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A „ F O G A D Ó 4A hazai fogadok, vendéglők és kavéhazak,
fürdők, kirándulók, valamint az ajánlhatóbb

cégek és beszerzési források. Ú T M U T A T Ó J A .
elő, i'uleli címét állandóan égé*? éven ál díjtalanul közöljük' 
Elöfizetöknék két >.oron lul minden szó 9 fillérbe kerül. Nem
előfizetőknek ezen hirdetés egész évre 16. . félévre 9.— és

negyedévre 5 korona — és minden további szó 3 fillér.

BUDAPEST.

Fogadók.
Bristol szálloda ílllits Jó

zsef Dunasor.
Hungária nagyszálló Kis 

hid-utca. 1lg Hurger K. i 
Royal nagyszálló Erzsébet- 

körut. Igazg. Schmidt J.) 
Konlinental szálloda túl. 

Fehér Gyula . V. Nádor- 
utca és Széchenyi utca 
sarok.

Ohent szálloda ■ túl. Mol
nár Sándor Népszín
házzal szemben.

Rínáinger Lajos «Alföld* 
vendégfogadója, szem
ben a kel. pályaudvarral. 
A vasvidéki üzletbeliek 
szálló és vendéglője. 

Vendéglők
Albert Viktor vendéglője, 

Rökk Szilárd-utca 111. A 
pincén kar régi vendég
lője.

Bayer János vendéglője, 
VII. kér., Arena-ut ti. sz. 
Olcsó magyar konyha. 

Babolcsay István vendég
lője. IX.. Soroksári-utca 
55. sz.1 és a Bakács-tér 

sarkán.^
Gömbös János vendéglője 

Magyar-utca 3. Üzleti kar
társak vendéglője. 

Gömbös Lajos vendéglője. 
Városház-utca 10. So- 
mogy-Zaia vidéki kar
társak vendéglője. 

Gntber József * Bableves 
csárda* nagy vendéglője. 
Egész éjjel nyitva. VII., 
Miksa-utca 8

Heckcr Lajos vendéglője, 
VII., Király-utca 51. 

Hernkut János vendéglője, 
az ‘ Utolsó garashoz*.
V II. Zugló. Bosnyák-u. 

Horváth János vendéglője.
VIII. . Vas-utca 1. szám. 

Janura Károly vendéglője
Podmanicky- és Gyár-u. 
sarkán. Fővárosi pincér
kar találkozója.

Kónya Sándor Rózsa bo
kor* vendéglője. Nagy
mező-utca.

Kubanek Vince Budai vi
gadó éttermei, II. Fő-u. 

Lakatos Gyula vendéglője 
Rökkszilárd-u. 23. Kör- 
mendvirléki üzletbeliek 
találkozója.

Losoncy Győző vendéglője 
Szt. Királyi- és Sándor- 
utcák sarkán.

Palády László vendéglője,
VI., Szondy- és Eötvös- 
utcák sarkán.

Petrákovits József vendég
lője, Ferenc József rak
part 1.

Putnoki István éttermei és 
sörcsarnoka. Vili. kér., 
József-körut és József- 
utca sarkán.

Schrettner Márton vendég
lője, VII.. Izabella-utca. 
Magyar színházzal szem
ben. Dabasi rizling és 
asztali borok.

Sckuszler Hugó Éttermei* 
Andrássy-ut 65 

Springer József vendéglője, 
a közvágóhiddal szem
ben. Közvágóhid-u. 12. 

Szeszük Ottokár vendég
lője. VI. Dávid-utca 12. 
Termelőktől vett tiszta 
borok.

Szüts és Balika éttermei. 
Deák-tér 2. sz. A Magy. 
Orsz. P.-Egylet tagjainak 
találkozó helye. 

IVurgiits Vilmos vendég
lője Kerepesi-ut és Agg
teleki-utca sarkán. 

Deutsck Pál vendéglője 
i ezelőtt Schwab A. ven
déglő1. A pincéri kar 
régi találkozó helye. 

Tomik István vendéglője,
VII. , Dohány-u. 38. üz
leti kartársak központi 
találkozója.

Kika Antal vendéglője, 
IV kerület. (Belváros) 
Váci-utca, saját ház. A 
régi pincér! gárda ven
déglője.

Putnoki Istz ’án éttermei,
VIII. kér., József-körut 
és József-utca sarkán.

Kiss Henrik vendéglője,
VI. kér., Tcréz-körut és 
Szondy-utca sarkán. 

Rupp Kichárd ■‘Zöld hordó* 
vendéglője. Kishid-utca. 

Holler József vendéglője.
IV.. Molnár-utca 23. A 
belvárosban megforduló 
pincéri kar tatáik, helye. 

Kolossá István vendéglője, 
Erzsébet-körut 41. sz.. a 
Royal szálló közelében. 

Klockányi és Padi vendég
lője. IV., Gerlócy- sé 
l 'jvilág-utcák sarkán. 

Hentzel I.ajos«Polgári bőr
ös sorháza*, VIII., Szent
királyi-utca 4.

Kávéházak.

Abbázia kávéház Steuer 
Gyula túl.) Andrássy-ut. 

Almássy Károly ‘ Kisfaludy- 
kávéháza*, Teréz-körut 
és Szondy-utcák sarkán. 

Bodó kávékáz, József-körut 
és Baross-utca sarkán. 

Boulevard kávéhoz tulajd. 
Goldhammer A.) Váci- 
körut 24.

Elité kávékáz i Knappé Já
nos tú l) Kerepesi-ut és 
Kazincy-utca sarkán. 

Erzsébet-kid kávékáz túl. 
Rapszky Zsigmondi bu
dai részen, Döbrentei-tér. 

Fellegi Ede * Elevátor-kávé- 
ház», Ferenc-körat. 

Kalász József kávéháza, 
Csömöri-ut. Keleti pá- 
lyaudv. szemben.

Klotildkávéház i túl. Katona 
G.) Belváros, Váci-utca. 

La'besz Frigyes kávéháza,
VIII., Baross- és Szüz- 
utca sarkán.

Medikus kávéház (Kmetykó 
Lajos tulajd.) Üllöi-uton. 
a klinika mellett.

Nagy Lajos kávéháza. IX., 
Soroksári-utca 15. A fő
városi pincérek találk. 
kávéháza.

New- York kávékáz Erzsé
bet-körut iHarsány i test
vérek).

Sybert János kávéháza, 
Hajós- és Károly-utca 
sarkán. Üzleti kartársak 
találkozó helye.

Ulits Lőrinc Árpád—kávé
ház, Erzsébet-körut és 
Dohány-utca sarkán.

Unterreiner
Vince * Liget*- JF. 

kávéháza, VII., . I. x f  
Arena-ut 33.. °
az Arena-szin- 
ház mellett. ’

IVeisz Ágoston ‘ Kaszinó* 
kávéháza, II. kér. Margit- 
körut.

Kornstein Gusztáv kávé
háza. VI., Vörösmarty- 
utca 63. Terézvárosi üz
letbeliek találkozó helye.

Balaton kávéház (Tihanyi 
József t.) Kerepesi-ut és 
Szentkirályi-utca sarkán.

Otthon kávéház iPollák és 
Böhm t.) Kerepesi-ut 9.

Műegyetem kávéház i túl. 
FertikóJózsef) Buda, Fe
renc József-hiddal szem
ben.

Alsó-Lendva. Neubauer An
drás «Korona» szállodája.

Ferentzy József vendéglője 
ívolt Poppel vendéglő.)

Reverentsics István vendég
lője, közel a vasúthoz.

Lenarics Viktor Tüske-fé
le i vendéglője. Magyaros 
konyha.

Révész Samu Központi ká
véháza, a Fő-utcán.

Alsó-Lendva. Hosszu-falu. 
Sabján Vendel vendég
lője. Hosszufalusi- és 
a.-lendvaiak kirándulója.

Arad. Braun és Schuch sör
csarnok és éttermei a 
városházzal szemben.

Hungária kávéház iSker- 
gula István tulajd. i a vá
ros központján.

Kass Béla éttermei és sörö
zője a Szabadság-téren.

Kovács és Novotny Vadász
kürt étterme és nyári 
kertje. Üzleti kartársak 
találkozó vendéglője.

JCorona kávéházi tulajdonos 
Grünwald Simoni Árpád- 
tér 2. Egész éjjel nyitva.

Porcán Lajos Magyar kir. 
vendéglője, Bockó-tér.

Tüchler Andor Abbázia-ká- 
véháza Szabadság-téren.

Özv R ittle rJ .-né ‘Baross* 
kávéháza ivóit Kmetykó 
kávóház).

Barcs (telep). Hojfman es 
Krausz «Gami» szállo
dája az állomás mellett.

Planintz Károly vendég
lője a Telepen. Szállói 
szobák, magyar konyha.

Balaton-Szent-6yörgy. Ivá- 
nics Józsefné vasúti ven
déglője.

B.-Csaba. Barlos János Ná
dor szállodája. Étterem, 
kávéház, sörödé.

Endersz Károly vasúti ven
déglője, a városi közön
ség kirándulója.

Fiume szálloda (túl. Ketter 
Károly' a központon.

Kozma Márton Fehér bá
rány szállodája és ven
déglője.

Vocet Adolf sétatéri Kioszk 
és nyári nagy vendég
lője.

Freiberger Márton ‘ Ko
rona* kávéháza. Üzleti 
kartársak találk. helye.

Csáktornya, Friedl József 
Zrinyi-szállodája.

Horváth Géza Aranybárány 
szállodája

Csongrád. Goda István Ma
gyar király* szállodája.

Csorna. * Angyal* vendéglő 
i tul.Dreiszigertestvérek.) 
Saját szüretü borok.

Beer Vince ‘ Korona* szál- 
lodája.Étterem és söröző.

Ciszterer István vendéglője 
az állomással szemben. 
Olcsó magyar konyha, 
tiszta italok.

Dreisziger József vendég
lője. Termelőktől vett 
borok.

Nemes Ignác 
Erzsébet ká- . .a.w.0 * . ^  
véház és sö- g■<_. \ i » 
rödéje. Ke- I  ti‘ V - £ 
resk. utazók. |  
üzletbeliek helyi talál
kozó helye.

Debrecen. Angol királynő 
szálloda a v. színházzal 
szemben, (tulajd. Hauer 
Bertalan).

Arany bika szálloda (túl. 
Német Andrási.

BekeAladár Kispipa* ven
déglője, gr.Degenfeld-tér.

Debrecen-szálloda, Fő-utca 
(túl. Harangi György).

Erős Jakab Magyar király* 
kávéháza. Üzleti kartár
sak találkozója.

Hermel Frigyes nagy erdei 
vendéglője. A debrece
niek nyári, téli kirán
dulója.

Németh Mátyás vasúti szál
lodája, szemben az állo
mással.

Otthon kávéház, a város 
központján (túl. Rosen- 
berg S.)

Oltó Sándor vasúti vendég
lője, a városi közönség 
kirándulója.

Deés. Hungária szálloda 
(tulajd. Ment Béla.) Ét
terem, kávéház és sö
röző helyiségek.

Nagyfa-vendéglő (Szilágyi 
Gyula túl.) Erdélyi ma
gyar konyha.saját szüret, 
borok.

Offák Antal Angol-szállo
dája,étterme és kávéháza.

Vasúti vendéglői, Keller Sán
dor vendéglője). A kö
zönség kirándulója.

Déva. Fehér-kereszt fogadó 
(városi szálló) túl. En- 
glisch Béla.

Gonda A. ‘Csillag* ven
déglője és kávéháza.

Márton Béla ‘ Kaszinó' - 
vendéglője és kávéháza.

Központi szálló, étterem és 
kávéház, (tulajd. Sarkadi
V. Győzői.

Simon Ferenc « Vigadó* - 
vendéglöje.

Schwarc N. Korona -ven- 
dégfogadója. Üzletbeliek 
találkozó vendéglője.

Eszék. Bohus Márton ven
déglője. a posta mellett.

Érsekújvár. Nemzeti szál
loda dúl. Marossi Ger- 
zson). A keresk. utazók 
fogadója.

Szinger Leó vasúti vendég
lője. A városi közönség 
kiránduló helye.

Garamberzence Ifj. Cidlik 
Ferenc vasúti vendéglője.

Győr.Mcixner«Royal * nagy 
szállodája

Acél Miksa ‘ Kisfaludy*- 
kávéháza. a városházzal 
szemben.

Adria kávéház, a szigeten. 
(Túl. Kemes Mihály.

Büchler Lukács Sárkány- 
lyuk-vendéglöje. Baross- 
utca.

Fehér hajó-szálloda (Heher- 
ling Adolf tulajdonos!

Hungária kávékáz Kuster 
Géza tulajdonos).

Kranwacker Elek vendég
lője, Deák Ferenc-utca.

Németh Ferenc Erzsébet -- 
kávéháza. A pincér urak 
találkozója.

Pem itz Lajos ‘Velence* 
kávéháza. a Rábca part
ján és hídja mellett.

Prüekler Mátyás «Arany- 
postakürt*-vendéglője. A 
győri vendéglősök találk. 
helye villásreggelinél.

Németh Alajos vendéglője, 
a Kisfaludy»-kávéház- 
zal szemben.

Takács Jenő vendéglője, 
Baross-utca. szemben a 
Hungária-kávéházzal.

Igló. Fei- 
Itr  Vá

rosi nagy 
szállo

dája.
Kolozsvár. Biazini szálloda 

(túl. Rónai János). Ké
nyelmes szobák, társas
kocsi minden vonathoz.

Budapest kávéház (tulajd. 
Grün A.) Üzleti kartár
sak találkozója.

Európa kávéház (túl. Gár
donyi és Rónai) a város 
főterén.

Fekete Lajos vendéglője, 
Széchenyi-téren. üzleti 
kartársak találkozója.

G rá f János vasúti vendég
lője. A közönség kirán
duló helye.

Központi szálloda. (Nagy 
Gábor túl.)
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Szerkesztő és laptulajdonos j! Szerkesztőség és kiadóhivatal:
FLÓR GYŐZŐ. Budapest. Kerepesi-ut 13.

Levelek.
Egy alföldi v en d ég lős (ism erő

sünk két lev e le t in tézett hozzánk, 
melyeket egyb efog la l tan é s  tanul
ságos tartalmuknál fogva egész  
terjedelemben a  következők ben  
adunk közre:

Mint a szegedi Újkor-nak volt figyel
mes olvasója, az ennek folytatásaként 
megjelenő Fogadót is figyelemmel ki- 
sérem, s nem hízelgésként írom, hogy 
ennek a mi, szakbeliek szájaizc szerint 
írott közleményeit mindig nagy érdek
lődéssel, mondhatnám —  lelkigyönyö- 
rüséggcl szoktam végig olvasni. Nagy 
érdeklődve olvasom pedig azokat a 
rövid lélekzetü vezetőcikkeket, melyek 
a mi ügyes-bajos dolgainkat illetőleg 
a mily röviden, ép oly velősen és 
találóan szokják kifejezni véleményüket. 
K rövidre szabott közleményekre óhaj
tanék némi s ugyancsak rövid meg
jegyzéseket tenni, feltéve, ha ezt publi
kálásra in. t. szerkesztőséged is elfo
gadhatóknak találja.

Ami különben engem ezen sorok 
megírására inspirált; a Fogadó fent 
jelzett cikkein kívül a nemrég Sze
geden lefolyt orsz. vendéglős kongresz- 
szus volt, a melyen ugyan — ha ép 
az ez időre eső pincei munkám nem 
tart magam is szerettem volna* részt 
venni. Jól tudva bár (hasonló kdngresz- 
szu>i látogatásaim révén), hogy' ott más, 
különb események —  mint a milyet 
a Légi-tünemények* ecseteltek, úgy 
sem történnek és lesznek napirenden. 
Majd ha . . . Csakhogy ez a ha meg ha 
'T"‘n minálunk szokott legkonzekven- 
'vbb lenni az elkövetkezetlenségben.

A rLégi tünemények* pedig ehhez 
a bizonyos /w-hoz fűzték jó reményei- 
^ ■ * és a mi kongresszusaink eredmé- 
u ' Ha ugyanis a magyar vendéglős 
' - kávésipar élére saját íajtánkbeliek, 
a Juránovics és Bokrosokhoz, vagy a 

agyar szőlősgazdák dr. Druckerjéhez 
hasonló valódi vezéralakok kerülnek, 

é ben mindenekelőtt a szakm a iránti 
'“'•'di szeretet a m i közügyeinket illető ön

zetlen szeretettel van párosulva, — orszá
gos gyülekezeteink ez esetben nem 
a '■''•ép palotás városban kifejeződött 

> cimboraságot és mulatozást, hanem 
a mi szakiparunkat illető s valóban

elkelő komoly sikereket fogják tudni 
fölmutatni.

De furcsák is kérem, ezek a mi ilyetén 
dolgaink, ügyeink. Évről-évre járunk 
ide és oda, évről és évre kötjük, füzzük 
az uj cimboraság és ismeretség szálait, 
miközben a kongresszusaink napirend
jére tűzött pontokat előadjuk, meghall
gatjuk (a ki szépen beszél, meg is él
jenezzük), azután egy kis diszebéd és 
zártkörű táncvigalmat eszközlünk végig 
és végül — a mi ily parlamentáris 
küzdelmeinknek hasznát, sikerét mégse 
látjuk. Pedig vagy 0—7 egymásutáni 
év óta már ugyancsak országos-par- 
lamentezünk.

Kigel István főpíncér i-'s neje, Budapest.

Ennek ellenében ide állítom a ma
gyar borgazdaság másik osztályát, a 
szőlősgazdákat, akik országos tömörü
lésüket és működésűket jóval későbben 
kezdték és dacára a nagy Istencsapásos 
borhamisítás és olaszborözönök által 
hire veszett magyar bornak, sikerült 
nekik elérni, hogy a jelenidőben na
gyobb mennyiségben termett boraikat 
az eddigieknél magasabb árban tudják 
értékesíteni; más szóval törekvéseiknek 
egyik legjava céljához immár eljutottak. 
Pedig ők nem parlamenteztek orszá
gosan annyit, mint mink, szövetségünk 
sem tartott még annyi helyütt kongresz- 
szust. De ám, a szőlősgazdák szövetségi 
igazgatója, dr. Drucker Jenő annál töb
bet járt és agitált, annál több helyen 
értekezletezett és borvásározott. Mintha

valamennyi szőlőgazdaság az ő birtoka 
volna és neki teremne, — ez a derék- 
ember oly szivén látszik viselni a sor
sát, érdekét eme nagy közbirtoknak. 
A Légi tünemények* okoskodása 
jól vágott hát, amikor soraiban a mi 
osztályunk élére is egy ilyen valódi 
vezéregyén miatt epekedett.

Minden dologban és vállalkozásban 
vezéregyéniségre, vezéri elmére van 
szükség. Háborús világban vezér nélkül 
nincsen nyert csata, de enélkül a békés 
közéletbeni-társadalmi és osztályakciók 
sem képesek valamely jelentősebb si
kert kivívni. Ep úgy nem érnek célt 
a mi törekvéseink sem (bárha azokat 
száz kongresszusra is visszük panasz- 
tetel végett), mert a mi osztályunk 
szintén a hivatott vezér hiányát sínyli. 
Pedig egy ilyen valakire nagy szüksé
günk volna, még akkor is, ha szak
mánk többrendbeli dolgai immár bosz- 
szu évek óta nem hevernének össze
vissza rendezetlen. De ezeket majd 
csak rendbe hozzák az idén Szegeden 
lefolyt s a jövőben Győrben tartandó 
kongresszusok, amelyek azonban a 

Fogadó bölcs jellemzéseként -— jön
nek, mennek és elszállnak, mint 
légi tünemények. , Befejezése köv

BORGAZDASÁGUNK.
Borvásár. A «■Badacsony 'vidéki R a j

terme lók Szövetsége a badacsonyvidéki 
összes bortermelők résztvételével nov. 
2i., 22. és 2j -á n  Tapolcán, a városház 
helyiségeiben borvásárt rendez. A bala- 
tontájék hasonlót nem látott s az eleve 
is nagyszabásúnak mondható bor-vásár
nak  első s az általunk is rég óhajtott célja, 
hogy a bortermelő és nagyfogyasztó 
(vevő! közönség (vendég]ősségi össze- 
hozassék s hogy ennélfogva a kettő 
(bortermelő és vendéglős) közt való 
indifferens harmadik, a közvetítő keres
kedelem iránt megfelelő tájékozást nyú jt
son. A borvásáron nevezett vidék min
den minősége be lesz mutatva. Az igaz
gatóság a borvásárra vonatkozó iköröz- 
veny) meghívókat a mai postával küldte 
szét. Akik vásárlás céljából megjelenni 
szándékoznak s ily meghívót nem kap
tak, az elhelyezés iránti gondoskodás 
szempontjából a szövetség igazgatósá
gánál esetleg egy levelező-lapon jelentsek 
be magukat.
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Tanonciskola megnyitás. A szegedi 
vendéglös-ipartársulat által létesített ven
déglős tanonciskola ünnepélyes megnyi
tása, mint azt a múlt számunkban is 
jeleztük, október hó 18-án nyílt meg. 
Az ünnepies megnyitáson M ártonfy 
Márton iparoktatási főigazgató. II 'altét 
Károly és Gumiéi János Budapestről, 
dr. Gaál Endre kultusztanácsnok. Ssüts 
József alkapitány, Scossa Dezső kir. 
tanfelügyelő, Perjéssy László felsőkeres
kedelmi iskolaigazgató. Haaser R. Sán
dor a szakiskola igazgatója, U tcán  
Sándor. Kovács Samu és Böhm  Antai 
tanárok, Scklauch Károly a kereskedő 
tanonciskola biz. elnöke, mig az ipar
társulat részéről: Juránovics Ferenc
ipartársulati elnök. Priváry Pál alelnök. 
ifj. Cserzy Mihály titkár. Kass János és 
Juránovics i iyula a szakiskola fel- 
ügyelőbizottsági alelnökei s többen az 
ipartestület tagjai közül jelentek meg. 
A megnyitás d. u. 3 órakor a keresk 
iskola földszinti termében volt, ahol az 
iskola növendékei a Hymnuszszal fo
gadták a vendégeket, azután Hauser 
Sándor igazgató üdvözölte a miniszter 
képviselőit és az uj kultuszintézményt 
erkölc: ileg és anyagilag támogató szak
férfiakat A szakképzés fontos hivatá
sáról Kass János. Mártonffy Márton. 
Gumiéi János és W altér Károly beszélt, 
mely beszédeket Gilice Jenő szavalata 
és a Szózat eléneklése fejezett be. Este 
pedig a Tisza-szállóban bankett volt, 
melyen számos felköszöntővel tisztelték 
meg egymást a vendégek s éltették 
igen gyakran Juránovics Ferencet, e 
nemes és kulturális intézmény eszmé
jének kitartó és derék, ősz bajnokát.

A rózsa álma.
— Mindenszentek napján — 

.4 Vén fogadós meséiből.
Irta: Botosz. 

Rózsalombon kislevélen.
Rózsa alszik édesdeden.
És álmodik édes álmot 
S éd s álmában —
Lát tündérfényes világot.

S lát sok rózsát körülötte, 
Amelyeknek fája, törzse. 
Tövisektől nem diszetlen.
S virulásuk
Egyforma szép és szünetlen.

Megtudja egy napsugártól,
Hogy ott őszről, hervadásról 
A virágok mit se tudnak.
Ott mind folyton
Élnek, ragyognak s virulnak.

A piros kis rózsa erre 
Szomorú lesz. múl a kedve :
S hogy szép álomából ébred. 
Szempilláján
Egy bánatos könycsep rezged .. 

*
Hova lett a kiskert lombja. 
Nefelejtse s liliomja : . .. 
Csalogánya ligeteknek.
S éke zöldje
Minden, minden vidékeknek ...

Az aradi vendéglös-tanonc iskola
ünnepélyes megnyitása f. é. nov. 15-én 
történik. A szegedivel egyidőben ala
pított tanonciskola létrehozása körül 
Kováts István vendéglős, a Pincér-egylet 
alelnöke, valamint a Vendéglős-ipar- 
társulat több vezérférfiának elévülhetet
len érdemei vannak. Az uj szakiskola 
növendékeinek a múltkori lapunkban 
említett tanerőkön kívül GritwwaldSimon 
kávés, a kávés szak- és Löwy Ignác az 
illemtanból fognak előadásokat tartani.

A somogyiak zászlószentelése
Somogyi szaktársainknak pár hóna

pos s az ezen idő alatt rendkívüli 
sikereket elért működésük és nagy 
ügybuzgalmukhoz méltó fényes disz
szel folyt le a f. hó 19-én tartott zászló 
avatási ünnepe, amelyen az egész 
Somogy területéről nagy számmal össze- 
sereglett vendéglősökön kívül a megyei 
és helyi előkelő társadalom is teljes 
fénnyel vett részt, élén országunk kor
mányával, amelyet M akfahay  Géza 
államtitkár helyett Tallián Gyula fő
ispán személyesitett. Az ünnepélynek 
ez a bár előkészített, de nem remélt 
rendkívüli fényes sikere jólesően lepte 
meg somogyi szaktársamkat, akik abban 
mintegy jelentőségteljesen szép do
kumentálását látták az ő ifjú egyesüle
tük nemes ambíciójú és ernyedetlen 
szorgalmú vezetősége érdemének. A 
mi terünkön rég látott ily szép ünne
pély lefolyását tudósításunk az itt kö
vetkezőkben adja elő.

Az ünnepély a Fogadó múlt számá
ban is közölt sorrend szerint, a Ferenc

Elenyészett s hervadt minden.
Bús hervadás minden kerten: 
Kertek ágyán hullt levél s lomb. 
Őszi szélben
Száraz rózsák ága hajlong.

És az árva, puszta tájba.
Talpig feketébe, gyászba 
Két gyászoló Ivánka megyen: 
Hogy szép rózsát.
Sok szép piros rózsát szedjen

Hogy aztán a sok szép rózsát 
Koszorúba kössék, fonják .
S piros rózsákkal díszítsék. 
Koszoruzzák
Édesanyjuk kis keresztjét.

Oh mi szép, mi édes lesz a 
Szeretett halott nyugalma ! 
Hogyha érzi, hogyha látja.
Hogy sirhalmán
Az ö szép rózsa virágja...

Am. az ősznek nincs virága 
Sem liljoma sem rózsája.
Mind letörött, mind elhervadt;
Kis leányok
Szeme borul s könnyet hullat.

Bús kőny és kinos panasz közt, 
Mennek vissza s ho! minden zöld, 
Hol ma csupa babér zöldül. 
Temetőbe
Mennek ösztáj, hervadt körbül.

József fogadóban reggel 9 órakor való 
gyülekezéssel vette kezdetét, honnan 
*/ 10  órakor a zászlóavatás színhelyére, 
a megyeház nagytermébe vonultak fői. 
A nagytermet zsúfolásig megtöltő közön
ség soraiban voltak: Tallián (iyula 
Somogyvármegye főispánja, Sáiközy 
Béla alispán. Németh István polgár- 
mester, Csorba Ede kir. tanácsos, Gab- 
sovits Károly m. főjegyző, dr. Zimmert 
Józseí plébános, dr. Hersog Manó fő
rabbi, Dani lövits János főgimn. igazgató. 
Bakonyi Ferenc és dr. Berger Samu 
pénzintézeti igazgatók, Bereck Sándor 
városi főmérnök, a helybeli sajtó szer
kesztői és a társadalom többi jelesei. 
A terem utcai oldalán eszközölt pódi
umon álló szép fehérruhás vendéglős- 
kocsmáros leányok félkörében a Glück 
Frigyesnét helyettesitő dr. Véniss Ká- 
rolyné zászlóanya foglalt helyet.

Az ünnepélyt Grünwald Mór, az 
egyesület elnöke lelkes szép szavakkal 
nyitotta meg, melyek elhangzásával a 
zászlóanya fölkötötte a zászló díszes 
szalagját, melyen aranybetükkel ragyo
gott a «Hazaszeretet, Munkabecsiilés, 
Polgáti erény« hármas jeligéje. Ezután 
következett a szögek beverése. Az első 
szöget a zászlóanya, a másodikat a 
főispán, a harmadikat az alispán, kiket 
fentielzett előkelőségek követtek. A  helyi 
sajtó részéről — Robos István mint a 
• Somogy* szerkesztője, Ssalay  Károly 
és dr. Rnsa Ernő a «Népjog* szer
kesztői, dr. Véniss Károly a ‘Kaposvár* 
szerkesztője és Poór Sándor mint a 
•Somogyi Újság* szerkesztője vertek
be szögeket, mig ezen aktussal Kedacis 
Károly pénzügyigazgató, Vécsei R. és

S járnak díszes sirok között 
És megállnak sirjok fölött. 
Megállnak s ah ! ezt megérni. ..  
Köny s keserv közt 
Kezd szivecskéjök örülni.

Miért jártak messze, messze 
Kiskertekbe, ligetekbe;
S miért annyi bús könnyük hűlt: 
Anyjuk sírján,
Gyönyörű szép rózsa virult.

Piros rózsa friss lombokon,
Volt nőve a sirihalmon;
Ki hozta öt, ki ültette ?
Legyen áldva
Ki ezt tette, cselekedte . ..

Mindenszentek napja fénye, 
Áldozóba felmenőbe:
De amíg pihenni térnek — 
Temetőben
Piros rózsával beszélnek.

Megkérdezik, hogy jött erre ? 
Elmondja szép álmát rendre.
S miket szép álmában látott.
Azt elérni -
Szüntelen virulni vágyott. ..

S most virul a síri halmon,
Hova egy csöndes hajnalon 
Jött, — a hantok uj lakója 
Lelki fénye, melegsége 
Éltetője, viritója. ..
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iVo.'1 X. P- ü. titkárok az egyesület
elnökségét bízták meg.

A szögek Severése után Hirschfeld 
lakab egyesületi tag mondott szép 
szavakkal köszönetét a zászlóanyának, 
dr. I Yniss Károlyné úrnőnek, mire dr. 
I YnLs Károly egyesületi titkár mondott 
tartalmas beszédet. Grünwald  Mór 
ezek után köszönetét mondott a meg- 
íelenteknek s az ünnepélyt bezárta.

Porcán Lajos vendéglős, Arad.

Az egylet tagjai ezután a fölavatott 
zászló alatt zárt sorokban és zeneszóval 
vonultak a Ferenc József fogadó étter
mébe, ahol a 150 személyre szóló 
bankett déli 1 órakor vette kezdetét. 
A számos és tanulságos szép fölköszön- 
tökkel bővelkedő diszebéd csak az esti 
órákban ért véget, amikor is akik el 
nem utaztak, a helybeliekkel együtt 
Mayer Berci jegyző és Lobi Ferenc 
helyettes pénztárnok indítványára szép 
családias táncestélyt rögtönöztek, amely- 
igazi vidám kedély és jókedv mellett 
egész a világosuló hajnalig eltartott.

A Ml CSALÁDUNK.

Képeinkről.
Ir ta : Minden Tamás.

Harangi G yörgy.
Hajduinegye székvárosa, Debrecen 

Debrecen város* fogadósáról nem 
mondaná senkise, hogy a Stiriába sza
kadó Vas- és Sopron-megye hires 
Pansichter részével kapcsolatos Moson 
földjéről származik. A szabad hajdúk 
!<">ldje, szabad levegője úgy megváltoz
tatta. Harangi György, a kálvinista Róma 
!' nnszülötteinek nagyrrabecsült fogadósa 
— még termetre is bennszülöttebb a 
l i nnszülöttnél és hajdubb a hajdúnál. 
Hogy- hazafias érzésben sem marad 
mögöttük, ezt meg már akkor bebizo
nyította, amidőn idegen, Hörl nevét 
megmagvarositotta.

A hajduszék e hazafias, de a szak

májában is kiváló fogadósát, a neve
zetes gazdászokat szolgáltató Magyar
óvárnak köszönheti. Itt ismerte meg a 
pályáját még a hetvenes években s 
innen került Pozsony, Győr. Szeged, 
Temesvár, majd föl Budapest első
rendű üzleteibe. Ez időben még tartott 
a régi jó pincérvilág s a főpincéri 
gárdának akkor már mint ismert tagja 
ment le a fővárosból 1894 táján Deb
recenbe, ahol magának nemcsak biztos 
és tekintélyes állást, de családot is 
alapított nemsokára. Szép és nemes 
lelkületű nejével, akit a Fogadó 7-ik 
száma mutatott be a mi szakcsaládunk
nak — 96-ban kelt egybe s hogy az 
érzelmi részen kívül üzletileg is leg
többet házasságával nyert, azt leginkább 
1902-ben tudta meg, amidőn Németh 
Andrástól «Debrecen város»-át átvette. 
Derék nejének igen nagy része van 
abban, hogy a Harangi fogadó ezidő- 
szerint nemcsak a hajduföldön, de 
azontúl is a legkedvezőbb hírben áll. 
S hogy századokon át is ekként álljon 
— ezt kívánjuk mind a mi Harangi 

családunk, mind a derék hajdúság 
örömére.

Cucor Lajos.
A hires dalnokcsaládból való Cucor 

szaktársunk szintén azon csöndes embe
rek közé tartozik, akikről több jót és 
nemeset csak az ő szükebb hazájuk, 
de a nagy nyilvánosság annál keveseb
bet tud beszélni. Az ő szükebb hazája 
szülővárosa különben a kis Alföld fő- 
és a törökvilág nevezetes Érsekújvár 
városa. Itt született és pincér-tanonc- 
kodott la 80-as évek elején még Bittó- 
féle «Oroszlán* szállodában) és leg
nagyobb részét pincérségének is itt 
töltötte el. Miközben egy-egy hosszabb 
időre — Budára, Selmecbányára, később 
a szegzárdi Nagyszállodába főpincér
nek ment, de megint csak visszatért az ő 
Muki bátyja és Brunner főpincér bará
tai s a többi ottani régen lévő ösmerős 
szaktársai körébe. Nemsokára 11 éve 
lesz, hogy a Krendt-féle vendéglő 
üzletvezetői és főpincéri teendőit intézi, 
és pedig aképen, hogy főnöke és ven
dégei megelégedésére ez intézést leg
jobban csak ő tudja eszközölni. A 
közjó dolgainak is csöndes, de min
denkor áldozatkész hívét, Cucor Lajos 
barátunkat az ugyancsak hasonló gon
dol kozásu Brunner Pállal, az Oroszlán 
régi főjével együtt az Érsekujvári 
kollegák a nemrég 25 évet jubilált 
Muki bácsi kezdésére nemsokára egy 
kis emlék ünneplésben fogják részesi- 
teni, a 12  éves együzletbeni lételük 
emlékére. Ez alkalomból a mi csalá
dunk e két szerény és derék tagját 
mi is őszintén üdvözöljük.

Breiner Hermán.
Zemplén vármegye kies vidékü, szép 

fővárosa ‘ Központi* kávéházának, a 
melyen 1898-ig valamirevalón egy gazda 
sem boldogult, a tulajdonosa termetre 
a kis Polhk Sándorhoz hasonló, de 
annál is élelmesebb üzletember. Breiner 
Hermán, k:nck jó üzletemberségét meg
felelően az a körülmény bizonyítja, hogy 
sátoraljaújhelyi kávéházaskodása óta 
nemcsak az ő anyagi szituációi a leg
jobban állók, de a fővárosiaságában 
egyre gyarapodó kávéháza is majdnem 
egymagában áll a három-sátor és a 
bereg-ungi hegyláncolatok nagy vidé
kén. Breiner szaktársunk eme szerencsés 
helyzetét már eleve megiósolták azok, 
akik őt mindig szorgalmas és előre 
törekvő pincér korában ismerték. Mint 
jó pincért különben ismerték Miskolcon, 
ahol a néhai Karner birta régi Koronában 
s a (jrandban Stögermayer idejében 
volt hosszabb időn át, honnan a losonci 
Klamarik Vigadóba, majd ismét vissza 
Miskolcra, a * Termény-Csarnok »-ba ke
rült 4 évre főpincérnek. Ily minőségbe 
ment át Ljhelybe is 1898-ban. ahol 
főpincérsége helyét, a Központi kávé
házat a következő évben már mint gazda 
birta és bírja azóta is a pompás szo
morodni honabeliek nagy és közmeg
elégedésére.

Liptay Aladár.
Fővárosunknak kevés oly nagy üzlete 

van, ahol (pincér-nyelven szólva) nem 
unsereine volna a főpincér s ezek közt 
ugyancsak kevés azoknak a száma, 
akik nem tuladunáról származnak. Mit- 
rovác, Kaszás, Koltay, Kováts stb. nagy 
üzletek fői mind a Duna túlpartját vall-

Szederkényi János föpincír, Nagyvárad.

ják származási helyüknek, úgyszintén 
a mai Fogadó közölte Liptay  Aladár 
kartársunk is, aki a Szabadság-Viwé\\ki 
főpincérségét B nap híjával épen két 
esztendeje intézi. De tekintettel az ő 
derék s tetőtől talpig szakember, Strausz 
Antal főnökére, akinek becsülése első 
sorban a valódi érdemes s jó üzleti 
emberére irányul, valamim elsőrendű 
üzletére; Liptay Aladárnak eme két éve
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is bizonyára akként gyarapodik meg, 
mint a hogy előzőleg Seemann kávéházi 
főpincérségét vitte kis híján egy év
tizedig. Ennek előtte a váci-utcai Korona 
kávéházban mint segédpincér szintén 
hét évet töltött el.

A ;ó állásaiban ekként kitartós vesz
prémi származású Liptay Aladár, pincér- 
ségét a győri régi Schilling-kávéházban 
kezdte s folytatta a Hajó-szálló, majd 
a székesfehérvári '.Magyar király*-bán. 
Innen iött föl a fővárosba, ahol mint 
fentebb is kitűnik, eltalálta azon utat. 
amelyen nehéz, tiszteséges munkával 
lassan-lassan mind közelebb jut céljához. 
Amit, hogy mielőbb elérjen, mint a mi 
családunk minden érdemes tágjánál . 
neki is őszintén kívánunk.

EGYLETEK. SZÖVETKEZETEK.
Meghívó. A «Fő- és székvárosi fő- 

pincérek társasága* november 15-én. 
este '-.9 órakor a «Magy. Orsz. Pincér- 
Egyesület »helyiségében; VI., Dalszinház- 
utca 1. sz. rendki :•üli közgyűlést tart, 
melyre a társaság t. tagjait ezennel 
meghívja az elnökség. A közgyűlés napi
rendje : l. Elnöki megnyitás. 2. Az 
igazgatóság azon ajánlata fölötti hatá
rozathozatal. hogy a társaság az óvadék- 
ügyletekkel hagyjon fel; a kintlevő óva
dékok 3 hónapon belül visszaszolgál- 
tatandók. a jelenlegi intézetnél az összes 
ügyek realizálandók és ezek megtörténte 
után íg y  más intézettel szerveztessék 
az egész óvadék-ügy. 3. Xetáni indít
ványok. Az alapszabályok értelmében 
a tárgyaltatni kívánt indítványok a köz
gyűlést megelőző 8  nappal az az igaz
gatósághoz írásban adandók be.)

Változás és választások. A Nagy
váradi Pincér-Egylet* köztiszteletben 
álló elnöke, Kornhanser Henrik, azon 
alkalomból, hogy üzletét eladta, eme 
köztiszti állásáról is beadta lemondását. 
Az egylet tagjai mély sajnálattal van
nak eltelve a szeretett elnök távozása 
iránt s az érdemes férfiú állásának be
töltésére mindeddig nem határoztak 
A váradi egyesületnek ugyancsak ez 
időre esik ügynök választása is s nagy 
pártmozgolódás is van e körül, azonban 
mint értesülünk, Silbeimann Ignácnak, 
az egylet eme régi kipróbált, derék- 
emberének pozíciója teljesen biztosítva 
van.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.
Lapunk azon t. előfizetőit, akiknek 

mai lappal utalvány mellékeltetett, kér
jük, hogy az előfizetésüket beküldeni 
szíveskedjenek. — Ösmerőse inket és 
barátainkat kérjük, hogy lapunkat kö
rükben szíveskedjenek terjeszteni.

Esküvő. Deák Péter, Nagykanizsa 
r. t. város rendőrfőkapitánya f. hó 5-én 
tartja esküvőjét az ottani Szarvas-szál
loda nagy köztiszteletben álló, derék
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tulajdonosa, özv. Tm agl Lajosné szül. 
Knortzer Paula urhülgygyel. A mi iparunk
ká váló tehetségű és díszes tagjának uj 
házasságában szívből kivánunk szép és 
hosszantartó boldog életet!

Makfalvay államtitkár a somogyiak 
zászlószentclésén. A Somogyvármegyei 
vendéglősök és kocsmárosok Egyesü
lete az okt. hó 19-én tartott zászló- 
szentelési ünnepélyre M akfalvay Géza 
államtitkárt is meghívta, melyre az ál
lamtitkár a következő levelet intézte 
Grümvald Mór egyesületi elnökhöz:

-Az egyesület zászlófelavatási ün
nepélyre küldött szives meghívást, va
lamint a részemre küldött zászló
szöget hálásan köszönöm s kérem 
Elnök urat, szíveskedjék ezen köszö- 
netemet az egyesület tudomására hozni.

A szives meghívásnak örömmel 
tettem volna eleget s az ünnepélyen 
készséggel jelentem volna meg, ha 
ezen szándékomban hivatalos elfog
laltságom — mely állandó buda
pesti tartózkodásra késztet, — nem 
gátolna.

Ennélfogva felkértem Somogyvár- 
megye főispánját, Tallián Gyula ö 
méltóságát, hogy az ünnepélyen ne
vemben a zászlószöget beverni szí
veskedjék.

Tisztelettel
M akfalvay Géza, államtitkár. 

Kimaradtak. I-apunk inai számából 
a -Mi családunk , a ■>Hétről-hétre* ro
vatunk több közleménye -közte Matsád 
J. «Asszonyba) és Erdelits Ferenc 
Csókok cimü érdekes tárcaközleménye 
a jövő számra maradtak.

Vizet iszunk, nem bort — énekelte 
jó Petőfi Sándor keserű jókedvében 
annak idején. A -Borászati Lapok* 
szint efféle keserű hangokat penget, 
amikor a mai vizet s  nem bort iszom 
állapotokon elmélkedik, fölhozva, hogy 
a mai kocsmai vendégek legfölebb sört, 
de legtöbbször még azt se, hanem 
csak vizet isznak az ebéd mellé. Ennek 
a hazai borgazdaságra nagyon áldatlan 
állapotnak- a megszüntetését abban látná 
a B. I-., ha a hazai vendéglősök is a 
külföldön honos tableto-rendszert hoz
nák be, amely mindenkit — akár viz
akár sörivót kötelez a megfelelő 3—5 10 
liter bor megfizetésére. Hát mi ezen 
elmélkedésére t. laptársunknak csak 
azt mondjuk, hogy a jóboros vendég
lőkben a borivó emberek máma is 
is csak úgy megisszák az egy-két fél
literjüket. mint annakelőtte, mig a 
tableio-rendszerben, ha meg is fizetö- 
dik a kötelező egy-két deci, a vizivó 
mégis csak kapucinert — és nem bort 
iszik.

Vendéglői szakácskönyv. Minden 
Tamás munkatársunk ily cimü munká
jának I. nagy kötete, a dec. 25-ki -Al
manach »-al kapcsolatban fog meg
jelenni.
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Szüreten. Grümvald Simon, aradi 
kávés i újabban tanonciskolái szakok
tató is), annyiszor említette már hogy 
szüretre megy. vagy szüreten volt, hogy 
egy hivatalnok ösmerőse végre is ké
telkedni kezdett szavaiban. -Hát, fo
gadjunk. hogy ma is szüreten leszek! 
mondta a múlt héten a kételkedő ös- 
merősnek, akinek fogadásul 10  üveg 
gyorokit, 10 világosit és 5 üveg pezs
gőt ajánlott föl. A hivatalnok (miután 
magában meggyőződött, hogy Arad és 
Világos körül már mindenütt leszüre
teltek) állta a fogadást, mely ép azon 
délutánra esett s hűen ment Grünwald 
után, aki úgy d. u 5 óra felé egyene
sen a Bockó-téri Magyar királyba tar
tott -  szüretre. Porcán Lajos, a Magyar 
király vendéglőse ugyanis igy őszidö- 
ben, minden napon szüretet hirdet és 
tart s az ily délutáni szüreti ivásokon 
oly nagymennyiségű bort elmér, hogy 
három szőlősgazda sem képes elégsé
get tenni pincéjének. Ezt azonban Grün
wald  hivatalnok- ösmerőse nem tudta, 
de ha tudja is, —  ő  nem erre, hanem 
valóságos szüretre fogadott. Mivel aztán 
a vesztett fogadást sem Grünwald ká
vés, sem a hivatalnok nem hajlandók 
vállalni, a vita széltében Aradon most 
a döntést illetőleg és arról folyik, hogy 
volt-e hát valójában Grünwald Simon 
szüreten ?

Borkereskedők gratulációja Az
aradi borkereskedők az ideiglenes olasz- 
borvám létrejövetele (vagy tán a be
szállítandó olaszbor) miatt üdvözölni 
óhajtják a magas kormányt. Hát hiszen, 
a borkereskedők okosan teszik, ha min
den olaszborral kapcsolatos alkalmai 
megragadnak, aminek bármiként való 
takargatásából mind csak a mi borkér- 
désbeli álláspontunk előrejutását, t. i. a 
vendéglősségnek a borkereskedőkkel 
való minden viszony megszakítását 
látjuk.

H ázasságok. A fővárosi -Árpád 
kávéház előnyösen ösmert tulajdonosa, 
Ulits Lőrinc szaktársunk f. hó 6 -án 
vezette oltárhoz Charamza Adél kis
asszonyt, Charamza Ignác bájos, szép 
leányát. —  Molnár Sándor, a stooszi 
fürdő régi, derék vendéglőse folyó hó 
22-én esküdött örök hűséget özv. Foltin 
Antalné, Krauth Mária urhölgynek, az 
Orient szálloda tulajdonosnőjének. — 
Weinberger Lajos fó'pincér m. hó 9-én 
vezette oltárhoz Grünwald Simon aradi 
kávés szép műveltségű leányát, Józsa 
kisasszonyt. A lakodalmi ünnepélyt az 
aradi ipartestület nagytermében diszes 
vendégsereg jelenlétében tartották. - 
Svéd  Bertalan a sárospataki Magyar 
Király szálloda tulajdonosa, Halás.: 
Mór szépmüveltségü bájos leányával. 
Fánikával október 23-án tartotta egy- 
bekelési ünnepélyét.

A hosszú pör, melyet Krausz Izsó 
fó'pincér és a hévízi Jeruzsálem ven
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de Lusztig  .Salamonja ellen rendet
len coupon és könyvvezetés miatt in
dít . , már régebb idő óta, valószínűleg 
Ilin.', január 9-én véget ér, amikor is 
a \ i .'tárgyalás tartatik. Krausz Izsó fő- 
pjju. t ez alkalomból ezúton kéri föl 
nm c/.ett pörben szereplő tanukat, akik 
estiii g lenti főtárgyalásra idézést sem 
Itapi.ti;. hogy jelentkezni, illetve címü
ket vele tudatni szíveskedjenek

Az O rszágos bandája Szép eszmét, 
ötle!< i valósított meg a in. orsz. Pincér- 
egyesület. Zenekart szervezett a saját 
taeja bői, mely 18 tagból, s Grünwald 
Gu-r.áv karmester (szintén pincér) ve
zetése alatt áll. Az első hangversenyt 
a kebelbéli zenekar f. hó 28-án este 
adta a kürhelyiségben, a melyet Koltay, 
I n t: ,  Geisslinger (akit tekintettel a 
nagv zenés Elité-beni állására, az in
dulok programmjai összeállítási teen
dőiét cl bíztak meg), Szemann  Andor 
és több családos és nőtlen főpincér 
tagok vettek részt. A zenekar bemutat
kozása elég jól sikerült s tervezői jog- 
gal vélik, hogy előadásaik a több elle
ne.- mende-mondából származó Orszá
gos bús hangulatát földerítik.

Betörés. A nagyváradi Kispipa ven
déglő ismert nevű főpincéré, Fodor 
Károknak a múlt héten föltörték az 
üzletben lévő szekrényfiókját s abból 
260 koronáját elemelték. Az ellopott 
összeget, bárha Fodor Károly nyomban 
60 koronát ajánlott a nyomra vezető
nek, mindeddig a legszorgosabb rend
őri kutatásnak sem sikerült megtalálni.

A 3 kocsmáros . . . Pindinget La
jos, a budapesti «AlfóId» jónevü ven
déglőse, a tiszta pincében fele értékére 
csökkenő gyöngyös-visontai borvásár
ral szemben az idén Moór és Duná
ink! váron vásárolta fogyasztásra szánt 
borait. Miután pedig a borok három 
helyen, még Kisvecsén is voltak, Hor
váth Istvánt és M atsád  Jánost is le
hívta magával. A különböző helyeken 
történt vásárok után aztán a földvári 

Halász csárdádban itták meg az ál
domást, a melyen a csárda gazdája és 
a földvári nagy fogadós egyre azt haj
tották Ide nem épen a bor hevében), 
hogy ez a «három pesti kocsmáros* az 
ő v idékük termése legjava fajtáját széd
ít g-vették össze. Az áldomás egyéb
ként 3 éj és 3 nap tartott.

Gyászrovat. Id. Novotny Lajos, 
aradi vendéglős f. é. október 2 2 -én 
'•é.előtt, élete 72-ik évében elhalálozott. 
-\r elhunytban az aradi pincéregylet 
■ ; iL alapitóját és hosszú időn át 
188ő—1895-ig volt köztisztelt elnökét 
' 1 etette. A  társadalmi körökben is ál- 
;rőanos köztiszteletben részesült férfiú 

halálozása ezenkívül számos családot, 
•a 'Ztük a Dengl, Kuzvia  és Robicsek 
családot borított gyászba. Ifj. Novotny 
‘-aj'w. Kováts István vendéglős szak- 
tusunk derék társa, az elhunytban

édes atyját gyászolja. — Varga István, 
az aradi Fiume kávéház volt tulajdo
nosa és az aradi pincéi-betegsegélyző- 
egylet ellenőre, október hó 18-án 31 
éves korában elszenderült. Temetése 
az üzleti kartársak nagy részvéte mel
lett 19-én délután történt. — Aradon 
ugyancsak nemrég hunyt el Rittler 
János a -Baross volt Kmetykó-kávé- 
ház tulajdonosa, valamint Kmctykó  La
jos kiváló szaktársunk, volt aradi s je
lenleg budapesti kávésnak hosszassan 
szenvedő neje. — Béke poraira!

H irdetés. Á *■ Fogadó* kiadóhivatala a ki
adásában megjelenő Fogadósok. Vendéglősök. 
Kávésok és Pincérek «Almanach»-jába (Fogadó 
-Albuma*! a mai naptól kezdve bezárólag 
december 5-ig hirdetéseket elfogad és pedig 
a következő dijak szerint. Egy oldal 50 K. 
fél oldal 25 és negyed oldal 13 korona. — 
Vidéki hirdetők hirdetésüket a lapnak jelen 
száma 8-ik oldalán levő és kivágható *Rendelő- 
L a f‘-on is feladhatják, mely esetben a meg
felelően kitöltött, név aláírás és cégbélyeg
zőjével, ennek hiányábana két tanú aláírással 
ellátott rendelőlappal kapcsolatban a hirdetés 
dijját kitévö összeg, 25" „-át tartoznak előze
tesen beküldeni. Egész oldalon hirdető, az 
<Almanach‘-bó\ ingyen támpéldányban része
sül, mig a fél oldalas hirdető ugyan ezt fél
áron rendelheti meg. Egyébb fölvilágositással 
a “Fogadó kiadóhivatala szolgál.

A köleskásás ember. Grácban, a 
Délivasut szálló lépcsőjén a napokban 
egy fiatal ur ment föl, akinek egyik 
kezében holmi fehér kendős csomag 
volt. Azt hitték, hogy köleskását visz 
benne. A köleskásás ember aztán szo
bát kért s a fogadóst hivatta. Midőn 
pedig Leitner Rudolf szállodás az illető 
szobájában megjelent, egy levelet adott 
át neki, a melyet alig kezdett el ol
vasni, a fehérkendős csomaggal — mely
ben ugyan nem köleskása, hanem egy 
súlyos tégladarab volt — fejbe vágta 
a fogadóst. De a fogadós sem volt 
rest a merénylőt jó képen teremteni, 
majd a szolgaszemélyzetet hívta, akik 
a bosszúból gyilkolni igv óhajtó köles
kásás embert lefülelték s átadták a 
rendőrségnek.

Konyhaművészet.
Színes terítés.

Ldcktenstein ö.-től.
Színes terítés alatt azt értjük, amikor 

valamely meghatározott színnel a terí
téshez szükséges abrosz és asztalkendő
kön hivül az edények, evő és minden 
idetartozó eszközök, úgy az étel és ital 
valamint ezen terítésre szolgáló terem 
is egyeznek, összhangzásban vannak. 
Erre vonatkozik az alábbi piros menü, 
melynek fölszolgálási helye piros (lehe
tőleg ily tapétával bevont) terem — 
hol az ablakon piros függöny, csilláron 
piros átbuzat és hasonló terítékű aszta
lon piros virág, piros szélű tányérok 
s ugyani ly szalaggal átkötött evőeszkö
zök és (lehetőleg) piros poharak álla
nak. Az étrend ugyancsak ezen teríték
nek megfelelően és a következő felad
vány szerint készíttetik.

Étrend.
Piros menü.

Sárgarépa leves 
Rajnai lazac roston 
Angolos hátszín 
Özszelet Medicis mártással 
Tengeri rák talpazaton 
Csirág portugál módra 
Császárjérce amerikaiasan 
Bíboros saláta. — Megy. Páriáit 
Szőlő t piros . — Eidami sajt 

Vanília liqueur
Sárgarépa leves.

Néhány sárgarépát karikákra vágva 
vajban petrezselyem és vöröshagymával 
puhára pároljuk huslével fölöntve kellően 
fűszerezve átszűrjük, tejszín és vajjal 
legnirozzuk.

Rajnai lazac roston.
A lazac szeleteket megsózva olajba 

mártjuk és roston sütjük.
Angolos hátszín

A sütésnél legfőként arra kell ügyelni, 
hogy szép piros legyen. .

Özszelet
A 2—3 napig bepácolt őzgerincet 

fejtsük le csontjairól, s pároljuk, mim 
rendesen szoktuk, tálalás előtt öntsük 
le Hollandi mártásba kevert paradicsom 
p írével.

Tengeri rák.

Jó hidegen a már felszeldelt rákhust 
piros talpazaton leöntjük piros aspikkal 
s külön sauce rouge-t adunk hozzá. 
Rák fark összetörve mayonnaise-val 
lesz keverve és bretonnal festve.

Csirág portugál módra.
A megfőtt csirágot öntsük le pirosra 

festett Hollandi-mártással.
Császárjérce amerikai módra

Meglehetős széles tálra tálalt jérce 
körül apró egyforma kis körhalmu 
töltött paradicsomokat helyezünk s 
szintén hasonló, de kemény s kisebb 
paradicsomnak a felső-részét levág
juk, magvát és belét kifacsarjuk s egy 
kis csirkevagdalékkal megtöltjük. 

Bíboros saláta.
Charlotte-forma lehet magasabb fajta is 

boros'vagy sörös poharat behütve, von
juk be piros aspikkal s tegyünk bele 
kockára vágott és mayonnayssel össze
kevert sárgarépát, zellert, burgonyát, 
borsot és 3—4 drb korona sardiniát 
szintén kockára vágva és egy kevés 
kaviárt.

Eidami sajtot

piros szalagocskákkal kötjük át.
Champigncns a la  Vilma.

Zinhober /'..-töl
Megmosott gombáknak a közepét 

kivágjuk s szarvasgombával kevert 
csirke vagdalékkal megtöltjük, tetejére 
kevés reszelt sajtot hintünk, megsütjük 
s félhollandi mártást adunk hozzá.
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Consomme Doumont.
Egy jó csibelevesbe metéltre vágott 

főtt fejes salátái, urigombát, kakastarajt, 
szarvasgombát és csirkehúsból készült 
apró gombócocskákat (couelle de vo- 
laillei teszünk.

Gireaume Polonaise.
A megtisztított uritököt ujjnyi vastag

ságú hosszúkás kockákra vágjuk, sós- 
vizbe megfőzzük, vajas zsemle mártással 
leöntjük és feltálaljuk.

ÜZLETI HÍREINK.

Mindazon előfizetőinket, a kik he
lyüket változtatják, a lap rendes kül
dése okából kérjük, hogy uj címüket 
tndassák velünk. Azon előfizetőinket, 
a kik lapjukat rendesen nem kapják, 
szintén kéijük, hogy erről kiadóhivata
lunkat egy levelező lapon szívesked
jenek értesíteni.

Az uj *Royal» fogadó diszes épü
letének elkészülése halad a teljes be
fejezés felé. A szobák, éttermi és söröz- 
dei helyiségek már megnyíltak és pedig 
oly előnyös auspiciumok mellett, hogy 
a rendkívül impozáns éttermet naponta 
zsúfolásig tölti meg a publikum. Az 
ugyancsak kiváló diszes berendezésű 
kávéház a napokban fog megnyílni.

A temesvári «Hungária* szállodát. 
Illits Gyula elegáns fogadóját és kap
csolatban a tiszti kaszinó - Kioszk»- 
helyiségeit — mint a múlt számunkban 
jeleztük —  a szolnoki vasúti vendéglő 
közismert társtulajdonosa. M üller Mi - 
hály szaktársunk megvette. A vidék 
emez egyik legnagyobb és szebb üz
letében az üzletvezetői teendőket az uj 
fogadótulajdonos veje, Babista József, 
előnyösen ösmert fővárosi főpincér 
végzi. Az átvétel nov. 15-én történik.

Vendéglő átvétel. Budapesten, a 
belvárosi Kishid-utca s Hungária- és 
Vadászkürt-szálloda közt lévő s elő
nyösen ösmert «Zöld hordó* vendég
lőt Rupp Richárd, a Magyar király 
szállónak huzamosb időn át volt üzlet
vezetője, a múlt hó közepén vette át. 
A jó magyaros konyha és termelőktől 
vett jó borokat tartó vendéglőt az üz
leti kartársak is kedvvel keresik föl.

Szálloda átvétel. Iglón a városi nagy 
szállodát, a múlt hóban jobb létre 
szenderült özv. Báveschitz I.őrincné 
közkedvelt szállodáját Pfeiler Gy. Samu, 
a lugosi vasúti vendéglő volt bérlője 
vette meg. A jóhirü fogadót uj tulaj
donosa f. hó 1-én veszi kezelésébe.

Két üzletember, i Uj vendéglősök.) 
A régi Ferency-kávéház eltűnt, elenyé
szett s helyén egy hatalmas négyeme
letes palota emelkedik a IV. kér. Új
világ- és Gerlócy-utca sarkán. Hegedűs 
Sándor volt miniszter eme palotája 
fémjelzett részébe ismét beköltözött a 
vendéglői zaj (bátor ugyan nem a régi

formájában) és pedig azzal, hogy a 
Müller y . kezében eddig volt vendég
lőt Klochányi Gábor és Padi János 
szaktársaink vették át. A két előnyösen 
és előkelő üzletekből ösmert főpincé
rek, kik az elmúlt évadban a lomnici 
csúcson lévő Waggon Lits vendéglőit 
mint üzletvezetők kezelték, f. hó 2B-án 
vették át kompániában nevezett ven
déglőt, a melyet egy hét leforgásával 
oly forgalmassá tettek, hogy azt a 
mellette lévő tejcsarnok helyiségével 
bővítik ki. Az ekként egybekerült és 
mindkét valóban jó üzletember szak- 
társainknak sok szerencsét kivánunk

Keszthelyen a «Hullám* és ‘Bala
ton* szállodákat az utóbbi árlejtésen 
újra Strauss Miksa szaktársunk, a bala
toni szállodáknak eddig is volt derék s 
közkedvelt bérlőtulajdonosa bérelte ki.

Kiss Henriknek a múlt hó elejével 
átvett és lapunk múlt számában is kö
zölt vendéglőjére vonatkozva megem- 
litjük. hogy az ismert régi fővárosi fő- 
pincér az ugyancsak előnyösen ismert 
jóhirnevü volt Staudhammer vendég
lőt, Teréz-körut és Szondy-utca sarkán, 
vette át. A törekvő ifjú vendéglős új
ból átalakított üzletét volt pályatársai 
is szép számmal látogatják.

Váci hirek. A váci ős Kúria-fogadó 
újonnan épült és elegánsan berende
zett kávéházat, melyet Hajnal Aladár 
ösmert főpincér óhajtott átvenni, — 
Végh Miklós, a szálloda és éttermek 
üzletvezető vendéglőse vette át keze
lésébe. — Horváth Imre ösmert tulajdo
náról. vasmegyéből származó szak
társunk a vasúti állomás mellett lévő 
vendéglőjét még a korai őszszel alakí
totta és rendezte megfelelően. Szak
avatott vendéglős szaktársunk kitűnő 
jó konyháját az indóházhoz tartozókon 
kívül a városból is tömegesen látogat
ják. — Wicscnberg Vilmos tulajdonát 
képező s a város központján lévő s 
nagy látogatottságu ‘ Központi* kávé
ház üzletvezető föpincéri állását Bcrzay 
Gyula szaktársunk tölti be.

Kávéház átvétel. Budapesten a Váci- 
körut és Xagymező-utca sarkán lévő 
ismert Schön-féle kávéházat Gyárfás 
Pál, ismert kávés vette át. A  teljesen 
átalakított és renovált elegáns kávé
házat uj tulajdonosa f. hó 27-én, a fő
városnak kedvelt prímása, Lukács Ká
roly zenekara közreműködése mellett 
nyitotta meg.

Uj fogadónyitás. A nagyváradi Pan
nónia szállodát és kávéházat, melyről 
lapunkban nem rég emlékeztünk meg, 
Schiller József tulajdonosa f. hó 22-én 
nyitotta meg. A rendkívüli fényes be
rendezéssel és kényelemmel ellátott 
nagy kávéház, különösen a megnyitási 
szombat és vasárnapi napon a váradi 
úri közönség befogadására szűknek bi
zonyult. Az üzlet vezetését a tulajdo
nos fia, Schillei Sándor intézi.

Uj vendéglős. Egy régi ösmerősünk. 
Kolossá István, aki mint főpincér a 
fővárosban és vidéken is nagy köz- 
ismeretségnek örvendett, változtatott 
szintén pályát és vendéglőseink sorába 
lépett. Kolossá barátunk mint vendég
lős itt telepedett meg a fővárosban, a 
hol a Royal-szálló közelében, az Erzsé- 
bet-körut 41. sz. alatt lévő jóhirü Hu- 
ber-féle vendéglőt vette át. Nagyszámú 
ismerősei számosán fölkeresték a meg
nyitáson s keresik föl még ma is az 
üzletét nagyon jó borocskával és olcsó 
magyaros konyhával kezelő uj vendég
lőst. Uj pályatársunk vállalkozásához 
sok sikert kivánunk.

Renováció. Sopronban a Kaszinó
vendéglő étterem és sörcsarnok helyi
ségeit 'Jakab Zsigmond szaktársunk a 
múlt hónapban teljesen újjá renovál- 
tatta. amely eseménynyel a kiváló ve
zetés miatt kedvelt és látogatott üzlet 
forgalmát még inkább fellendítette.

Hentzel Lajos szaktársunk előnyö
sen ösmert s volt főpincér a Sándor- 
utca 26. szám alatti jelenleg Losoncy 
Győző vendéglőjének volt tulajdonosa, 
a Kerepesi-uthoz közeleső Szentkirályi
utcai 4. sz. alatti s rég fennálló ven
déglőt megvette s azt -Polgári bor- és 
sörház* cimen f. hó 2-án fogja meg
nyitni. Hentzel szaktársunk újabb üz
letéhez sok sikert kivánunk.

A győri Fehérhajó szállodát, hogy 
ennek volt tulajdonosa uj fogadóját 
megnyitotta. Heberling Adolf a Baross- 
utcai Takács-vendéglőnek volt előnyö
sen ösmert tulajdonosa még a múlt hó 
elején átvette és uj tatarozással meg
nyitotta.

Uj kávéház. Budapesten a belvárosi 
Zöldfa- és Só-utcák sarkán Freudenfehi 
Mór egy cs nosan berendezett szép kis 
kávéházat nyitott. A «Jökai» cimen t. 
hó 15-én megnyílt kávéházat a belvá
rosban megforduló pincérség is láto
gatja.

Kávéház kibővítés. Breiner Her
mán, a s.-a.-ujhelyi Központi kávéház 
ismert tulajdonosa, üzletét egy a mai 
előkelő igényeknek megfelelő, elegáns 
•Női szalonnal* bővitette !ki. Igyekvő 
szaktársunk ezen intézkedésével az elő
kelő fővárosi kávéházi élet S.-A.-Uj- 
helyen is teljes kifejezést nyert.

Holler József Budapesten, a IV. ken. 
Molnár-utca 23-ik szám alatt egy a 
mai igényeknek megfelelő kisebb ven
déglőt nyitott. A hamisítatlan, tiszta 
borokat, és olcsó jó konyháju kis 
vendéglőt a belvárosban megforduló 
pincéri karból is számosán látogatják.

Torok . . .  A disznó- és egyéb 
vigalmi torok ideje november elejével 
jobbára mindenfelé bekövetkezett. Nagy
váradon ezt a népszerű vendéglői szó
rakozást Szabó Gyula Nagykörös-utcai 
vendéglője vezette be. ahol ezidőszerint 
immár minden kedden friss disznótor
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t--: pénteken át halászlé és paprikási 
mulatságokban részesedik az ilyen mu
lat?. i,'r okát amúgy is nagyban kedvelő 
t nagyváradi vendéglői publikum.

Családi öröm. A trónörökösöket 
mindenfelé váró és regisztráló jelen 
korban Kigel István, a budai részen 
levő cErzsébet-hid* kávéház ösmert fő
pincére is kellemes örömekben része
sült. Derék neje őt is egy trónörökössel 
ajándékozta meg. A legifjabb Kigel a 
szent keresztségben édes atyja István 
nevét örökölte.

A nagyváradi Pannónia megnyitá
sánál az uj fogadóban állást foglalt 
következő főpincér kartársaink működ
tek közre: Böcögő József szobafőnök és 
főpineér, Rábay Béla kávéházi fő- és 
Ligeti Lajos kávéházi reggelifőpincér.
A megnyitásnál nagy szerepet vivő 
Gschrey Gusztáv előkelő fogadóknak 
volt főportása, ugyancsak fenti kartár
sainkkal egyidőben foglalta el állását.

Szüreti m ulatság. A fővárosi Rock 
Szilárd-utca 23. sz. alatti Lakatos ven
déglőben ugyancsak e hó 23-án a 
Megváltó Cseh munkás egylet Typo- 
graphia Sport Szíjgyártó legrégibb 
Magyar Böröndösök, Pereces és Ro
mán Asztaltársaság és egyletek nagy 
szüreti mulatságot rendeztek. A min
denféle asztaltársaságoknak a Lakatos
féle étkekkel bővített lakoma után a 
talpalá valót a zimonyi magyar tam- 
burások szolgáltatták.

Sopronban a szinház-utcai Polgári- 
Kör épületében Karmer Mátyás a Pan
nónia szállodának sokáig volt főpincére 
egy a mai kor igényeinek megfelelő 
szép kávéházat nyitott. Uj kávésszak- 
társunk vállalkozásához sok sikert kí
vánunk.

(Hely változások.) Budapesten az Andrássy- 
uti Korzó-kávéház föpincéri állását Horváth 
Lajos szaktársunk töltötte be. A budai — 
Ferenc József-hiddal szembeni — Műegyetem 
kávéházban Lackner János főpincér mellett 
mint I. segédpincér Unger József működik. 
A budai nagy Vigadó étteremben Moór Ferenc 
főpincér mellett Gregorits Gyula és Kugter 
János éthordói állást töltenek be. A Teréz- 
köruti Kiss Henrik (volt Staudhammer) étter
mében John Mihály, a kedélyességéről hires 
lipótvárosi volt Opc "Asztaltársaság* elnöke 
töltötte be a föpincéri állást Mint éthordók 
I . ' " Géza, Stcfán Rezső és Fabei János nyer- 

ugyanitt alkalmazást. Galgóey Miklós a 
Jókai-kávéház föpincéri állását foglalta el. — 
V . .. \ 7.- József volt siófoki szobaföpincér a 
budai Utthon-kávcház föp. állását tölti be. — 

? I- tudósítása). Herits Gusztáv, a 
kiállítási vendéglő volt főpincére, a Pannóniá
it-..m föpincéri állását foglalta el. Mellette 

P József, Kolina Károly és Berta Géza 
éthordók működnek. E. Rosenstingl Antal, 
•' -zinház-kávéház föpincéri állását és P.

Ferenc, a Peck-.<ávéház föpincéri 
a ía.-üt töltötték be. A Kaszinó éttermé- 
kn Mtillner József s ugyanily minőségben 
■' iamu, a Hodics étteremben, mig itt 
az étteremben Masztalovics József föpincér 
működnek. Fekete Ferenc, a Kaszinó-kávéház 
1 számadói állását tölti be. A Polgári kör 
; uveház föpincéri állását Fischer József fog- 
JVía ~  Rimaszombat (S. K. tudósítása): 
' r Kálmán, lapunk levelezője a Rózsa-szál

loda kávéház föpincéri állását töltötte be. 
Ugyanitt az éttermi föpincéri teendőket jámbor 
Lajos és az éthordóit jackcbi Antal intézik. 
A Tompa-szálló föpincéri állását Fekete György 
és az éthordóit Simon István töltik be. Ballay 
Ákos mint főpincér a Gömöri-szállodában 
működik. — Nagyvárad: A «Kis pipa»-ven- 
déglö föjincérségét Schmndt Alajos szak- 
társunk foglalta el. Ugyanitt éthordó Cser- 
vinszky József lett. A «Zöldfa»-szálló éttermé
nek föpincéri állását Vögh Mihály, volt Szt - 
I.ász!ó-,Püspöki-fürdői föpincér töltötte he. 
Az uj "Pannónia*-szálloda szobaföpincéri állá
sát Böczögő József, a siófoki telepi éttermek 
főpincére, mig a kávéházi föpincéri állást 
Rabay (.Vcawn Béla foglalták < 1- Ugyanitt a 
fizetőpincéi i állást Ligeti Lajos, a segéd]uncérit 
Dozler Sándor és a tekeöri állást Perl Frigyes 
töltötték be. A Korona-kávéházban mint fő
pincér Ljhelyi Mór és mint r. fizetőpincér 
Deutseh Pál működik. A Nemzeti-szálló éttermi 
föpincéri állását Waiszman Ignác, s ugyanitt 
a kávéház föpincérit Weisz Béla töltik be. 
A "Feketesas -szálló szobaföpincéri állását 
Nánássy József foglalta el. — Aradon a Ba- 
ross-kávéház föpincéri állását Orbán Elek tölti 
be. Fodor Károly szaktársunk a zilaki Ridval 
nagyszálló föpincéri állását foglalta el. — 
S.-A.-ijhely. t B. J. tudósítása, i Grosz Dezső 
a Központi kávéház föpincéri állását foglalta 
el. Masztelák Mihály a * Vadászkürt* föpincéri 
állását tölti be. Ugyanitt Kováts Lajos ét
hordói állást nyert. Moskovits G. a Magy. kir. 
sörházba Stern Lajos föpincér mellett éthordói 
állást foglalt el. — Kiskurtfélegyházán Tartó 
Lajos a Fehér-kereszt vendéglő föpincéri ál
lását foglalta el. — Nyíregyházán Boros Béla 
a Kiskorona vendéglő éthordói állását tölti be.

T. étlapiró uraknak!
lcgmeltgeLben ajánlom a Berkoviis-féle legjobbnak 
elismert

Hektográph-lapokat
és tentákat minden színben, mely sok időt és mun
kát megtakarít Ettermekhen nélkülözhettem mivel ezen 
Hektográph-lap minikét oldalon többször használható 
s egy eredetiről *n') - iZO másolat kapható. Lehuiás 
után c Hektográph-lap a lemosást is nélkülözi, mert

magába szivja. Kimoshatatlan nihajelzö festékek és 
Schaplgraph-tekercsek minden nagyságban.

BERKOVITS KÁROLY
Sokszorositó-készül-kek, Hektográph-raktár 

Budapest, VII., Sip-utca 11. sz.
Árjegyzék bérmemve. Árjegyzék bérmentve.

„M flG Y A l* P A IZ S “
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg.

A Magyar Paizs erős szókimondó, független 
hetilap; magyar ipart honi terméket véd. 
magyar szellemet terjeszt minden téren. Évi
ára 4 korona. (Legolcsóbb lap.i Szerkesztik: 
B o rb é ly  G yörgy tanár és H o rv á th  L a jo s  Zala
egerszegen.

„B O R Á SZ A T I LA P O K "
36 év óta megjelenő egyetlen számbavehetö 
«szőlészeti és borászati* szaklap. — S ze rk e s z 
tő s ig  és k ia d ó h iv a ta l: Budapest IX., Üllöi-ut 
25. sz.

„SZOMBATHELYI UJSÁG“
Politikai lap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Szombathely, Széchenyi-tér 2. szám. 
Szerkeszti: D r . C s á s z á r  J ó z se f .

Vas- és Zalavármegyének egyetlen keresztény 
kath. irányú és legolvasottabb "politikai heti
lapja*. Megjelenik vasárnaponként legalább 
12 oldalnyi terjedelemben. Ara egész évre 
10 kor. H ird e té s i á ra ik  m érsékeltek . A Szombat- 
helyi Ujság-ot ta n íto k  és fö ld m ű v e lő  g a zd á k  
6 kor. kedvezményes áron rendelhetik meg.

„N  É  P  J 0  G“
Politika: hetilap Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Kaposvár. Zerge-utca 17. szám. 
Somogyvármegje és a szomszédos vármegyék
legkedveltebb és legjobban szerkesztett h e ti
la p ja . Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési 
dij: Egy évre 8, félévre 4 és negyedévre 2 k.

„FELVIDÉK**
Vegyes tartalmú hetilap. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület* zölyommegyei vá
lasztmányának hivatalos közlönye. Felső .Ma
gy anjiszágon egyedüli legelterjedtebb és hir

detésre legalkalmasabb hetilap.

PÁLYÁZATOK, BÉRLETEK.
Pályázati hirdetmény. A Máv. M a ro s 

ludas állomási épületével átellenben levő és 
a M á v  tulajdonát képező koc m a ü z le t és ez
zel kapcsolatban az állomás III. oszt. váró
termében a személyvonatok közlekedése ide
jén eszközlendö é te l és i t a l  á r u s í tá s a  jo g á n a k  
-b ü fé t)  bérletére 1905. január 1-töl számítandó 
3 esetleg 5 évre pályázat hirdettetik. Kellően 
felsz-relt és bélyegzett ajánlatok f .  é  rtovem 
b é r  ig - é n  d i l i  12  á r á ig  a Máv. k o lo zsv á r i 
ü ú e tv e ze tö s ig e  "titkárság* címére nyújtandók 
be. Bánatpénz, mely nov. deli 12 óláig kül
dendő be. 100 : száz) korona 

Zólyom  állom ási v en d é g lő  bérletére 1905. 
január 1-töl számítandó 5 évre pályázat hir
dettetik. «A já n la t  a  Z ó lyo m i p á ly a ve n d ég lő  
b é r le té r t szá m h o z» cimü és kellően
felszerelt és két tanú aláírásával ellátott aján
latok a Máv Miskolci űzletvezctösége titkári 
hivatalához IQOJ novem ber 4 . d é li 12  ó rá ig  
nyújtandók be. Bánatpénz fejében f. nevezett 
üzlet vezet őség g y ű jtő jé n  tá r á n á l  nov . 3 . d . 12  
ó rá ig  500 ötszáz' korona teendő vagy kül
dendő be Feltételek a miskolci üzletvezetöség 
fo r g .  és kere ske d e lm i o sz tá lyá b a n  I I .  43 . a j tó  
sz. a. tekinthetők meg.

Palánká-n (Bácsin. 1 a nagy szálloda 
és kaszinói vendéglő 5 évi bérletére 
ajánl, a kaszinó igazgatóságához f. é. 
december 5-ig nyújthatók be. Bánatpénz 
1000 korona.

Makón a "Nemzeti szálloda* 3 éves 
bérletére ajánlatok a Makói ipar- és 
kereskedelmi társulathoz nyújtandók be.

Csíkszeredán a Vigadó* nov. 5-től 
bérbeadó. Ajánlatok az alispáni hiva
talhoz küldendők. Kik. ár 8000 kor., 
bánatpénz 800 korona.

Székelyhid-on az Uradalmi vendéglő 
6  évre bérbe adatik. Ajánl, az uradalom 
számtartói hivatala nyújt.

HÉTRŐL-HÉTRE.

«Kis» recte «Nagypityeri csárdán.
Nagypityeri csárda rongyos teteje.
Ingadozol, mint a nádas vesszeje.
Diófád is szomorúbb lett azóta,
Mióta a leveleit hullatja.

Hej Nagypityer! te, — s nem a «Kis» kell 
jnekem

Benned lakik drága gyöngyöm, szerelmem. 
Tüzes szemű barna-piros rózsaszál.
Tekintete minden szivet eltalál.

Érte égtem, — Ő volt lelkem virága: 
Lebilincselt szemeinek bubája.
De hűtlen lett, — nem is gondol már reám. 
Az a bájos, tüzes szemű kis leány.
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Megkérdeztem : miéit lettél csapodár - 
Így felelt a hűtlen piros rózsaszál:
«Mit keseregsz c d s  Pepim, !e vén bohó! 
Hisz e földön úgyis minden múlandó!»

Egy másik Lobermayer.
Karnemé rózsái.

A nagyváradi Rimanócy-éttercm ér
demes vendéglősének, Kam er  Gyulának 
nemcsak nevezetes jó üzlete, de egy 
igen jó üzletasszony és igen szép asz- 
szony felesége is van. A szép asszony
nak pedig naponkint a legszebb rózsák 
piroslanak a keble fölött.

Egy verőfényes napon az egyik törzs- 
máskülönben nagyon figóriás termé
szetű vendég meg bátorkodik kérdezni 
a szép asszonyt:

Xagysád kérem,' hol teremnek azok 
a szép rózsák?*

«A keltben!* — feleli nagy ártatlan 
arccal Karnerné.

A vendég ur mosolygón fogadta ezen 
fölvilágositást és nem szólt semmit, de 
másnapra már kitudta, hogy azokat 
minden reggel egy ludasbálisi kis leány 
hozza. Aztán hogy. hogy nem. azt is 
kivitte, hogy a szép asszony egyik 
rózsája napról-napra az ő gomblyukában 
díszelgett. Karnemé roppant boszanko- 
dott az ő virágának eme következete
sen való eltűnésén s egyszer amint a 
rózsájával büszkélkedő úriember el
megy előtte, megszólítja:

Szabad kérdezni, uraságod honnan 
szerzi be azokat a szép rózsákat?*

«A kertből!* — feleli a figóriás em
ber szintén ártatlan, de nagyon hamis 
arccal.

Karolinához . . .
Korán felejtesz el, nagyon korán.
Engemet, drágám, szép Karolinám.

Oly régen Írtam, kérve tégedet;
Karolin, édes, küldj egy levelet.

Vártam leveled s felöled a hirt.
A szivem úgy fájt, nyugodni se bírt.

Az égre néztem és a kék eget
Kérdeztem : talán Karolin beteg ! . . .

És kérdém a felhőket is legott,
De Karolinról egyik sem tudott.

Egyik sem látta s tudja, hogy beteg
Azt sem. hogy miért nem ir levelet.

Pedig ha tudná, érte mint eped
Szerelme, menten írna levelet...

Lefler Károly.
Kaszás Lajos és az olaszok.

Az olasz színészek a múlt vasárnap 
a Muhrban ebédeltek s az ebéddel 
ahogy készen voltak, fizettek. Az egyik 
színész —  aki három helyett tett 
eleget a fizetségnek — a cekket né
metül anzágolta be. Hallván pedig ezt 
Kaszás Lajos, a ki nemcsak jó fő
pincér és üzletember, de nagy hazafi is, 
nagyon fölboszankodott. Az apádtaliánus 
irgalmát! — mondta magában — hát te 
németül gajdolsz, de magyarul nem. 
És a számlát menten egy koronával

bővitette ki. .Mikor pedig az olasz ezt 
észrevette és ismét németül tett meg
jegyzést, a mi hazafias főnk menten 
odafordult:

«Parlé vous francaisr*
Mivel pedig az olasz franciául és 

angolul is alaposan beszélt (csak ma
gyarul nem . Kaszás hirtelen japánra 
fordította a szavakat s mert igy seho
gyan se tudták egymást megérteni — 
a korona Kaszás zsebében maradt. De 
csak egy félórára, azután elküldte az 
«Orsz. Magyar Szövetség* zalaegerszegi 
fiókjába.

ÜZLETEK VÉTELE és ELADÁSA.
Ai ettn rovatban közüli hirdetések (eladiiofe) kizárólag 
lapunk kiadóhivatalával vannak össieküttelésben s siókról 
tóiviiágositási Csakis a komoly üzletvezető leieknek nyújtunk.

A főváros  egy élénk helyén lévő kisebb 
vendéglő biztos ekzisztenciával, két szobából 
álló helyiséggel jutányos árban átadó. Vétel
ár : 450 frt.

A vidéki nagyvárosok  egyik legelőkelőbb 
kávéházi üzlete — nagy forgalommal 
12.00i) frt készpénzzel átvehető Alkalmi vétel.)

H ázat és vendéglő t — mely állandó szép 
jövedelmet hajt — lehet venni igen olcsón, 
egy Tuladunai első nagy városban. A két 
épületből álló ház és vendéglő vételéhez 
6 — 8000 frt készpénz szükségeltetik Olcsó

EÍegáns nagy  kávéház, átlagos napi 
200 frt bevétellel, megegyezés szerint jutá
nyosán átadó. 12—15 ezer frt készpénz szük
ségeltetik.

É tterem , kávéház és k erthe ly iség  teljes 
berendezéssel eladó 5000 koronáért, megye 
székhelyén- Évi forgalom 36 ezer korona. 
At- illetve megvehető bármikor.

K ávéház 38 ezer lakossal biró nagy város
ban jó menettel, kimutatható napi 3 8 - 40 frt 
bevétel, más vállalat miatt — jutányosán eladó. 
Házbér 1080 frt.

Olcsó á ré r t  10 szobás, szépen berendezett 
szálloda, éttermek, nagy nyári kert és kávé
ház — jó menettel, nagy alföldi városban 
3500 írtért eladó.

D unántúli egész éven át nagy forgalmú 
városnak első és legszebb berendezésű szállo
dája. nagy napi forgalmat eszközlö éttermek, 
sörcsarnok és tágas szép kerttel — jutányos 
áron átadó.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kéziratokat nem adank vissza. —  Névtelen levelekre 

nem válaszolunk.

B oros u r. Ugylátszik uraságod nem a ven- 
déglősi braneheba tartozik, hogy afféle 
boros kívánságaival minket keres föl. Mind
azonáltal válaszolunk kérdésére és pedig oly 
értelműén, hogy a budapesti vendéglősöknek 
ma 15" „-a sincsen, akik boraikat kereske
dőnél veszik. így a borivás iránti borús ag
galmait bátran szegvégre akaszthatja. — Kis 
gazdasszony. Egy-egy félliterbe körülbelül 
egy jó késhegynyi bicarbonát szíveskedjék 
tenni. Teje igy édes marad és nem fut össze, 
mig a savanyú tej visszanyeri édességét. — 
Hasonló házifestésben vörös anilin-festéket 
használnak, mit azonban többféle nehézségei 
miatt nem ajánlunk. — N agyvárad . A mi 
derék (és fájószivü! poétánk öcscs'urát, pláne 
ha meg földi is, szívesen köszöntjük mináluok 
s aszerint — ahogy illik és dukál: tért és 
helyet mindig talál a Fogadóban. Csakhogy 
félünk, a mi t. Pepi barátunkat a kigvógyitás 
helyett még inkább megszerelmesitiük. Adja 
Zeus őfelsége, hogy mindkettő igaz le
gyen . . .  — T. Á. Szeged. Kérdezett 
cim, valamint özvegye holléte — ismeret
len. — S. K. Rim aszom bat. Gyors intéz

kedésért szives köszönet és köszöntésünk 
az igazi palócok H ó n a ib a ... — B. B. Nyír
egyháza. Az említett három levélből — az 
utolsón kívül — hozzánk egy árva fia sem 
érkezett. A posta bizonyára téves címzés 
'•égett kivitte őket — Amerikába. 
Összes fia ta l p incérek  . Névtelen leve
lekre nem válaszolunk még akkor se, ha va
laki a 25 éves emberi kor határát cl is érte. 
Erre csak azt mondjuk, hogy az illető érjen 
meg még kilencszer 25-öt. — E. F . Miskolc. 
Azt a bizonyos Hymenbeli hirt Minden p. 
irta. aki azt egy Avasaljáról fönt járt ismerő
sétől tudtá meg. Az Ok du K. Scklagst-n. 
ugyancsak ö kéri a bejelentett G. Floribuszok- 
ból honorárium expedícióját, aminek teljesí
tésével aztán a harag és egyéb fölháboroaá- 
sok — mai adhatnak. Szives üdv. az aszpikok 
ős honába. -  F- G y. M iskolc. Szives kö
szöntését hasonlóval viszonozza a zalai kőke
resztes szőlöhegység Kaszás ura. Ugyanezt 
meneszti G. E. is. a «Balambér»-nak azóta is 
joviális és mosolygó fője, valamint — mi is.

M. Á. Budapest. Tudósítója tévedett, 
(nem-e a dalai 1 . .  . országából volt ?) mert 
Ladányi Gábor sem 10, sem 100 ezer koronát 
nem sorsjátékozott. Máskülönben cimboráiis 
üdvözletét hagyja nyilvánítani.

Vendéglő-eladás.
Keszthelyen (a Balaton mellett) a I ásárteren 

a legnagyobb forgalmú helyen — a mérleg és 
cédulaház dtellenében — egy kitűnő házban s 
a legjobb hírnévnek örvendő vendéglő, mely 
nagy falusi körrel is bir — italmérési joggal 
és lakóházzal (mely áll 5 szoba, szükséges 
mellékhelyiségek. 3 istálló, mosókonyha, 
szódavizgyár, kocsiszín, tekepálya és nagy 
pincéből) igen előnyös feltételek mellett eladó.

Tálos Ferenc, vendéglős 
Keszthely.

Kisebb kávéház
mely állandóan nappal és éjjel nagy látoga- 
tottságu s átlagosan 40 45 frtot forgalmaz, 
eladó. Vételhez 230D frt szükséges. Cim a 
kiadóhivatalban.

Vasúti vendéglő.
Egy hatáimenti nagy forgalmú vasúti állo

mással szemben, ahol sem vasúti vendéglő, 
sem közellévö szállószoba, vendéglő vagy 
kávéházzal ellátott épület nincs, egy S  szeld: 
szép és vendéglőnek (mely mint « vasúti ven
déglő* is szerepelhet) igen alkalmas és nagy 
vendéglői forgalmat biztositó ház előnyös fel
tételek mellett szabad kézből eladó. — Fel
világosítást a kiadóhivatal nyújt.

KIS HIRDETÉSEK.

K érelem  !
Azon t. kartárs urakat, akik a Krausz Izsó 

és Lusztig féle pörös ügyben tanúként szere
peltek s az 19 0 5 . január p-iki főtárgyaidéra 
«idézés»-t nem kaptak, ezúton kérem fel, 
hogy jelentkezni illetve b. címük s hollétük 
velem tudatni szíveskedjenek.

Krausz Izsó, föpir.cér 
Keszthely.

HELYESZKÖZLÖ.
Személyzetváltozásoknil a t. vendéglós, k.iv és

fSpincér urak figyelmébe a .Fogadó- helyeszköz'.Sjét: ■ 1- 
jnk. Az ezúton rendelt szakszemélyzet elhelyezése díjtalan.

S ütöm este ri vagy segédszakácsi állást
óhajt elnyerni előkelő szállodai üzletben ,:'ő  
s megfelelő szakavatottságu egyén.

150 í r t ta l  fiatal föpincér hasonló \agy 
megfelelő éthordói állást keres.

Á llást kereső k  tartózkodási helyük pontos 
címét — előjegyzés végett — kéretnek be
küldeni. — A «Fc *'.dó» csakis ismerős siak- 
egyéneket hely esz közöl.

Krausz S. és társa könyvnyomdája, Budapest, Zoltán-utca 11.




