, készülékek stb. az 

étlapsokszorositáshoz való cik
kek legolcsóbban beszerezhetők

Fofladú nyomdában. Vili.. Szentkirályi-utca 34.

Áldás a szenvedőknek a világhírt; városligeti 
szénsavdus

„ I L O N A ”
Artézia ásványvíz.

B .r:. étvágyat. kedvet ..\i:  G tom u rron ú 'i l<ut haragot e l- 
,  hárít. H ázhot •.zallitja

ARTEZIA” R.-T. BUDAPEST.
TELEFON 50 -72.

99

Á lla n d ó  b o r v á s á r .
Azon t vendéglős kartársak, kiknek móri borra 
van szükségük, forduljanak hozzám teljes biza- 
lommal. Stoffer Mihály vendéglős Mór.

B o c o g o  J ó z s e f  Korona-fogadója. .
‘P a n n ó n ia 1 k á v é h á z a , M iskolc. Kávéház,
elsőrendű éttermek, sorcsarnok. Magya: konyha, 

kitűnő borok.

Magyar Paizs. .......2
M a g y a r  P a iu s  érik sso k i.
magyar ;part. hon: termeket véd m a t r  n e t t e m e t  
t e r / e n t  m in d e t t  té r e t t  Évi elflt.: tcsi ar« 4 ko 
ror^ Legolcsóbb >»em e'*tiá B o r b é ly  György

t-*i H o r v á th  Lajos Zalaegr-rstegen

JS K i s s  E r n ő  K o r o n a - f o g a d ó j a
: N a g y k a n iz s a  a város központján. Étterem, 
| sör csarnok, kávéhiz, szép nyá i udvar kéri — 

j { vendéglő — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

é
é i

%

m
•»

Brunovszky
Karoly
hygienikjs já
tékkártya tisz 
titó intézete.

Budapest,
Sí»eMsy-u. 16.

Ha valakinek
bárm ely  vendéglői vagy káveház: 
üzleti c ikk re  van *ziik*lge, lo rdul 
jón a  Fogadó nyomdához, Bpest 

isten ik irály  i-u . 34.

Többféle kemény és lágy sajtot leg
finomabb minőségben gyárt, továbbá eredeti 

emmentháiibaii állandóan nagy raktárt ta r t :

^  Stauffer és Fiai
nyugatmagyarországi sajtgyarak R é p c e la k .

| l llM iilm “  Hani-wulatí
9 9 ® *  Budapest, Júzsel-köruí 70. sz.

Gríinau Poidi ♦ Naponta fényes varieté!!
Balog Manci előadó művésznő. 

Kovács Andor h umorisla. Bácskai Sándor komikus.

11 óra 30 perckor :
Éjjel a kaszárnyában!!

k a c a g ta tó  a k lu á lis  bohóság . 

P o llá k  K á ro ly , ig azg a tó -tu la jd o n o s .

Törvényes védjegy 
szabadalom.

J ó tá llá s !
^  a z  ir tá s  tö k é le te s  e r e d m é n y é é r t .

Reitter Oszkár
n a g y b ecsk er ek i f ő k a p i t á n y  faj- 
b a r o m fite n y é sz to n e k  ta lá lm á n y a  a

=  F A T K Á N I N  =
felü lm ú l eddig ism e r t  m in d en féle  p a tk á n y ir to  s z e r t  (n e m  

m é r e g ) , em b erre , á lla tr a  c se p p e t  se m  v e s z é ly e s .

1 doboz ára 2 korona,
amely közli, hogy különféle nagyságú gazdaságban és lakásban l ány doboz 
haszna'andó a teljes kiirtáshoz — kérésre ingyen küld ReitterO  sz k á r  
főkapitány P A T K Á N I N  gyárának vezetősége N a g y b ecsk o rek en . 

1 B iz to s  é s  tö k é le te s  ir tá s é r t  jó tá llá s . ■
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Kiváló uj fa jborok! Meghívás. ó  borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahegyaliaí Szalőtelepek Részvénytársasága
Elnök: Nagymeltoságu Dr. KALLAY ZOLTÁN v. b. t. t ,  Hevesvárm főispánja. . . . .  t  I f fin Sürgönyeim:
Igazgatóság székhelye: G Y Ö N G Y Ö S  (Főtér, Lubyház, Uj bankpalota). r0St3TI0K 1. SZ. 18)810(1 30. SZ. Visonta- .tra

A t .  v e n d é g l ő s  u r a k a t  m e g h í v j u k  s z ő l ő t e l e p e i n k  p i n c é s z e t é n e k  m e g t e k i n t é 
s é r e ,  s z ü k s é g l e t ü k  m é l t á n y o s  á r b a n i ,  i d e j e k o r á n  v a l ó  b i z t o s í t á s a  c é l j á b ó l .

Borfajok: Mezes. Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát-Otonell. Ghasselas. Kövidinka. Pozsonyi, Erdei, 
—  Mustos. Madelaine, Kadarka, Otelló, Oporto, Burgundi, Kabernet. ... . . =

1916-ra szóló

megjelent. A fogadós és 
vendéglőst párhoz tartozók 
ne mulasszák el. ezt a 
fontos szakkónvvet meg 
rendelni. A „ V en d ég 
lő sö k  Naptara*' ára —
3 k o ro n a  20  f illér .

Megrendelhető:

F o g a d ó  k i a d ó h i v a t a l a :
Budapest. Vili., Gyulai Pál-utca 9,«sz.

Pincérek figyelmébe!
F ő - és f ize tő p in cé re k . k ik n ek  o ld a l-zse b tá rca  (p a p írp é n z ), 
vag v  ia p ró -  és ez ü s tp é n z  sz ám ára )  píncértáskára v an  sz ü k 
ségük . a m e ly n e k  fen ek e  n in c s  b e illesz tv e , h a n e m  a fe lső rész  
az  a l já v a l egy d a ra b b ó l k észü lt. — ti le g ju tá n y o sa b b  á ra k  
m elle tt — sz e re z h e tik  be  :
I I  r /  i 7 . i s^rekőtö gyárosnál, RCJDAPRS1, IV  t
M Í l  D H Í*  \  l m o s  Károly-körút 28■ {Központi városház).

I l S l l i . l l  --------Képes árjegyzék bérmentve ---------

Vendéglősök, kocsmarosok és 
= =  kávésok Ügyeimébe ! =====

Üveg c» poice-lán áruk nagy válasz
tékban errrleti gyári áron kaphatók

iij. t I í Ű N W A I . b  MÓ R
üveg -  p o rc e l la n  n a g y  r a k t á r á b a n
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

( a  F a te r .c  J c n * t f - k i d  k ö z t i é b e n ./

K E K Y É R Z A C S K O
kenyér, kifli és egyéb száraz sütemény higiénikus 
megőrzésére. M inden v en d ég lő b en  n é lk ü lö z 
h e te tle n . Megrendelhetők :
Fogado-nyomda, Vili., Budapest, Szentkirályi-u. 34.

Fiayelmeztetes ! 1 ■ 0,va80'n,t ne csak a „vezércikket,
' és egyeb közleményeket olvassák el 

hanem figyelemmel böngésszék a hirűetesi rovatokat is

ERRM ANN J. LJ.I.I I cs. cs kir udvari szállító

9  f a  181!*. i-vIh-ii iilapilott ors/agos szabad. Alpacc.i 
M  S ál C h in ae zü st-  és f é m á ru -g v á rá n a k  fő ra k tá ra  : 

B U D A P E S T ,  IV .  K E K .,  V A C 1 -U T C A  5. S Z .
(Raktárak : Béca, Gráz, Prága é» Triestben.)

N affV  VÓ10 V7+r* 1  legszolidabb kivitelt! tárgyakból Szállodák, 
**—o -  " fX la jl. L\.IV Vendéglők. Káoéházak és háztartások részére.

, M U N D U S “
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT 
:: FABUTORGYÁRAK R.-T. =

Központi farod a :
Budapest, V., Dorottya-u. 5 7. sz.

(Hitelbank-palota.)
Eladási telep:

Budapest, V., Dorottya-utca 7.
T elefon ’r89—51.

GYÁRAK: Besztercebánya, 
Borosjeno, Ungvár, Varasd, 
Mindennemű hajlított 
fabútor ts kerti bútor

Ajánlja kávéházi és vendéglő berende
zésekre csinosan k látott gyártmányait.

=  P a p írs z a lv é tá k  =
A papírszalvéták használatának (bevezetése nemcsak gazdasági 
hanem egészségügyi szempontból is ajánlatos. A hadügyi kor
mány ugyancsak ily célból rendelte el a vasúti vendéglőkben 
úgy Magyarország, mint Ausztria területén a papírszalvéták 
használatát. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Papírszalvétákat a legjobb minőségben és 
legmérsékeltebb árak m elle tt cég n y o m á ssa l vagy 

a n é lk ü l, gyorsan és csinos kivitelben sz á ll ít : a

Fogadó nyomda, Bpest, Szentklrályl-u. 31
F ogado k ö n y m jo n tU  éa la p á la d ó v  álla l*  t B odapvat. V i l i . ,  S so o lk irá lr i-a tc a  31 3 7 - 7  0  .


